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Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Lloc CC Sant Martí Sant Martí, carrer Selva de Mar 215 

Data – Hora 15 de març de 2018, a les 18.30h (s’inicia la sessió a les 18.50 h) 

Assistents Josep M. Montaner  
(excusa la seva absència) 

President 

 Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic 
Eva Campos Consellera 
M. Eugènia Angulo Consellera 
Xavier Bañón  Conseller 

Maria Arenillas Consellera 
Josep Garcia Puga Gerent 
Cristina Colmena Tècnica de Barri 

Entitats Representants  AVV. Sant Martí  

Representants AVV. La Palmera 

Representants EIX Comercial Sant Martí 

Representants Coordinadora VERN 

Representants Vocalia de persones amb 
diversitat funcional de 
l’AVV Sant Martí 

Representants Parròquia Sant Martí  

Representants CESOVE 

Representants Centre d’estudis Sant Martí 

Representants Verneda Solidària 

Representants Grup Convivim Pl. Infància 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 

 

Ordre del dia: 

1) Seguiment d'obres: pl. Infància, Espai Pere Calafell, pl. Porxos, Passarel·la Sagrera 

 

2) Parc de Sant Martí: 

    -Àrea d'esbarjo de gossos - projecte final  

    -Millores al parc 

 

3) Torn obert de paraules. 

 

S’obre la sessió a les 18.50 h. i la consellera de barri Eva Campos dóna pas al primer punt de 

l’ordre del dia. 

 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
lameva.barcelona.cat/santmarti 
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Punt 1. Seguiment d’obres 

1.1.- Plaça de la Infància 

Oriol Bonet, tècnic de BIMSA, presenta el projecte de la Plaça de la Infància, que ja ha 

començat obres. (veure projecte adjunt) 

 

Torn de paraules: 

-Un veí pregunta si hi haurà alguna font i aparcaments per bicicletes. 

-Una persona representant de la vocalia de persones amb diversitat funcional pregunta de 

quina data és el codi d’adaptació de la rampa i si les fonts seran accessibles. 

-Una veïna pregunta si es plantaran arbres plataners, donat els problemes al·lèrgics que 

ocasionen? No es podria ficar un altres tipus d’arbres. 

-Un representant del grup que ha participat en el projecte de la plaça pregunta si s’ha tingut en 

compte o no la discrepància de la comissió de la plaça respecte a les pendents i quotes en el 

projecte de la plaça. Si es pot canviar algun joc infantil per un altre. 

-La comissió de la plaça i el CAP van fer la proposta de modificació d’alguns jocs infantils i 

aparells de gimnàstica. Les modificacions anaven en la línia de què els jocs puguin ser pel 

major nombre de nens/es alhora, donat que hi ha molt terreny a la plaça, tal i com també 

proposa l’Alcaldessa, segons un article relacionat amb la inversió que farà l’Ajuntament en 

molts espais de joc de la ciutat. I és precisament això el que demana la comissió que es puguin 

modificar alguns elements de joc perquè puguin jugar més infants alhora. 

També proposa de cara un futur que hi hagi en la mateixa obra un plafó informatiu sobre les 

obres pels veïns. 

-Un veí pregunta si es mantindrà el pressupost o acabarà costant més del que està previst. 

 

El tècnic de BIMSA respon a les diferents qüestions plantejades: 

-La plaça té una font que s’anava a substituir per una altra però degut al valor històric d’aquesta 

font es mantindrà en un altre emplaçament de la plaça que encara s’està estudiant. 

Respecte a aquest punt, la representant de la Vocalia de Persones amb diversitat funcional 

demana de què hi hagi una altra font adaptada. 

Es pren nota i s’estudiarà, d’acord amb el Districte, la petició. 

-L’aparcament de bicicletes no queda recollit en el projecte, però es pren nota i es valorarà. 

