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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA MARINA DEL PORT I LA MARINA  
DEL PRAT VERMELL 

 
Data: 27 de març de 2017, 18.30h 

Lloc: Sala Pepita Casanelles, Pg. Zona Franca, 185 

Presideixen  el Consell de Barri: 

Regidora: Laura Pérez Castaño 
Vicepresidenta Consell de barri de la Marina de Port: Neus Borrell 
Vicepresident Consell de barri de la Marina del Prat Vermell: Manuel Coronado 
Conseller de barri: Esther Pérez 
        
Conselleres/es: 
Marta Alonso, ERC 
Angel F. Lao, C’s 
Lluïsa Pahissa, CUP 
Georgina Lázaro, Consellera PDcat 
Jose Antonio Calleja, PPC 
 

Representats de les entitats: 
AAVV Eduard Aunós 
Associació Mitjans de Comunicació Local 
AVV La Cadena d’Estrelles Altes 
Associació de Comerciants la Marina 
AVV El Polvorí 
Engranatge 
Assemblea la Marina 15M 
La Marina Viva 
Unió d’Entitats La Marina 
Associació Memorial Democràtic Treballadors/es SEAT 
Amics Marina 
AVV Santiveri 
AVV Illa Metalco 
C.E. La Marina 
Taula d’Esport de la Marina 
Residència Esclat Marina 
Coordinadora AVV 
Coordinadora les Marines 
Civisme Sants-Montjuïc 
AVV San Cristóbal 
SCEP – La Marina 
AVV Can Clos 
Coordinadora de la Marina 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel (Directora de Serveis a les Persones i Territori) 
Teresa Esteve (Tècnica de gestio de la Marina) 
Amor González (Tècnica de gestió de la Marina)  
Mª Elena Molina (Tècnica de suport de la Marina ) 
Anna Terra, Arnau Balcells, Carla Cors (Foment de Ciutat, Pla de barris) 
Meritxell Ribalta (Barcelona Activa) 
Policia Comunitària 
 
Total persones assistents: 100 

 
Ordre del dia  

1. Aprovació acta Consell anterior 

1. Mesura per la Millora de les Relacions de Proximitat a l’Espai Públic 

2. Pla de Barris 

3. Poliesportiu del Carrer Energia 

4. Seguiment punts de l'anterior CdB 

5. Precs i Preguntes 
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1. Aprovació acta Consell anterior 
 

Neus Borrell, Vicepresidenta del Consell de barri de la Marina de Port, dóna la benvinguda a 
les persones assistents i presenta a les persones membres de la taula. Sense cap comentari es 
dona per aprovada l’acta de l’anterior reunió.  
 
2. Mesura per la Millora de les Relacions de Proximitat a l’Espai Públic 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i explica que s’està elaborant aquesta 
Mesura, que parteix d’una diagnosi de l’equip tècnic per detectar els problemes que hi ha en 
l’espai públic. Hi ha una divisió clara entre els fets delictius, que es recullen a través de la llei o 
ordenances, i els que no ho són. En el primer cas informa de l’augment del nombre d’hores que 
la GUB dedica a l'espai públic, per millorar la resposta a les demandes dels veïns/es quan es 
posen en contacte amb la GUB.  
 
D’altra banda, a part de la millora de les relacions de proximitat, aquesta mesura intenta recollir 
aquells conflictes que es generen a la via pública per exemple en temes d'animals, civisme, 
corresponsabilització de grups amb usos privatius (botellon, utilitzar les pistes esportives, etc.) 
amb l’objectiu de posar més recursos, minimitzar els conflictes i millorar els barris. Informa que 
han adreçat una enquesta per recollir inquietuds i propostes d'una manera més personalitzada, 
amb la idea de senyalar espais en concret. Es pregunta: 

 Què t’agrada que passi a l'espai públic del teu barri? (activitats, serveis, etc.) 

 Què és el que més et molesta? (no en general, sinó en carrers o temes específics) 

 Què podem fer entre tots (veïnat, entitats i administració) per millorar la convivència al 
barri?  

 
A continuació es presenten les 5 línies d'intervenció: 

 Dinamització i millora de les relacions de proximitat. Es volen promoure actuacions 
específiques per millorar els vincles comunitaris a través d’activitats a l'espai públic, gràcies 
a entitats que revitalitzen la vida de les places en desús o on es fan activitats no 
desitjables, posar recursos perquè passin coses que ens agraden, amb participació veïnal. 

 Accions de sensibilització i coresponsabilitat: especialment relacionades amb 
problemàtiques d’ús intensiu i privatiu dels espais, també amb espais privats i altres actors, 
tan en horari diürn com nocturn. Hi ha un problema per exemple amb els gossos, amb certs 
col·lectius, pistes esportives, etc. i treballar per obrir els usos a tota la ciutadania.  

 Inclusió social i treball amb col·lectius amb alta vulnerabilitat social amb presència a 
l'espai públic: assentaments, persones sense llar, etc. És un tema més complex. Posar 
més recursos per treballar de manera coordinada amb serveis de ciutat perquè aquests 
col·lectius vulnerables tinguin sortides i no suposin un problema de convivència. 

