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Ordre del dia: temes tractats i acords 

 

1.- Darrera fase Torre de les Aigües 

2.- Olors i contaminació al Fòrum 

3.- Procés participatiu Palo Alto 

4.- Procés participatiu Repensem el 22@ 

5.- Proposta veïnal V31 a l’Hospital del Mar 

6.- Torn obert de paraules 

 

En Josep Maria Montaner i dóna la benvinguda al Consell i presenta la nova Junta de 

l’Associació de Veïns de Diagonal Mar i Front Marítim. En Jordi Martí presenta l’Ordre del Dia i 

dona la paraula a la policia de Barri de proximitat , es presenten la intendent Merche Carvallo, 

el caporal Manel Cuenca i l’agent referent del barri de Diagonal Mar i Front Marítim, Miquel 

Cabello. La Merche explica que ja s’han anat presentant a les entitats veïnals dels diferents 

barris del Districte i que l’agent de referència del barri serà en Miquel Cabello. Explica que per a 

qualsevol urgència o no es truqui al 112. Amb la nova policia de proximitat hi haurà més 

presència a la via pública i seran més visibles. Les entitats poden trucar sempre que necessitin 

orientació o tinguin peticions per GUB. 

 

1. Darrera fase Torre de les Aigües 

 

L’Antoni Vilanova de BIMSA presenta l’estat de la qüestió de la recuperació de la Torre de les 

Aigües i la Casa de les Vàlvules.  

Una recuperació del conjunt que ha contemplat diferents fases i de les quals queda pendent el 

Pla d’usos i la implementació de l’Arxiu històric del Poblenou. 

Explica que quan la Macosa va marxar només va quedar la carcassa i el perímetre que es va 

voler recuperar. També es va encabir l’obra de l’artista alemany Blinky Palermo, donació de la 

família que s’havia d’ubicar en un local industrial i el MACBA va veure la possibilitat d’encabir-lo 

en aquest entorn, per la qual cosa es va realitzar un forjat que pogués suportar l’estructura. 

Aquest és un espai visitable des de fa 3 anys. Pel que fa a la darrera fase queda pendent la 

instal·lació de l’ascensor i hi haurà una sala d’exposicions oberta al barri, es millorarà l’espai 

exterior al c/Miquel Calsina des de Selva de Mar. La Torre de les aigües s’implementarà des de 

la Museografia i la didàctica del que va significar la Macosa. La proposta té cura de seguir el 
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projecte original de Marta Cabàs de la pl. Miquel Calsina. Pel que fa a les actuacions interiors 

s’han de fer les instal·lacions i el clima, s’ha d’incorporar l’ascensor, els espais de magatzem i el 

mobiliari complementària. El nivell 1 es serà un Espai de consulta on s’incorporarà l’Arxiu, s’ha 

nomenat aquest nivell Espai Josep M. Huertas Claveria. El nivell 2 és l’Espai Ramon Calsina on 

hi haurà una sala d’actes i s’instal·laran 5 obres pictòriques de Miquel Calsina. Els espais 

comptaran amb elements per donar contingut a les seccions ja que tenen molta alçada i es 

realitzaran tres nivells. Pel que fa a la il·luminació, l’actuació exterior no s’il·luminarà totalment, 

si no que es concentrarà en el tambor. En quant als espais podran funcionar de manera 

alternativa. Pel que fa a les previsions l’inici d’obra d’aquesta fase serà durant el juliol de 2018. 

Finalització desembre 2018 i el pressupost estimat de l’actuació 623.380,42€. 

(Veure projecte adjunt) 

 

2. Olors i contaminació al Fòrum 

 

En Jordi Martí explica que s’ha realitzat diferents estudis i s’estan recollint dades per analitzar el 

volum de dioxines a la zona. L’Agència de Salut està posant aparells per amidar el nivell de les 

dioxines a dif. punts del barri. En José Luis Domingo, científic nomenat està convidat a la 

comissió de treball. Pel que fa a les olors s’han de fer unes obres per tal d’eliminar part de les 

olors de la zona. S’han iniciat dos estudis: un sobre el càncer i un altre sobre el nivell de 

dioxines a l’aire, s’ha iniciat una taula de treball i hi ha projecte per fer les obres que redueixin 

les olors. 

