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Consell de Barri de Provençals del Poblenou
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Lloc
Data i hora
Assistents

Resum d'acords
Sessió ordinària, per videoconferència
Emesa per streaming: youtu.be/cMy_dQZLbdw
4 de febrer 2021, a les 18 h
David Escudé Rodríguez, regidor del Districte
F. Xavier Bañón Fàbregas, conseller tècnic
Jordi Martín López, conseller
Eva Campos Paladio, consellera
Joan C. Canela Casasampera, conseller
Maria Arenillas Picañol, consellera
Óscar Benítez Bernal, conseller
Javier Mesia Barroso, conseller
Eduardo Lanuza Segura, vicepresident del Consell
Josep Garcia Puga, gerent
Javier Pérez Garrido, caporal Guàrdia Urbana
Juan Carlos Comas Cárdenas, agent referent del barri
Joan Aldana, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte
Carme Herrero, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte
Anna Serra Bienvenido, Direcció de Serveis Democràcia Activa
Anna Selva O’Callaghan, tècnica de barri i secretària del Consell

Entitats i equipaments
Joan Vidal i Vilanova, de l’Assoc. Veïnal Provençals Mar
Manel Pascual i Àngel Quiles, de l’ACS Bac de Roda
Ciutadania a títol personal
Eduard Milan i Garcia
Ciutadania a títol individual: 20 persones aproximadament
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà
Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal
Pla d'Actuació del Districte 2020-2023
Torn obert de paraules.
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1. Nomenament d'un membre del consell de barri al Consell Ciutadà
La consellera Eva Campos 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.
Per aquesta raó avui s’inicia el procés per escollir aquesta persona representant. Les entitats
i persones individuals que vulguin representar a aquest Consell de Barri al Consell Ciutadà
hauran de presentar una instància al Registre General manifestant-ho. Si hi hagués només
una candidatura, seria nomenada al següent Consell de Barri i, si hi ha més d’una s’hauria de
fer una votació per escollir-ne una.
Punt de l’ordre del dia sense intervenció ciutadana.
2.- Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal
El conseller Jordi Martín fa una introducció sobre la necessitat de regulació dels VMP i dóna
pas al caporal Javier Pérez Garrido que passa un PowerPoint on explica la nova normativa de
VMP.
Els documents que s’han presentat es poden trobar a:
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
Punt de l’ordre del dia sense intervenció ciutadana.
3.- Pla d'Actuació del Districte 2020-2023
El conseller Jordi Martín informa que el govern del districte va elaborar una primera proposta
al desembre del 2019, a partir de la qual es va engegar un procés participatiu on a Sant
Martí es van arribar a rebre unes 700 propostes veïnals. Al començar la pandèmia, tot i que
l’administració va haver d’afrontar la crisi sanitària, s’ha seguit amb l’elaboració del PAD amb
una nova visió i noves prioritats i continguts.
El document del PAD es pot trobar al web. Per una banda explica tots els serveis que ja
s’han activat com a pla de xoc en resposta a la crisi sanitària, econòmica i social, i per una
altra banda algunes línies d’actuació que s’aniran executant en el futur.
Per poder executar el PAD és molt important disposar d’un bon pressupost. Aquest any es
disposarà d’un pressupost, potser el més expansiu dins de la història d’aquest Ajuntament i
que permetrà executar les diverses mesures proposades.
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El PAD està estructurat en 6 grans eixos:
1.- Recuperació econòmica amb l’increment d’iniciatives d’economia social amb un suport
especial als joves, generació d’associacions comercials a l’eix de la Gran Via i impuls dels
mercats de pagès.
2.- Reforç a l’atenció i recursos per a la inclusió social, com la creació d’un nou centre
d’emergències socials al districte.
3.- Emergència climàtica i modificació del planejament del 22@, amb la reestructuració de
l’Eix Paraguai-Perú.
4.- Educació, ciència, esports, cultura, amb l’obertura d’un nou institut a Provençals,
rehabilitació de la nau de Can Ricart o l’impuls de l’Escocesa.
5.- Urbanisme/habitatge social, donant impuls al manteniment de la Gran Via.
6.- Digitalització de l’administració. Foment de la reducció de la bretxa digitat. Creació de
nous espais de participació i reactivació dels espais de cooperació internacional.