 Intervencions urbanístiques de millora i revitalització d’espais en desús i degradats, 
places i interiors d’edificis d'ús públic, jardins, etc. El Pla de Barris ja contempla inversions 
en aquest sentit. Urbanisme tàctic, no mitjançant grans obres de millora sinó amb elements 
d’urbanisme o elements o mobiliari mòbils per oferir nous usos en espais que estan en 
desús o degradats. Línia de pressupost per fer millores a l'espai públic. 

 Eina interna que centralitzi la informació. Les queixes arriben per moltes vies (queixes, 
cartes a la Regidoria, GUB, consells de barri, taules de coordinació, etc.), així que es 
necessita una eina interna que ajudi a centralitzar la informació, ajudi a fer diagnosi, 
establir protocols, fer un seguiment a les taules i als consells de barri i ajudi a avaluar les 
intervencions que es fan.  

 
Finalment, informa que la Mesura està en elaboració i totes les propostes són benvingudes, i es 
pot fer una reunió d'aquest tema. Els anima a escriure les seves propostes i se’n farà el recull.  
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3. Pla de Barris 
 
Esther Pérez, Consellera de barri, informa que es va presentar la Mesura de govern en el 
darrer Plenari i el dia 2 es va presentar a la biblioteca. A Continuació Carla Cors, responsable 
del Pla de Barris de la Marina, recorda que en el darrer Consell de barri es va presentar el 
projecte i les fases i es va dir que aproximadament durant 4 mesos es definiria el document del 
Pla de barris, que es presenta avui. El document s’ha elaborat amb la participació de molts dels 
assistents i a partir d'ara comença la implementació. No s’explicaran totes les actuacions 
perquè moltes s'aniran definint al llarg del Pla i perquè es farà una jornada més específica per 
donar-lo a conèixer en més detall a tot el veïnat. 
 
Recorda que el Pla de barris és un programa específic d’actuacions per revertir la situació als 
barris més afectats per les problemàtiques socials i els dèficits urbanístics, amb l'objectiu de 
lluitar contra les desigualtats. Els 4 àmbits d'actuació són els drets socials, l’educació, l’activitat 
econòmica i l’ecologia urbana. La participació de la ciutadania és un dels punts forts del Pla, no 
només en l'execució sinó en el propi disseny. Els espais de participació són les taules 
comunitàries, el Consell de barri, el grup impulsor que es va crear al desembre, el grup 
comunitari per fer el seguiment de l’execució del Pla de barris i accions participades que es 
faran en les actuacions que es considerin susceptibles de ser construïdes amb la ciutadania. 
 
Des de la presentació del 14 de novembre fins al 27 de març s'ha definit la diagnosi, tenint en 
compte els 4 àmbits d'actuació, i s’han treballat les propostes. Al desembre es va constituir 
grup impulsor, es van decidir els grups de treball, es va fer una jornada de retorn, la Mesura de 
govern es va presentar el 2 de març i avui es presenta el Pla.  Destaca que els grups de treball 
no es van crear nous sinó que l’objectiu era aprofitar els existents, obrint-los a la participació 
d'altres veïns/es: s’ha treballat en el marc de la TIAF, en el grup de desenvolupament econòmic 
de la Marina des de la Comissió de seguiment del Consell de Barri ampliada.  
 
El resultat són 59 propostes, de les quals 52 s'han inclòs en alguna actuació del Pla de barris, 
fet que es un índex molt gran de construcció participada del document. 4 no s’expressen igual 
però sí que s’estudiaran al llarg del desenvolupament dels anys d’execució, ja que és un 
projecte viu i dinàmic, i 3 desestimades perquè no es podien entomar competencialment.   
 
Es recorden els 3 projectes motor:  

 Pol educatiu a la Marina, l’educació com a eina transformadora. En concret s'ha 
prioritzat donar impuls nou projecte escola Enric Granados i educació en el lleure. 

 Espai de capacitació professional, millora de l’ocupabilitat: Generar vincles entre els 
recursos ocupacionals i formatius al territori per crear circuits integrals d’atenció per a 
persones en situació d’atur: millora de l’ocupabilitat, contra la feminització de la pobresa, 
impuls de l’economia social i solidària  i la  dinamització del polígon Industrial. 

 Connectivitat entre barris, convivència i orgull de viure a la Marina: Fomentar la  
connectivitat entre barris (ascensors a El Polvorí), remodelació d’espais públics (Colònia 
Santiveri i Jardins Mediterrània) i instal·lacions esportives a l’aire lliure i estratègia de 
recuperació de memòria històrica i de re-descoberta de la Marina. 

 
A continuació es presenten les propostes destacades, que es treballaran en els grups. Són 
estratègies d'actuació dins les quals poden haver-hi vàries actuacions: 
 

Drets socials (és l’eix amb més actuacions):  

1. Promoure la salut entre adolescents i joves amb especial atenció a la perspectiva de 
gènere: relacionat amb Salut als barris, programa de salut sexual, salut mental, etc. 

2. Reforç específic als i les joves de la Marina amb especial atenció al oci saludable amb 
perspectiva de gènere: relacionat amb un local específic per joves al c. Química i suport a 
l’oci saludable pel col·lectiu d’adolescents i joves. 