El gerent explica que hi ha un dipòsit de l’Ajuntament de Barcelona i un altre de Metrofang on 

s’assequen tots els materials que surten del depòsit. 

En Jordi Martí explica que el projecte ja està redactat i que hi haurà dotació pressupostària per 

treballar-ho màxim al 2019. 

 

Torn de preguntes: 

 

Una veïna, Carme, diu que es crema a 700º en comptes de 800º i que els filtres no es canvien. 

Un veí es queixa de les olors 

Un veí de la plataforma Airenet, diu que al Sr. Domingo se l’ha convidat perquè formi part 

d’aquest grup. La depuradora és responsabilitat de l’Àrea Metropolitana i Metrofang. Voldria 
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saber quina és la resposta de l’Ajuntament de Barcelona i diu que el pressupost de 800.000€ no 

està confirmat. 

En Jordi Martí respon dient que els estudis de les dioxines són importants i que si que s’han fet 

coses pel tema de les olors i que ara només s’està pendent de la falta de pressupost. 

Un veí comenta que tots els estudis diuen que si que hi ha dioxines i que el risc de contraure 

càncer en aquesta zona és un 2’5% més elevat. 

Veïna de l’Associació Front Marítim comenta que l’empresa és molt contaminant i que algun 

organisme estatal l’ha de controlar. Vol saber quin organisme públic és al que li correspon el 

control de l’empresa contaminant. I és aquest organisme qui hauria de donar els estudis als 

veïns. Troba la situació d’una ineficàcia absoluta ja que estan parlant de la salut de la població. 

Un veí comenta que és un problema de la zona i que l’Ajuntament no fa res. Hi ha paneroles i 

rates. En Jordi Martí emplaça aquests temes al punt de precs i preguntes. 

En Jordi Martí explica que el control pertany al Departament Mediambiental de la generalitat de 

Catalunya que realitza les inspeccions trimestrals o mensuals pertinents. El control recau sobre 

el Departament de Medi ambient. TERSA està controlada per la Generalitat perquè es 

compleixin tots els controls. Les dioxines hi són, una altra cosa és que superin els límits 

permesos. Pel que fa a l’excés de dioxines és la Generalitat qui diu que el nivell de les dioxines 

és correcte. Explica que aquesta és la situació actual. Una situació de conflicte amb Medi 

Ambient que diu que s’estan complint tots els controls. 

Un veí diu que en la zona hi ha instal·lacions que són contaminants i superen els límits 

permesos i que encara que s’acompleixen un per un els límits, tots junts fan que la 

contaminació sigui molt alta. 

Veïna, comenta que TERSA és una empresa pública. I se li explica que pertany a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. TERSA es va inaugurar el 1975, en un moment que no hi havia res 

al voltant, però que des de llavors hi ha edificis, habitatges, col·legis, hospitals i hi ha molta 

contaminació perquè hi ha moltes empreses altament contaminants. Expressa que no té cap 

confiança en l’administració. Ara que han vist que els veïns s’han unit reclama la mobilització 

dels veïns. 

El gerent explica que és important descobrir d’on surt el problema. El Sr. Domingo identifica el 

problema amb l’augment de dioxines i el mal funcionament de la planta. Però cal identificar-ho 

realment. És per això que s’ha encarregat a l’Agència de Salut l’índex de càncers en aquesta 

zona, s’ha encarregat un estudi al Centre d’Investigacions Científiques de Catalunya que està 

instal·lant uns aparells per mesurar l’aire i controlar els nivells i quin és el lloc d’emissions més 
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important. S’ha incorporat una persona a l’estudi i s’ha reforçat l’equip científic perquè cal tenir 

aquesta informació per actuar ràpidament. Les associacions veïnals han estat incorporades a 

aquest grup de treball : el comissionat d’ecologia urbana i el comissionat de salut. 

