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Consell de Barri de  Vila Olímpica del Poblenou  

 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri de la Vila Olímpica  

Lloc Casal de barri Vila Olímpica-can Gili Nou Núm.  

Data – Hora 12 de 11 de 2015 de 19’00h a 20’52h  1:52h 

Assistents 

 

Sr. Josep Maria Martorell President 

Sr. Jordi Giró Vicepresident 

Sra. Vanessa Garcia Secretari 

Sr. Francesc Carmona Pontaque Conseller 

Sr. Genís Boadella i Esteve Conseller 

Sra. Lourdes Arrando Bellés Conseller 

Sra. Maria Eugenia Angulo López Conseller 

Sr. Ramon Sabaté Puig Conseller 

Sr. Josep Garcia Puga Gerent 

 Conseller 

Entitats  AVV Vila Olímpica Associació Pedagògica La Vila 

Coral Icària Sot de l’Illa 

  

  

  

  

  

  

 
Nombre de ciutadans a títol individual: 50 
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Ordre del dia: temes tractats i acords. 

En Jordi Giró, vicepresident del consell de barri de la Vila Olímpica i president de 

l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, dóna la benvinguda i anomena els 

punts de l’ordre del dia d’aquesta convocatòria: 

1. Nova organització Consells de Barri 

2. Avinguda Icària: estat de la qüestió. 

3. Propostes veïnals PAM-PAD 

4. I per últim, torn obert de paraules 

 

1. Nova organització dels consells de barri: En Francesc Carmona es presenta 

com el nou conseller del barri de la Vila Olímpica així com esmena en Josep 

Maria Martorell com el nou regidor del districte de Sant Martí, per aquest 

mandat. 

Pel tal d’explicar la nova organització dels consells de barri, en Francesc 

Carmona exemplifica el funcionament dels consell de barri anteriors a aquest, 

com un espai de reiteració de queixes individuals i puntuals envers la nova 

proposta que pretén recuperar la idea original de fomentar el debat en aquest 

òrgan de participació, fomentar que hi hagi opinió al barri respecte a temes 

d’interès comú per tal d’arribar a la fita de fer propostes concretes de la 

ciutadania que el govern del districte hagués de debatre-les en el consell 

plenari del districte. 

En Francesc Carmona informa que en cada ordre del dia del consell de barri hi 

haurà un o dos temes d’interès general del barri, per tal de que surtin propostes 

concretes per al debat posterior. 

La periodicitat de convocatòria d’aquests òrgans de participació són dos a 

l’any, encara que és possible que s’augmentin les convocatòries per tal de 

fomentar els debats. 

Es seguirà mantenint l’espai d’escolta de les queixes puntuals al punt del torn 

obert de paraules com en altres espais i mecanismes: audiències públiques,.. 

S’incorpora l’enquesta de satisfacció al finalitzar el consell de barri per tal de 

tenir un instrument de mesura de la ciutadania. 
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Una altra novetat respecte a l’organització dels consells de barri és quan hi 

hagi un tema a debatre que afecti a més d’un barri es convocaran a consell de 

barri als diferents barris implicats. 

 

En Francesc Carmona presenta a la nova dinamitzadora d’aquest debat, de la 

Fundació Ferrer i Guàrdia, Sílvia. Comunica que per tal de rebre informació de 

les convocatòries de forma directe, només cal facilitar les adreces 

electròniques particulars al document que es troba a l’entrada de la sala i que 

també es podrà respondre l’enquesta de satisfacció on line, durant la setmana 

posterior a la realització del consell de barri. 

 

2. Avinguda Icària: estat de la qüestió. En Jordi Giró presenta a en Josep 

Garcia Puga, gerent del districte de Sant Martí. 

En Josep Garcia, comunica que per tal de donar resposta a la demanda veïnal 

d’acondicionar el manteniment de l’Avinguda Icària s’encarregarà la definició 

del projecte (de l’opció escollida en el procés participatiu sobre l’avinguda 

Icària) en aquest primer semestre de l’any a l’empresa municipal BIMSA, per a 

la licitació posterior. Serà una obra amb cost aproximat d’uns dos milions 

d’euros, per tant no serà una obra que es farà en una sola fase.  

