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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 
 

Assumpte  Resum d’acords 

Lloc Casal de barri La Llacuna (Bolívia, 49)  

Data – Hora 12 de març, de 18.30 a 21.30 h  

Assistents Josep Maria Montaner Regidor del Districte 

 Francesc Carmona Conseller del barri  BEC 

Josep Garcia Puga Gerent del Districte 

Marc Andreu Conseller Tècnic del Dte 

Albert Martin Tècnic de Participació 

M. Carme Méndez Tècnica de barri 

Tonet Font Drets Socials , Innovació 

Ariadna Miquel  Ecologia Urbana 

Joan M Garcia  Vicepresident AV El parc 

Paula i Oscar i Guillem  Servei de Prevenció i 
Convivència 

Lourdes Arrando  Consellera ERC 

Xavier Bañón Conseller PSC 

Margarita Planas Consellera PdeCAT 

Javier Heredero Conseller C’s 

Ramon Sabaté Conseller  PP 

 Policia Comunitària  Guardia Urbana 

 David Bergadà  Veí i membre comissió 
seguiment  

 Martí Ballada Col·lectiu Superilla 

 Juan José Martínez  Col·lectiu Superilla 

 Oscar Ortega  AVV Bogatell 

 Dolors Sabido AAV El Parc 

Entitats i 
equipaments 

Ventura Subiela   AAV El Parc 

Leonardo Climent AAV  El Parc 

 
  

Districte de Sant Martí 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 
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Nombre d’assistents: 50 persones, aproximadament 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 
 
Ordre del dia: 
 

1) Proposta incorporació associació a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

2) Presentació projecte APROP. 

3) Casal La Llacuna, C/ Bolívia, 49. 

4) Procés participatiu 22@. 

5) Obres superilles. 

6) Torn obert de paraules. 

El regidor del Districte Josep Maria Montaner dona la benvinguda i presenta l’ ordre del dia i els 
seus ponents: 

Ariadna Miquel, d’Ecologia Urbana, que presentarà les obres de la superilla. 

El tècnic de participació, Albert Martín, farà la presentació de les conclusions i estat del procés 
del 22 @. 

Tonet Font, de la Direcció d’Innovació de Drets Socials explicarà el projecta APROP. 

Ma Carme Méndez, secretària del Consell i tècnica del barri explicarà la incorporació de l'AV 
Bogatell a la Comissió de seguiment del Consell de barri i la presentació del nou casal de barri i 
el seu funcionament que avui estrenem. 

Josep Garcia Puga, gerent del districte. 

Marc Andreu, conseller tècnic del districte. 

Francesc Carmona, conseller del barri. 

Presenta a la nova policia comunitària del barri del Parc, la sergent Merche Carballo, el caporal 
David Cuenca i l’agent referent del barri la Laura Moros. 

El nou pla director de la Guàrdia Urbana defineix que hi haurà un agent per barri i aquest és 
l’equip del barri del Parc. La seva funció es contactar amb les AVV, entitats, comerciants als 
quals deixen la seva targeta i informen que poden contactar amb ells per qüestions no urgents. 
De moment s’estan organitzant i volen ser mes visibles als barris. 

Hi ha canvis en l’ordre del dia: 

5) Obres superilles. 

Ariadna Miquel, explica les obres de la superilla. Vegeu document annexat adjunt. 

Hi ha dues preguntes sobre el tema: 

• A Pere IV entre Badajoz i Ciutat de Granada hi ha un solar gran buit amb molta 

porqueria. se sap de qui és? i què hi va ? es pot netejar? 
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• Remodelació del c/ Almogàvers, hi ha previst fer alguna cosa? 

 

Respostes: 
El solar és d’un privat i no hi ha projecte de què hi vol fer. 

Al carrer Almogàvers hi ha un tram de 3 illes que s’ha de fer properament. S’està estudiant una 
reforma global en la qual hi haurà actuacions tàctiques i una part estructurant. S’ha de fer tot 
l’eix però no hi ha calendari. 