-La rampa té una pendent màxima del 6% i respon a la normativa vigent d’espai públic i 

accessibilitat. 
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-Es mantenen sis arbres plataners, però es pot valorar amb Espais Verds, i d’acord amb el 

Districte, la possibilitat de la seva substitució per altres. 

-Les quotes i pendents s’han replantejat a petició del veïns i el Districte. Es milloren les 

condicions d’evacuació de les aigües contra les façanes suavitzant les quotes i pendents. S’ha 

generat una contrapendent des de les façanes cap a l’interior de la plaça i que es reculli en una 

canalització i que no impacti contra les façanes. 

-Els elements de jocs infantils estan pensats per a diferents edats. Es pot plantejar la 

substitució, d’acord amb el Districte, sempre i quan es tinguin en compte les condicions 

pressupostàries, la normativa corresponent i les limitacions tècniques que planteja aquest 

projecte. 

Un representant de la comissió de la plaça comenta, respecte al tema del jocs infantils i per 

gent gran, que ja s’han fet propostes concretes de substitució al Districte, i que ells consideren 

importants per l’ús que tindrà la plaça.  

La consellera Eva Campos comenta al respecte que es van recollir les propostes des del 

Districte i que s’estan estudiant, doncs encara que hagin començat les obres encara hi ha 

temps per fer les propostes i estudiar-les, tenint els condicionants que ja s’han exposat i que 

limiten el tema. Es comunicarà a la comissió les decisions que es prenguin sobre aquest tema. 

La consellera també explica, respecte als arbres que la concentració de més d’un 15% d’una 

espècie és el que pot provoca les al·lèrgies i que en el cas dels plataners tot i la mala “fama” 

són arbres que absorbeixen molt CO2 i consumeixen poca aigua. El equilibri d’espècies que hi 

haurà a la plaça inclosos aquests 6 plataners no hauria de provocar al·lèrgies. 

- Es treballa per complir terminis i pressupostos, si no hi ha imprevistos sobrevinguts en fase 

d’obra. 

 

1.2.- Passatge Antoni Gassol 

Oriol Bonet, tècnic de BIMSA, presenta el projecte del Passatge Antoni Gassol (veure projecte 

adjunt). 

S’obre torn de preguntes, però no n’hi ha respecte a aquest projecte. 

 

1.3.- Plaça Victòria Kent 

Nacho Sanfeliu, redactor del projecte de BIMSA, ho presenta (veure projecte adjunt). 

 

Torn de paraules: 
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-Des de el representant de l’AVV de Sant Martí de Provençals es proposa una especialització 

de jocs per edats a cada una de les places (Infància i Victòria Kent) donada la seva proximitat. 

-Un veí pregunta si aquesta remodelació d’aquesta plaça té a veure amb la finca de luxe que es 

construirà al costat, tenint en compte que en altres llocs s’inverteix menys. 

 

El gerent del Districte respon a les diferents qüestions plantejades: 

-Tot i que s’han explicat els dos projectes de les places per separat tenen una lògica conjunta, 

però que es pot revisar en funció d’aquestes propostes que planteja l’AVV. 

La seva lògica és que des Bac de Roda fins a Agricultura (dos eixos importants a nivell de 

transit), hi hagi un entramat d’equipaments, serveis i espais verds lligats de forma pacífica en 

els dos eixos perpendiculars que formen els carrers Concili de Trento i Andrade. 

També cal tenir en compte la remodelació de la Plaça dels Porxos, que desprès s’explicarà i, 

que suposarà la unió de tota una sèrie d’espais al barri des d’Eduardo Torroja, passant per 

Plaça dels Porxos, Plaça de la Infància, Victòria Kent, Passatge A. Gassol fins a la Plaça del 

Clot de la Mel, amb una lògica d’actuació global. Amb les limitacions que suposa aquests dos 

projectes encara hi ha cert marge per plantejar algunes ajustos que es comenten. 

