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Resum Trobada Alcaldessa al barri de Porta 

 

Barri: Porta 
 

Districte: Nou Barris 
 

Data: 02.02.2018 
 

Lloc: Escola Palma de Mallorca 
 

Horari: de 18.40 a 21:00 hores 
 
Difusió: 
- Crònica al web del Dte. Nou Barris: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-visita-el-barri-de-porta 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157669144722549 
 

 
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 2 de febrer de 2018 va tenir lloc la Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al 
barri de Porta. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  
 

Associacionisme i identitat 
- Un barri amb dignitat 

• Manifestacions d’alguns dels assistents en el sentit que al barri i a tot el 
Districte es palpa la dignitat de les persones que hi viuen. 

 
Comerç i activitats econòmiques 

- Ordenació de terrasses 
• Petició sobre quin espai poden ocupar, exactament, les terrasses dels 

establiments de restauració del barri. 

 
Convivència 

- Manca de civisme 

• Queixes en relació a actituds negatives de grups de joves del barri. 

• Queixes d’un ambient incívic al barri, com ara per part d’infants i joves que fan 
servir incorrectament els monopatins. 

• Amb la idea de millorar l’educació dels joves, es formula la proposta que a 
Canal Metro apareguin anuncis publicitaris relatius a valors positius. Aquesta 
proposta és ben valorada per altres persones assistents a la Trobada. 

- Plaça Àngel Pestaña 
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• Queixa sobre un ús inadequat de la plaça Àngel Pestaña. Es diu que s’hi fan 
jocs amb sorra i es demana que aquesta activitat desaparegui. 

- Parterres carrer Piferrer 

• Queixa que no són respectats els parterres del carrer Piferrer, especialment 
pels orins dels gossos. 

- Pintades 

• Queixa amb relació a les pintades al barri. Es manifesta també la queixa per les 
pintades de llaços grocs. 

- Gossos. Brutícia i molèsties 

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

• Queixes sobre els pixums dels gossos a les façanes. 

• Es posa un especial èmfasi en la situació de brutícia a la zona del davant del 
Casal de gent del barri i a unes pistes de petanca. 

• Queixes de molèsties a un grup de persones que practiquen el Chi-Kung per 
part de gossos descontrolats al barri. 

 
Cultura 

- Un auditori per al barri 

• Petició, per part de l’AFA Oriol Martorell d’Estudis Artístics, d’un auditori per al 
barri. 

 
Drets Socials 

- Persones amb discapacitat física 
• Queixa de problemes d’accessibilitat per a persones amb discapacitat motriu 

al carrer Alella i altres carrers propers. 
• Queixa de les dificultats per superar 12 esglaons per accedir a un habitatge 

particular per part d’una persona amb discapacitat física. Diu que no disposa 
dels recursos per disposar d’un enginy que ho possibiliti. 

• Queixa sobre els problemes per a persones amb discapacitat física a l’àmbit de 
Renfe-Meridiana. 

• Queixa que certes piscines municipals no disposen de baranes per a l’entrada i 
sortida de l’aigua de persones amb problemes de mobilitat 

• Queixa amb relació a l’accés a certs busos que passen pel barri de persones 
amb discapacitat física. 

• Queixes sobre l’espai inadequat de l’Escola Palma de Mallorca, des del punt de 
vista de l’accés a les persones amb discapacitat física, amb motiu de la 
Trobada de l’Alcaldessa que se celebra al barri de Porta. 

- Més atenció als Joves 
• Petició de més atenció vers els joves del barri, que es diu que viuen en situació 

d’anestèsia amb relació a la seva realitat. 
• Petició d’una persona que s’identifica com a membre del club Alzamora, que 

es dediquin més recursos a l’esport, que l’esport serveixi per donar suport a 
polítiques transversals dedicades als més joves. 

- Treball i ocupació 
• Queixes sobre les Cases d’Oficis-Projecte Treball als Barris, ja que 

determinades no poden accedir a alguns d’aquests equipaments pel fet d’estar 
empadronades a segons quins barris. 

• Petició que l’Ajuntament vetlli més per l’ocupació laboral de les persones. 
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- Tancament de l’Oficina de Benestar Social 
• Manifestació de disconformitat pel tancament de l’Oficina de Benestar Social 

que hi havia. Es diu que donava molt suport al veïnat del barri i del Districte. 

 
Drets dels Animals 

- Coloms 
• Es demana si és cert que s’estan agafant coloms amb xarxes a la ciutat. 

- Cotorres 
• Queixa sobre el soroll de les cotorres, que es diu que és molt molest. 

 
Educació 

- Escoles Bressol 
• Petició d’una nova escola bressol pública per al barri. 
• Petició d’un ascensor per a l’Escola Palma de Mallorca. 
• Una de les persones assistents fa la petició d’una tarifa raonable per tenir un 

fill a l’escola bressol existent al barri. Diu que el seu rebut s’ha incrementat 
massa respecte al que pagava fa un any. 

 
Esports 

- Poliesportiu 
• Petició d’una instal·lació poliesportiva per al barri. 

