
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ACTA Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Barceloneta 
 

Data: 7 de febrer de 2018 

 

Hora: de 19 a 21 hores 

Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta                    Pren l’acta: Tècnica de Barri: Vanesa Sanz  

Participants 

- Carme Piera  

-  Montse López 

- Judit Galvez 

- Manel Martínez 

- Luis Monzón 

-  Rosa Llorca 

-  Lourdes López  

- Manoli Madrid 

- Carlos Arenas 

- Jaume Tomillero Cabot 

- Vicens Forner Puig 

 

  

- Ferran Caymel  

- Vanesa Sanz 

  

  

- Maria Josep López Samper 

- Júlia Barea Sánchez 

- Elisabeth Jimenez  

- César Martinez 
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Direcció  de Serveis a les Persones  i Territori  
Districte de Ciutat Vella 
 
Ramelleres, 17 1a planta 
08001 Barcelona 
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ORDRE DEL DIA I TEMES TRACTATS 

 

 
0- Benvinguda 

1- Revisió de temes 

2- Proper Consell de Barri: 11/4/2018 al Centre Cívic: decidir Tema  

3- Acords Ajuntament – Port 

4- Torn obert paraules 

 
 

1. Revisió de temes diversos: 

  
Fàbrica del sol finalitza la remodelació i torna està en funcionament després 
de la inauguració 28/01/2018. 
Han asfaltat Carrer Sant Miquel i Carrer Sevilla. 
 
Obres en marxa: 
Reurbanització de la Plaça Hilari Salvado, Reurbanització solar c. Balboa 36, 
Àrea d’esbarjo de Gossos del Parc de la Barceloneta, Rampa de les oficines 
de denúncies de Mossos/GU. 
 
Obres a Passeig Joan de Borbó: 

No tindrà afectació a l’estiu, en fase de licitació, es farà per fases la primera 
començarà aproximadament a primers de maig. Es farà una reunió 
informativa a veïns i comerciants. Es posarà un paviment especial per 
pal·liar el soroll. S’informa que es solapa amb una obra d’AGBAR. 
Una Veïna es queixa sobre el soroll que generen les rodes: maletes i 
bicicletes, demana que no es circuli per aquest espai. 
 
Obres previstes pels 2018:  

Carrer Dr.Giner i Partagàs, veïns pregunten quina acera queda escurçada, 
s’informa que la esquerra. 
Carrer Ginebra. Veïns pregunten com està la proposta de la sortida del barri 
per carrer Carbonell amb accés a direcció Llobregat. Es respon que això es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

plantejarà amb el Pla de mobilitat. 
 
Bus especial Hospital del Mar> Esperança: 

Es perllonga fins a juliol 2018. Els veïns consideren que és car, que si no tens 
el volant del metge no el pots agafar. 

 
 

2.  Proper Consell de Barri: escollim temes a tractar. 

 
S’acorda tema del proper consell de barri:   
 
Pla de Mobilitat i la Barceloneta a l’estiu 2018 

 
Els veïns mostren acord per tenir informació de les propostes/mesures 
municipals davant l’estiu. 
Mostren també interès per la Casa de la Barceloneta, s’informa que està 
pendent de concurs públic a curt termini, gestió externa, augmentar horaris 
apertura tarda/nit. Obrir els matins alternat amb biblioteca.  
 
Data. 11 abril, 19h 

 

 

3.  Acords Ajuntament-Port Barcelona: 

 

El conseller fa una exposició amb els temes mes destacats relacionats amb 
l’acord amb Autoritat Portuària de Barcelona: 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2018/01/19/lajuntament-i-el-
port-de-barcelona-acorden-una-nova-ordenacio-dels-espais-portuaris-de-
la-ciutat/ 
 
Es planteja que es reduirà una terminal. Reordenar les que queden 
eliminant les que queden davant de ciutat.  
Davant de les queixes dels veïns Ciutat Vella i Poble Sec d’olor a 
combustible sorgeix el compromís per part del Port de fer una auditoria 
mediambiental, per a determinar l’impacte real. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S’informa dels tipus de terminal que té el port, finalista o no i l’afectació 
mediambiental que té. 
Horitzó de 2026, treure les terminals mes a prop dels barris i reordenar per 
limitar l’augment de creueristes. 
 
Nova Bocana: 

 
Espai per a la nàutica. 
Es planteja un model diferent al maremàgnum, limitar restauració 15% i 
comercial 20%. 
El port té interès en promocionar un projecte cultural  a l’edifici central i 
caldrà acord-conveni amb l’Ajuntament que posa com a condicions que 
sigui viable econòmicament, que tingui bona qualitat artística i un projecte 
cultural en relació amb la ciutat. No està tancat. 
La proposta extèn l’acord al Moll de la fusta i el Passeig Colom, per a que 
tinguin usos esportius i veïnals. 
El conseller es compromet a facilitar informació addicional relativa als 
aparcaments i al sevei de bus naùtic. 

 
 
 
 
 
 
 

 