 

3. Propostes veïnals PAM- PAD  

En Francesc Carmona introdueix aquest punt de l’ordre del dia fent unes 

aclaracions: informa que el PAM és el Pla d’Actuació Municipal per a tota la 

ciutat i el PAD és el Pla d’Actuació de Districte. 

Aquests plans són els instruments en que es dota l’ajuntament amb el PAM i el 

districte amb el PAD per tal de programar totes les accions que es duran a 

terme en aquest mandat: urbanístiques, d’equipaments, projectes sectorials,... 

amb la col·laboració del veïnat en aquest procés participatiu. 

En un primer període (fins gener) es treballarà amb les associacions de veïns, 

entitats, coordinadores per tal de fixar els temes de barri així com per eixos 

sectorials, per exemple gent gran. Si es vol participar individualment caldrà fer-

ho per mitjà d’una associació o assistint al consell de barri. 
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En un segon període (al gener) les aportacions individuals es faran a través 

d’una plataforma digital. 

Un cop recollides totes les propostes ciutadanes el govern prioritzarà i donarà 

forma efectiva aquestes propostes amb una fase final de negociació política per 

tal de finalitzar el procés. 

 

Na Sílvia explica que la documentació facilitada consta de l’explicació del 

procés PAM-PAD, calendari i vies de participació així com dels 5 eixos en que 

s’estructuren el PAM-PAD. 

Per tal de dur a terme la dinàmica d’avui i recollir propostes es demana al 

públic assistent la seva participació en escollir tres temes prioritaris sobre els 

eixos exposats. En aquest punt de l’ordre del dia tractaríem els temes 

col·lectius i en el de torn de paraules tractaríem temes més puntuals. 

 

En Jordi Giró, president de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica, 

informa que convocarà al veïnat, pendent determinar la data, a una sessió per 

a la recollida de propostes col·lectives. 

 

S’obre el primer torn de paraules: 

 Veïna que fa una esmena especial a la bona feina realitzada per 

l’Associació de Veïns i Veïnes de la Vila Olímpica en la resolució de part 

dels temes de mobilitat al barri. 

 Veïna que es queixa de l’incivisme i deteriorament de la zona dels 

voltants de la parada de metro Ciutadella 

 Veïna que es queixa de l’incivisme dels patinadors al carrer Salvador 

Espriu 

 Veí que demana un estudi dels usos residencials, comercials, 

turístics/d’oci del barri per tal de fomentar l’equilibri entre les parts. 

Demana un estudi de l’ús residencial de l’estacionament. 

 Veïna que demana una redistribució de les curses esportives a tota la 

ciutat  

 Veïna preocupada per la sortida d’emergències de la parada de metro 

Ciutadella donada la seva afluència. 
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 Veïna que es queixa de l’incivisme de les persones que van en 

bicicletes pel barri. 

 Veí que proposa que s’augmenti l’activitat comercial de servei públic al 

barri  

 Veïna que proposa moratòries per a les tendes de venda d’alcohol i per 

als comerços per a vehicles rodats: patins, bicicletes,.. 

 Veïna que pregunta per l’adjudicació de l’equipament pendent al Pg 

General Bassols 

 Veïna que informa de la conflictivitat entre els vianants i el trànsit rodat 

al carrer Ramon Turró (entre Marina i Joan d’Àustria) 

 Veïna que informa de la utilització de l’escola Brusi i Bogatell per a 

activitats incíviques en horaris no lectius. 

 Veí que proposa una redistribució al barri i al districte , principalment al 

barri de Diagonal Mar i Front Marítim, dels equipaments d’educació 

secundària i de salut per tal de millorar la sostenibilitat de la ciutat. 

 Veí que es queixa de l’augment de soroll i pol·lució a l’avinguda Icària 

degut al trànsit rodat. Proposa esponjar-lo per altres vies. 

 Veí que fa petició d’urinaris públics. 

 Veí que es queixa de la manca d’il·luminació a la franja nocturna de 

l’avinguda Icària amb el carrer Rosa Sensat. 

 Veí que demana recolzament a les entitats que treballen amb la 

població sense sostre. 

 Veí que demana l’estudi de l’accessibilitat del parc de la Ciutadella per a 

la unió de la ciutat. 

 Veí que demana quin serà l’emplaçament definitiu del centre 

penitenciari Wad Ras 

 Veïna que proposa un servei de vigilància especial per al control de 

l’incivisme dels propietaris dels gossos. 

