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Resum Trobada de l’Alcaldessa a La Marina 
 

 Barri: La Marina (la Marina del Port i la Marina del Prat Vermell) 
 

 Districte: Sants-Montjuïc 
 

 Data: 14.06.2022 
 

 Lloc: Sala Pepita Casanellas 
 

 Horari: de 18.30 a 21:00 hores 
 

 Difusió: 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobades-alcaldessa-
ada-colau-marina-incivisme-inseguretat-corresponsabilitat-passeig-zona-franca-carril-bici-
escola-can-clos-alfageme_1186426 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72177720299835732 
- Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=E2NlmrLXE6Y 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. 
S’anima a participar per fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de 
política municipal o fins i tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix 
els òrgans de debat, participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 

El passat 14 de juny de 2022 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, concretament per als barris de la Marina. 
 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Comerç i Economia  

- Plataforma MarketPlace 

 Queixa per part d’una persona representant dels comerciants de la Marina de 
funcionament irregular de la plataforma de MarketPlace. 

 
  Convivència  
- Seguretat 

 Diverses peticions genèriques de més seguretat al barri. 

 Queixa de poca presència de la Guàrdia Urbana al barri. 

- Can Clos 

 Queixa d’agressions a la barriada de Can Clos. Es demana més seguretat al barri. 

- Jardins de Can Farrero 

 Queixa relativa a l’ús intensiu de la pista de bàsquet dels Jardins de Can Farrero. Es 
demana que hi hagi un moment en què s’apaguin els llums del parc. 

 També sobre la pista de bàsquet es diu que genera grans molèsties i es demana que hi 
hagi rètols que informin del seu horari. 

- Platges 
 Es parla d’incivisme a les platges i es demana que estiguin més netes. 
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- Festa Major 

 Queixa de la presidenta de la Unió d’Entitats de La Marina, de manca de cossos de 
seguretat durant la Festa Major del barri que és a punt de celebrar-se. Diu que no hi ha 
els efectius necessaris per atendre els dies de festa al barri i que puguin respondre a 
l’atenció d’uns punts negres que ja estan detectats. 

- Gossos 

 Diverses queixes sobre l’ús irresponsable de gossos. 

 Queixa dels parcs del barri, que es diu que estan envaïts per les mascotes i no es 
compleix la normativa que els animals han d’anar lligats. 

 Es diu que per la quantitat de gossos als parcs, les famílies es veuen obligades a portar 
els seus fills a espais més petits. Es demana espais més nets i segurs per a les famílies. 

 Es demana una campanya de civisme sobre la tinença d’animals domèstics. 

- Vandalisme contra vehicles 

 Queixa relativa als actes de vandalisme al barri, concretament contra vehicles particulars 
estacionats al carrer. 

 
Educació i Infàcia  

- Escola de Can Clos 

 Una persona parla de la lluita per no tancar l’Escola de Can Clos. Esmenta que hi ha un 
projecte de pati obert, però que cal donar solució als dèficits de monitoratge. Demana 
que hi hagi entorn protegit a les immediacions de l’escola. 

- Espais Jugables 
 Petició de nous espais jugables per als infants del barri. 

 

- Escola Alfageme 

 Es reivindica el paper de l’escola concertada del barri anomenada Alfageme, per a la 
qual es demana un entorn protegit. 

- Assatjament 

 Una de les persones assistents a l’acte reclama més consciència humana respecte ala 
episodis d’assetjament o “bulling” als infants. 

- Parc de La Marina 

 Queixa de problemes amb els gronxadors del Parc de la Marina, que es diu que a l’estiu és 
impossible de jugar perquè estan cremant. 

 
Equipaments 

- Centre d’Atenció Integral 

 Es demana sobre què serà el Centre d’Atenció Integral (CAI) quins serveis hi haurà al seu 
interior i quins seran els seus horaris. 

- Sala-Teatre Maremar 

 Petició d’aire condicionat per a la Sala-Teatre Maremar 
 condicionat. 