- Piscina de Can Dragó 
• Queixa que els vestidors estan en males condicions, que són petits, manca 

d’aigua calenta i de presència de productes químics. 
- Model de gestió d’instal·lacions a Nou Barris 

• Comentari d’una persona que s’identifica com a membre del Club Alzamora 
sobre l’èxit del model de gestió dels camps de futbol al barri i al Districte. 

- Preus dels Camps de Futbol  
• Petició d’una persona que s’identifica com a membre del club Atlètic Pifarrer, 

que siguin abaixades les tarifes de l’ús del camp de futbol del barri de Porta. Es 
demana que hi hagi un contracte simbòlic per als equips de futbol  que fan ús 
dels camps de joc i entrenament. 

 
Habitatge 

- Agraïments 
• Algunes persones assistents manifesten el seu agraïment a les polítiques 

municipals d’habitatge 
- Habitatges d’emergència social 

• Queixa perquè els habitatges del barri que estan destinats a casos 
d’emergència social són cedits a persones que no són del barri de Porta. Es diu 
que la preferència haurien de ser els veïns i veïnes del barri. 

- Preus dels lloguers 
• Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, de preus 

desorbitats. 
• Queixes d’entitats bancàries que han venut els seus immobles a empreses-

voltors que volen dedicar aquests edificis a usos turístics, cosa fa que més 
veïns es vegin obligats a marxar del barri.  

• Petició que s’abaixin o es retinguin els preus dels lloguers 
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• Petició sobre quines accions es poden realitzar davant l’execució d’un 
“desnonament exprés”. 

- Accions antidesnonaments 
• Una persona manifesta el seu agraïment per les accions que s’estan fent al 

barri i al Districte per evitar els desnonaments (s’evoquen 35 desnonaments 
aturats durant la setmana en curs). 

- Ocupacions 
• Manifestacions d’alguns dels assistents en el sentit que té uns mínims 

ingressos i que es veuen obligats a ocupar habitatges. 
- Mobbing habitacional 

• Petició de coneixement de les empreses que estan exercint el mobbing 
habitacional a les persones que viuen als seus habitatges. 

• Queixa d’una persona que diu viure a una finca afectada al carrer Pons i 
Gallarza. Es parla d’un cas concret de mort de la propietària i venda a un nou 
propietari que està forçant la marxa dels llogaters, alguns dels quals es diu que 
fa 80 anys que hi resideixen. Es demana saber el nom del nou propietari. 

- Lloguer d’habitacions a hostes 
• Petició d’una de les persones assistents sobre l’estat actual del lloguer 

d’habitacions a hostes o “home sharing”. Es manifesta que cal diferenciar 
entre els que lloguen habitacions per necessitat i els qui ho fan per afany de 
lucre. 

 
Mobilitat 

- Projecte Tramvia per la Diagonal 
• Petició del moment actual del projecte de circulació-unió del tramvia per tota 

l’avinguda Diagonal. 
- Excés de Velocitat 

• Petició d’algunes persones que sigui reduïda la velocitat a alguns carrers del 
barri. 

• Tot recordant un accident succeït darrerament, una de les persones assistents 
es queixa de l’excés de velocitat dels cotxes al carrer Pifarrer. 

- Bicicletes 
• Petició sobre si hi haurà canvis en les bicicletes del bicing 
• L’Alcaldessa explica que a finals d’any entrarà en funcionament la nova 

contracta d’explotació d’aquest servei. 
• Diverses queixes de la presència bicicletes circulant per les voreres del barri de 

forma perillosa per als vianants. Es diu que van massa de pressa. 
• Queixa concreta sobre la circulació de bicicletes a la plaça Sóller. 

- Metro 
• Queixa sobre la possibilitat que els gossos puguin anar al Metro. Es diu que hi 

defequen, generant aquesta i altres molèsties. 
• Queixa de comportaments incívics d’algunes persones al Metro. 

- Aparcament de vehicles 
• Petició de menys places d’aparcament de cotxes per dedicar-les a zones 

verdes. 
- Busos 

• Queixa sobre les parades de la línia 122. Es diu que hi ha una plataforma de 
ciment que dificulta l’accés dels usuaris al bus i que cal reposar la parada del 
bus que estava entre 2 supermercats i que fou retirada. 

• Queixa sobre el desviament del bus 36, ja que aquest fet obliga a que s’hagi de 
caminar més del que passava abans de la modificació. 
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• Queixa per les modificacions que hi hagut a la línia 132, que segons es diu 
obliguen a caminar més. 

- Av. Meridiana 
• Petició de mampares acústiques a l’avinguda Meridiana. 
• Petició perqupe l’av. Meridiana no perdi carrils de circulació per no obstruir 

l’entrada a Barcelona. 
- Aparcament a la via pública 

• Queixes de cotxes mal aparcats a l’àmbit de la plaça Sóller i immediacions. 
• Petició que, amb motiu de les obres a la plaça Sóller, s’hi faci aparcament 

soterrat. 
• Queixes sobre l’eliminació de places d’aparcament a la via pública per la 

implementació de carrils-bici. 

