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Trobada de l’Alcaldessa al barri del Poble-sec 

 

  Barri: el Poble-sec 
 

  Districte: Sants-Montjuïc 
 

  Data: 13.04.2018 
 

  Lloc: Centre Cívic El Sortidor 
 

  Horari: de 18.40 a 21:20 hores 
 

  Difusió: 
     - Crònica al web del Dte. Sants-Montjuïc: http://ajuntament.barcelona.cat/sants-

montjuic/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-al-centre-czvic-el-sortidor 
     - Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157694880921104 
     - Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=o6UZd3FPYUM 
 

 
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 13 d’abril va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
concretament la corresponent al barri del Poble-sec. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Accessibilitat 

- Escales 

 Petició que es facin escales al barri per poder superar els desnivells de 
Montjuïc. 

 Petició genèrica d’escales mecàniques per a l’àrea de la muntanya de 
Montjuïc. 

 Petició d’un estudi d’instal·lació de possibles escales mecàniques al barri. 

 
  Convivència 

- Queixes genèriques 

 Petició que es compleixin les normatives que regulen les qüestions de 
convivència al barri. 

 Queixa de problemes de convivència al carrer Roser. 
- Botellots 

 Queixa de realització de botellots al Parc de les Tres Xemeneies. 
- Jocs de pilota 

 Queixa de joc de pilota per part d’adolescents a la plaça Navas. Es diu que hi 
havia unes jardineres que impedien aquesta activitat, però que foren 
retirades. 

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-al-centre-czvic-el-sortidor
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-al-centre-czvic-el-sortidor
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157694880921104
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=o6UZd3FPYUM
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- Sensellarisme 

 Diverses queixes per la presència de persones sense llar al barri del Poble-sec, 
algunes amb trastorns psiquiàtrics. Concretament a l’àmbit dels Horts de Sant 
Bertran que, segons es diu, practiquen la indigència i generen molèsties. 
També s’esmenten queixes de molèsties a la plaça del Molino i al Parc de les 
Tres Xemeneies. 

- Soroll 

 Diverses queixes d’excessiu soroll al barri. 

 Petició que tots els bars del Poble-sec tinguin al carrer, a la façana de l’edifici, 
una placa que recordi que cal respectar el descans del veïnat. 

- Gossos. Brutícia i molèsties 

 Queixes generalitzades en relació a les molèsties al barri per la presència de 
defecacions i orins de gossos. 

 Peticions que se sancioni amb multes i de major control, els propietaris que no 
tenen cura correcta dels seus gossos. 

 
Cultura 

- Teatre Principal a la Rambla 

 Queixa pel tancament del Teatre Principal que havia funcionat a la Rambla. 
Es demana si l’Ajuntament pot fer alguna cosa al respecte. 

 
Drets de Ciutadania 

- Centres de culte 
 Es demana informació sobre un centre de culte islàmic que, segons es diu, no 

té permís per al desenvolupament d’activitats religioses. Es diu que el centre 
genera, bàsicament els divendres, sorolls, cues al carrer, presència de múrids i 
que en el seu interior es cuina. 

 Queixa sobre la pràctica del Ramadà a les nits. Es diu que se senten sorolls 
molestos a les nits. Es demana una millor insonorització del centre de culte 
islàmic. 

 Queixa d’una altra persona sobre l’actitud de les persones que han intervingut 
prèviament en el tema del centre de culte islàmic. 

 
Drets Socials  

- Dones 
 Petició que es tingui present un projecte d’aplicació telefònica (App) destinada 

a les dones, que segons es diu està centrada en temes de seguretat i que envia 
senyals d’emergència als Mossos d’Esquadra en cas d’assetjament sexual. 
S’indica que és un projecte privat, però que es vol que tingui repercussió 
pública. 

- Ocupació i salaris 
 Queixa que els salaris són massa baixos per poder mantenir el poder adquisitiu 

de les famílies i poder pagar els lloguers dels habitatges. Es demana que 
s’apugin els salaris. 

