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Lloc Casal de Barri Diagonal Mar, c/ Selva de Mar, 22 
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Entitats i 
equipaments 

AV Diagonal Mar AVV Front Marítim 

Airenet Cooperativa Sagrat Cor 

CP Illa del Llac MDM (Movimiento Diagonal Mar) 

Grup de Jubilats Macosa Alstom  
 

Nombre de ciutadans a títol individual: 60 
 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

 

1.- Operatiu platges  

2.- Situació de l’amiant als barris del Districte 

3.- Actualització de la situació d’olors i contaminació en l’àmbit del Fòrum 

4.- Torn obert de paraules 
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El conseller de barri, el Sr. Jordi Martín, dóna la benvinguda al Consell i presenta la taula. Abans 

de començar, com a novetat en els consells de barri, explica que després de l’aprovació del 

Reglament de Participació al 2017, la ciutadania que assisteixi als consells de barri pot deixar 

per escrit les seves preguntes en un formulari, per tal que l’Ajuntament asseguri una resposta 

per escrit sempre que no s’hagi pogut donar aquesta en el consell de barri. Per tant, demana 

als assistents que utilitzin aquesta novetat del consell de barri.  

Un cop dit això, presenta l’ordre del dia i dóna la paraula al Sr. Xavier Amat per tal que presenti 

la primera part del punt 1. 

 

Punt 1. Operatiu platges 

El Sr. Xavier Amat del Departament del Cicle de l’Aigua passa a explicar el dispositiu de platges 

a l’estiu. 

El Sr. Amat explica que la temporada de bany enguany ha començat el 24 març fins al mes 

d’octubre. La temporada alta es considera del 26 de maig fins al 16 de setembre. L’afluència de 

l’any passat va ser gairebé 5 milions de banyistes. 

Els serveis de temporada que s’ofereixen són: 117 WC (29 adaptats), 97 Dutxes (8 adaptades), 

3 punts d’ajut al bany: Nou punt a la platja de Llevant, Barceloneta i Nova Icària, Informació al 

ciutadà per mitjà de: Panells Informatius ubicats a la Mar Bella, Bogatell i Sant Miquel, 15 punts 

de WIFI, Servei de megafonia, Web municipal (www.bcn.cat/platges) i l’App Platgescat i 

Infoplatges. 

Com a novetat, aquest any ha hagut un nou concurs per a guinguetes, para-sols i gandules i 

s’ha fet un esforç en alliberar espai públic a la platja. En relació a les guinguetes, s’ha reduït de 

20 unitats al 2017 a 16 unitats al 2018, en relació a les gandules, s’han reduït de 2.300 al 2017 

a 1.200 unitats al 2018 i en relació als para-sols, s’han reduït de 2.300 unitats al 2017 a 600 

unitats al 2018. 

Informa que es realitzen tasques de neteja de la sorra amb mitjans mecànics i buidat de 274 

papereres. També es realitza la neteja de l’aigua amb tres embarcacions. El personal operatiu 

és el següent: 26 equips de treball (43 operaris) en tres torns i 17 màquines.  

En relació a la seguretat, la Guàrdia Urbana actua bàsicament en la zona de sorra, la Policia 

Portuària en la zona portuària, els Mossos d’Esquadra en el passeig i la Guardia Civil en el mar. 

En relació a salvament i socorrisme, es realitzen tasques de vigilància, informació, assistències, 

rescats i evacuacions dels banyistes. Es disposen de 28 fins a 80 socorristes depenent de la 

temporada així com d’ambulància i metge/infermers. 
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Es realitzen analítiques setmanals d’aigua (ACA i ASPB) i quinzenals de  la sorra. 

El manteniment i reparació de les infraestructures de la platja i zones properes, així com la 

neteja dels locals de servei es fa conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També 

es realitzen tasques d’informació ambiental als usuaris, atenció en els punts d’informació i 

rondes per les platges, així com el suport a la coordinació de platges. 

La informació actualitzada per als usuaris dels serveis i activitats que es realitzen a les platges 

de Barcelona es pot trobar a través de: http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-

i-plat 

 

El conseller de barri, dóna la paraula a la sergent Mercè Carballo per a l’explicació de la segona 

part del punt 1 de l’ordre del dia, per tal d’explicar la tasca del grup de platges de la GUB. 

L’objectiu d’aquest grup és prevenir i actuar sobre conductes incíviques e il·lícites al litoral 

barceloní per garantir la seguretat i la convivència. La temporada de platges comença el 24 

març fins al mes d’octubre. La temporada alta es considera del 26 de maig fins al 16 de 

setembre. 

