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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

 Emesa per streaming: youtu.be/9aIb7haV1DA 

Data i hora 18 de març de 2021, a les 18 h 

Assistents David Escudé Rodríguez, regidor del Districte 

 Jordi González Maseras, vicepresident del Consell 

 F. Xavier Bañón Fàbregas, conseller tècnic 

 Sílvia Casorrán Martos, consellera 

 Lourdes Arrando i Bellés, consellera 

 Immaculada Bajo de la Fuente, consellera 

 Fernando Gómez Carvajal, conseller 

 Josep Garcia Puga, gerent 

 Juan Carlos Altamirano Delgado, director de Llicències i Espai Públic 

 Emilio Núñez, Guàrdia Urbana 

 Juan Aldana Mato, tècnic de barri i secretari del Consell 

Entitats i equipaments 

 Miquel López, de l’Eix Comercial Poblenou 

 Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda 

 Francisco Blázquez, del Col·lectiu Huerta La Vanguardia 

 Mercè Ayora, de la Coordinadora d’Entitats de Poblenou 

Ordre del dia 

1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

2. Nova normativa estatal de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). 

3. Pla d'Actuació de Districte i calendari de pressupostos participatius. 

4. Activitats de Nadal. 

5. Projecte 'Dissenyem el Comerç'. 

6. Temes del barri: pl. Sant Bernat Calvó i retirada de l'amiant de La Granota. 

7. Temes del darrer Consell: Huerta La Vanguardia i situació de la Modificació del Pla General 

Metropolità 22@. 

8. Torn obert de paraules. 

Els documents presentats durant la sessió es poden consultar al següent enllaç: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

https://youtu.be/9aIb7haV1DA
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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1. Nomenament d'un membre del consell de barri al Consell Ciutadà. 

La consellera Sílvia Casorrán informa que en aplicació d’allò previst al Reglament Intern 

d’Organització i Funcionament del Districte de Sant Martí, així com a les Normes Reguladores 

del Funcionament dels Districtes, cal prosseguir amb la renovació del Consell Ciutadà 

d’aquest districte (iniciada a finals del 2019), que és el màxim òrgan consultiu i de 

participació ciutadana l’objecte principal del qual és assessorar al Consell de Districte en la 

definició de les grans línies de la política i la gestió del Districte i generar-ne consens ciutadà. 

La normativa citada preveu que formaran part de l’esmentat Consell Ciutadà entitats i 

associacions de veïns i veïnes i persones individuals del Registre Ciutadà, en representació 

de cadascun dels barris del districte a proposta dels Consells de Barri. 

A la Comissió de Seguiment es va proposar com a candidata la Sra. Mercè Ayora, de la 

Coordinadora d’Entitats de Poblenou, a qui s’agraeix que hagi acceptat la representació i es 

demana al Consell que accepti el nomenament. 

2. Nova normativa estatal de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). 

La consellera Sílvia Casorrán fa una introducció sobre la necessitat de regulació dels VMP i 

dóna pas al caporal Javier Pérez Garrido que passa un document on explica la nova 

normativa estatal. 

3. Pla d'Actuació del Districte i calendari de pressupostos participatius. 

La consellera Sílvia Casorrán informa que a principis de mandat es va iniciar el procés per 

l’aprovació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i dels districtes (PAD), que finalment no va ser 

aprovat, però es manté com a full de ruta pel mandat. Es va redactar un PAD precovid i un 

altre postcovid, ja que la crisi sanitària i climàtica ens ha fet reconsiderar les prioritats a mig i 

llarg termini. Es fa una breu explicació dels eixos que conformen el PAD i algunes mesures 

per assolir els objectius marcats, com ara la pacificació del carrer Taulat, col·laborar amb Ca 

l’Alier i Can Picó per impulsar la mobilitat sostenible, instar la Generalitat a fer una sortida 

d’emergència a la parada de metro Poblenou, impulsar la construcció d’equipaments 

educatius, com l’escola Auditori, l’escola La Flor de Maig i l’institut 22@ i la redacció del 

projecte executiu del CEM Can Felipa, a Sancho de Ávila amb Llacuna. També es destaca el 

procés ciutadà de la Caseta Taronja, a la rbla. Del Poblenou, l’increment d’habitatge 

dotacional amb serveis per a la gent gran, les millores a la plaça Sant Bernat Calvó, la 

transformació d’edificis industrials consolidats i les millores als jardins de Josep Trueta. 

En quant als Pressupostos Participatius, la consellera explica que hi ha un pressupost de 3,6 

milions d’euros per al Districte de Sant Martí, ja que s’han hagut de reajustar per la 

pandèmia. S’ha fet una valoració tècnica i s’han aprovat 102 projectes als barris del Districte 

que a partir del dilluns poden ser votats per la ciutadania i s’escolliran els que rebin més 

suport. S’informa que per participar cal estar registrat al web Decidim.Barcelona, que es 

poden votar entre 2 i 10 projectes i que es pot filtrar els projectes del barri. També es fa 
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lectura d’aquests projectes, com ara el canvi d’ubicació del monument del doctor Trueta, 

pacificar l’entorn de l’escola Pere IV, actuacions al parc del Poblenou, pacificar el carril bici 

de Diagonal amb rbla. Del Poblenou, ampliar les voreres de l’entorn de l’escola Voramar o la 

urbanització del solar de l’antiga estació transformadora del carrer Castella. 

