
 

 

Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

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

Lloc Auditori Sant Martí, Plaça Angeleta Ferrer 2 

Data – Hora 16 de març de 2017, a les 18:30h (s’inicia la sessió a les 18:40 h) 

Assistents Josep M. Montaner President 

 Vicepresident 

 Conseller Tècnic 

Eva Campos Consellera 

M. Eugènia Angulo Consellera 

Oriol Puig  Conseller 

Xavier Bañon Conseller 

Maria Arenillas Consellera 

Ainhoa Ruíz Consellera 

Ramon Sabate Conseller 

Josep Garcia Puga Gerent 

Iria García Labandeira Directora de Serveis a les 
Persones i al Territori 

Cristina Colmena Tècnica de Barri 

Entitats Representants  A.VV. Sant Martí  

Representants A.VV. La Palmera 

Representants SPC Sant Martí 

Representants Casal de Gent Gran S.M 

Representants Los Botijas 

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 



 

 

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

Representants Parròquia Sant Martí  

Representants Parròquia Sant Lluís 
Gonzaga 

Representants Petit Ballet de Barcelona 

Representants CESOVE 

Representants Xarxa Comunitària Sant 
Martí- La Verneda 

Representants Biblioteca S.M 

Representants Casal Infantil S.M 

Representants Escola Bressol Esquitx 

Representants Escola La Caixa 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 persones 

Ordre del dia:  

 Presentació del Servei de Prevenció i Convivència del Districte 

 Informació sobre els projectes de Pere Calafell, de la Biblioteca Gabriel García Márquez i 

de la pl. de la Infància 

 Procés de renovació de membres del Consell Ciutadà  

La Consellera de barri, Eva Campos, obre el consell de barri explicant que hi haurà un canvi en 

l’ordre dels punts respecte a la convocatòria, i dóna pas al primer punt, que presenta la 

Directora de la DSPiT. 

Un cop feta la presentació d’aquest punt s’ obre un torn d’ intervencions i de preguntes 

respecte a aquest tema: 

- Una veïna i representant de la Vocalia de persones amb  diversitat funcional, pregunta si el 

Servei de prevenció pot intervenir en els problemes i molèsties  de soroll i brutícia que  generen 

algunes terrasses de bars o cal continuar denunciant-les. 



 

 

- El president de l’ A.VV. Sant Martí, comenta que ja s’han detectat tres problemàtiques al barri i 

que el Servei de prevenció i convivència ja està intervenint: Parc de Sant Martí, Plaça dels 

Porxos i l’ús del patí de l’escola dels Porxos els caps de setmana. 

- Una representant de la Parròquia de Sant Lluís Gonzaga explica que a l’entrada d’accés a  

l’ Església es posa un grup de adolescents que es posen a fumar porros i que molesten a la 

gent, sobre tot a la gent gran que accedeix a l’església. No saben no saben com actuar davant 

d’aquesta situació. La G.U està assabentada.  

La Consellera de barri respon a aquestes intervencions explicant que s’està treballant amb 

aquests problemes i en concret sobre el Parc de Sant Martí el Servei de Gestió de conflictes ja 

va començar la seva diagnosi al febrer i  fins a finals d’abril. Aquest servei està cobrint horari de 

matí, tarda i nit tots els dies de la setmana, i que actualment està tenint contactes amb entitats i 

altres equipaments dels barri que estan a prop del parc. 

Respecte a les terrasses dels bars es van fent les inspeccions corresponents per part dels 

tècnics, però que si els veïns/es són coneixedors d’ algun cas concret que ho entrin per registre 

o ens ho facin saber per poder  fer les inspeccions oportunes. 

Respecte als adolescents que generen conflicte a l’entrada d’accés a l’ Església, es pren nota 

d’aquest tema que no era conegut per la taula 

A continuació la Policia Comunitària de Sant Martí presenta el seu servei. Aquests agents 

arriben tard doncs casualment s’han aturat a parlar amb els adolescents que estan a la porta 

d’accés a l’Església. 

Es torna a obrir un torn de preguntes i intervencions, respecte al tema del Servei de la Policia 

Comunitària: 

- El president de l’ A.VV. de la Palmera vol saber quins són els criteris per establir l’ordre de 

prioritat a l’ hora d’atendre les trucades veïnals. 

La resposta a la intervenció és que l’odre de prioritat és el risc de les persones a dalt de tot i el 

risc dels béns per sota, però cal que igualment es facin les trucades les vegades que creguin 

convenient, perquè el servei no pot intervenir si no té coneixement. 