 
Esports 

- Instal·lació poliesportiva amb piscina 

 Es demana si es té prevista la construcció d’aquesta instal·lació per al barri. 
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- Tenis de taula 

 Una persona que diu representar una associació de tenis de taula demana un espai 
resguardat del barri per a la instal·lació de taules de ping-pong, de forma que s’hi pugui 
jugar sense vent. 

 
Habitatge 

- Joves amb diversitat funcional 

 Es demana habitatge per als joves amb diversitat funcional, a les noves promocions 
d’habitatge de la Marina del Prat Vermell. 

- Habitatges per als residents del barri 

 Es demana que es tingui més  present les famílies del barri en el moment d’assignar 
nous habitatges públics al barri. 

 
Mobilitat  

- Queixes genèriques 

 Algunes queixes sobre els efectes de la contaminació en la salut dels residents del barri. 

 Diverses persones també agraeixen la tasca de l’Ajuntament en favor de la reducció de 
la contaminació. 

- Passeig de la Zona Franca 

 Algunes peticions genèriques de millora del passeig de la Zona Franca, en el sentit que 
sigui més humà i amb menys cotxes. 

 Petició de pacificació del passeig de la Zona Franca. 

- Seguretat viària 

 Petició d’una campanya de seguretat viària. 

- Zona de Baixes Emissions (ZBE) 

 Algunes queixes relatives a la Zona de Baixes Emissions. Tot evocant-se el dret a la 
mobilitat en vehicle, n’hi ha qui demana que hi hagi més col·laboració de l’Ajuntament 
de Barcelona per facilitar que els vehicles afectats que porten alguns col·lectius, puguin 
entrar i sortir de la ciutat. 

- Autobusos 

 Queixes genèriques per la freqüència de pas dels busos a la Marina, en especial de la 
línia 109. 

 Es demana un millorament de les línies de bus V-5, H-16 i V-3. 

 Petició que el bus 23 passi per la zona de Can Clos. 

- Metro 

 Queixa en el sentit que l’obertura de les noves estacions del Metro no han resolt els 
problemes de mala connectivitat del barri amb la resta de la ciutat. 

 Queixa per la no-finalització definitiva de la línia 10 del Metro 

- Circulació 

 Una de les persones assistents esmenta que la circulació lenta genera més 
contaminació. 

 Queixa que els vehicles privats estan perdent espai per a la seva circulació a l’espai 
públic. 

- Carrer Ulldecona 

 Queixa relativa a la perillositat de la presència de cotxes al carrer Ulldecona. 
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- Carri-bici de la Marina 

 Petició de connexió del carril-bici de la Marina amb la resta de la xarxa de carrils bici de 
la ciutat. 

 Diversos assistents a la Trobada fan una valoració negativa de l’actual carril-bici de La 
Marina. Uns diuen que és inútil. D’altres diuen que se’n fa poc ús. 

 Queixa d’alguns assistents relativa al fet que el carril-bici passi just pel davant de les 
zones de les parades d’autobús, cosa que pot provocar algun accident entre ciclistes i les 
persones que volen agafar el bus. 

 Petició que el carril-bici del pg. De la Zona Franca ha d’anar per la zona de la mitjana del 
passeig. 

- Bicicletes 

 Diverses queixes d’assistents a la Trobada relatives a la permissivitat en la circulació de 
bicicletes per les voreres. Es demana de retirar les bicicletes de les voreres, 
especialment en el tram urbà que va de la plaça Espanya a la plaça Cerdà. 

 Diverses queixes sobre la circulació temerària de bicicletes a gran velocitat i sense 
respectar les persones i els semàfors. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 

 Queixa sobre la qualitat del servei de neteja de l’Ajuntament de Barcelona. Es demana 
que si l’empresa que ho fa no ofereix un mínim de qualitat, que no se li doni incentius. 

 Algunes peticions de més papereres per al barri. 

- Accés als contenidors 

 Petició de rampes d’accés als contenidors de residus al pg. de la Zona Franca. 

- Barriada de Plus Ultra 

 Queixa de la situació de la neteja a la barrada de Plus Ultra. Es diu que ningú neteja un 
solar conflictiu del barri. 