 

3. Procés participatiu de Palo Alto 

 

Explica aquest punt el tècnic de participació l’Albert Martín. 

L’Albert explica que el dia 10/01/18 va haver-hi una Jornada participativa al recinte de Palo 

Alto, considerat patrimoni cultural d’interès local, d’uns 7.631 m2. Palo Alto ha esta un referent 

de producció artística i cultural del Districte i de Barcelona. Tot un recinte patrimonial industrial 

i del verd urbà. 

Pel que fa als %  

Un 30% serà residència de projectes empresarials tractors 

Un 15% Viver de projectes emprenedors 

Un 15% Projectes comunitaris i associatius 

Un 15% Serveis auxiliars : cantina i 2 sales polivalents 

Un 25% casa taller (exclosa de la concessió, competirà a l’ICUB i Districte) 

Ara s’han de definir els usos i el tipus de gestió. Hi haurà criteris de retorn social. El procés 

participatiu va ser informat al desembre a les entitats de Palo Alto i al gener a les entitats 

veïnals. La 1a jornada oberta als veïns va ser el 10 de març on es van recollir propostes. La 2a 

jornada oberta serà el 21 d’abril i a partir d’aquí hi haurà un retorn al Consell de Barri de 

Diagonal Mar i Front Marítim i Poblenou. El conseller llegeix algunes de les propostes recollides 

en el procés. 

 

Torn de preguntes: 

Un veí de Diagonal Mar explica que Palo Alto està més a prop de Diagonal Mar que de Poblenou 

i demana que el taller es repeteixi a Diagonal Mar. 

AVV Diagonal Mar i Front Marítim explica que hi ha un escrit signat enviat al regidor referent a 

Palo Alto del qual no han tingut resposta. Diagonal Mar i Front Marítim no tenen res a la zona, 

només aquest casal de barri. I voldrien tenir resposta al seu escrit. 

Veí Ramon explica la seva reflexió sobre el procés participatiu de Palo Alto. Demana de 

participar a títol individual i comenta que ha d’estar a la web. També vol saber la licitació per a 

quins serveis serà i aclarir quins són els termes econòmics del projecte. 
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Una veïna vol saber on fer arribar els projectes. 

Un veí vol saber qui ha decidit els % dels usos previstos. 

L’AVV de Diagonal Mar explica la problemàtica del trànsit a Selva de Mar. Se’ls emplaça a torn 

de precs i preguntes final. 

Una veïna comenta que Palo Alto està plena d’uralita i vol saber perquè no s’ha convidat als 

veïns de Diagonal Mar i Front Marítim a Poblenou.  

El regidor explica que els processos són oberts i que segueixen la mateixa lògica en un barri 

que en un altre. 

L’Antoni Vilanova explica que Palo Alto ha preservat el conjunt patrimonial industrial com a únic, 

amb una tanca com element aglutinador. Model que ha funcionat fins ara i ha estat molt exitós, 

respectant un espai amb activitats obertes per a tothom. Hi ha una certa preocupació per les 

gestions compartides i explica que tant és que es parli des de Diagonal Mar o des de Poblenou, 

és un espai de tots i totes. 

Mireia explica que a la llista de difusió de la Plataforma no hi eren i que de l’escrit no s’ha tingut 

resposta. 

Santos, AVV Besòs – Maresme. Explica que al c/Maresme 335-347 (entre Pujades i Pallars) hi 

ha una fàbrica antiga amb amiant. Hi ha ocupes. L’AVV ha fet cartes i no s’han contestat. 