 Petició que a les ciutats, i més concretament a Barcelona, hi hagi una 
influència palpable en la regulació dels salaris. 
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Educació 
- Especialistes a les aules 

 Petició de 2 especialistes i/o vetlladors a les classes per a necessitats especials 
dels alumnes. 

- Escoles Bressol 

 Manifestació de conformitat respecte a la política de municipalització de les 
escoles bressol. 

 Manifestació de conformitat per la tarifació social de les escoles bressol 
municipals. 

 Queixa d’una manca de qualitat en els serveis de les escoles bressol municipals 
pel que fa a les necessitats educatives especials. Es diu que hi ha 5 persones 
dedicades a aquestes tasques a les 97 escoles bressol. 

 Queixa de ràtios altes a les escoles bressol municipals. 

 Petició de contractació de professorat per millorar les ràtios de les escoles 
bressol. 

- Institut Municipal d’Educació de Barcelona-IMEB 

 Petició que, a la llarga, es canviï el model gerencial de l’IMEB 

 
Equipaments 

- Pla d’Equipaments 

 Una persona que diu representar l’Associació de Veïns i Veïnes de la Satalia, 
esmenta que, segons el Pla d’Equipaments del Districte, no s’han de construir 
nous equipaments en aquest àmbit del Poble-sec. Afirma que hi ha altres 
espais al barri susceptibles per a nous equipaments com ara la Casa de la 
Premsa, el Palau d’Esports, l’àrea baixa de les Piscines Picornell o a l’àmbit de 
les Tres Xemeneies. 

 Petició que els possibles nous equipaments del barri es posin a l’àrea baixa de 
les piscines de salt Picornell. 

 Petició que, malgrat reconèixer el dèficit d’equipaments al barri, es tingui ben 
present el valor ecològic de la muntanya de Montjuïc abans de instal·lar-hi 
noves instal·lacions públiques. 
 

- Biblioteca 

 Queixa que la biblioteca del barri s’ha fet petita per l’ús intensiu que té. Es 
demana que sigui ampliada al mateix indret que ara ocupa. 
 

- Casa de la Premsa 

 Petició, per part d’un representant de la Unió d’Associacions de Veïns i Veïnes 
del Poble-sec, de la Casa de la Premsa com a equipament per al barri. Es 
manifesta que no és una petició nova i que sembla que el Districte és receptiu 
a aquesta demanda. 
També es diu que molts periodistes també volen recuperar l’edifici, per tot el 
que representa per a la professió. 
 

- Equipament a La Satalia 

 Diverses peticions que l’espai a l’àmbit de La Satalia que el Districte de Sants-
Montjuïc té pensat d’edificar un nou equipament, no sigui dedicat a tal efecte, 
sinó que es mantingui la seva actual fesomia d’espai verd. Es diu que cal 
preservar la natura i la muntanya de Montjuïc. 
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Habitatge 
- Habitatge dotacional 

 Petició de més habitatge dotacional per a persones grans per al barri. Es 
proposa de fer-ne al Solar de la Puríssima. 

- Ascensors 
 Queixa de blocs d’habitatge sense ascensors, que afecten especialment la 

mobilitat de les persones grans. 
 Petició d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors a les finques del barri que ho 

necessitin. 
- Desnonaments 

 Una persona que diu pertànyer al Sindicat de Barri del Poble-sec explica el cas 
d’una dona amb 2 fills que, víctima d’una estafa, pot ser desnonada en 15 dies. 
Es diu que des d’Habitatge només se li ha pogut oferir un pis al barri del Clot. 

- Carrer Elkano 
 Una de les persones assistents expressa que la seva àvia vivia en una finca al 

carrer Elkano núm. 61, propietat d’una entitat financera i que aquesta finca va 
patir un incendi. Diu que com a resultat la senyora no té on viure. Acaba dient 
que la finca ha estat comprada per l’Ajuntament i demana que l’afectada 
pugui seguir residint a la finca. 