- Un representant de l’ A.VV de Sant Martí vol saber per on passa la G.U. amb bicicleta perquè 

no els ha vist, doncs moltes bicicletes passen pel mig de la rambla. També hi ha nois amb 

monopatins que estan fent mal ús del mobiliari del carrer sobre tot els diumenges. 

Es respon explicant que la Rambla Guipúscoa com els Eixos comercials són circuit habitual 

d’aquesta unitat que va amb bicicleta. També s’està treballant sobre l’ús de l’espai públic com 



 

 

per exemple en el cas dels monopatins. Respecte a les bicicletes cal més educació viària. La 

G.U fa aquest tipus d’accions a escoles. També s’estan millorant els carrils tant per les 

bicicletes com pels vianants. 

- Una representant de la Vocalia de persones amb  diversitat, comenta que va fer una demanda 

respecte a l’aparcament de motos que interferia en l’accés al Cap de Sant Martí i que s’ha 

resolt, i demana que es faci el mateix per la Gran Via i la Rambla Prim. 

La Consellera de barri tanca el primer punt de l’ ordre del dia i dona pas al segon punt. Es 

comença per la presentació del projecte de la Plaça de la Infància, a càrrec dels redactors del 

mateix projecte. 

Un cop feta la presentació del projecte s’obre un torn de preguntes i d’intervencions: 

- Una representant de la Vocalia de persones amb  diversitat pregunta si els jocs  i en general 

la plaça és accessible i adaptada a les persones amb diferents dificultats. La resposta és que si 

que els accessos i els jocs estan adaptats. 

- Un veí fa l’aportació de la possibilitat d’incloure a la plaça una cistella de basquet. El Gerent 

del districte, respon que no s’ha incorporat aquest element. També explica que el projecte ja 

està molt tancat, doncs ja es van recollir totes les aportacions veïnals,  i que  hi ha altres espais 

propers a aquesta plaça que ja tenen aquest tipus d’elements previstos, com plaça Victòria 

Kent i al Clot de la Mel. 

- Un altre veí vol donar les gràcies en nom de tots els veïns propers a la plaça perquè han 

pogut participar i el projecte està agradant molt. També pregunta com està el tema referent als 

locals de cantó mar on es preveia que hi haurien problemes.  

Els redactors del projectes responen explicant com s’han resolt els accessos. 

-  Una veïna pregunta quan estarà acabada. I la resposta és que cap al novembre del 2017 

s’iniciaran les obres i duraran uns 6 mesos. 

La Consellera de barri tanca aquest punt i dóna pas al següent referent als últims canvis dels  

projectes de la Biblioteca García Márquez i  l’Escola Bressol a la Pere Calafell, que presenta el 

Regidor del Districte. 

S’obre un torn de preguntes i intervencions en relació a aquests projectes: 

- El representant de l’ A.VV Sant Martí, demana que es faci esment que a la Pere Calafell 

també hi haurà l’ Escola Municipal de Música. El Gerent del Districte confirma que s’està 

treballant sobre els dos projectes. 



 

 

- Un altre membre de l’ A.VV. demana saber com està el tema, que es va parlar amb anteriors 

trobades, sobre la neteja de la Pere Calafell mentre no s’inicien obres i la habilitació d’ un espai 

a l’ entrada per poder fer algunes activitats, en les que podria  col·laborar l’ A.VV.  

La resposta del Gerent respecte a aquest tema és que els resultats de les  inspeccions, que 

s’han fet, no permeten que hi hagi grans activitats a l’espai, per temes de seguretat, però si que 

en 3 o 4 moments durant l’any es podria obrir amb tots els elements de seguretat controlats, 

per  fer petites exposicions com per exemple la presentació del projecte de la Biblioteca Gabriel 

García Márquez i el de l’ escola bressol. 

- La representant del Petit Ballet de Barcelona, demana que es valori la possibilitat de fer un 

apartat de dansa vinculada a l’ escola de música. 

La taula del consell recull la iniciativa i el Gerent del districte proposa fer una trobada amb 

l’entitat per parlar més extensament d’aquest tema. 

- La representant de la Xarxa Comunitària de Sant Martí- la Verneda, pregunta si amb la nova 

escola bressol s’ augmentaran l’oferta de places.  

La resposta per part del Gerent del Districte és que encara no se sap, però que podria ser que 

si s’augmentessin. 