3. Enfortir i ampliar l’atenció i la intervenció socials als habitants de La Marina: Una de les 
propostes és construir un nou centre de Serveis Socials més innovador. 
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4. Activar projectes que fomentin la convivència i la cohesió social entre el veïnat amb 
especial atenció al foment de l’esport com a eina cohesionadora: Dotació instal·lacions 
esportives a l'aire lliure dinamitzades, remodelació pista de basquet i voley als jardins de 
Can Farrero, dotar-se de skate parc i espai per patinar. 

5. Reforç de la identitat de barri i l’orgull de viure a la Marina: relacionat amb la recuperació de 
la memòria històrica, redescoberta del barri, etc. 

6. Enfortir i promoure el teixit associatiu a través de la implicació d’aquest en els projectes 
comunitaris i promoure la participació ciutadana: Part objectiu transversal però actuació 
especifica en aquest sentit, per això un dels locals C. química per entitats del barri i donar 
suport al teixit existent. 

7. Dissenyar un programa de rehabilitació específic per a finques d'alta complexitat    que 
permeti abordar els processos de rehabilitació o d'instal•lació d'ascensors adaptat a la 
realitat sòcio-econòmica de les finques. 

Educació: 
8. Donar suport al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i l’Institut Municipal d’Educació 

(IMEB) per generar un nou Pla Educatiu a l’escola de primària Enric Granados de manera 
coordinada amb el Districte i amb la participació de la comunitat educativa. 

9. Generar accions i/o programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives 
que ja realitza l’escola i les entitats de lleure, així com la relació dels infants i adolescents i 
les seves famílies, a través de l’impuls d’activitats escèniques i musicals.  

10. Promoure i ampliar la xarxa d'educació en el lleure: relacionat amb la proposta de 
remodelar el teatre de l’escola Bàrqueno, suport als programes d’habilitats parentals, etc. 

Activitat Econòmica: 
11. Fomentar formació i la ocupabilitat a la Marina 
12. Mesures contra la feminització de la pobresa  
13. Impuls de l’Economia Cooperativa Social i Solidària a la Marina   
14. Dinamització del polígon industrial: “Barri industrial”. 
Ecologia Urbana: 
15. Millorar l’accessibilitat i mobilitat al barri: relacionat amb la construcció dels 2 ascensors 

que milloren l’accés al barri del Polvorí 
16. Reformar l’espai públic existent promovent espais de trobada, millora de la convivència i 

reducció de la conflictivitat: relacionat amb l’arranjament de carrers de la colònia Santiveri, 
Jardins de la Mediterrània, continuïtat de les marxes exploratòries, etc. 

 
El pressupost total és de 15.304.900€ (12.504.900€ d’inversió i 2.800.000€ de despesa 
corrent). Informa que els espais participatius s'aniran repetint al llarg dels mesos, treballant en 
paral·lel, i es citen les dates previstes. Conclou dient que estan molt satisfets i els anima a 
participar activament en la seva execució. 
 
4. Poliesportiu del Carrer Energia 
 
Esther Pérez informa de la proposta de la Taula d’Esports per a que el Poliesportiu s’anomenés 
Poliesportiu la Marina. Es va decidir fer una consulta sobre els 2 noms existents a través de les 
xarxes socials, demanant a la Marina Viva que ho dinamitzés, i presencialment a través d’algun 
dels centres cívics i seus d'associacions de veïns/es. Informa que a través de la Marina Viva 
8.300 persones van visualitzar la pregunta i hi van participar 712 (318 per Poliesportiu Energia i 
355 per Poliesportiu la Marina). En els equipaments hi van votar presencialment 75 persones 
(25 per Poliesportiu Energia i 50 per Poliesportiu la Marina). Per tant, en total Poliesportiu la 
Marina va recollir 405 vots i Poliesportiu Energia 343. S'estan fent els tràmits per acabar de 
valorar la gestió i de consensuar un dia d’inauguració, s'està treballant des de la Taula 
d’esports juntament amb la direcció tècnica de Territori. A continuació s’obre un torn de 
paraules: 
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Comentari / pregunta Resposta 

Vicenç Larrocha, de l’AAVV la Cadena Estrellas 
Altas, comenta que no s'ha aprovat formalment 
l’acta. Es respon que sí, s’ha aprovat en iniciar 
la sessió. Sobre els locals del c. Química es 
mostra d’acord en que un d’ells sigui destinat als 
joves, ja que es necessita i s'ho mereixen, però 
recorda que l’altre local s'està reivindicant per 
gent gran i un espai polivalent per les entitats 
del barri. Vol saber si seria per una o varies 
entitats, ja que no consideren que hagi de ser 
un hotel d’entitats, només si hagués de ser-ho 
puntualment.  

Comenta que el projecte d’ascensors del Polvorí 
crea una afectació en 1 bloc situat a la Plaça 
d'Urruti perquè la torre de l'ascensor queda a 
molt poca distància de l'edifici. Aquests edificis 
ja tenen un problema d’humitats. Creu que hi ha 
espai suficient a l'entorn per no posar-lo aquí i 
caldria redefinir el projecte per no solucionar el 
problema en un barri i posar-ne un altre.  

Esther Pérez respon que s'ha explicat en diferents 
reunions la seva intenció. Dins del Pla de barris 
també es recull, a part del local per joves, un local 
per entitats. Quan parlen del barri es refereixen a la 
Marina, la resta són barriades o nuclis barrials. Per 
tant quan es desenvolupi el Pla de barris en les 
diverses reunions s'acabarà de decidir. 

