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Trobada amb l’alcaldessa a Sant Martí de Provençals 

Barri: Sant Martí de Provençals 
 
Districte: Sant Martí 
 
Data: 20.01.17 
 
Lloc: Espai Capella – Auditori de Sant Martí 
 
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 20 de gener de 2017 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de Sant 
Martí de Provençals. 

Associacionisme i identitat 
- Identitat 

 Diverses persones manifesten que se senten del barri de la Verneda. 

 Algunes persones diuen sentir-se identificades amb el barri. 
- Associació de Veïns i Veïnes de Sant Martí. 

 Un dels assistents esmenta que la majoria dels temes que es comenten a la 
present Trobada de l’Alcaldessa, ja són coneguts per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de Sant Martí. Li demana a l’Alcaldessa que tingui l’entitat com a real 
interlocutor de les qüestions del barri.  

- Associació de Veïns i Veïnes de La Verneda 

 Una persona parla en nom de l’Associació. Manifesta l’agraïment pel 
desenvolupament del Pla de Barris a la Verneda. Comenta també que al barri 
de la Verneda hi ha una situació de molta precarietat i de deixadesa. 

 
Convivència 

- Queixes genèriques 

 Una part dels assistents es queixa  de la situació greu que viu el barri de 
deteriorament de la convivència, d’incivisme, de manca de respecte a l’espai 
públic i de degradació generalitzada de Sant Martí de Provençals. Es parla de 
persones que amenacen les famílies. 

- Gossos 

 Petició que sigui acotat l’espai per als gossos al Parc de Sant Martí. 

 Queixes a la presència d’excrements de gossos per tot el barri. 
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Drets socials 
- Persones amb discapacitat 

 Petició que des de l’Ajuntament s’ajudi els propietaris de les botigues del barri 
perquè puguin fer accessibles els seus establiments. 

 Petició de gronxadors i atraccions infantils als parcs per a persones amb 
discapacitat psíquica, encara que siguin persones adultes. 

 Petició de zones de parcs públics destinades a persones amb discapacitat i 
plurideficients. 

 Petició de més WCs públics adaptats a les persones amb discapacitat física. Qui 
formula la demanda esmenta que a la ciutat tan sols hi ha una sola d’aquestes 
instal·lacions, a Pla de Palau. 

 Queixa genèrica en relació amb la inacció de l’Institut Municipal de Persones 
Discapacitades (IMD), en el sentit que no es vetlla pels drets d’aquest 
col·lectiu. Es diu que l’IMD no acaba d’impulsar obres a la via pública que 
responguin a les necessitats de les persones discapacitades. 

 Queixa sobre les terrasses dels bars en el sentit que són un obstacle per a les 
persones amb discapacitat física. 

 Queixa de certs passos de vianants que resulten perillosos per a persones que 
utilitzen cadires de rodes. 

 Petició perquè als Centre d’Atenció Primària (CAP’s), hi hagi grues hidràuliques 
que aixequin les persones amb discapacitat física quan aquestes hi són per 
revisions mèdiques. Es demana que als hospitals n’hi hagi una per planta. 

- Persones Grans 

 Petició d’un equipament per a les persones grans del barri perquè puguin estar 
amb els seus néts, en un espai agradable i sense sensació de fred. 

- Persones sense recursos 

 Una de les persones que assisteixen a l’acte diu que viu a l’Hospitalet de 
Llobregat, que no té recursos ni feina i que és mare soltera. També comenta 
que el seu habitatge té greus problemes de salubritat. Demana ajuts. 

 
Ecologia Urbana 

- Neteja 

 Algunes queixes genèriques en relació a que el barri està brut. 

 Queixes en relació a la Gran Via (en general en tot el seu recorregut pel barri, 
però destacant la zona de cap al número 970). Es diu que hi ha molta brutícia 
acumulada. 

 Queixa en relació a l’horari de matí de la neteja de carrers, que embruta els 
aparadors dels comerços. Es diu que la neteja s’ha de fer a les nits. 