La Consellera de barri, tanca aquest punt, doncs ja no hi ha més preguntes ni intervencions al 

respecte, i obre l’ últim punt de l’ ordre del consell relacionat amb la renovació dels membres 

del Consell Ciutadà. Ella mateixa explica aquest punt als assistents. 

Com no hi ha intervencions ni preguntes sobre aquest últim tema, la Consellera de barri dóna 

pas als precs i preguntes generals: 

- Els representants dels propietaris de places d’ un dels pàrquings de concessió de  

l’ Ajuntament, de la Gran Via de les Corts Catalanes, exposen que des del 2009 pateixen 

problemes de goteres, i que uns tècnics de l’ Ajuntament van anar a veure el problema i el 

deteriorament que pateix el pàrquing. També han parlat amb la Direcció dels Serveis Jurídics 

de BSM. Els hi han dit que aprofitant unes obres properes que estan previstes es farien les 

reparacions. Volen saber si es farà efectiva la reparació.  

El Gerent del Districte explica que es té constància d’aquests problemes de filtracions en 

aquesta concessió i en altres. BSM està fent el seguiment de tots aquests temes que són 

complexos tècnicament. Es demanarà a BSM un informe sobre quina és la valoració que ells 

fan sobre les actuacions que cal realitzar.  



 

 

- Un veí del barri explica que hi ha problemes amb el carril bici del carrer Cantabria. I que s’han 

posat denúncies a l’ Ajuntament sobre el tema. Vol saber que s’ha fet sobre aquest tema. 

El Regidor del Districte explica que  l’ àrea de mobilitat està estudiant diverses mesures per 

introduir elements de disciplina i de civisme. La Policia comunitària explica que cada dia surt 

una patrulla en bicicleta i s’estan posant denuncies, en total s’han fet 25.000 denúncies. També 

prenen nota d’aquest tema. 

- Un altre veí comenta que els ciclistes deixaran de circular quan es posin les sancions i els 

controls corresponents. També vol saber si hi ha alguna novetat sobre les obres de l’ estació de 

l’ AVE.  

Respecte al tema de l’ AVE el Regidor del Districte explica que hi havia prevista una reunió de  

l’ Alcaldessa i  els tècnics corresponents amb el Ministre de Foment, Íñigo De la Serna, i que el 

ministre la va anul·lar en l’ últim moment a causa de la vaga d’ estibadors. En aquesta reunió 

s’havia previst parlar de la Sagrera i de Rodalies. 

Segueix en l’ agenda de l’ Ajuntament, doncs és un tema prioritari,  reunir-se amb el ministre, 

tot i que va comentar que faria aquesta reunió amb la condició que no es comprometria amb 

cap xifra  concreta. 

- Una veïna vol aclarir si la Biblioteca anirà al terreny del costat del Policia Nacional com estava 

previst i si l’ escola bressol i l’escola de música aniran al mateix lloc a la Pere Calafell. El 

Regidor del Districte confirma aquestes ubicacions i especifica que a la Biblioteca també hi 

haurà l’ Arxiu històric i una sala d’actes. 

- Una de les representants de la vocalia de persones amb diversitat funcional comenta que les 

rajoles de la Gran Via, banda muntanya des de  Rambla Prim fins al carrer Bac de roda, es 

mouen i que cal arreglar-les. També que el pas de vianant del carrer  Cantàbria amb el carrer 

Andrade està trencat i que es un perill per a les persones. 

Comenta que el parc infantil del Parc de Sant Martí està força deteriorat. 

La taula del Consell pren nota de tots aquests temes i es farà una revisió. El Gerent del 

Districte també explica que s’ha demanat a BIMSA una millora del manteniment del Parc de 

Sant Martí. Hi haurà l’àrea de gossos i una ordenació del usos cívics del parc per a tothom. 

- Una veïna explica que el semàfor de Gran Via amb Selva de Mar va molt ràpid i que sobre tot 

la gent gran té dificultats per travessar-ho. La taula ho recull. 

- Un altre veí demana quan es posarà zona verda o blava al barri doncs el veïnat té molts 

problemes per aparcar-hi.  

El Gerent del Districte explica que al territori hi ha  molt aparcament no regulat i que s’està 

estudiant el tema a nivell de tota Barcelona. 



 

 

La Consellera de barri tanca el consell, aproximadament cap a les 20 h. 

Cristina Colmena 

Secretària del Consell de Barri de la Verneda i la Pau 

Barcelona, 16 de març de 2017 


