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Trobada amb l’alcaldessa al Fort Pienc 

Barri: Fort Pienc 

 

Districte: Eixample 

 

Data: 08.07.2016 

 

Lloc: Plaça del Fort Pienc  

 

Horari: de 18.30 a 21.00 hores 

 

 

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 8 de juliol de 2016 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri del Fort 

Pienc. 

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

Associacionisme 

- Ajuts/subvencions 

o Demanda que es recolzi l’associacionisme (especialment el de caire juvenil, el  

Mercat de Pagès del barri i la Coordinadora d’Entitats) amb ajuts i 

subvencions. Es diu que no tenen mitjans i són molt positius per al Fort Pienc. 

 

Comerç i activitats econòmiques 

- Restauració 

o Demanda d’un restaurador de la plaça Malraux que pugui posar més taules 

davant el seu establiment. 

 

Convivència 

- Voltants de l’Estació del Nord 

o Diverses queixes sobre molts problemes de convivència als voltants de 

l’Estació del Nord. S’assenyalen incidències de consum i venda de drogues. 

o Queixes de música a la matinada i comportaments incívics en general. 

o Queixes relatives a grups comunitaris que viuen al carrer, al voltant de 

l’Estació del Nord, que dormen al carrer, hi fan les seves necessitats i tenen un 

comportament agressiu. 

o Queixes sobre la inacció de la Guàrdia Urbana als problemes de l’Estació del 

Nord. 

o Demanda d’un pla contra la delinqüència al barri, en especial als voltants de 

l’Estació del Nord. 

o  
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- Jocs de pilota 

o Comentari sobre els problemes que es generen a certes places del barri, com 

la mateixa del Fort Pienc, per raó d’infants que juguen a pilota (places on fins i 

tot està senyalitzada la prohibició que s’hi jugui). 

- Parada de bus Ausiàs Marc, 89 

o Queixes en relació a una persona indigent que causa molèsties a la parada de 

bus esmentada. 

 

Drets socials 

- Pobresa 

o Queixes pels problemes de comportaments incívics que s’ocasionen arran 

certes entitats donen de sopar a persones sense sostre. S’esmenta que el 

carrer no és un espai digne per fer-ho. 

o Queixa que són insuficients les mesures socials que s’estan aplicant per 

combatre la pobresa. S’esmenta que hi ha persones que dormen al carrer i que 

els allotjaments socials estan plens. Es diu que cal un pla contra la pobresa i no 

tan sols una actitud assistencial. 

o Aportació d’una persona que diu ser membre d’una associació que dóna de 

menjar a persones necessitades, entre 160 i 180 persones, un total de 4 cops 

per setmana. Ho paguen de la seva butxaca i conviden l’Alcaldessa a conèixer-

ho. 

o Demanda de més menjadors socials. 

o Queixa de manca d’aportacions econòmiques per a polítiques socials. 

 
 

Drets dels animals 

- Gossos 

o Queixes sobre l’espai de gossos de la cruïlla del carrer Nàpols i la Gran Via. Es 

diu que els gossos, en gran nombre, molesten i ataquen els vianants. Es diu 

que és un espai que ha tingut una rehabilitació cara i que el veïnat no pot 

descansar. Es demana la retirada d’aquest espai de gossos. 

o Diverses queixes sobre excrements de gossos. Es diu que mai es veu multar als 

amos d’aquests animals. 

o Demanda que s’expliqui clarament a quins espais els propietaris de gossos han 

de portar-los lligats i a quins no cal fer-ho. 

- Coloms 

o Queixa de les persones que donen de menjar els coloms a la plaça Fort Pienc i 

altres indrets de l’Eixample. 

 

Ecologia Urbana 

- Programa contra el malbaratament energètic 

o Una persona explica que treballa en un programa contra el malbaratament 

energètic, un projecte que sembla acabar-se després d’un temps de 

funcionament.  

Demana si el projecte seguirà endavant, per tal de seguir donant feina a les 

110 persones implicades fins ara. 

- Neteja 

o Queixa dels sorolls de les màquines que realitzen tasques de neteja. 

o Demanda d’un augment de freqüència de la neteja dels carrers del barri. 

- Contenidors 

o Demanda de més neteja dels contenidors. 
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- Paviments 

o Diverses queixes de rajoles aixecades i paviments a diversos indrets del barri, 

que són un perill per a persones amb mobilitat reduïda. 

 

Educació 

- Places d’educació públiques 

o Un representant de les AMPAs d’escoles públiques de l’Eixample manifesta, a 

partir d’un estudi que han realitzat, que el Districte de l’Eixample és molt 

deficitari en places d’educació primària i, molt especialment, de secundària. En 

aquest punt evoca el cartell i el solar de l’Institut Angeleta Ferrer previst des 

de fa temps. 

o Queixa sobre les mínimes possibilitats d’accedir a l’educació pública, 

especialment a les escoles bressol, esmentant-se que tan sols hi ha 3 places 

possibles per a 80 infants aspirants. 

- Motxilles escolars 

o Queixa de l’exagerat pes que porten els infants a les motxilles, que es diu que 

poden provocar lesions i altres problemes de salut. 