- Carrer Murillo 
 S’evoca la situació del Sr. Feliciano Esteves, resident al carrer Murillo núm. 12, 

per demanar projectes municipals que evitin les situacions de desnonaments a 
Barcelona. 

- Intervenció del moviment veïnal 
 Petició a l’Alcaldessa que encapçali un moviment veïnal que lluiti de forma 

decidida contra els greus problemes d’habitatge de Barcelona. 
- Taula d’Emergència Social 

 Queixa que per poder accedir a la Taula d’Emergència Social calgui que hi hagi 
una situació immediata de desnonament. Es demana d’agilitzar l’accés a la 
Taula d’Emergències. 

- Preus dels lloguers, especulació i expulsió del veïnat 
 Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 

que estan en uns nivells desorbitats. Es diu que aquest fet està és fruit d’una 
bombolla immobiliària agressiva que provocant que el veïnat del Poble-sec 
estigui marxant del barri. 

 Algunes queixes sobre l’activitat especulativa que estan portant a terme 
diversos grups privats, que fa que sigui molt difícil l’accés a l’habitatge al 
Poble-sec. 

 Queixa de la Llei d’Arrendaments Urbans, que es diu que és perjudicial per als 
interessos de la ciutadania. 

 
Mobilitat 

- Transport públic en general 
 Queixa sobre la pujada del Metro. Petició que sigui abaratit el transport públic 

en general. 
- Motocicletes 

 Queixa de circulació de motocicletes per les voreres, com ara al carrer Piqué. 
- Bicicletes 

 Petició que les bicicletes tinguin una matrícula identificativa. 
 Queixes de circulació de bicicletes per les voreres. 
 Queixa de comportament incorrecte en l’ús de la bicicleta a la plaça Navas. Es 

demana més control. 
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- Monopatins 
 Queixa de comportament problemàtic per usuaris de monopatins al Parc de 

les res Xemeneies. 
- Autoescoles 

 Queixa d’un excessiu nombre d’autoescoles al barri, amb massa zones de 
pràctiques i d’exàmens, que afecten la mobilitat al Poble-sec. 

- Estacionament al carrer 
 Queixa que hi aparquen cotxes al carrer Margarit els caps de setmana quan 

està prohibit. 
- Mobilitat particular 

 Queixes de manca de places d’aparcament de vehicles privats al barri. 
 Algunes queixes relatives a les restriccions del parc de vehicle privat més antic 

i dièsel amb motiu d’episodis d’alta contaminació. 
- Metro 

 Queixa de manca d’accessibilitat a algunes estacions de la xarxa de Metro. Es 
posa com a exemple l’estació “Paral·lel” davant el Teatre Apolo. 

- Busos 
 Queixes sobre problemes existents a la xarxa ortogonal d’autobús. Es diu que 

molts busos van massa plens i que no s’aturen a les parades. 
 Queixa sobre la retirada de certs busos del barri, en especialment el 64. 
 Petició que el bus V-20 allargui el seu recorregut fins a l’Hospital del Mar. 

- Tramvia Diagonal 
 Petició d’una correcta gestió dels diners públics pel que fa als contractes que 

signa l’Ajuntament. Es concreta que s’ha de ser especialment curosos pel que 
fa al projecte del Tramvia de la Diagonal. 

- Rondes 
 Petició que es millorin les Rondes 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 
 Queixes de la situació de deficiència de la neteja al barri. 
 Petició d’una persona assistent a l’acte que els presents utilitzin el telèfon del 

civisme per denunciar problemes relacionats amb la neteja al barri. 
- Plaça del Molino 

 Queixa de brutícia a la plaça per la presència de llaunes i consum de pipes. 
- Carrer Roser 

 Queixa de brutícia al carrer Roser. 
- Parc de les Tres Xemeneies 

 Queixa de molta brutícia a la zona 
- Vehicles de neteja 

 Queixes sobre els vehicles de neteja, que es diu que són massa sorollosos i que 
circulen a totes hores. Es diu que aquests vehicles no compleixen amb la 
normativa de soroll i que aquest fet afecta la qualitat de vida del veïnat. 