4. Activitats de Nadal. 

Mercè Ayora explica que van començar a treballar per fer el Campament Reial quan van 

intuir que no es podria fer la Cavalcada com un any normal. Van assistir més de 2.000 

persones i van haver molts figurants, i voluntaris i un protocol de seguretat molt potent per 

evitar contagis entre les persones participants i assistents). 

Per la seva banda, Jordi González informa que es va fer una exposició de carrosses a 

l’aparcament del CEM La Mar Bella, un espai ampli per evitar que s’acumulés massa gent, 

per on van passar més de 5.000 persones. 

La consellera i el regidor agraeixen la tasca com a persones veïnes del barri perquè han 

mantingut la màgia del Nadal. 

5. Projecte 'Dissenyem el Comerç'. 

Miquel López explica el projecte de l’Ajuntament amb escoles de disseny i innovació que es 

va iniciar al Districte de Sants - Montjuic i ara arriba al Poblenou. Es tracta que un grup de 

joves d’escoles de disseny presentin propostes que es puguin portar a terme per a 

promocionar el comerç al barri. Ara s’han de decidir quines idees es poden implementar i 

quines requereixen un seguiment per part de l’Ajuntament, ja que són més tècniques. Es fa 

una breu explicació de projectes com ara: 

- Poblenou Circular: sistema de rutes urbanes senyalitzades amb tecnologia (QR, mòbils). 

- Poblenou Smou: fer servir l’apli Smou incorporant comerços propers del lloc on hem 

deixat el cotxe. 

- POM (Poblenou Moneda): sistema similar al REC, de moneda ciutadana. 

- El Poblenou, un secret molt ben guardat. Juntament amb Mapa Museu del Poblenou i 

Benvingut al barri van destinades al visitant, per aprofitar la deslocalització del turisme 

des del centre de la ciutat. 

- Al Poblenou passen coses. Es treballa per fer un festival de curtmetratges i animació. 

El regidor comenta que aquests projectes poden ajudar a la modernització del barri. 

6. Temes del barri: pl. Sant Bernat Calvó i retirada de l'amiant de La Granota. 

Juan Carlos Altamirano informa, respecte a la plaça Sant Bernat Calvó, que es va fer un 

procés participatiu que va generar una sèrie de compromisos. Mentre es fa el projecte 

executiu s’ha fet una actuació tàctica amb reposició de paviments, que s’havia malmès per 
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l’obra de l’escola La Mar Bella. L’espai queda totalment tancat a vehicles i obert a les 

persones vianants. S’explica quines mesures s’han pres al ptge. Masseguer, i als carrers 

Galceran Marquet, Amistat i Marià Aguiló per aconseguir-ho. 

Quant a la retirada de l’amiant de la nau de La Granota, el regidor llegeix les preguntes que 

s’han fet prèviament sobre aquest tema: 

La senyora Maite Dieste Barranco, de l’escola La Llacuna del Poblenou pregunta quin és el 

pla d’actuació respecte a aquesta nau, les dates de previsió per a l’actuació i quin és el pla 

de neteja de l’espai més proper a l’escola. Se l’informa que s’està redactant el projecte per a 

la retirada i, un cop s’aprovi (al juliol) es procedirà a licitar les obres. Es preveu que les obres 

puguin començar a l’octubre d’enguany, però es podrà consensuar amb el veïnat i l’AFA de 

l’escola les dates d’actuació (nadal, estiu, etc.). Pel que fa a la neteja de l’espai, es fa de 

manera periòdica, però s’ha d’entendre que no és un espai accessible des del carrer. 

Per la seva banda, la senyora Lucie Retailleau, de l’AFA de l’escola La Llacuna del Poblenou 

també comenta que des de fa un parell d’anys han treballat en un projecte d’ús compartit 

amb altres entitats del barri d’aquest edifici de La Granota. Demana saber què vol fer 

l’Ajuntament amb la nau, un cop rehabilitada, per saber si podrem reprendre el seu projecte. 

Se l’informa que el Districte està analitzant els equipaments del Poblenou, i aquest en 

concret, a fi d’incorporar propostes culturals i esportives. Quan aquesta anàlisi estigui més 

elaborada s’informarà als diferents actors socials i al veïnat en general. 

Juan Carlos Altamirano explica que es fa un reforç estructural previ, ja que l’estructura per 

sota del fibrociment podria caure mentre es treu el fibrociment. El procediment es fa 

confinant totalment el fibrociment mentre es treu, tal com es va fer al mercat de l’Abaceria. 

Anteriorment ja s’havien tret els baixants i algun fibrociment en l’interior. 