 Queixa dient que no es netegen bé els carrers, sinó que tan sols es mullen. 
- Pont de Santander 

 Queixa pel manteniment del pont, que s’ha de millorar. 
- Rambla Guipúscoa 

 Queixa de bassals a la Rambla Guipúscoa per mal estat del ferm. 
- Fonts ornamentals 

 Queixa de la manca de funcionament de les fonts ornamentals de la cruïlla 
dels carrers Espronceda i Bilbao. 

- Parcs i Jardins 

 Petició que siguin dignificats els parcs del barri, que siguin millorats 
especialment pel que fa a les àrees de lleure de les famílies. 
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- Jardins del Clot de la Mel 

 Queixa de la situació de brutícia per excrements de gossos, de la plaça del 
davant de l’Escola Bressol Clot de la Mel. 

 Petició de gronxadors a la plaça del davant de l’Escola Bressol Clot de la Mel. 

 
Educació 

- Camins escolars 

 Petició de Camí Escolar per als infants que provenen de Sant Andreu i fan 
classes a Sant Martí de Provençals, per tal que evitin d’utilitzar el Pont de 
Santander. 

- Connectivitat a Internet 

 Petició que a les escoles del barri hi hagi connectivitat a Internet mitjançant 
cable i no per ones. 

 Petició que l’Ajuntament de Barcelona s’adhereixi a la pauta europea de 
freqüència d’ona. 

 
Equipaments 

- Manca d’equipaments 

 Queixa que al barri hi ha una situació de pocs equipaments al barri, més 
concretament a la zona de la Verneda - la Pau. Es reclamen nous equipaments 

- Nova biblioteca del barri 

 Petició reclamant saber què és previst fer al solar que hi ha al costat de les 
instal·lacions de la Policia Nacional. 

 
Esports 

- Camp de Futbol Barcino 

 Queixa d’insalubritat del camp de futbol per un episodi de rates i escarabats. 

 
Habitatge 

- Habitatge social 

 Una persona que s’identifica com presidenta de l’entitat Ajuda Barcelona 
Solidària manifesta les seves queixes per l’existència de pisos buits a 
Barcelona. També esmenta la necessitat que hi hagi una xarxa en favor de les 
persones necessitades i, en aquest sentit, reclama acció per part de 
l’Ajuntament. 

 Queixes de famílies del barri que no poden pagar el lloguer de casa seva. 

 Petició que es disposi per als veïns de la ciutat, immediatament, pisos de 
lloguer social. 

 Queixa cap a l’Ajuntament, es diu que no fa prou pel que fa a l’habitatge i que 
no actua per regular els lloguers de més de 5 euros per metre quadrat.  Es diu 
que aquest és el motiu de l’existència de pisos buits. 

 Petició que siguin creuades les dades dels propietaris d’habitatges a Barcelona 
perquè surtin a la llum els pisos buits existents els darrers 2 anys. 

 Peticions de diversos assistents que els bancs que retornin els diners que van 
rebre quan van ser rescatats. 
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 Petició que passin a mans públiques, en compensació dels ajuts a les entitats 
bancàries quan van ser rescatades, els pisos propietat de bancs, i que es posin 
a lloguer social. 

 Petició que l’Ajuntament actuï d’intermediari en els processos de lloguer 
d’habitatge. 

 Una segona intervenció d’un altre dels assistents demanant que la Generalitat 
actuï d’intermediari en els processos de lloguer d’habitatge. 

 Manifestació d’un dels assistents indicant que s’han de prohibir les ocupacions 
i que no hi ha d’haver permissivitat en aquest tema. 

 
Mobilitat 

- Aparcament en general 

 Queixa genèrica de manca d’aparcament al barri. 
- Aparcaments Gran Via 

 Queixes sobre 2 aparcaments a la Gran Via. Es diu que estan, en tots 2 casos, 
en molt males condicions, amb filtracions d’aigua i problemes de les juntes de 
dilatació. 

- Bicicletes 

 Queixes per l’augment de l’ús de les bicicletes a Barcelona. Crítiques al 
desplegament dels carrils-bici, i sobretot de l’actitud incívica de certs ciclistes 
que circulen per les voreres i àrees de vianants (que no circulen pels carrils-
bici, malgrat haver-n’hi). 