 

Pregunta - Intervenció sobre amiant d’una veïna del carrer Pallars 

Resposta:  Conseller Tècnic 
Aquest és un altre tema, però també ens preocupa i molt. És una qüestió amb implicació també 
de la Generalitat. La setmana passada l’alcaldessa es va reunir amb la Comissió d’afectats i hi 
ha un compromís de ciutat de treballar el tema. Se sap que hi ha uralita en naus com a tota la 
ciutat. És un tema de responsabilitat múltiple dels privats amb els locals privats i de les 
administracions publiques dels llocs públics. S’ha de fer primer el cens, i després actuar amb 
equips especials. Les plaques si no es trenquen no causen problema; ara si tenim coneixement 
d’un trencament ho notifiquem a salut i a medi ambient. 

 

4) Procés participatiu 22@ 

L’Albert Martin tècnic de participació explica el resum del procés participatiu del 22@ que es va 
fer a la sessió anterior i quina és la situació actual del procés participatiu. 

S’adjunta documentació. 

 

2) Presentació projecte APROP 

Tonet Font de la Direcció d’Innovació de Drets Socials explica què és el projecte APROP, 
Allotjaments provisionals de proximitat, i informa que en aquest barri al mateix c/ Bolívia se’n 
faran uns. 

S’adjunta documentació. 

El regidor informa que hi haurà una exposició al mes de maig dels prototips de pisos APROP 
darrera del DHUB. 

 

1) Proposta incorporació associació a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 

La tècnica de barri, Ma Carme Méndez informa que la Comissió de seguiment del Consell de 
Barri va atendre la petició de la AV Bogatell per incorporar-se a aquesta Comissió i ho porta al 
Consell de barri per que es doni el vist i plau. 

Una veïna demana que si la AV Bogatell esta present a la sala, faci una petita presentació de 
qui son i què fan. 
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Oscar Ortega, membre de la junta de l'AV Bogatell explica qui son, què fan i quin és l’àmbit 
d’actuació. 

El conseller Carmona informa que l'AV Bogatell ha estat la impulsora de la recuperació del 
passatge Trullàs on es fan moltes activitats, i que ara té local en aquest mateix Casal de Barri 
La Llacuna. 

S’aprova incorporar a l'AV Bogatell a la Comissió de seguiment del Consell de Barri. 

 

3) Casal La Llacuna, c/ Bolívia, 49. 

La tècnica de barri, Ma Carme Méndez informa de la posada en marxa des de l'1 de març del 
nou Casal de barri La Llacuna. Que hi ha 4 entitats que són al Casal, la Fundació IRES, l'AV 
Bogatell, Col·lectiu Superilla i l’Arxiu de l'Antiga Cooperativa del Camp de l’ Arpa. 

El casal disposa d’una informadora-recepcionista per donar atenció al casal. 

El conseller tècnic informa que el barri tindrà una nova escola publica, L’Auditori, que estarà 
ubicada provisionalment al solar del c/ Almogàvers amb mòduls i que es farà l’edifici definitiu al 
solar d’equipaments que hi ha a tocar de l’antic tanatori de Sancho de Ávila. També informa del 
nou Institut al districte, el 22 @. 

 

6) Torn obert de paraules 
 
Preguntes: 
1) Si el districte pensa fer alguna cosa en relació als pisos del c/ Pere IV, 76 on la Fundació Ibn 

Batuta porta 2 pisos de menors tutelats de la Generalitat que causen molèsties al veïnat. 

2) Carril bici del carrers Sardenya si pensen replantejar-lo i que es comuniquin les coses amb 

suficient temps per què se n’assabenti el veïnat. 

3) Carri bici de Sardenya és una temeritat tant els cotxes com les bicis van molt ràpid, a part 

que no es continuo, sinó que va fent ziga zaga el carril de cotxes. També es queixa de la 

manca de parcs i que va al de l’Estació del Nord on considera que es fa mes pels gossos 

que pels nens. Es queixa de la problemàtica del triangle lúdic que dura mes de 25 anys. 

Finalment demana que s’informi novament de les ubicacions de les noves escola i institut. 