En relació a l’ascensor, després de presentar-ho als 
veïns/es als qui afecta directament es presentarà a la 
Comissió de Seguiment, on vindran els tècnics i es 
podran tractar i respondre les preocupacions amb 
més profunditat del que es pot contestar aquí. 

 

Andreu Farrera, President de la Taula d’esports 
de la Marina, diu que pensava que es donaria 
més informació sobre el pavelló de la Marina: si 
el gestor està nomenat, qui serà, durant quant 
de temps ho gestionarà, quan estarà operatiu i 
s’hi podran anar a fer les activitats, etc. 

Afegeix que a part del suport de la GUB en 
espais públics, també hi ha espais privats i 
estan molestos per culpa del vandalisme. Hi ha 
instàncies presentades de fa un any de les que 
encara no es disposa de resposta. 

Maria Rengel respon que actualment s'està en 
procés de resolució del concurs per la gestió del 
Poliesportiu la Marina. Al mes d'Abril es tindrà el 
gestor i es podrà iniciar l’activitat. S’establirà una data 
juntament amb la Taula d’esports i altres entitats per 
fer jornades de presentació i obertura. En quan es 
disposi del gestor s’obrirà i comença l'activitat. Les 
entitats del barri ja ho tenen present, però hi haurà 
més hores per encabir activitats més enllà de les 
entitats coneixedores.   

La Regidora respon que l’increment d’hores de la 
GUB estan centrades en l’espai públic i en espai 
privat d’ús públic. És cert que a vegades la GUB no 
dona resposta en el moment que es necessita per 
qüestions de priorització, així que l’increment és per 
treballar la proximitat. Entén el que diu, hi ha temes 
d’espai privat amb molèsties en que la GUB ha de 
ser més pròxima i l’increment d’hores també és per 
aquests casos. 

 
5. Seguiment punts de l'anterior CdB 
 
Laura Pérez fa un recull de demandes i temes sorgits en anteriors consells: 

 Es va sol·licitar enviar la informació del PAD per poder treballar-lo. Com que les actuacions 
s’han afegit al Pla de barris s'ha enviat aquest document, que recull les actuacions i es més 
detallat, amb un pressupost determinat i diferenciat. Es destaca que és l’únic barri del 
Districte amb Pla de Barris.  

 En resposta a Helena (es recorda que demà hi ha Audiència Pública a les 19.15h) s’apunta 
que les seves consultes es van recollir i com ja es va dir hi havia propostes recollides en el 
PAD (com el C. Alumini).  

 El Comissionat de Memòria Històrica està marcant com actuar amb les plaques franquistes 
i coordinant les actuacions als districtes. A Sants-Montjuïc s'estan recopilant les dades i 
s'està preparant una Mesura de govern. Destaca el compromís de fer-ho i que a la Marina 
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s’han comptat 38 plaques, per a les que es necessiten uns procediments amb els seus 
terminis per intervenir d'una manera jurídicament segura ja que s'entra en propietat privada. 

 Solar de Mare de Déu del Port: s'ha obert un expedient i requerit al propietari per a que 
s’encarregui de la neteja, pas previ a fer l'actuació judicial. S'ha iniciat l‘apertura de 
l’expedient per fer la reclamació. 

 Màquina expenedora sense accés a la T4: TMB diu que és un problema de les màquines a 
tota la ciutat, però s'ha elevat per intentar que donin una resposta més positiva.  

 S'ha demanat que es revisin els contenidors mal col·locats que creen problemes 
d’accessibilitat. 

 Sobre els bassals que es fan al barri quan plou, és cert que s'havien reparat alguns però es 
destinarà una part del pressupost de manteniment a estudiar-ho i fer millores. 

 El tancament de l’OAC a l’estiu afecta a tota a ciutat i l'àrea central ho està repensant pel 
proper contracte, ja que des de districte no es pot decidir, s'hauria de revisar globalment. 

 S'ha demanat a Parcs i Jardins que s’adeqüin els horaris de tancament del Parc de Can 
Sabaté a les activitats. De moment no hi ha resposta però els consta que ho estan revisant 
per facilitar l’accés a la clientela dels locals del recinte. Agraeix que se’ls comuniquin els 
desajustos perquè és la manera de revisar un servei. 

 S’ha iniciat una campanya de millora de la neteja, amb 8 agents per treballar el tema dels 
gossos, reciclatge als comerços, mobiliari a la via pública, brutícia, etc. incrementant la 
campanya prèvia a l'estiu, quan s’incrementa la neteja a l’espai públic. 

 S'estan revisant els punts de bici que serien necessaris al barri. 

 S'ha traslladat a l’àrea de Mobilitat el perill al pas peatonal on passen camions, per veure 
les possibilitats per reduir aquest risc. Estan pendents de la resposta.  

 S’ha fet l’actuació en les cimenteres del c. Alts Forns. Encara no estan acabades les obres 
previstes però s'ha acordat recuperar la vorera, actuació per preservar espais de vianants. 

 Solar de la Bòbila de Can clos: s'ha parlat amb els propietaris i s'ha acordat que ells 
remodelaran el tancament per evitar entrades i l'Ajuntament netejarà el solar. Es 
comprometen a que el vigilant de l'aparcament vetlli perquè no augmentin les persones que 
pernocten allà, ja que ara hi ha 5 persones que hi pernocten. 