 

En Jordi Giró respon a les diferents qüestions: 
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Pels temes de mobilitat del barri l’AVV Vila Olímpica està demanant que es 

desviïn les dues línies d’autobusos turístics i l’intent de pacificació de la zona 

d’avinguda Icària i voltants entre vianants i trànsit rodat. 

Demana la conquesta de l’espai urbà per part del veïnat i que hi haurà 

actuacions concretes a curt termini per la problemàtica als voltants dels 

comerços de venda d’alcohol. 

Manifesta que hi ha places excedentàries en l’àrea verda però tanmateix es pot 

estudiar la proposta del veí demandant. 

Respecte a les curses esportives informa que seguiran vetllant per a que el 

veïnat no perdi mobilitat i que estan treballant en una proposta de pla integral 

als voltants del conflicte de la parada de metro Ciutadella i voltants. 

En Jordi Giró informa de la propera constitució de la primera associació de 

comerciants de la Vila Olímpica. 

Així com que l’emplaçament del centre penitenciari Wad Ras és definitiu i 

l’interès de l’AV Vila Olímpica en fer una proposta per a la dinamització del 

centre comercial Centre de la Vila. 

Respecte a l’adjudicació de l’equipament de Pg General Bassols, en Jordi Giró 

informa de la participació de l’AV Vila Olímpica des del començament en la 

definició del pla d’equipaments del Poblenou i varen identificar els solars per als 

futurs equipaments al barri. Informa que aquesta zona està pendent d’una 

transformació urbanística privada en els propers anys. 

Des del 1993 l’AV coneix els problemes relatius a l’escolaritat al barri. Per la 

utilització de forma incívica de les escoles Brusi i Bogatell transmet que la vetlla 

cal fer-la des de la direcció de les escoles i les AMPAS. 

Respecte a la deficient il·luminació de l’avinguda Icària en respon que s’està 

treballant a la zona anotada pel veí demandant.  

Els conflictes relacionats amb les persones sense sostre es treballen amb 

serveis socials i la policia comunitària. 

Manifesta que cal corregir les actuacions incíviques dels propietaris dels 

gossos i aprofitar el nou espai per a gossos de la plaça Camions. 

Respecte a l’accessibilitat del parc de la Ciutadella, informa que dintre del pla 

director de la Ciutadella acaba contemplant la desaparició dels murs i que cal 

una reflexió urbanística conjunta per a les perspectives futures del barri. 
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Pren la paraula en Francesc Carmona. Aquest insta a que el veïnat participi en 

la denúncia de les actuacions incíviques, no solament a la Guàrdia Urbana sinó 

a través de tots els canals de comunicació existents per aquests fets a 

l’ajuntament i en especial el telèfon del civisme. 

Resumeix que més de la meitat de les propostes realitzades avui són relatives 

a la mobilitat. Informa que per a treballar i donar resposta a aquests temes de 

forma participativa, s’ha format la Taula de Mobilitat del Poblenou, on surà el 

districte i les associacions de veïns. La Vila Olímpica en forma part. 

I afegeix que coneix personalment moltes de les queixes sorgides per ser veí 

del districte i haver estat in situ. 

 

Pren la paraula en Josep Garcia Puga, afegeix informació respecte als serveis 

per a la població sense sostre: l’ajuntament té un servei especialitzat amb 

coordinació amb d’altres entitats per ajudar a aquest col·lectiu i el districte fa un 

seguiment de la situació de la Vila Olímpica. 

Respecte a l’oci al port Olímpic afegeix que s’està treballant la franja del Moll 

de Mestral pels problemes de seguretat que origina la gran afluència de públic. 

 

Pren la paraula en Josep Maria Martorell, regidor del districte de Sant Martí i 

president del Consell de Barri de la Vila Olímpica, ratifica que s’està treballant 

per a pal·liar la situació del Port Olímpic. Es parteix d’una vida comercial 

insuficient i de la mala connexió de la Vila Olímpica amb el Port. Mostra 

preocupació per la sobreutilizació de la parada de metro de Ciutadella que ha 

estat transmesa a la Regidora de Mobilitat i insta a participar al veïnat en el 

procés d’elaboració del PAM-PAD, donant per tancada la sessió. 

 

    

 

La Secretaria 

        

Vanessa Garcia 

Tècnica de barri de la Vila Olímpica 
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