El gerent explica que els escrits s’incorporaran al procés participatiu. És un procés complex, 

equipament protegit com a patrimoni d’interès local, valorat molt positivament, amb un projecte 

empresarial que els obliga a conservar un patrimoni històric i que ha creat i incorporat un 

patrimoni ecològic. És un referent important de ciutat on més de 350 persones estan treballant, 

un valor humà que s’afegeix al patrimonial. Al desembre es van establir els criteris per un nou 

plec i d’aquí surt aquests percentatges establerts per l’Ajuntament de Barcelona com a 

propietari. 

Pel que fa a l’amiant contamina en el moment que el trenques i la Generalitat porta un protocol 

molt estricte en el moment de treure’l. Perquè fa a Palo Alto s’està treballant la planificació per 

anar substituint aquests elements. 

Un veí vol saber qui ha determinat els % i considera que el 15% per a projectes comunitaris i 

associatius es queda molt curt. El gerent li explica que el que ha determinant els % és el 

propietari de Palo Alto, l’Ajuntament. Pel 70% és l’Ajuntament qui està marcant aquests criteris 

i pel 30% restant són les empreses que actualment l’estan tirant endavant. 

Veí, explica que al c/Maresme-Pujades al costat d’un poliesportiu i d’un institut hi ha amiant i 

que proposaria que al proper consell de barri es parli sobre l’amiant al barri. 
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Una veïna vol saber que és una casa taller, desconeix el terme. El regidor explica que és un 

terme utilitzat pels joves creadors que conviuen amb l’espai de creació, inspirat en el projecte 

de la Fabra i Coats, on els espais cultural, educatius i habitatge conviuen amb normalitat. 

Pel que fa a la residència d’empreses, la temporalitat serà de 5 anys, no de 20 com 

anteriorment. 

La Casa taller és una proposta. 

En Jordi Martí explica que avui es venia parlar del procés participatiu perquè els espais es 

comencin a utilitzar pels veïns. Hi hauran nous creadors, noves empreses i més espai per a les 

entitats. Tan de bo que en 4 anys es tingui la necessitat d’ocupar més espai per a les entitats ja 

que l’objectiu és que les entitats del territori vegin aquest espai com a seu. És un espai per ser 

utilitzat pels veïns i veïnes. 

Una veïna vol que s’aclareixi si són cases o són tallers, perquè desconeix el terme. 

Un veí demana màxim de transparència possible en el procés. 

L’AVV Diagonal Mar canalitza la proposta sobre l’amiant al barri en la propera comissió de 

seguiment. 

 

4.- Procés participatiu Repensem el 22@ 

 

Procés iniciat a l’octubre. S’han realitzat 3 taules rodones al novembre. El projecte està penjat 

al web Decidim Barcelona. Al gener es van fer enquestes de diagnosi acompanyades per 

recorreguts de perspectiva de gènere. De totes aquestes activitats s’arribarà a propostes 

concretes i serveis municipals a nivell social. 

Una primera fase d’informació / Una fase de diagnosi –gener-febrer- amb enquestes realitzades 

i tancades el 28 de febrer però obertes puntualment durant el Consell de Barri del Parc i la 

Llacuna i al Consell de Barri de Diagonal Mar. S’han fet reunions amb entitats i debats al barris 

de la Diagonal cap a baix. Als 3 casals de Gent Gran i en l’àmbit d’entitats culturals. 2 jornades 

de col·lectius sectorials oberts al veïnat. El procés es tancarà al maig per plantejar totes les 

propostes , valorar i materialitzar. 

 

5.- Proposta veïnal V31 a l’Hospital del Mar 
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L’Ignacio Alcántara de l’AVV Diagonal Mar i Front Marítim fa una proposta de mobilitat referent 

al recorregut de l’autobús V31 i proposa que augmenti en 6 parades el seu recorregut fins a 

l’Hospital del Mar (6 parades del 136) i que s’anul·li la línia del 136. Millorant la freqüència. 