-El Districte treballa per millorar l’espai públic i no té a veure amb els edificis privats que es 

faran. 

 

1.4.- Plaça dels Porxos 

 

El gerent del Districte explica sobre la Plaça del Porxos que BIMSA iniciarà la licitació per 

encarregar projecte constructiu per millorar la impermeabilització del pàrquing de la plaça, 

segons el compromís adquirit en aquest mandat. Tenint en compte els estudis anteriors, 

segurament pels problemes detectats en aquests, s’haurà d’aixecar la plaça i desprès de l’estiu 

s’obrirà un procés participatiu semblant al de la Plaça de la Infància per dissenyar el que volem 

a la nova plaça. 

 

1.5.- Passera de la Sagrera 

El gerent del Districte proposa, donada la complexitat de tot l’entorn de la Sagrera, fer un dia 

només per tractar tot aquest tema de Sant Martí – Sagrera i per tant que vinguin els tècnics 

d’infraestructures de l’Ajuntament i els tècnics de Barcelona Sagrera alta velocitat amb els 

planells, calendaris,... 
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Torn de paraules: 

-Un representant de l’AVV comenta que va tenir la sensació, que a la jornada informativa que hi 

va haver a Sant Andreu sobre la Sagrera, que tot estava enfocat per la part de Sant Andreu , 

que no hi havia res planificat per la part de Sant Martí com si no afectés, i demana que es tingui 

en compte a tots. 

El gerent respon que si que era una sessió molt orientada pels veïns de Sant Andreu i per això 

proposa fer el mateix però pels veïns de Sant Martí. 

-Un veí pregunta si hi haurà un espai previst per un pipi-can, en tota aquesta zona entre 

Agricultura i Clot de la Mel. 

La consellera explica que es construirà una àrea d’esbarjo de gossos al Parc de Sant Martí, 

que desprès s’explicarà i que serà la més gran de Barcelona. També hi haurà espais d’usos 

compartits, on podrà anar el gos deslligats en uns horaris. I amb això es complirà l’ordenança 

respecte a aquest tema. 

 

Punt 2. Parc de Sant Martí 

2.1.- Àrea d'esbarjo per gossos. 

Oriol Bonet, tècnic de BIMSA, presenta l'àrea d'esbarjo de gossos del Parc de Sant Martí. 

(veure projecte adjunt) 

Torn de paraules: 

-Un representant de l’AVV comenta que considera necessari que mentre es facin les obres de 

l'AVE i es faci l'àrea per gossos caldria arreglar la resta del Parc per la resta del veïnat. També 

pregunta, sobre un rumor que circula, si s'han trobat nivells de plom al sòl, per sobre del 

normal. 

-Es pregunta sobre qui s'encarregarà del manteniment de l'àrea, perquè el parc infantil que hi 

ha al parc i que és accessible, considera que està en mal estat, tot i que Parcs i Jardins diu que 

ha passat l inspecció tècnica. 

-També es pregunta sobre quines són les millores al Parc a part de l'àrea de gossos, pels altres 

usuaris que no tenen gossos. 

-El president de la Coordinadora Vern i com a veí, creu que amb aquesta àrea de gossos s'està 

regularitzant l'ús majoritari del Parc i que s'ha acabat imposant a la resta. Però també creu que 

és urgent tenir una proposta de projecte de la reforma del parc ja, perquè s'està normalitzant 

una cosa que no ho hauria de ser i que és que un parc acabi ple de gossos i no hi hagi gent 

jugant. Aquest projecte hauria d'incloure l'Església, que encara no està il·luminada, la gàbia, el 

carrer Menorca davant del mercat i fins al carrer Agricultura, Can Cadena, pati de l'església..., 
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doncs tot aquest espai és l'espai simbòlic i important pel barri. Demana rapidesa per fer aquest 

projecte i que participi el veïnat i les entitats del barri. 