 
Salut 

- Radiació nocives 
 Queixa sobre les radiacions que emeten les antenes de telefonia. Es diu que la 

normativa a Espanya és massa antiga, de l’any 2001, i que a Europa la 
legislació obliga a radiacions 100 vegades inferiors al que es permet a Espanya. 
Es diu que l’afectació arribarà en uns 20 anys. 
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 Queixa sobre la presència de radiació nociva a les escoles públiques. Es diu que 
el Consorci d’Educació de Barcelona ha manifestat que s’està complint la 
normativa als equipaments escolars, però qui intervé diu que els infants estan 
afectats per aquesta qüestió. 

 Queixa que relaciona la implantació de les antenes de telefonia i la celebració 
de grans esdeveniments tecnològics a Barcelona, com és el Mobile Congrés. Es 
comenta que la tecnologia 5G requereix potenciar la xarxa d’antenes, cosa que 
pot perjudicar la salut de les persones. 

- Crema de llenya 
 Queixa sobre les finques on es crema llenya, com ara amb barbacoes. Es diu 

que es genera un fum nociu per a la salut amb la disseminació de partícules 
cancerígenes. Petició de regulació d’aquesta mena d’activitat i la contaminació 
que genera. 

- Esprais a l’atmosfera 
 Queixa que s’estan llençant a l’espai públic esprais que poden ser nocius per a 

la salut. 
- Problemes de salut de persones sense llar 

 Petició d’una major atenció a les persones sense llar, joves i grans, que es diu 
que pateixen de problemes psiquiàtrics. 

 
Seguretat 

- Queixes genèriques 
 Queixa sobre la deficient situació de la seguretat al Poble-sec. 
 Queixa que la Guàrdia Urbana no controla els problemes generats pels 

establiments de restauració del barri. 
 Petició de més presència policial al barri 

- Horts de Sant Bertran 
 Petició de major control policial a aquest àmbit del barri, per robatoris i sorolls 

a les nits i els caps de setmana. 
- Centre d’Internament d’Estrangers-CIE 

 Queixa pel no tancament del CIE de la Zona Franca 
- Drogues 

 Queixa de manca de seguretat al Poble-sec a certs llocs del barri per raó del 
tràfic de drogues. Es diu que hi ha actituds violentes d’aquests entorns vers el 
veïnat. 

 Queixa de presència de narco-pisos al Poble-sec. 
 Queixa de la situació que es viu al barri del Raval, a l’àrea dels carrers Cera i 

Salvadors, on es diu que hi ha tràfic de drogues, robatoris i inseguretat en 
general. Es diu que, precisament, es va tancar un “narco-pis” en aquesta àrea. 

 Petició de major control de les drogues al barri. 
 Queixa de locals que fan pudor a marihuana. 

 
Turisme 

- Comentaris generals 
 Manifestació que el Turisme és part de l’economia. Que malgrat les molèsties 

que pugui generar, és important per a l’activitat econòmica de la ciutat. 
- Carrer Blai 

 Queixa de la situació actual del carrer Blai, que es diu que és fruit de la pressió 
turística al Poble-sec. Es comenta que hi ha hagut un deteriorament de la 
convivència, per raó d’un excés d’establiments de restauració, terrasses, etc. 
Es diu que les molèsties s’allarguen més enllà del tancament dels bars. 
Finalment es diu que els establiments de restauració estan penalitzant la 
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població local, pel fet que no serveixen tapes en horari de migdia, sinó que 
prefereixen parar taules per al dinar dels turistes. 

- Pressió turística 
 Queixa de pressió turística al barri que està provocant la marxa dels seus veïns 

i veïnes, que no poden pagar per l’habitatge el que sí poden nous residents 
vinguts de l’estranger. 