 Petició que hi hagi mesures contundents perquè siguin respectades les 
voreres, i que es pengin pancartes recordant que diguin que no es pugui 
circular pels espais dels vianants. 

 Petició de major contundència de la Guàrdia Urbana per fer complir la 
normativa de circulació de bicicletes. 

- Busos 

 Queixa en relació a l’exagerat temps de recorregut de certs busos de la nova 
xarxa ortogonal. Petició d’un bus que uneixi el passeig Valldaura i el carrer 
Urgell. 

- Estació de la Sagrera 

 Petició en relació a les obres de l’estació de l’AVE de La Sagrera, si se sap quan 
es començaran les obres del tren que portarà a l’aeroport. 

 Queixa d’un dels assistents sobre la inacció del govern espanyol pel que fa a 
les obres de l’Estació La Sagrera. Aquesta persona engresca l’assistència 
manifestar-se públicament contra aquesta situació. 

- Estacionament de motocicletes a les voreres 

 Queixes relatives a l’aparcament de motocicletes a les voreres, obstruint el pas 
de les persones amb discapacitat física que circulen en cadira de rodes. 

- Superilles 

 Petició de si hi haurà noves superilles al Districte i, més concretament en quins 
emplaçaments. 

- Supermercats carrer Andrade/Bac de Roda 

 Es comenta que hi ha 2 supermercats en aquesta cruïlla que provoquen 
problemes de mobilitat. Qui ho manifesta diu haver demanat reunió a 
l’Alcaldessa, que no se li ha donat data de reunió i aprofita la Trobada de 
l’Alcaldessa per lliurar-li una carta en mà. 

- Vehicle privat 
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 Un dels assistents apel·la al que anomena dret al vehicle privat. Diu que és cert 
que cal anar cap a una racionalització de l’ús dels vehicles privats, però que cal 
assegurar el que qualifica com a dret de la mobilitat individual. 
Aquesta persona comenta que les mesures de desincentivació de l’ús del 
cotxes està portant a situacions no desitjades com les que creu que hi ha a la 
Rambla Guipúscoa o a l’avinguda Meridiana, la transformació de la qual pot 
portar a una circulació de més cotxes al barri, cosa que diu que cal evitar. 

 
Salut 

- Hospital del Mar 

 Petició pel moment actual de les Urgències de l’Hospital del Mar. 

 
Seguretat i  Prevenció 

- Descampat conflictiu 

 Queixa per un descampat a la zona de La Pau. Es tracta d’un espai on aparquen 
vehicles i que, en un principi, al descampat hi havia d’anar un supermercat. Es 
diu que en aquest espai hi ha problemes de convivència, droga i tràfic d’armes. 

- Excés de velocitat 

 Queixes per la circulació d’alguns vehicles amb excés de velocitat, tant al barri 
com a la ciutat. 

- Ocupacions  

 Algunes intervencions relatives a les ocupacions d’habitatges que no respecten 
els veïns i veïnes. Es diu que són ocupacions violentes, a voltes amb amenaces, 
situacions de por i que s’està expulsant d’aquests immobles les persones i 
famílies. Es diu que s’extorsionen les persones i que els ocupants no fan front a 
les despeses comunitàries. 
Es demana què pensa fer l’Ajuntament amb relació a aquesta situació 
d’inseguretat. 

 
Diversos 

- Actuació municipal 

 Un dels assistents diu que cal, a partir d’ara, una acció decisiva de 
l’Ajuntament i de la seva alcaldessa per resoldre els problemes del carrer. 

- Consells de Barri 

 Un dels assistents recorda l’existència dels consells de barri com a espai únic 
perquè la ciutadania exposi les seves inquietuds. 

- Canals institucionals 

 Un dels assistents interpel·la l’Alcaldessa sobre si els canals institucionals 
d’informació i participació de l’Ajuntament li permeten que la veu del carrer li 
arribi la sensibilitat de la ciutadania. 

- Vil·la romana de la Sagrera 

 Petició sobre la situació de la Vil·la romana que es va trobar amb motiu de les 
obres de L’AVE de la Sagrera, per com estan les restes descobertes. 

 Es demana que siguin museïtzades les restes de la Vil·la romana. 
 
 