4.- Torn obert de paraules
Manel Pascual i Àngel Quiles de l’ACS Bac de Roda
 Situació projecte recuperació de l’Hort dels Pebrots (seguim sense rebre resposta ni el
plànol que es va demanar el darrer Consell de Barri del Poblenou del 19.11.20).
 Quin és el criteri que s’ha utilitzat per ubicar espais addicionals de terrasses a la via
pública? Molts d’aquests espais no s’utilitzen.
 Senyalitzar el WC públic que hi ha a l’interior del Parc del Centre del Poblenou.
 Amb quines persones del districte hem de tractar problemes de vial, urbanisme o
semàfors? Hi ha una situació molt caòtica en aquests temes de via pública.
Resposta del gerent Josep Garcia Puga
 En resposta a la primera pregunta, l’Hort dels Pebrots té prevista la seva nova ubicació a
l’entorn de la cruïlla entre els carrers Veneçuela i Selva de Mar. El plànol encara no es
pot facilitar perquè estem a la fase final de modificació del PGM en l’àmbit del 22@ i
encara pot haver alguna modificació en l’àmbit dels solars i de les illes. S’haurà d’esperar
a que la modificació del PGM sigui un document ferm i validi tots els planejaments que
estaven previstos abans de mateixa.
 En resposta al tema de les terrasses, informar que ha estat un tema urgent la seva
autorització. S’ha fet en base a la sol·licitud de cadascun dels titulars de la llicència
d’activitat de bar/restaurant i ha estat en base a uns criteris tècnics amb el límit de
taules a l’exterior. Aquestes autoritzacions estaran vigents fins el 31/12/21. És veritat
que en alguns moments els espais han quedat buits ja que l’activitat en aquells
moments no estava permesa per la pandèmia o bé el titular ha considerat que no li
sortia a compte obrir. La intenció de l’Ajuntament no ha estat més que poder facilitar
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aquesta activitat als restauradors.
 En referència als WC és evident que s’ha fet palesa una manca dels mateixos ja que
molts establiments de concurrència pública dedicats a la restauració estaven tancats.
Quant a la senyalització del WC públic del Parc del Centre del Poblenou es plantejarà a
Parcs i Jardins.
 La persona de contacte per vehicular aquestes peticions és la tècnica de barri.
Manel Pascual
Pregunta si hi ha voluntat per part del districte de posar més lavabos públics.
Gerent
No hi ha cap actuació prevista per incrementar els lavabos públics als parcs de Barcelona.
Eva Campos
Informa que per tractar temes de via pública pot contactar amb el conseller d’Urbanisme,
Francesc Carmona, i per a temes de Mobilitat, amb la consellera Silvia Casorrán.
A continuació, la consellera Eva Campos passa a llegir les preguntes que la ciutadania ha
presentat a través del formulari de Decidim.Barcelona.
Manel Pascual i Àngel Quiles de l’ACS Bac de Roda
 Pregunta 1: Quina és la normativa que regula l'espai d'aparcament exclusiu per a la
Guàrdia Urbana al carrer Marroc (Bac de Roda-Espronceda). Cada vegada hi ha més
espai senyalitzat amb "prohibició d'aparcament, excepte vehicles autoritzats" o
"pàrquing exclusiu per Guàrdia Urbana".
 Pregunta 2: Hi ha un greu problema de manteniment a la via pública que provoca tenir
durant mesos espais amb tanques o cinta de seguretat, planxes a terra tapant forats,
forats al terra amb evident perill d'accidents, etc. Hi ha cap problema amb aquest
servei?
 Pregunta 3: Qui i amb quin criteri s'ha decidit la participació del moviment associatiu al
Consell de Direcció de Palo Alto?
Regidor
 Resposta 1: Els espais de seguretat estan contemplats a la Ordenança de Circulació i
Usos de la Via Pública. I és una bona notícia per al districte aquest augment d’espai
senyalitzat.
 Resposta 2: Les actuacions de manteniment de la via pública tenen una durada limitada
en el temps. Les obres a les que es refereix són actuacions de avaries per part de
companyies subministradores, les quals fan una actuació d'urgència per resoldre el
problema, i amb posterioritat fan la reparació definitiva i reposició del paviment.