També explica que un dels problemes que té el parc és la degradació social del parc amb molts 

racons foscos i poc segurs. Amb la tanca de l'àrea de gossos i la tanca de les obres de l'AVE 

s'està generant una manca de visibilitat i per tant es crea una altre zona fosca i insegura, si no 

es millora la il·luminació. 

El gerent contesta que tenim actualment un parc fraccionat. Que l'àrea de gossos permetrà que 

els gossos vagin cap a l'àrea i que es pugui sancionar als propietaris de gossos que els portin 

sense agafar. Això permetrà mantenir millor la resta de la zona que ja no hi hauran gossos i per 

últim caldrà fer un projecte de grans dimensions que cal elaborant i dissenyant sense preses 

perquè requerirà un gran pressupost. 

 

Respecte al tema del plom, la consellera Eva Campos, explica que si s'ha trobat plom de les 

antigues fàbriques que hi havia allà. S'està estudiant com treure'l, segurament amb un buidatge 

que podria suposar un parell de mesos més d'obres, i també com afecta a la resta del parc. 

Segurament no està tot el parc afectat, per això s'està fent la diagnosi.  

Li pregunten a la consellera si l'aigua està contaminada i ella mateixa explica que l'aigua no ho 

està perquè va canalitzada. 

També comenta que aquesta àrea permetrà sancionar i aplicar la normativa actual sobre el 

tema de gossos. I que es va acordar amb les entitats començar a treballar les millores del parc i 

la memòria històrica.  

Respecte a la memòria històrica comenta les propostes a aquest respecte que s'han començat 

a treballar amb aquestes entitats. 

 

2.2.- Propostes de millora respecte a la memòria històrica. 

La consellera Eva Campos presenta les propostes que s'han començat a treballar amb les 

entitats dins del parc. També comenta que es millorarà la il·luminació. 

Torn de paraules: 

-Des de l'AVV. es comenta que el parc es molt gran i que s'ha de pensar en tot ell, no només 

en la part de l'església. 

-Les sancions són un tema de voluntat política. 

La consellera comenta que per poder sancionar primer s'han de crear els espais i les 

alternatives als propietaris de gossos, i desprès aplicar la part punitiva. 
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També comenta que el projecte del parc és de grans dimensions i que s'ha fet una diagnosi per 

veure com està i que es pot fer. Aquest projecte es compartirà amb tot el veïnat. 

Marc Andreu comenta que aquesta diagnosi també es un estudi de les dinàmiques del parc. 

S'haurà de pensar en el parc a nivell conjunt tenint en compte les obres de l'AVE i com quedarà 

per no entrar en contradiccions. Tota aquesta complexitat es treballarà de forma participada i 

tenint en compte tots els espais i usos del parc. 

-Des de l'AVV de la Palmera, vol saber com funciona l'espai d'usos compartits per gossos. 

-Un veí explica que no veu ningú que vigili al barri, que han dit que hi haurà una parella de la 

Guàrdia urbana, però ell no ho veu i hi s'ha trobat problemes amb les bicis. 

-Un altre veí explica que abans al parc hi havia prou espai per córrer i fer esport i ara no es pot. 

Vol que això es tingui en compte quan es pensi en el parc. 

 

La consellera explica que vol dir espai d'usos compartits. Hi haurà uns espais concrets al 

Districte on en determinats horaris (en hores que els infants no hi són) els gossos podran anar 

deslligats. Els gossos no entraran en les àrees infantils. 

-Una veïna diu que la gent gran no treu el gos tant tard.  

La consellera explica que aquests espais són per poder deixar al gos deslligat, però que 

cadascun podrà treure el seu gos quan vulgui però no deslligat. Els altres espais per deixar-los 

deslligats a qualsevol horari són les àrees d'esbarjo, com la que es farà al parc, i els pipi-cans. 

 

Marc Andreu convida a la Guàrdia Urbana a explicar el nou model. 