Un veí explica que l’Autoritat Metropolitana del Transport no té en compte les necessitats dels 

veïns. S’explica que ara han d’agafar el tramvia per anar al Paral·lel i fer transbord. El V31 és 

una línia que acaba a Espronceda quan té a dues passes l’Hospital del Mar i amb el 136 no hi 

ha prou perquè és un autobús petit. Explica que qui planifica les línies no agafa l’autobús i que 

el V31 és essencial que arribi a l’Hospital del Mar. 

Veïna Mireia diu que està totalment d’acord. Que les urgències han canviat a l’Hospital del Mar i 

que es tingui en compte. Que el H16 deixa de prestar servei a les 21.10 h i que el metro està 

molt solitari. 

Santos de l’AVV Besòs Maresme explica que s’ha reunit la Plataforma d’entitats Paraguai-Perú i 

que donen suport a la proposta però que es compleixin els acords.  

Veí de Selva de Mar – Josep Pla. Demana doble carril de circulació pels problemes que suposa 

un únic carril. 

Lluís. Demana el V31 per arribar a l’Hospital del Mar i que la freqüència del 136 és cada 35 

minuts. La situació del 136 per anar a l’Hospital del Mar fa dos anys era lamentable perquè ho 

havia de fer servir molt gent gran amb problemes de mobilitat. 

Jordi Martí explica que al nou mandat ha realitzat les dos darreres fases de la implementació de 

la xarxa ortogonal. L’eliminació del 36 es volia cobrir amb el V27 i el V31 i que la reivindicació 

veïnal per aconseguir que la línia 36 es mantingués com a bus de barri amb 3 busos amb una 

freqüència de 35 minuts. La línia H14 es modifica per donar servei a la línia de Tànger. L’Eix 

Pujades té el metro i 3 autobusos. Allargar la línia del V31 suposaria de 5 a 7 parades més, la 

qual cosa requeriria més busos i s’afegiria la problemàtica de la ubicació. Avui per avui no es 

pot fer aquest canvi. A l’octubre, quan ja estigui feta tota la implementació es podrà valorar. 

Des de la Taula s’entoma aquesta proposta i es trasllada a Mobilitat . També s’apunta la 

possibilitat del tramvia. 

Veí, explica que es fa necessari un bus que vagi a l’Hospital del Mar 

Ignasi explica que la proposta és perquè es faci ja. Es van fer acords amb l’anterior consistori i 

no s’han respectat les freqüències, demanen respecte i expliquen que han presentat una 

proposta molt coherent. 
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El regidor veu com una proposta constructiva i raonable la presentada per l’AVV Diagonal Mar i 

Front Marítim i explica que des del Districte s’acompanyarà als veïns i veïnes en aquesta 

proposta. 

 

6.- Torn obert de paraules 

 

Veí del c/Paraguai – Perú mostra unes fotografies on es veuen uns nois a sobre del terrat de 

Can Ricart i demana a l’Ajuntament que es tanqui can Ricart ja que hi ha amiant per terra 

perquè està obert a les dues bandes. Hi ha amiant fiable, que és aquell que desprèn fibra de 

vidria permanentment i provoca càncer de pleura. La seva retirada s’ha de fer de forma 

immediata. 

Veí del carrer Josep Pla. Explica que el carril bici que s’ha fet entre Josep Pla i Selva de Mar 

dificulta la sortida del pàrquing de 500 vehicles, ja que tanca la sortida i s’han recollit 136 

queixes. I que una proposta de solució alternativa seria la modificació del carril bici de Selva de 

Mar – Josep Pla, desplaçant-la cap a banda mar. 

Un veí es queixa sobre la llicència d’activitat que es dona a una benzinera de Besòs Maresme. 

Una veïna explica que el professor Domingo no participa en cap estudi, que ho porta el 

professor Grimal i l’Helena en Salut però no el professor Domingo. 

Moviment Diagonal Mar explica que al carril bici ja han hagut accidents. Es queixa dels carrils 

d’un únic sentit i de la manca d’enllumenat. Explica que el pipi-can degrada la zona de la platja i 

que s’hauria de fer una zona de platja per a la gent gran, no per a gossos, ja que està 

adaptada. Pel que fa a la seguretat ahir va haver-hi un robatori a la zona a punt de pistola. 