De totes formes agrairíem, en tot cas, que si detecten algun element a la via pública que
obstaculitza el pas ho posessin en coneixement del districte per prendre les accions
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oportunes amb la màxima celeritat, o bé a través del telèfon del civisme.
 Resposta 3: Per decret d'Alcaldia es van regular els membres que formaven part del
Consell de Direcció de Palo Alto. La FAVB tenia una reserva que va ser delegada a qui
decidís la Taula d'equipaments del Poblenou.
Eduard Milan i Garcia
En nom d'una veïna usuària del menjador social de Ca l'Isidret, avui tancat, faig arribar la
següent consulta i petició: a) Quan es reobrirà el menjador de Ca l'Isidret, que és una
necessitat bàsica i urgent? b) Que cal fer per tal que persones com ella que necessiten fer
una dieta hipocalòrica, per a persones que tenen colesterol, com en el seu cas, la rebin?
Regidor
Des de meitat de març, degut a la covid-19, el menjador de Ca l'Isidret està tancat i
l'empresa que el gestiona ha reconvertit el servei en lliuraments de menjar a domicili. De
moment no podem donar una data per l'obertura del menjador. El circuit per demanar el
servei per a nous usuaris no ha variat i, per tant, s'ha de contactar amb el Centre de Serveis
Socials. Quant a la petició de canvi del menú per requerir una dieta hipocalòrica, l'empresa
pot servir dietes adaptades al que consti a l'informe mèdic que cal aportar. Per gestionar
aquest canvi s'ha de trucar al telèfon d'incidències del servei (900.811.577).
Marta Pérez López de l’AMPA Escola Catalònia
 Pregunta 1: A l’escola hi ha una porta al carrer Fluvià que aquest curs hi ha entrada i
sortida d’alumnat. Sabem pel Consell Escolar que la Guàrdia Urbana ha considerat “no
viable” l’ampliació d’aquesta porta. Es podria fer una altre valoració? O si ja no és una
ampliació poder treure 3 places d’aparcament només els mesos que duri el curs escolar?
 Pregunta 2: Ja fa anys, amb aquest, dos cursos, que davant l’escola (Perú, 195) hi ha
obres. Es podria instal·lar un semàfor amb botó de preferència (així evitem que els
cotxes hagin de parar innecessàriament amb el que reduïm el fum de les arrencades i
afavorim la circulació de carrer)?
Regidor
 Resposta 1: En aquest mandat hi ha el compromís també reflectit al PAD de pacificar
l'Eix Perú amb el que totes aquestes peticions quedaran encabides. En aquest tram del
carrer Perú es va instal·lar semaforització per evitar velocitats excessives per part dels
vehicles. Es considera que la eliminació dels semàfors incrementaria la perillositat
respecte als vianants.
 Resposta 2: En aquest tram del carrer Perú es va instal·lar semaforització per evitar
velocitats excessives per part dels vehicles. Es considera que l'eliminació dels semàfors
incrementaria la perillositat respecte als vianants.
Susana de la Torre Brualla
La meva pregunta és sobre l'illa delimitada pels carrers Perú, Bolívia, Bilbao i Espronceda.
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Actualment s'estan fent obres al solar que havia ocupat la Frigo i també al carrer Marroc,
entre Espronceda i Bilbao. Hi ha una zona que s’està degradant molt que és la que queda
darrera del grup de cases del carrer Espronceda, entre Perú i Bolívia. La utilitza una empresa
per desar els fanals que es treuen dels carrers. Aquest espai a l'aire lliure té una entrada pel
carrer Perú que està degudament tancada. Però per l'altra banda, hi ha també una entrada
quan s'acaba l'edifici de l'Hangar. El pany d'aquesta entrada està trencat fa temps i molta
gent entra al recinte (persones que passegen el gos i no recullen els excrements, grups
d'adolescents alguna nit, persones que s'emporten ferralla, persones que ja han pintat amb
grafits la part inferior de la xemeneia que està protegida com a patrimoni industrial i que va
costar més de mig any restaurar). Els vidres dels fanals s'han anat trencant i s'han escampat
algunes deixalles que venen amb els fanals de manera que l'espai es va semblant a un
abocador en petit, però un abocador a la cap i a la fi. La meva pregunta és doble. D'una
banda, està prevista alguna actuació propera per dignificar aquest espai? I en segon lloc, si
no hi ha diners per fer cap actuació, no es podria tancar millor l'espai per la banda de
l'Hangar per tal que no entri qui vulgui i netejar-lo? S'ha de tenir en compte que aquest
espai s'està utilitzant cada cop més i no té cap mena de manteniment pel que fa a neteja.