 Al Consell de barri de juliol es va debatre sobre el canvi de nom de la Plaça Firal per Plaça 
del Moviment Obrer. Des del consens malgrat es polemitzava amb el procés s’acceptava el 
nom. El Nomenclàtor els va fer arribar la notificació que seguien amb el tràmit i així es va 
comunicar en el Plenari. Per tant la Plaça quedarà denominada Plaça del Moviment Obrer.  

 S’ha fet una primera aproximació amb els veïns/es de la zona sobre l’ascensor al Polvori 
però s’exposarà a la Comissió de Seguiment i es portarà al Consell de Barri, i amb els 
arquitectes i tècnics es podran resoldre tots els dubtes i intervencions que calgui. 
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6. Precs i Preguntes 
 

Comentari / pregunta Resposta 

Helena comenta (s’aporta un llistat): 

 La parada de metro de la L1 – Plaça Espanya 
no té accessibilitat. 

 Proliferació de gossos perillosos deixats anar, 
a vegades sense morrió ni amo. 

 Transformador del c. Ferrocarrils Catalans. 

 Fanals de llum de la Plç. Teresa Claramunt i 
Plaça Urrutia, on queden 2 per reparar. 

 Ampliació de la marquesina del c. Motors 

 Brutícia de coloms de la Plç. La Marina.  

 A la Plç. Teresa Claramunt hi ha un pal clavat 
a terra que encara continua. 

 Agraeix que es posin a netejar Mare de Déu 
del Port, no sap si per tossudesa o perquè 
s’ha portat a la Síndica de Greuges. S'ha 
iniciat l’expedient al 2016 quan feia ja anys 
que s'estava dient.  

Es respon que es pren nota de totes les demandes. 

S’afegeix que en el cas de Mare de Déu del Port, en 
el moment en que van començar a tramitar les 
accions hi havia uns tràmits i terminis per complir.  

L’accessibilitat de les estacions és competència de la 
Generalitat, així que caldria demanar que compleixi 
els seus deures. Les andanes són municipals però 
els accessos i l’accessibilitat és de la Generalitat, 
tema que es reclama i que s'intenta facilitar al màxim. 

 

Abdó Florencio, en nom de la Coordinadora de 
les Marines, comenta:  

 Demana que a l’acta hi figuri el nom de la 
Coordinadora de les Marines, que no hi 
figurava.  

 Al barri de Plus Ultra hi ha una tanca que no 
saben si s'ha de treure o no, però hi aparquen 
molts cotxes (el dijous passat 10). 

 En carrers de sentit invers, amb preferència 
de vianants, demana que es posin senyals de 
trànsit avisant que és un carrer peatonal on no 
es pot aparcar i amb limitació de velocitat.  

 Hi ha una problemàtica amb els gossos de 
raça perillosa. Els afectats no ho denuncien 
per por de represàlies, i les motos i bicis no 
poden passar perquè els gossos se'ls tiren a 
sobre. 

 Hi ha un problema amb els jardins degut a la 
manca de manteniment per part de Parcs i 
Jardins de les vies públiques i els parcs. 

 En l’anterior mandat es va aprovar un 
pressupost d’uns 200.000€ per comprar una 
casa de Mare de Déu del Port i així poder 
obrir el barri, guanyant en seguretat. També 
aquest pressupost preveia comprar 2 finques 
del centre del barri per fer un pàrquing interior. 

 Hi ha un problema de rates, ja informat.  

 Al C. Aviador Duran les motos i cotxes entren i 
es salten la senyal anant ràpid, i és perillós. 

 A l’entrada dels Jardins de la Mediterrània fa 
més d'1 mes que hi ha tanques d'una obra. 

 Als jardins interiors es fa neteja però hi ha un 
racó on es fan festes i les persones fan les 

Esther Pérez respon que en relació als cotxes 
aparcats es tornaran a fer accions. Semblava que 
havien baixat però es passarà la demanda a la GUB 
per a que ho estudiïn.  

Es recorda la mesura de convivència i s’informa de 
diferents reunions amb Parcs i Jardins, neteja i 
propietaris de gossos per treballar aquest tema. La 
Mesura té un punt específic sobre això.  

El protocol de neteja es compleix però si hi ha espais 
que queden sense netejar cal veure què passa i 
intensificar aquest neteja. 

Es llegeix la definició de barriada i s’especifica que 
només es parla administrativament. 

Sobre l’expropiació de les cases s’indica que amb 
200.000€ de pressupost no es creu que sigui per les 
3 cases. Es mirarà i comentarà al proper Consell de 
barri. 

Es va fer una reunió sobre la venda ambulant amb 
comerciants i GUB fa 15 dies. En la reunió es va 
confirmar que no és un tema molt greu del barri, sí 
que hi ha alguns punts de venda ambulant però no és 
un tema molt generalitzat al barri. Tenen reunions 
GUB i comerç respecte la Marina. 

Hi ha una contractació per actuar sobre les plagues, 
però si en un moment donat hi ha augment demana 
que se'ls comuniqui per poder fer una actuació 
particular sobre l'espai en qüestió. 
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seves necessitats. Demana fer seguiment. 