Els recursos humans disponibles són 90 agents i 8 comandaments. 

Les seus estan ubicades als mòduls de platja a la sorra de la Barceloneta, del Bogatell, de la 

Mar Bella i la Nova Mar Bella. 

Les tasques principals del grup de platges de la GUB són:  

 Correcció d’activitats contràries a l’ordenança de convivència i civisme 

o Venda ambulant (begudes, aliments, roba i complements) 

o Activitats i serveis no autoritzats (massatges i tarot) 

o No respectar les indicacions de bany (banderes, espigons) 

o Consum d’alcohol, sorolls, embrutiment, necessitats fisiològiques 

 Policia assistencial 

o Faciliten bossa – kit a víctimes de robatoris i furts (contenen samarreta, xancles,  

pantalons i bitllet de metro) 

o Menors extraviats, persones indisposades a la sorra i gestió de troballes 

personals. 

 Policia administrativa 

o Inspeccions a locals i guinguetes 

 Control infraccions Llei de Ports R.D. 2/2011 

o Embarcacions d’esbarjo en zones de bany 
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 Policia de seguretat ciutadana 

o Furts, robatoris i consum de substàncies estupefaents. 

Els resultats obtinguts al 2017 a tot el front litoral barcelonès són: 202.730 begudes 

intervingudes, 20.697 denúncies per venda ambulant, 85 persones auxiliades a la mar,  

10.043 actuacions als espigons, avisos per la prohibició de banyar-se en aquesta zona per la 

perillositat que comporta i 82 fets denunciats per no respectar les indicacions de bany i 120 kits 

entregats a víctimes de furts. 

 

El conseller de barri explica que les platges són considerades entorn natural i part de les 

mesures abans esmentades són per a la protecció d’aquest entorn. Afegeix que, fa 

aproximadament un mes, es van presentar les Estratègies Territorials de Turisme de cada 

districte i en concret el districte de Sant Martí com una de les seves línies estratègiques, 

considera com espai de gran afluència tot el litoral de Sant Martí. Això ha de suportar una 

major dotació de recursos per al manteniment i millora de les platges: accessibilitat, dotació de 

serveis, recuperació del fons marí... així com una major participació del districte en les taules de 

gestió de les platges del districte i dels esdeveniments de la zona Fòrum. 

 

Torn de preguntes del punt 1 

 La representant de l’associació de la platja nudista de la Mar Bella, planteja un seguit de 

peticions:  

o Senyalització clara i entenedora que informi, en diferents idiomes, de la pràctica 

del nudisme que es realitza en aquesta platja// El Sr. Amat respon que els 

pictogrames utilitzats és repeteixen a totes les platges de la ciutat i de l’àrea 

metropolitana. Planteja que es pot mirar de trobar un altre pictograma que 

reflecteixi amb més exactitud el concepte nudisme. 

o Rebuig per la promoció d’aquesta zona com “espai de cruising” per part d’alguns 

promotors privats.// La Guàrdia Urbana informa que és coneixedora de la 

situació. 

o Realització d’un graffiti al mur de separació.//  El Sr. Amat pren nota. 

o Neteja i manteniment del turonet.// El Sr. Amat informa que traspassarà la 

informació a Parcs i Jardins per tal de que es netegi. 

o Queixa en relació a la guingueta que no serveix als nudistes// El Sr. Amat 

informa que parlaran amb els responsables de la guingueta. 
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 Queixa per l’ocupació excessiva a la sorra de les gandules de la guingueta de la platja 

de la Nova Mar Bella.// El Sr. Amat pren nota. 

 Queixa per la per la gran pendent en una de les rampes d’accés situada a la platja del 

Llevant. Es sol·licita una barana.// El Sr. Amat informa que és una rampa provisional i 

ho revisaran. 

 Es demana es facin anàlisi de la sorra seca i mullada de la platja del Llevant.// El Sr. 

Amat informa que tots els anàlisi s’han fet a través de l’Agència de Salut de Barcelona. 

 Es pregunta si s’han fet anàlisis de dioxines, metalls pesats i altres elements 

contaminats a la sorra i aigua// El Sr. Amat informa que no s’han fet aquests anàlisi. Es 

fan els anàlisis estàndard.  

 Es suggereix com a element complementari als missatges de megafonia que es 

contempli la possibilitat de crear missatges per escrit per a les persones amb 

discapacitat auditiva, especialment.// El Sr. Amat informa que per a segons quins 

missatges per escrit ja funcionen  les banderes. Es podria valorar un reforç per escrit als 

mòduls de la Creu Roja. Ho estudiaran. 