 Queixa relativa als arbres i zones verdes de Plus Ultra, que es comenta que no són 
sanejats. 

 
Salut 

- Programa “Konsulta’m” 

 Es demana informació sobre el programa “Konsulta’m” de salut mental per a 
adolescents i joves. 

- Centre d’Atenció Primària (CAP) 

 Petició que es pugui anar al CAP, sense cita prèvia. 

 
Urbanisme 

- Comentaris genèrics 

 Diverses persones comenten que cal seguir treballant per recuperar els parcs del barri. 

- Sector de Can Clos 

 Una de les persones assistents, que diu parlar en representació de l’àmbit de Can Clos, 
expressa que aquest sector té molts problemes. Parla de “barri de 3a categoria” i que 
s’hi va generar fa 4 anys una esquerda que podria generar un desastre. 
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 Queixa de manca de zones per a la pràctica esportiva a Can Clos i demana que l’escola 
existent cedeixi espais per a l’activitat esportiva. 

 Queixa relativa a  un centre de barri fet pels residents de Can Clos i d’uns pisos amb 
greus deficiències. 
Acaba dient que cal millorar la neteja a la zona i que cal més manteniment a un espai 
que anomena “plaça dels nens”. 

 També es demana un millorament en la connectivitat entre Can Clos i La Marina. 

- Sector Montjuïc 

 Petició de més papereres a Montjuïc. 

 Petició de millores en la il·luminació a l’àmbit de Montjuïc. 

- Sector d’Estreles Altes 

 Una persona que diu pertànyer al Centre Cultural Estrelles Altes esmenta que cal 
millorar l’enllumenat d’aquesta zona, però també, en general, tot l’àmbit de la Marina 
del Prat Vermell. 

- Arbres al passeig de la Zona Franca 

 Una persona es queixa que al passeig de la Zona Franca s’han talat molts arbres i que 
s’han perdut zones d’ombra. 

- Jardins de la Mediterrània 

 Queixa que no es fa el degut manteniment en aquest espai del barri. 

- Parc dels Drets Humans 

 Es demana que hi hagi una zona especial per a infants i famílies al Parc dels Drets 
Humans. 

 Es demana una major neteja dels bancs del parc. 

- Skate-Park 

 Es demana lavabos públics a la zona de l’skate-Park de la Marina. 

- Animals i Zones d’esbarjo  

 Queixa sobre com els coloms embruten el barri i, especialment la plaça de Sant Cristòfol. 
Es demana solucions afectives. 

 Petició de més i millors zones de lleure per a gossos, especialment al carrer Energia. 

 Es comenta que l’àrea d’esbarjo del carrer del Foc hi ha un cúmul de múrids i que, fins i 
tot, han atacat els gossos. 

 Es diu que hi ha unes tanques en aquest espai del carrer del Foc que estan en mal estat. 

 
Varis 

- Alcaldessa 

 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la present 
trobada de l’Alcaldessa. 

- Ambient del barri 

 Diverses persones expressen que els agrada el barri, tot destacant que és ple de vida i 
amb molta presència de verd. També n’hi ha qui puntualitza que la Marina no és un 
barri de segona. 

- Aplicacions digitals 

 Una de les persones assistents diu que utilitza l’aplicació “Barcelona a la Butxaca” i que li 
és d’utilitat. 

- Treballadors municipals 
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 Una persona demana que els treballadors municipals siguin més eficients. 

- Sistemes acústics d’urgència 

 Queixa que sempre se senten sirenes al passeig de la Zona Franca. 
 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que s’ha pres nota de tot el que s’ha comentat en aquesta 
Trobada i que se’n farà seguiment. 
També demana que els veïns i veïnes del barri siguin exigents i reclamin el que és de dret. 
Que, en aquest sentit, cal no oblidar l’existència dels òrgans de participació del Districte de 
Gràcia. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom i evoca l’estona i l’orgull de barri de la Marina 
perquè els seus residents segueixin lluitant per un barri millor. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:00 hores, es donà per acabada la Trobada. 
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