- Creuers 
 Queixa que la contaminació a Barcelona s’ha de combatre contra els creuers 

del port i no contra el vehicle privat i les motocicletes. 
- Plataformes turístiques 

 Petició que hi hagi un major control de les plataformes de software dedicades 
a oferir allotjament a Barcelona. Se cita expressament la plataforma RB&B. 

 
Urbanisme 

- Inversions 
 Petició de les inversions que s’han realitzat al Poble-sec, en relació amb les 

inversions que s’ha fet al conjunt de la ciutat. 
 Queixa d’un nivell baix d’inversions en qüestions d’urbanisme al barri. 

- Parcs infantils 

 Petició que siguin millorats els parcs infantils i de més zones de parc per als 
nens i nenes. 

- Manteniment 

 Queixa de manca de manteniment d’algunes zones del barri, especialment del 
Parc de la Primavera. 
 

- Il·luminació 

 Queixa de poca il·luminació al barri i de pèrdua de força lumínica a certs espais 
de l’av. Paral·lel. Es diu que això genera delinqüència. 

 Queixa que alguns fanals dels carrers il·luminen més l’interior dels habitatges 
que no pas els propis carrers. 

 Queixa que hi ha arbres a la via pública que tapen la llum dels fanals. 
 

- Horts de Sant Bertran 

 Petició d’arranjament urbanístic de l’àmbit del barri dels Horts de Sant 
Bertran. 

 Peticions que es millori la situació de les voreres dels carrers d’aquest àmbit 
del Poble-sec, molt especialment del carrer Piqué. Es diu que el carrer Piqué té 
voreres molt estretes i que presenta problemes als escocells dels arbres. 

 

- Muntanya de Montjuïc 
 Queixa genèrica sobre l’explotació econòmica de la muntanya de Montjuïc al 

llarg de la història, que ha fet que l’asfalt vagi ofegant els espais verds. 
 Queixes sobre la degradació de la muntanya de Montjuïc. 
 Petició que la muntanya de Montjuïc tingui un aspecte més rústic i no tant 

d’espais enjardinats. Es demana per una vegetació més silvestre. 
 Petició que la muntanya de Montjuïc tingui un nou procés de rearborització. 
 Petició de millorament d’alguns camins de la muntanya de Montjuïc. Es diu 

que un situat al Teatre Grec està bé, però que un altre a l’àmbit de la Satalia 
està en mal estat. 

 Una de les persones assistents comenta que 4 associacions de mares i pares 
d’escoles del barri han organitzat per al cap de setmana següent a la 
celebració de la Trobada de l’Alcaldessa al Poble-sec, una jornada de neteja de 
la muntanya, amb diverses activitats. 
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Diversos 

- Opinió veïnal 

 Petició que hi hagi una major influència de l’opinió dels veïnat de Barcelona en 
la presa de decisions del Govern municipal. 

- Comunicació de la ciutadania 

 Queixa sobre el temps que necessita l’Ajuntament per contestar les 
comunicacions de la ciutadania, que es diu que és massa elevat. 

- Alcaldessa 

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

 Algunes persones assistents a la Trobada diuen que són molt interessants 
aquests encontres quinzenals de l’Alcaldessa als barris. 

 Una persona que diu ser portaveu de la Unió de Veïns i Veïnes del Poble-sec es 
queixa que l’Alcaldessa ha vingut molt poc al barri. 

 Queixa de certa opinió pública que desprestigia l’Alcaldessa i el Govern 
municipal. Es demana que es lluiti contra aquest fet. 

- Política i mitjans de comunicació 

 Manifestació que el sistema polític és pervers. 

 Queixa sobre unes paraules ofensives que hauria proferit el periodista Carlos 
Herrera vers l’Alcaldessa. 

- Atemptats 17 d’agost 2017 

 Una de les persones assistents a l’acte agraeix l’actitud ferma de l’Alcaldessa 
davant l’atemptat del passat 17 d’agost de 2017. 

- Drets dels Animals 

 Queixa de la presència de treballadors municipals en un cas d’enverinament 
d’una gossa. 