 Deixa constància a títol personal que el que 
s’anomena barriades per ells són barris, i 
afegeix que barriades sembla despectiu.  

 Hi ha cases ocupades i un problema amb la 
venda ambulant, que ha sortit moltes 
vegades. Els consta que GUB fa seguiment 
però el problema encara hi és.   

 

Sandra, professora de l’Escola d’Arquitectura de 
Barcelona UPC, informa que al 1r quadrimestre 
els estudiants van estar treballant per la millora 
de l’accessibilitat i s'ha fet unes propostes per 
tots els comerços. Agraeix a l’Ass. Comerciants 
i als veïns/es que van ajudar, perquè va anar 
molt bé. S’han fet propostes per incorporar el 
carril bici. Informa que s'ha aconseguit que a 
l'Eix Creu Coberta hi hagi un ajut econòmic per 
incorporar les millores d’accessibilitat i ja hi ha 
bastants comerços que h han fet. Els hi faria 
il·lusió que al barri de la Marina, on hi ha 
diverses entitats amb persones amb diversitat 
funcional, pugui ser també accessible. Aquest 
quadrimestre tornen a haver-hi 50 estudiants al 
barri, treballant la memòria històrica de 
l'habitatge social al barri. Agraeix a la 
Coordinadora i els veïns, oferint que si algú vol 
col·laborar acompanyant-los s’agrairà perquè 
l’aprenentatge també ve de l’experiència. A 
l’octubre es fa el festival Open House, amb 
centenars d’edificis i visites guiades, i proposa 
com a repte que aquest 2017 existeixi el barri de 
la Marina i participi del festival per reivindicar-lo i 
fer visibles les coses positives que té el barri.  

La Regidora li agraeix la feina que s'ha fet amb els 
estudiants i totes les persones que hi han estat 
col·laborant. Creu que és un projecte molt maco, útil i 
amb una metodologia i un procés enriquidor, més 
enllà dels resultat. Agraeix com es tira endavant i les 
ganes que s’hi han posat per posar la Marina al mapa 
de Barcelona i des de l’arquitectura.  

S’intentarà acabar les demandes de l’Eix Creu 
Coberta per veure si es pot incloure en la mateixa 
bossa de subvencions o en una altra de nova, però 
també creu que es necessita posar els diners per 
tancar amb èxit el projecte, perquè s'ho mereixen.  

 

Roberto comenta que fa molt temps que estava 
pendent resoldre el mur del c. d'Alts Forns, que 
s'ha dit moltes vegades. Li satisfà que al final 
aquesta ocupació de la via pública s'hagi 
solucionat. Informa que a Alts Forns amb 
Passeig Zona Franca (davant el Burger King) hi 
ha molt cablejat penjant, d’enllumenat o de 
semàfors, i creu que haurien d'estar retirats.  

Els agents cívics li han demanat opinió pel 
carrer i pensa que caldria tractar el tema dels 
excrements de gossos, que és complex però 
creu que s’hauria de sancionar. Hi ha llocs on 
s'ha proposat fer un cens per facilitar les 
sancions. 

Es respon que es pren nota i es preguntarà i mirarà 
el tema del cablejat.  

 

Rosa considera que el fet de repartir l’enquesta 
està molt bé perquè les persones que no tenen 
opció a poder parlar puguin expressar el què vol 
i com ho volen. 

Sobre els temes de la neteja, animals i incivisme 
demana que s'inclogui el Polvorí en la 
campanya, sobretot pel tema dels animals 

Es respon que amb el que es fa actualment i la 
Mesura de convivència hi ha d’haver un canvi, també 
al Polvorí. Se’n farà el seguiment.  

És cert que un cop s’ha informat i advertit a la gent, 
es passa a fer complir la llei. En tot cas demana 
l’oportunitat per implementar aquesta mesura i 
treballar a diferents nivells: la pedagogia, que 
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(també tenen galls, pollastres, coloms, gats, 
etc.). L’incivisme al barri és greu amb el tema de 
la neteja, els gossos, l'ús de les papereres on es 
llencen bosses, etc. i demana que els agents 
cívics hi passin i si cal aplicar la llei.  

funciona millor, i en els casos que no serveix fer 
actuar la llei.  

 

Manuel, com a representant de veïns d’Illa 
Metalco, comenta que en aquella zona hi ha cap 
font pública. Demana als responsables 
instal·lar-hi fonts, ja que els caps de setmana 
les famílies hi fan activitat i exercici. Sobre 
fomentar activitats en espais públics, 
concretament a l’interior d’Illa Metalco hi ha un 
petit parc però carent d’elements per fer activitat 
esportiva o per criatures.  

A la vorera del c. Sant Eloi de Passeig Zona 
Franca fins l'església, últimament hi ha moltes 
motos aparcades. Suggereix que a partir del 
número 5 hi ha un petit espai públic i potser 
seria possible fer-hi un petit espai d’aparcament. 

Es respon que es mirarà el tema de la font pública 
per si es pot fer alguna cosa.  

Sobre Metalco i sobre els aparcaments de motos es 
passarà als serves tècnics i se’ls informarà. 

 

Vicenç Larrocha comenta: 

 Tenir en compte no anomenar romanesos al 
col·lectiu de recollidors de ferralla, perquè 
s’engloba a aquells que viuen una vida 
normal, treballadora i integrada al barri.  