Regidor
L'espai a que fa esment es de titularitat privada, requerirem al titular per tal que mantingui
els tancaments en estat correcte, i l'espai conforme al que estableix la normativa.
Jesús Álvarez i Joan Vidal Associació Veïnal-Vecinal Provençals Mar
 Pregunta 1: Difusió de l'adreça de correu per participar a la taula de treball veïnal de
barri: taulatreballveinal@gmail.com
 Pregunta 2: Situació de l'obertura del carrer Fluvià, entre Pere IV i Bolívia, i propietat de
l'edifici situada enmig d'aquesta obertura de l'edifici que era de CEAC, en carrer Pere IV
 Pregunta 3: Que l'espai fabril de Can Ricart, sigui un Casal d'Entitats, a l'estil del Casal
d'Entitats Mas Guinardó i autogestionat per acció cívica ciutadana.
 Pregunta 4: Que les modificacions del 22 @, i el espai de Can Ricart, siguin debatudes a
la Taula de Treball Veïnal, per tal que el veïnat es manifesti i exerceixi els seus drets que
li garanteix la Carta Municipal i les Normes de Participació Ciutadana.
 Pregunta 5: Que les modificacions de l'22 @, siguin debatudes a la Taula de Treball
veïnal, per tal de presentar al·legacions, si escau, a l'igual que farà la FAVB, amb les
Associacions Veïnals de la Zona.
Conseller:
 Resposta 1: Aquest grup de treball es va crear a la darrera comissió de seguiment, els
membres de la qual ho estan impulsant. Aquesta adreça es la manera en que es puguin
posar en contacte els veïns i veïnes i participar en aquest grup.
Regidor
 Resposta 2: Fluvià entre Pere IV i Bolívia ja es obert al transit de vehicles i vianants. Si
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es refereix al tram Perú - Bolívia, aquest tram es gestiona a través de la junta de
compensació del sector, de titularitat privada, pel que no disposem de dates, al tractarse d'una iniciativa privada. No disposem de les dades de titularitat de l'edifici, aquestes
dades es poden consultar al registre.
 Resposta 3: Actualment ja tenim espais amb gestió Cívica como són el Casal de Joves
Espai Pere IV que impulsen l’economia social i solidària i al PAD es reflexa el compromís
d’obrir la sala annexa també amb gestió cívica i centrada en economia social amb
mirada orientada al jovent i l’alt grau d’atur. El planejament de Can Ricart ja està
aprovat, i hores d'ara en diversos calendaris, s’està duent a terme les diferents
propostes.
 Respostes 4 i 5: Respecte a Can Ricart, com sabem, estem a l’espera de la decisió de la
UB per a aquest espai. En el cas de que finalment la Universitat no dugui a terme el
projecte obriríem un procés participatiu al respecte. Però de moment estem en aquest
punt.
Intervenció d’en Manel Pascual de l’ACS Bac de Roda
Expressa la seva disconformitat amb l’espai reservat per a la Guàrdia Urbana i aclariment en
el tema de Palo Alto. Pregunta per què l’entitat de Diagonal Mar representa el moviment
veïnal quan no pertany a la FAVB.
Resposta del regidor
La normativa marca un espai de seguretat per als vehicles de Guàrdia Urbana. De totes
formes ho consultarem.
En referència a Palo Alto per decret d'Alcaldia es va regular els membres que formaven part
del Consell de Direcció de Palo Alto. La FAVB tenia una reserva que va ser delegada a qui
decidís la Taula d'equipaments del Poblenou.
El Consell de Barri finalitza a les 19.10 h.

Anna Selva
Secretària del Consell de Barri de Provençals del Poblenou
Barcelona, 4 de febrer de 2021
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