 Es planteja que l’any passat es va reurbanitzar la zona delimitada entre el c/Josep Pla i 

el c/Selva de Mar. Es demana quan es continuarà la resta de la reurbanització del 

passeig fins al c/Bac de Roda.// El gerent del Districte informa que si no hi ha cap 

impediment, la intervenció plantejada continuarà al juliol-agost d’enguany. 

 Queixa per la pèrdua del 50% de les banderes blaves a les platges de Barcelona.// El Sr. 

Amat informa que les banderes blaves són per excel·lència i computen en un període de 

4 anys. Informa que la pèrdua de les banderes blaves han estat per temes 

meteorològics. 

 Queixa pels usos compartits de la platja de gossos de la platja del Llevant amb el nou 

servei per a persones amb mobilitat reduïda.// El Sr. Amat pren nota. 

 

2. Situació de l’amiant als barris del Districte 

El conseller de barri presenta al Sr. Miguel Moreno en representació dels Jubilats de Macosa-

Alstom per a l’exposició d’aquest punt de l’ordre del dia. 

El Sr. Miguel Moreno manifesta el seu malestar per no haver representació política d’alt nivell 

del districte al consell de barri d’avui. 
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Defineix l’amiant com un mineral fibrós que forma agregats fibrosos que es poden desfer en fils 

flexibles, incombustibles i resistents als àcids. La inhalació d’alguna d’aquestes fibres poden 

provocar càncer. Per veure aquestes fibres calen microscòpics electrònics.   

La utilització de l’amiant ha estat principalment en la indústria. El 85% de l’amiant es va utilitzar 

per a fer uralita. L’amiant es pot trobar a canonades d’aigua, dipòsits, sortides de fums, sostres, 

magatzems, estructures metàl·liques, jardineres, en edificis construïts entre els anys 60 i 80,... 

Informa que la Comunitat Econòmica Europea, al 1999, va posar l’any 2005 com a data límit 

per a la producció d’amiant a Europa. Espanya va prohibir la seva producció al 2002. 

Actualment, a Europa hi ha legislació per al control de l’amiant tot i que no es produeixi. 

Manifesta que en països europeus s’estan demanant subvencions per tal de fer censos d’amiant 

a les seves poblacions. 

Informa que al 2015 en l’últim consell plenari de districte de l’anterior mandat, es van recolzar 

les accions per tal de fer desaparèixer l’amiant encara existent al districte, tot confeccionant 

prèviament un cens, principalment d’edificis i espais públics. Manifesta que a hores d’ara, s’han 

fet els contactes amb el Cadastre i s’està valorant la possibilitat d’utilització de drons en el 

diagnòstic. Remarca que quan la uralita finalitza la seva vida útil desprèn amiant, no cal que 

estigui trencada. 

Informa que al 2015, des d’Europa s’ha marcat el termini fins el 2032 per tal que els països 

facin el cens esmentat. Actualment, encara no s’ha començat el cens al districte. 

Informa que en els treballs per a la construcció d’una benzinera al c/Maresme han mogut 

terreny, han fet un forat i han trobat uralita. És terra contaminada i proposa tapar-ho i 

precintar-ho. Deixar-ho obert, tal i com està ara, comporta un risc de contaminació pel veïnat.  

 

Torn de preguntes del punt 2 

 Es pregunta quin protocol seguirà el districte en relació al terreny del c/Maresme// El 

Gerent respon que s’està iniciant un expedient sancionador ja que els elements trobats 

no tenen perquè aturar l’obra. Tanmateix, demanarà informació de les noves troballes. 

 La consellera Sílvia López, com a representant del PSC, detalla el prec per escrit que van 

traslladar en últim plenari del districte ja que s’ha sentit interpel·lada i per tal que es 

conegui el contingut al consell de barri: “tenint present el perill que suposa l’amiant per 

a la salut de les persones i atès que en l’actualitat encara queda amiant per retirar 

d’edificis, demanem que en un termini de tres mesos, es presenti un calendari que 
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contempli la retirada de l’amiant d’aquells edificis de titularitat municipal i privats d’ús 

públic”.  

 Demanen es tapi el forat del terreny del c/Maresme.// El conseller de barri informa que 

fa 2 dies que el districte està al cas de la situació. Demà, actualitzaran la informació des 

del departament de Llicències i els mantindrà informats de les noves informacions.  