 Hi ha un increment molt gran d'aquest 
col·lectiu, situació que s'està convertint en 
insostenible i pot generar conflictes. Les 
furgonetes de la Plaça de les matemàtiques 
en part han desaparegut però s'han traslladat 
a altres punts de la Marina.  

 Els preocupa l’escalada d’ocupacions, no de 
famílies vulnerables sinó que hi ha “ojeadores” 
de pisos buits. Demana que es busqui la 
manera de solucionar aquest problema, que 
crea conflictes a les escales afectades. 

 S’han donat casos de vandalisme a l'espai de 
Can Mestre, que han patit les persones que hi 
tenen el seu hort. Demana més vigilància. 

 En el Pla de barris no s'ha anomenat la gent 
gran, cal tenir-los en compte. 

 Com a vocal de mobilitat de la Coordinadora, 
demana que quan es programin actes a la 
ciutat no es deixi la Marina sense possibilitat 
d’enllaç amb transport públic amb el centre de 
la ciutat. Demana que es controli perquè la 
totalitat dels seus busos es veuran afectats, i 
el 13 i el 125 quedaran no operatius. 

Es respon que es pren nota de les demandes. En 
quant a la mobilitat en els actes es respon que 
sempre que es té informació s’avisa. Si se'ls 
comunica se'ls farà saber però en aquest moments 
no tenen cap notícia d’incomunicació. 

Tomàs, membre de l’Associació del Memorial democràtic dels treballadors de SEAT, comenta: 

 Com a associació felicita i agraeix a l'equip de govern per tirar endavant la petició del reconeixement 
històric de les lluites obreres d'aquests barris i recollir el nom del Moviment Obrer, com a 
reconeixement general al teixit industrial i obrer de la ciutat. Es senten orgullosos que en aquest barri 
s'hagi escollit el nom, i els agraeix que hagin continuat amb aquesta idea després del debat al Consell.  

 Explica que hi ha un projecte en la línia del Pla de Barris de recollir la seva història i els invita a un acte 
que es farà el proper 20 d'Abril a la Sala Pepita Cassanelles, on veïns/es de diferents entitats 
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passaran un documental iniciat al CC de la Casa del Rellotge, documental on han participat veïns/es 
de petits comerços i que aporta la visió veïnal del passat, present i futur del barri.   

 Sap que la neteja de les voreres és complexe i creu que manca més educació de veïns, quan es 
posen els mitjans, perquè fan un ús incívic. Els hi sembla encertat aquest nou projecte a nivell de 
pedagogia.  

 Sobre els pisos ocupats creu que hi ha una deixadesa per part dels propietaris, que tenen una 
responsabilitat en no tenir-los buits. Hi ha ajuts de l'Ajuntament per posar-los en la borsa de lloguer 
social. Cal distingir les diferents ocupacions i qui les fa: si són màfies o si són per necessitats vitals, 
cas en el que han de comptar amb la solidaritat dels veïns/es.  

Silvino parla sobre l’incivisme, especialment en 
quant als gossos i les bosses d’escombraries. 
Diu que a tot el barri, sobretot al c. Foneria, es 
fan bassals al pas de vianants i no es pot passar 
perquè quan plou s’omple. Han de saltar i les 
persones grans es poden fer mal.   

Es pren nota de les demandes 

Rosalia, presidenta de l’AVV Can Clos, 
comenta: 

 agraeix que durant l’event del mòbil van poder 
anar a treballar a l'hora i va ser un èxit.  

 Amb el trasllat de la farmàcia haguessin tingut 
un problema de marihuana però s’ha resolt. 
La farmàcia més propera fa el servei a domicili 
gratuït.  

 Hi ha una parada del 13 que no és accessible. 

 Es necessiten badens a la carretera de Plaça 
del mig, ja que els nens creuen el parc sense 
visibilitat i és perillós. 

 Hi ha droga en locals i pisos, plantacions de 
marihuana i s'ha avisat GUB i Mossos. Cada 
cop n’hi ha més i provoca que a l'entrada del 
barri s’ajuntin a vendre i fumar i que aparquin 
al c. Diligències, impedint el pas de persones 
amb cadira de rodes i l’accés al pàrquing.  

 Camp de futbol pels seus nens/es, ja que han 
de saltar la tanca per anar a l'escola, fent una 
infracció perquè no tenen espai al barri.  

 Aquesta setmana l’Ajuntament ha buidat un 
pis del patronat i s'han buidat les bosses al 
carrer. 

Es respon que ja es va estudiar la parada del 13, 
però és baixada i no hi ha res a fer. Es va demanar 
que es baixés a la parada següent o anterior.  

La farmàcia està afectada urbanísticament i els veïns 
no estarien d’acord en posar-hi un camp de futbol 
perquè els molestaria. Caldria mirar si hi ha 
possibilitats d'un conveni amb la Bàscula, però de 
moment no hi ha alternatives. 

Es farà arribar al Patronat que quan es buidi un pus 
tingui cura de l’espai i de posar un contenidor 
específic. 

Sobre el tema de la droga es mirarà amb la GUB i es 
comentaran les possibles actuacions. 