La sergent que coordina els dos torns de la nova policia de barri, Merche, presenta al caporal 

Esteve Janer, del torn de tarda, i en Joan, l'agent referent. Ja han contactat amb algunes 

entitats i han repartit algunes targetes de contactes.  

Recomana que el veïnat truqui al 112 per fer les seves demandes.  

El seu objectiu és ser més visibles i estar més a prop de la gent. El Joan i el seu company són 

els referents del nostre barri, com a policia de barri. Els altres dispositius de la Guàrdia Urbana 

al Districte continuen sent els mateixos. 

Torn de paraules: 

-Es pregunta si actuen controlant als adolescents que molesten als avis i tenen conductes no 

adequades i/o masclistes. I si controlen els lavabos accessibles en establiments. 

La resposta de la policia és que ells actuen sobre molèsties de soroll o altres conflictes.  

Tenen un equip que fan xerrades sobre assetjament a escoles i Ampas. També fan xerrades 

sobre seguretat vial a infants i a Gent Gran sobre seguretat en general. 
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Des de l'AVV es proposen xerrades sobre diferents temes que afecten al veïnat i es 

coordinaran amb la policia de barri per veure quines xerrades es poden organitzar 

conjuntament. 

 

Desprès d'aquesta presentació de la nova Policia de barri de la Guàrdia Urbana, la Consellera 

Eva Campos reprèn el consell amb el tema de l'Espai Pere Calafell. 

Comença explicant els acords d'usos amb l'AVV mentre no comencen les obres de remodelació 

i també explica els futurs serveis que s'ubicaran en aquest espai. 

La consellera dóna la paraula, perquè doni més detalls dels usos actuals, al president de  

l'AVV., que explica algunes de les activitats actuals i altres previstes a curt termini dins d'aquest 

espai. 

Torn de paraules: 

-Una persona representant de la vocalia de persones amb diversitat funcional comenta que 

creu que tot allò que fa l'Ajuntament de Barcelona en exposicions, museus,.., haurien de ser 

100 % accessible. Considera que l'Espai Pere Calafell no és accessible per tothom i no hi ha 

lavabo adaptat. 

El conseller Marc Andreu explica que això des de l'Ajuntament es té en compte, i en el cas de  

l'Espai Pere Calafell és un espai provisional mentre no es fan obres i per tant s'ha intentant que 

sigui el més accessible possible. 

El president de l'AVV considera l'espai és accessible. Que hi ha un lavabo adaptat tot i que cal 

resoldre el tema de la neteja i que hi ha una persona per poder explicar a qui vulgui tot el que 

sap sobre el tema. Quan l'espai sigui el definitiu es podrà exigir més en aquest sentit. 

 

Punt 3. Precs i preguntes 

Es dóna pas al torn obert de preguntes. 

-Una veïna pregunta si hi haurà micro bus al barri per la gent gran i amb dificultats de mobilitat. 

-Una representant de l'AVV creu que s'hauria d'evitar la coincidència d'actes de l'Ajuntament el 

mateix dia. 

-El president de l'AVV valora que hi ha hagut un alt grau de realització sobre el que es va 

pactar amb el Districte. Però considera que queda pendent la Comissió de la millora del 

manteniment de la Gran Via. Independentment de si hi ha pressupost o no considera que 

s'hauria d'haver convocat aquesta comissió. 

També creu que queda pendent i no s'ha tornat a parlar de l'anàlisi de la mobilitat entre carrer 

Cantàbria, Pont del treball, Menorca i carrer Santander. 
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Així com la planta soterrani d'uns 5000 m2 de la nova Biblioteca que va quedar definida de 

manera molt general i que creu que cal parlar de la seva possible gestió cívica i els seus usos. 

-Una persona representat de la Coordinadora Vern considera que caldria plantejar el model de 

consells de barri perquè siguin més àgils i interessants. 