 Demanen que els diners invertits en carrils bici siguin invertits en aquests temes de salut 

pública. 

 

El gerent del Districte, com administració interpel·lada, respon que l’amiant ha estat tractat en 

l’agenda institucional de forma puntual. Si es valora la feina feta fins ara, manifesta que no és 

suficient i és un problema de gran abast.  

Al 2017, es va intervenir en el camí de les bateries del Turó de la Rovira per tal de retirar, 

confinar, netejar o eliminar les possibles restes d’amiant que encara es puguin trobar. 

Manifesta que cal una estratègia conjunta per tal de donar resposta a aquesta problemàtica: a 

nivell de districte, a nivell de ciutat i a nivell de país. Manifesta no poder comprometre’s a la 

realització del cens, tanmateix, a nivell de districte, informa que s’està actuant i posant en el 

focus les següents intervencions:  

 Nau al c/Pallars 217. Pendent projecte per a la substitució de la coberta, el més aviat 

possible. 

 Nau entre el c/Maresme i el c/Pujades. Nau privada on s’han fet requeriments al 

propietari sense resposta. S’està estudiant jurídicament per tal de poder intervenir 

subsidiàriament. 

 Tanques a Can Ricart. A l’actual propietari se l’ha requerit el canvi de la tanca i 

l’eliminació dels elements mal fixats a la teulada. La rehabilitació d’aquest edifici es 

podrà començar d’aquí a un any o any i mig.  

 

El conseller de barri dóna les gràcies als jubilats de Macosa-Alstom per la seva exposició i 

implicació, tanmateix caldrà traslladar aquesta problemàtica al Congrés per tal de fer esforços 

per canviar les lleis i finançament. 

El Sr. Miguel Moreno valora que el problema és d’actitud. Manifesta que no cal un canvi 

legislatiu per tal de que actuï l’administració. Amb la legislació actual ja es podria actuar. En 

relació al terreny del c/Maresme demana al districte una solució d’emergència. El districte 
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podria precintar el terreny amb plàstic per tal de tenir un marge de temps per a recercar 

d’altres solucions. Es podria obligar a tancar per ordre judicial. 

 

3. Actualització de la situació d’olors i contaminació en l’àmbit del Fòrum 

El conseller de barri recorda els compromisos adquirits en l’anterior consell de barri: fer un 

estudi dels casos de mortalitat i  càncer i un anàlisi de l’entorn per a la detecció de dioxines als 

voltants de la planta.  

En relació a l’estudi, l’Agència de Salut Pública va presentar l’estudi de mortalitat tenint en 

compte la proximitat amb la planta i en el termini dels últims 25 anys. L’estudi no dóna uns 

resultats com per afirmar que segons la proximitat de la residència a la planta, hi ha més 

probabilitats de patir una malaltia mortal. 

En relació a l’anàlisi de l’entorn, l’Agència de Salut està posant aparells per amidar el nivell de 

les dioxines a 7 punts del barri. La plataforma Airenet ha estat informada. 

 

El conseller de barri dóna la paraula a la representació de la plataforma Airenet. 

La representant de la plataforma Airenet informa que estan en contacte amb treballadors de 

TERSA i denuncien males pràctiques per tal d’estalviar costos a Gas Natural. Estan recollint 

signatures per tal de demanar que s’intervingui de forma immediata la planta de TERSA així 

com la dimissió del gerent i del cap de la planta de residus. Demana puguin participar en les 

auditories en relació a TERSA. 

El vicepresident del consell, el Sr. Ignacio Alcántara, agraeix la feina feta per la plataforma 

encara que demana es vehiculi a través de l’AV Diagonal Mar per tal de valorar mesures de 

pressió. La representant d’Airenet informa que són una coordinadora veïnal metropolitana 

composada per 20 entitats de Badalona, Sant Adrià i Barcelona i ja es senten prou representats. 

Informa que acaben d’interposar una denúncia per males pràctiques a TERSA a la Fiscalia de 

Medi Ambient. 