 

 

Josep Mª Capdevila comenta que no s’ha parlat 
de Centre de dia, residències de gent gran o 
urgències ambulatòries però sí de la inauguració 
del  poliesportiu. Molts d’aquests equipaments 
no són d’àmbit municipal però no hi ha ciutats 
de 35.000 persones sense aquests 
equipaments. 

Es respon que un centre de dia i una residència per 
gent gran no és competència de l’Ajuntament i no 
poden fer més que exigir a la Generalitat que 
assumeixi les seves competències. S'està reclamant 
que compleixi la seva part però de moment no les pot 
construir. 

Rosa indica que el C. Segura no té cap placa 
que indiqui el seu nom. Antonia afegeix que el 
parc entre c. Segura i Anoia té població molt 
envellida i està molt malmès, sense accés als 
bancs, deixat, etc. En a seva bona època li 
deien la Moncloa perquè era un punt de trobada 
i demana que s'arregli perquè les persones 
grans puguin prendre el sol i també que se li 

Es respon que es mirarà què es pot fer i se’ls donarà 
resposta. 
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posi aquest nom.  

Toni informa que ha fet fotografies perquè vegin 
l’incivisme dels seus carrers, especialment al c. 
Ferrocarrils Catalans al migdia. Afegeix que no 
ha vist cap GUB caminant, tots van en cotxe, i 
és un servei que paguen tots els veïns/es. 
Demana més vigilància. 

Es mostra en desacord amb la intervenció de la 
Regidora sobre les plaques franquistes, ja que 
considera que és benevolència dels símbols 
feixistes i les famílies de persones que van ser 
empresonades mereixen que es treguin ràpid. 

Les fotografies es miraran i respecte la neteja i la 
manca de vigilància es remet a les explicacions sobre 
la campanya de neteja i la Mesura de convivència a 
l’espai públic.  

La Regidora clarifica que intentava explicar la  
metodologia per la retirada de les plaques franquistes 
i reitera el clar compromís d’executar-ho. L’actuació 
té bastant consens i no hi ha benevolència per part 
del govern. Precisament s’ha creat el Comissionat de 
Memòria Històrica, que tira endavant mesures com 
aquesta. Cal ser conscients que no és un tema d'un 
dia per l'altre però no hi ha cap mena de resistència, 
al contrari.  

Jaume diu a associacions, entitats i Ajuntament 
que està molt agraït del servei de cartells 
anunciant els actes per informar però demana 
que una vegada acabats els retirin. Passen 
mesos i acaben a terra i després es queixen de 
la brutícia. Cal donar exemple i retirar-los.   

Es respon que efectivament tots plegats haurien de 
fer aquest exercici.  

 

 
 
 
 
 
 
Annex  al punt 2 : Mesura per la Millora de les Relacions de Proximitat a l’Espai Públic 
 
 

 
Resultats enquesta per recollir inquietuds i propostes d'una manera més personalitzada, 
contestada pels veïns  
 
Què t’agrada?  

- La diversitat cultural. 

- Els espais verds. 

- Les activitats esportives, socials i culturals a l’espai públic (inclòs circuits esportius 

entre els parcs). 

Què et molesta? 

- Falta de civisme/mala convivència, posant èmfasi als amos de gossos. 

- Brutícia als carres, incloent la no recollida d’excrements de gossos, amb menció a Illa 

Metalco. 

- Manca de manteniment d’espais públics (Drets Humans, C/ Foc amb Pg. Zona Franca). 

- Barri no prou visible ni accessible de cara a la ciutat. 

- La insolidaritat i intolerància amb grups més desfavorits. 

- Venda de substàncies tòxiques. 

- Que es demani molta participació i el resultat no sigui visible. 

- Que no s’acabi la d’urbanitzar el barri del Polvorí. 

- Sorolls de la gent als bars i carretons de la fira (C/Alts Forns 64 i jardins de la 

Mediterrània). 

- El turisme per internet que genera mala convivència amb desconeguts i molèsties. 
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- Mal ús de l’espai públic per part dels vehicles. Bicicletes i motos aparcades a les 

voreres, per exemple al C/ Sant Eloi, i abús de la utilització de places d’aparcament 

reservades per a minusvàlids. 

- Els habitatges ocupats i els pisos turístics il·legals. 

- Les plagues d’escarabats i sargantanes . 

Propostes: 

- Més activitats culturals i esportives. 

- Més instal·lacions esportives, amb especial èmfasi a la piscina. 

- Més agents de barri, educadors de carrer, policia de barri i vigilància (C/ Alts Forns). 

- Sancions per incivisme als amos de gossos. 

- Impost als animals. 

- Més espais pels gossos. 

- Més punts de trobada pel jovent. 

- Més unitat del barri i millor convivència. 

- Millor transport públic, inclòs la posada en marxa del metro. 

- Més hores d’urgències als CAP. 

- Més suport de l’administració al veïnat. 

- Intervenció de les escoles i les AMPAs, posant èmfasi en el civisme respecte els 

animals. 

- Més fonts públiques. 

- Més equipaments i parcs infantils (de 0 a 3 anys). 

- Més neteja, remarcant el tema dels gossos. 

- Creació d’un hotel d’entitats, potenciar l’associacionisme, més trobades interculturals, 

assemblees obertes i  taules de treball per col·laborar. 

- El retorn de l’arxiu del barri al barri. Ara està a Sants. 

 
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 
 