4) Queixa de la utilització que es fa de la superilla i dels jocs infantils i demana mes atenció a 

aquesta zona. 

5) Demana informació sobre el CAP que anirà a aquest mateix edifici. Manifesta que no es fan 

des de fa temps les reunions sobre el triangle lúdic, i també que en les reunions no s’avança 

prou. Es queixa de la neteja i del poc manteniment dels parterres del barri. També informa 

que hi ha moltes rates. 
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6) AV Bogatell manifesta suport al veí de c/ Pere IV. Les reunions de tots per treballar el 

triangle lúdic les considerant molt positives. 

7) C/ Pujades amb Pamplona molts accidents de transit , i demanen que es posi un semàfor 

 

Respostes : 
El gerent manifesta que no pot facilitar cap calendari per què no el té. Que hi ha una gran 
arribada de menors i que la DGAIA està desbordada. La Guàrdia Urbana n'està assabentada i 
ha intervingut fent les actes de les situacions detectades i denunciades i ha activitat protocol. 

Tota la informació es passa a la DGAIA que és la que estableix convenis amb entitats per 
abordar-ho. Ha fet un conveni amb Ibn Batuta per establir uns centres de primera acollida per a 
40 menors. Aquesta entitat va llogar 3 habitatges, un d’ells a Pere IV i 2 més al c/ Còrsega. A 
Pere IV van anar 27 menors que és on tenen actualment els problemes de convivència a 
l’escala. Des de juliol del 2017 tenim aquesta situació i des del districte hem acompanyat 
aquesta situació amb els equips de prevenció. Nosaltres a l’ajuntament no hi tenim 
competències però si que hem traslladat tot el malestar a la Generalitat. 

El conseller Carmona mostra la seva empatia amb els afectats, però recorda que el problema 
no l'ha creat l’Ajuntament ni per tant no tenim la solució, però se seguirà pressionant a la 
Generalitat per què doni respostes. 

El conseller tècnic Marc Andreu respon que el triangle lúdic no té una solució a curt termini. Les 
llicencies dels locals no es poden rescindir ni revocar. Sí que es fa seguiment de la convivència 
amb veïns, locals i el servei de prevenció. També es fan les inspeccions de locals, 
intervencions de Guàrdia Urbana d'agents cívics. Malgrat tot intentem mitigar de la millor 
manera possible les molèsties que es puguin generar a l’ espai públic. 

Considerem que la ubicació de l’escola de primària Auditori al c/ Almogàvers davant del 
Razzmatazz ha de ser un element que porti mes normalitat al barri. 

 

2a ronda de preguntes  
8) L'AV El Parc demana posar zona verda  al carrer Joan d’ Àustria. 

9) Es pregunta per la titularitat del CAP de la Vila Olímpica. 

10) Mercat de les Glories, què pensa fer el districte. 

11) Es pensen tapar les vies del tren de la zona de Glories 

El conseller Carmona puntualitza sobre el tema de la mobilitat tot dient que la percepció de la 

bicicleta no té res a veure amb el mal que fan els cotxes. Amb el compliment del pla de fer 

carrils bici es fa baixar la bicicleta de la vorera. 

El conseller tècnic Marc Andreu informa que amb el trasllat del mercat dels Encants al nou lloc 

s’han creat uns espais de mercat de subsistència al voltant del nou mercat. Aquesta realitat té 

un increment substancial i ha fet i s’està fent una diagnosi de la situació. 
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S’està actuant conjuntament l'Eixample i Sant Martí, i ara també s’està treballant a nivell de 

ciutat. Un cop estigui feta la diagnosi, es veurà com es pot regular i evitar el màxim de 

inconvenients al veïnat. 

Per acabar, el regidor manifesta que la Guàrdia Urbana multa l'incivisme dels ciclistes de la 

mateixa manera que ho fa amb motos i cotxes. 

També aviat hi haurà reunió amb l’intendent de Guàrdia Urbana per abordar la problemàtica 

dels cotxes a la superilla. 

Finalment s’informa que properament es farà una campanya de repartir bosses per portar aigua 

per netejar els pixats dels gossos. 

 

Finalitza el Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. 