Un veí explica que pel tema de l’incivisme el parc s’està degradant pels col·lectius que hi són, 

amenacen a la gent gran i els veïns han de fer de guàrdies a la zona. Voldria que els projectes 

fossin més participatius i que tots aquests temes s’han d’anar tractant. 

Pere Barbero, veí de Diagonal Mar explica que manca llum a la pl. i que és un niu de gent jove 

per la nit. Hi ha un problema de gossos que embruten i destrossen el parc. Pel que fa a les 

bicicletes el carril bici és massa gran. Hi ha molta contaminació acústica i de l’aire amb tants 

vehicles. Les males olors han estat sempre per ser-hi una zona industrial i que tota la ciutat de 

BCN està per sobre dels nivells de contaminació.  

Una veïna pregunta perquè si l’Ajuntament té superàvit hi ha una flota d’autobusos tan antiga i 

no es pot tenir un servei d’autobusos adequat. 
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La Mireia explica que els veïns i veïnes estan descontent i que no volen que es decideixi per 

ells. El transport ha de ser prioritari i pel que fa als carril d’un sol carril veu que són un 

problema a l’hora de desencotxar. 

Veí de 4 de maig-García Faria- Selva de Mar explica que hi havia un acord per solucionar el 

problema (entès el pàrquing) i que a Josep Pla s’han instal·lat 12 semàfors però que no s’ha 

posa’t un que es demana a Garcia Fària. El problema és que no poden sortir i proposen 

d’aprofitar un dels 6 semàfors vells i que es posi un, també demanen que hi hagi GUB regulant 

el trànsit. 

M. Carmen, explica que a provençals, Garcia Fària han estat sense llum tot el cap de setmana 

fins avui. I que l’Espai Macosa no es neteja mai. Hi ha paneroles i de les palmeres cauen 

branques. Pel que fa a la contaminació en aquesta zona opina que les persones que van en 

bicicleta tindran molts problemes relacionats amb la contaminació ambiental i demana que tota 

la zona sigui 30 de velocitat. 

El regidor contesta al Sr. Moreno referent al terrat de Can Ricart, s’explica que és una coberta 

d’una propietat privada i que el Districte està a sobre, es va tancar la propietat però s’ha obert. 

El gerent explica que ara no es pot tancar la propietat, que es va tancar al seu dia, però que 

l’han obert i hi ha persones vivint a dins i, ara no es pot tancar perquè hi ha persones vivint a 

dintre. El tancament que es va fer al seu dia s’ha trencat i hi ha persones vivint dins. S’han fet 

els tràmits des de Districte al jutge per tal de poder entrar. 

Pel que fa al carril bici del c/Taulat es transmetran les queixes Pel que fa al passeig Pujades cap 

a l’oest on només hi ha un carril de circulació es traslladaran les queixes a mobilitat per al seu 

estudi. 

Pel que fa als gossos qui són responsables són el propietaris que permeten accions incíviques. 

Pel que fa a la benzinera és ecologia urbana qui pot exercir aquestes funcions. 

Pel que fa a l’enllumenat s’està treballant les disfuncions. S’han aturat les llums al carril bici i pel 

que fa a l’avaria en l’enllumenat de Provençals, Endesa confirma que han tingut aquesta avaria i 

que tenen problemes per solucionar-la, han fet dos intents de reparació i han fallat, però estan 

per fer-ho. 

En Jordi Martí comenta que és tema dels gossos és un tema recurrent i que de cara al 2019 ja 

es podrà aplicar la nova ordenança de gossos i es podrà treballar. I pel que fa a la petició de 

que a tot el barri hi hagi velocitat 30 està a favor. I pel que fa al trànsit matinal, ni desplaçar el 

carril bici encara que es posi un semàfor. 
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A les 21.30 h es dóna per acabat el Consell de Barri 
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