També voldria saber sobre dos espais al barri, un buit al costat de l'església mormona i l'altre 

de l'antiga escola San Pablo Tejedor ,que ha sentit que és de la Tresoreria de la Seguretat 

Social, i que actualment està ocupat però no està obert al barri. Proposa que s'haurien de 

recuperar pel barri. 

-Una persona representant de la vocalia de persones amb diversitat funcional, pregunta per 

l'accessibilitat de la Seu del Districte com per exemple per a persones amb discapacitat visual. 

També demana si hi ha novetats sobre la nova xarxa de bus, perquè si es fa el nou tram es 

perdran més línies de bus i per la Gran Via només quedaria H12. 

Explica que la vocalia va recollir signatures i va presentar un projecte, ja fa un any, al respecte 

de la xarxa de bus i no hi ha hagut cap mena de resposta. 

-Un veí vol saber si alguna de les noves línies reconvertides de metrobus que gestionarà 

l'empresa Tucsal passarà per la Gran Via (M25) i quines parades tindrà. També vol saber si el 

replantejament proposat del recorregut del V29 s'ha tingut en compte. També exposa que l'H12 

en sentit Besos a l'alçada del Centre comercial i Glòries només hi ha 1 parada, i que hi hauria 

d'haver dues com hi ha en sentit Llobregat. 

 

El conseller Marc Andreu explica que no pot donar resposta detallada sobre tots els temes de 

mobilitat que són complexos tècnica-ment, però comenta que s'intentarà fer, abans de l'estiu, 

una taula de mobilitat oberta perquè es puguin exposar tots els dubtes que han anat sortit en 

els diferents consells de barri de tot el districte. 

També explica que no té informació sobre el metrobus, que depèn de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

I sobre el micro bus, explica que no està previst, però això no vol dir que si hi ha necessitat no 

es pugui valorar. S'està estudiant algun tipus de servei que pugui donar resposta a problemes 

de mobilitat concrets. 

Respecte al tema de les agendes explica que hi ha moltes activitats diferents, i que es fa difícil  

compaginar-ho tot, això no vol dir que no estigui en compte i es pugui mirar de millorar. 

Valora i reconeix la predisposició al diàleg i el treball fet per l'AVV i les entitats del barri, i la 

seva iniciativa. 
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Creu que hi ha coses que el Districte ha de millora, com per exemple el tema de la Comissió de 

la millora del manteniment de la Gran Via, que creu que no s'ha convocat, perquè no hi ha 

novetats al respecte ni pressupost. 

Sobre la planta soterrani de la nova Biblioteca està d'acord que cal començar a treballar. 

Sobre l'accessibilitat de la Seu del Districte explica que s'està estudiant amb experts sobre 

accessibilitat la seva adequació, tenint en compte que es un edifici catalogat i que complica 

aquest tema. 

El gerent del Districte explica que també es va encarregar l'estudi d'accessibilitat per Ca  

l'Isidret, i que ja es tenen aquests dos estudis. Surten a licitació les obres i creu que les millores 

proposades es començaran a dur a terme a l'estiu. 

Explica que pren nota del tema de l'adaptació de l'OAC per persones amb deficiències visuals 

perquè no li queda clar si està inclòs en aquest estudi, i per tenir-ho en compte. 

El conseller Marc Andreu creu que ha canviat i millorat la dinàmica dels consells de barri i s'ha 

aconseguit que alguns temes es puguin tractar amb més profunditat portant als diferents 

tècnics que els gestionen perquè els expliquin amb més detall. 

La consellera Eva Campos explica que l'espai buit és un magatzem de la brigada de 

manteniment, i que des de la Tresoreria no tenen cap interès per arribar a un acord sobre San 

Pablo Tejedor. 

La consellera de barri dóna per tancat el torn de preguntes. 

Es dóna per finalitzat el Consell de Barri cap a les 21.10 h. 

 

 

Cristina Colmena 

Secretària del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

 

Barcelona, 20 de març de 2018 