 

Torn de preguntes del punt 3 

 Petició de l’informe de producció de TERSA del 2017 ja que disposen de l’informe de 

producció intern de l’any 2018 on es destaca l’augment en un 52,8% en els consums de 

Gas Natural del primer quadrimestre del 2018. Manifesta que això demostra les males 

pràctiques a TERSA abans que el veïnat fes seguiment d’aquesta situació al novembre 

del 2017.// El conseller de barri recorda els compromisos adquirits: realització dels dos 
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informes abans esmentats. El primer informe ja està redactat i s’està a l’espera dels 

resultats del segon informe entre juny i juliol del 2018. Un cop es disposin dels resultats 

es presentaran. En relació a aquesta nova petició, pren nota d’aquesta. Per una altra 

banda, en relació a les males olors, a l’any 2016, es va fer un estudi on va participar el 

veïnat i en conclusió, es coneix l’origen de les males olors encara que manquen recursos 

econòmics per a esmenar les correccions pertinents. Manifesta que es disposa d’un any 

per endavant per tal de fer els canvis oportuns. 

 

Punt 4. Torn obert de paraules 

El conseller de barri llegeix les peticions escrites pel veïnat i que no s’han donat resposta en el 

consell de barri. 

 El Sr Jose Luis Garcia informa que en anteriors consells de barri va demanar 

coneixement sobre el solar ubicat a l’avinguda Diagonal entre c/Selva de Mar i c/Josep 

Pla. Comenta que el conseller tècnic es va comprometre a fer gestions amb la Seguretat 

Social en relació a aquest solar. Demana saber quines són les gestions que s’han 

realitzat.// El gerent del districte respon que el districte de Sant Martí és el districte amb 

més solars inactius de la ciutat pendents de transformació. En alguns solars s’han pogut 

donar usos provisionals, com exemple: aparcaments. El criteri  del districte en relació a  

la intervenció en solars és actuar en les situacions més candents, per exemple: solars 

on resideixen persones.    

 El Sr. Ignacio Alcántara manifesta que no té cap resposta en relació a la seva proposta 

d’allargar el V31 fins l’Hospital del Mar// El conseller de barri pren nota. 

 El Sr Agustí Monzón pregunta per la situació de Palo Alto// El conseller de barri respon 

que la concessió s’ha allargat fins el mes de desembre, els resultats del procés 

participatiu s’han penjat al web de Participació i s’està en una fase de negociació 

política ja que les propostes que sorgeixin han de passar per un plenari de ciutat. Al 

setembre-octubre caldria un acord conjunt per tal de conèixer la proposta definitiva. 

 El Sr. Agustí Monzón pregunta quants clubs de cànnabis hi ha al barri// El conseller de 

barri respon que hi ha 3 i les seves ubicacions estan penjades al web de l’Ajuntament. 

 La Sra. M Carmen Garcia demana que si es volen protegir les aus que fan niu al parc 

Diagonal Mar cal un canvi en la tipologia d’il·luminació. Sol·licita que el parc Diagonal 

Mar sigui un E2, com el Parc de la Ciutadella.// El conseller de barri pren nota. 

 La Sra. M Carmen Garcia pregunta pels equips de sonometries que es col·locaran pel 

Primavera Sound d’aquest any. Pregunta perquè el veïnat no ha estat convocat en 

relació a aquest tema tal i com es va fer l’any passat// El conseller de barri respon que 

és amb l’AV Zona Fòrum amb qui han estat treballant conjuntament i els han convocat, 
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tanmateix si la plataforma Movimiento Diagonal Mar està interessada es proposarà a 

l’AV Zona Fòrum que els pugui convidar. 

 La Sra. M Carmen Garcia pregunta pels terminis de la reurbanització del Front Marítim. 

L’equip de govern es va comprometre que estaria finalitzat aquest estiu// El conseller de 

barri informa que el termini és agost del 2018. 

 Sra. que resideix a avinguda Diagonal, 10 que es queixa dels sorolls reiterats pels 

treballs nocturns de grues en aquesta zona// El gerent respon que no està permès el 

treball nocturn. Recull la queixa. 

 Sr. que es queixa de la sincronització dels semàfors entre la Illa de la llum i la Illa del 

Bosc ja que donen a confusió entre els vianants// El conseller de barri pern nota. 

 Sr que es queixa de la manca de solucions pels problemes de soroll i fums a Pg Garcia 

Farias amb c/Selva de Mar.// El gerent respon que s’han buscat solucions encara que 

no són suficients. El conseller de barri proposa que les diferents queixes en relació als 

carrils bici i a la mobilitat podran incorporar-se a les esmenes un cop s’hagi acabada la 

implementació de la xarxa de carrils bici i informa que el proper 6 de juny a les 18h a la 

Seu del Districte es convocarà la Taula de Mobilitat del Districte, espai on es tracten 

aquests problemes al districte. 

 

 

A les 21.30 h es dóna per acabat el Consell de Barri 

 

 

Vanessa Garcia 

Secretària del Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 

 