7. Temes del darrer Consell: Huerta La Vanguardia i situació de la Modificació del 

Pla General Metropolità 22@. 

Pel que fa al projecte de l’antifa Huerta La Vanguardia, la consellera agraeix la participació, 

encara que no s’hagi pogut fer el procés que hauria agradat. Juan Carlos Altamirano informa 

que el projecte es va aprovar al 2009 i, un cop fets els edificis de l’entorn, s’havia 

d’urbanitzar al 2019, renovant-lo per adaptar-ho als nous requisits. Per la seva banda, el 

veïnat tenia un projecte molt diferent i, per tant es va obrir una mediació per fer esmenes al 

projecte i informar al veïnat que no es podia fer tal com volia. 

Fa una explicació breu del resultat final, on hi ha 4 espais d’hort urbà, un espai de sauló i 

algun hort en taules per a persones amb mobilitat reduïda. També hi haurà un espai tancat 

per l’hort i un espai obert per al gaudi de la resta del veïnat. Finalment, les espècies d’arbres 

que es posaran seran autòctones i de plantes aromàtiques. També aclareix que es farà 

descontaminació dels terres. 

La consellera informa que gràcies a la insistència del veïnat, la mediació del Districte i la 

gestió del gabinet d’arquitectura, s’ha aconseguit aquest projecte, que millorarà el teixit 
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veïnal. 

El Sr. Francisco Blázquez fa un aclariment sobre que el projecte manté els passos obligatoris 

pel servei de Bombers i per sortides d’emergència, mantenint a la vegada una part d’horts i 

zones verdes i un espai de memòria històrica. 

En quant a la modificació del PGM22@, el gerent comenta que s’estan tractant les 63 

al·legacions presentades. Degut al gran volum, es preveu que a principis d’abril es pugui 

donar coneixement al barri i al Pacte pel 22@. Es preveu aprovar-ho inicialment al plenari del 

Consell Municipal del mes de maig. 

8. Torn obert de paraules 

El Sr. Manel Pascual, respecte a l’equipament de la plaça Sant Bernat Calvó, manifesta que 

l’espai ja està sent utilitzat per l’escola La Mar Bella i s’hauria de fer reunió per a la 

planificació de l’ús de l’espai i la seva gestió. El gerent li contesta que actualment l’escola fa 

servir el nou complex fins a les 16.30 h. La sala polivalent s’ha de fer servir per la comunitat 

educativa i el teixit associatiu. S’ha acordat que fins a les 17.30 h el fa servir l’escola i manca 

concretar l’ús de la resta d’horari els dies feiners i els caps de setmana. La situació de 

pandèmia ho complica tot i, per això s’està deixant a l’escola perquè pugui esponjar les 

seves activitats. Manel Pascual demana fer una reunió al mes d’abril. 

Álvaro Matías Casacuberta havia demanat intervenir, però en no estar present, es llegeix la 

seva petició de fer una taula oberta o sessió participativa sobre la possibilitat d’utilitzar els 4 

espigons de la platja del Poblenou com a possibles espais públics per al veïnat, així com per 

a usos respectuosos amb l’ecosistema marí. Juan Carlos Altarmirano l’informa que els 

espigons són competència del Ministerio de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) 

i no estan qualificats com a transitables, pel que no es pot donar un ús públic. 

Arit Akpan pregunta si hi ha alguna actualització sobre l’ampliació del CEM Can Felipa i la 

seva reubicació al carrer Llacuna. El regidor respon que actualment s’està duent a terme una 

darrera anàlisi sobre el futur d’aquest equipament i la resta de peces on es poden ubicar els 

equipaments que calguin al barri. 

Ana Bailón Egea fa 3 consultes: 

- Demana si es pot fer un manteniment més actiu en la neteja dels parcs del barri. El 

regidor contesta que Espais Verds fa un manteniment actiu, especialment en el 

seguiment de la neteja. Els comportaments incívics d’algunes persones fan que en 

ocasions aquesta neteja no sigui suficient. 

- Pregunta si es farà algun tractament als pins per actuar contra l’eruga processionària, 

cosa molt important per a les persones propietàries de gossos. El regidor contesta que 

Espais Verds fa un seguiment de l’arbrat i les plagues que l’afecten, tenint cura d’actuar 

quan es detecten. 

- Manifesta que des de l’inici de la covid-19 s’ha incrementat el nombre de persones sense 

llar i demana si hi ha algun projecte municipal per ajudar a aquestes persones. El 
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regidor informa que l’Ajuntament ha estat atenent les persones sense llar abans i durant 

el període de pandèmia. Aquestes persones, malauradament no estan només al 

Poblenou, sinó per tota la ciutat. Durant la pandèmia s’ha incrementat el recursos 

econòmics destinats a les famílies amb risc d’exclusió social. 

El Consell de Barri finalitza a les 19.30 h. 

Juan Aldana 

Secretaria del Consell de Barri del Poblenou 

Barcelona, 18 de març de 2021 