 

Equipaments 

- Grans equipaments culturals 

o Queixa relativa a grans equipaments culturals (s’esmenten el Teatre Nacional 

de Catalunya i l’Auditori), que viuen d’esquenes al barri. 

- Plaça de braus Monumental 

o S’informa de la campanya de l’Assemblea Nacional de Catalunya a favor de 

convertir en equipament públic  la plaça de braus de la Monumental. 

Es comenta que és un espai amb 20.000 places que s’ha de recuperar per al 

barri. 

- Residència de Gent Gran del barri 

o Demanda de més recursos per a la Residència de Gent Gran 

- Casal de Gent Gran del barri 

o Demanda que hi hagi un altre Casal de Gent Gran obert al Districte a l’estiu 

o Una de les voluntàries del Casal exposa la necessitat que els joves del barri hi 

vagin a fer alguna tasca. Que del contacte entre joves i grans n’aprenen molt 

les dues parts. 

- Transformadors 

o S’expressa que les concrecions tècniques del projecte de Transformadors 

s’haurien de fer a partir de consultar els veïns i veïnes del barri. 

 

Mobilitat 

- Busos 

o Queixes sobre els busos 51 i 55 (aquest darrer que té una de les destinacions 

el CAP de Pare Claret), en el sentit que tenen una molt baixa freqüència de 

pas. 

- Metro 

o Queixa per la manca d’ascensors a certes estacions de la línia 4 del metro, en 

especial a la de Jaume I. 

- Plaça de les Glòries 

o Queixa relativa a les obres de la plaça de les Glòries on, per causa de 

l’anul·lació d’un semàfor al carrer Padilla (en direcció a la sortida de 

Barcelona), hi ha una descoordinació semafòrica que dificulta el pas normal 

dels vianants. 
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- Contaminació atmosfèrica 

o Queixes de l’alt nombre de vehicles que circulen a la Gran Via i al carrer Aragó, 

i que generen molta contaminació. 

- Bicicletes 

o Manifestació d’una persona ciclista que es queixa, a més de l’imprevisible 

actitud dels vianants circulant per carrils-bici, de la invasió de terrasses, al 

carrer de Ribes, de l’espai públic, dificultant el pas dels ciclistes. 

o Queixes diverses del comportaments incívics de ciclistes que circulen per les 

voreres (especialment quan es troben amb obstacles a les zones de càrrega i 

descàrrega). Aportacions sobre la necessitat de carrils per a bicicletes 

segregats dels vianants. 

- Zones blaves 

o Tot recordant el pagament de la zona verda durant el mes d’agost d’enguany, 

una persona demana una ampliació de zona verda a altres indrets del barri. 

 

 

Relació amb l’Administració 

- Comunicació escrita 

o Queixa de manca de resposta de l’Ajuntament a les queixes dels ciutadans 

o Queixa que es perden els escrits adreçats a l’Ajuntament. 

- Relació amb el Districte 

o Queixa de peticions enquistades al Districte. 

 

 

Seguretat i Prevenció 

- Robatoris 

o Queixa de robatoris a habitatges de la zona dels carrers Sardenya i Casp. Es 

demana més vigilància. 

- Enganxines serrallers 

o Queixa que aquestes enganxines embruten les porteries (amb aquest número 

de telèfon: 607466383). 

- Prostitució 

o Queixa de l’existència d’un prostíbul a una comunitat de veïns. 

S’indica que la Guàrdia Urbana va fer un seguiment, però que del prostíbul 

es va dir que era una llar i no s’han pogut aturar les molèsties que s’hi 

generen. 

- Autoritat de la Guàrdia Urbana 

o Demanda de més autoritat en les actuacions de la Guàrdia Urbana. 

 

 

Turisme i lleure 

- Allotjaments turístics 

o Queixa de l’existència de 3 hostals a la zona de Nàpols/Diputació que aporten 

una exagerada càrrega d’unes 250-300 places de turistes, que generen brutícia 

i problemes de convivència. 

o Queixa d’apartaments turístics a la zona de Nàpols/Diputació. 

o Demanda de normatives que regulin els pisos i establiments turístics en 

general. 

o Agraïment d’alguns assistents per les mesures per contenir el flux turístic. 
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Varis 

- Adhesió de Barcelona a l’Associació de Municipis per a la Independència - AMI 

o Aportació per part d’una persona de l’Assemblea Nacional Catalana perquè 

l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a l’AMI (s’esmenta que un 53% de 

votants a les eleccions autonòmiques de setembre de 2015 de la ciutat de 

Barcelona van votar opcions que defensaven l’independentisme). 

- Procés constituent 

o Demanda sobre el paper de l’Ajuntament dins el marc del procés constituent 

que s’ha de desplegar en els propers mesos. Reivindicació dels recursos del 

dèficit fiscal per a la ciutadania de Barcelona. 

- Ministre de l’Interior 

o Queixa sobre la manca de respecte institucional del Ministre de l’Interior amb 

motiu de les seves converses amb el Fiscal Antifrau. 