 
Neteja 

- Manca de contenidors 
• Queixa sobre la manca de contenidors al barri, que fa s’utilitzin papereres per 

llençar la brossa de les llars. 
- Mal ús dels contenidors de reciclatge 

• Queixa sobre la mala utilització dels contenidors de reciclatge per part de certs 
veïns i veïnes del barri. 

 
Seguretat 

- Guàrdia Urbana 
• Queixa amb relació a la suposada passivitat de la Guàrdia Urbana. 
• Petició que hi hagi policia camuflada que actuï al barri 

- Policia de proximitat 
• Petició sobre com es pot contactar amb la policia de proximitat al barri. 

- Seguretat al Metro 
• Petició de major seguretat al Metro, enfront els robatoris. 

- Focs intencionats al barri 
• Petició que s’actuï front una persona que cala foc a espais i mobiliari públic del 

barri. 

 
Urbanisme 

- Sobre el barri de Porta en general 
• Queixa genèrica sobre la degradació del barri, es diu que no hi ha hagut 

inversions des de fa molts anys. 
- Sector Renfe-Meridiana 

• Queixa genèrica sobre la degradació d’aquesta part del barri. 
• Queixa sobre la situació del clavegueram en aquest sector del barri. 

- Masia Can Valent 
• Queixa sobre l’estat de la Masia Can Valent, que es diu que és de 

semiesfondrament. 
- Plaça Sóller 

• Manifestació d’agraïment per les obres que s’han de realitzar aquest any 2018 
a la plaça Sóller 

• Una altra persona demana sobre el procés de determinació de les inversions 
dedicades a la reforma de la plaça. 
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• Petició que, amb motiu de les obres a la plaça, es recuperi el tamany de les 
voreres, en especial a la cruïlla del carrer de l’Estudiant. 

• Petició esmentant que un grup d’entre el veïnat no veu necessàries les obres a 
la plaça Sóller. 

• Petició que s’elimini l’estany de la plaça Sóller 
- Ateneu La Bòbila 

• Es demana sobre les possibles reformes que es puguin fer a l’Ateneu La Bòbila. 
- Rambla a Porta 

• Peticions que es concreti el recorregut de la “Rambla de Porta”. Algunes de les 
persones diuen que és una qüestió complexa i que cal afrontar amb voluntat 
política d’entesa. 

- Parc de la Guineueta 
• Manifestació d’agraïment per les obres que s’estan realitzant al parc de la 

Guineueta. 
- Jardineres 

• Queixa perquè unes jardineres davant El Corte Inglés estan buides. Es diu que 
es va demanar responsabilitats als magatzems, però que l’establiment ha dit 
que no és de la seva incumbència. 

- Arbrat 
• Petició que es vagin substituint els plataners presents a alguns indrets de la 

ciutat per altres espècies que no generin pol·len. 
- Rajoles i ferm de les voreres 

• Queixa en relació a les rajoles i el ferm de les voreres, que es diu que es 
belluga molt. 

- Passos de vianants 
• Queixa en relació a la pintura dels passos de vianants i altres llocs pintats a les 

calçades, en el sentit que no són òptimament antilliscants. 
- Carrer Maladeta 

• Es demanen actuacions urbanístiques per al carrer Maladeta. 

 
Diversos 

- Municipalització de l’aigua 
• Petició del moment actual de la iniciativa de municipalització de l’aigua. 

- Impostos municipals 
• Queixa de la praxis del silenci administratiu a favor de l’Ajuntament sobre 

impostos municipals. 
- Tanatori 

• Queixa d’alguns dels assistents al respecte del projecte de Tanatori previst per 
al barri de Porta. 

- Trobades de l’Alcaldessa 
• Diverses persones indiquen que estan contestes per la presència de 

l’Alcaldessa al barri i per la celebració de la Trobada de Porta. Alguns dels 
assistents indiquen que aquesta presència denota la preocupació de 
l’Alcaldessa pel barri. 

- Comunicació 
• Petició que es  facin unes millors polítiques de comunicació per tal que el 

veïnat del barri, del Districte i de la Ciutat coneguin l’obra de govern d’aquest 
mandat. 

- Confessions religioses 
• Pel que fa a la mesquita que s’obre al carrer Japó, es demana a l’alcaldessa que 

faci de mitjancera amb el veïnat d’aquest carrer. 
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• Altres expressions de persones assistents manifestant la necessitat que totes 
les confessions siguin respectades. 

- Presupostos municipals 
• Petició pel moment actual de l’aprovació dels pressupostos municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2018. 
- Serveis d’enquestes municipals 

• Petició que les enquestes que són impulsades per l’Ajuntament de Barcelona 
siguin gestionades directament pel mateix Ajuntament i no per empreses 
privades que subcontracten aquests serveis. 

- Funerària municipal 
• Agraïment a l’alcaldessa per l’impuls de la Funerària Municipal. 

- Govern municipal 
• Una de les persones assistents manifesta el seu suport a l’actual Govern 

Municipal, que diu que ha fet tot el possible per arribar a acords amb 
l’oposició de l’Ajuntament. Es demana a l’alcaldessa que  faci el possible per 
seguir governant la ciutat més enllà d’aquest mandat. 


