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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Institut 22@, carrer Joncar, 35 

Data i hora 8 d'abril de 2019, de 18.30 a 21 h 

Assistents Josep Maria Montaner (regidor) 

 Marc Andreu (conseller tècnic) 

 Ramon Sabaté (conseller) 

 Lourdes Arrando (consellera) 

 Xavier Bañón (conseller) 

 Javier Heredero (conseller) 

 Carlota Falgueras (consellera) 

 Josep Garcia Puga (gerent) 

 Rosa Saiz (secretària del Consell i tècnica de barri) 

Entitats i equipaments 

 Amador Pissabarro (AAVV Poblenou) 

 Joaquim Pruna (Atlètic Poblenou) 

 Jordi González (ACR Poblenou) 

 Gemma Novo (Centre Moral del Poblenou) 

 Manel Pasqual (ACS Bac de Roda) 

 Mercè Ayora (Colla del Drac del Poblenou) 

 Patricia Sarrias (INCOOP) 

Ciutadania a títol individual: 50 persones 

Ordre del dia:  

1. Retorn de la normativa de l’ús de bicicletes i vehicles mòbils. 

2. Actuacions de millora al front marítim. 

3. Premis Sant Martí. 

4. Torn obert de paraules. 

Comença el Sr. Josep Maria Montaner, regidor del districte de Sant Martí, presentant a la taula al 

ponent d’Ecologia Urbana, al Sr. Naya, per explicar la proposta d’intervenció al front marítim. 

L’equip de policia de barri ens explicarà com ha funcionat la normativa d’ús de les bicicletes i 

vehicles mòbils. 
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1. Retorn de la normativa de l’ús de bicis i vehicles mòbils. 

Comença explicant com ha funcionat per les dades que té la Guàrdia Urbana. Consideren que el 

desplegament s’està fent d’una manera adequada, encara que és veritat que al Poblenou hi ha 

certs punt més difícils, com el que fa referència al carrer Taulat, al tram entre el carrer Bilbao i la 

rambla del Poblenou, que té certa complexitat. L’ús del patinet encara presenta dificultats i 

segurament serà el vehicle que més costarà de normalitzar. La Guàrdia Urbana demana la 

participació i l’atenció de tot el veïnat en detectar les possibles infraccions, i que s’avisi a la policia 

de barri. Per part seva, la Guàrdia Urbana considera que ha estat una mesura que poc a poc s'ha 

anat incorporant i que de manera gradual s’anirà incorporant més. 

Torn de preguntes: Un veí demana com fer-ho si es produeixen infraccions. 

Resposta: Si és una infracció recurrent, es pot avisar. Si no tenen cap matricula, la Guàrdia 

Urbana explica que l’única manera és avisar a la Guàrdia Urbana i ells farien el que correspongui, 

i si hi ha llocs recurrents d’indisciplina, que també ens avisin i nosaltres ho podem tenir en 

compte, ja que aquesta és la nostra funció. Que ens avisin i si hi ha un accident en bicicleta, cal 

fer una trucada. 

 Actuacions a l’enllumenat del parc del Poblenou. 

El regidor explica que s’incorpora un punt nou fora de l’ordre del dia: explicar les actuacions 

envers l’arranjament dels fanals del parc del Poblenou. Des del departament d’enllumenat de 

l’Ajuntament, ens expliquen en què consisteix aquesta intervenció. 

Alberto Soriano comença a explicar que es tracta bàsicament d’una intervenció de manteniment 

d’aquests elements d’enllumenat, que consisteix en 28 fanals que estant al llarg del parc del 

Poblenou i que necessiten fer actuacions de manteniment. Donades les característiques dels 

elements es farà la retirada dels fanals i, posteriorment, una vegada arranjats, es tornarà a 

instal·lar. El calendari d’execució preveu començar el dia 24 d’abril i acabar el 28 de maig. 

2. Actuacions de millora del front marítim. 

El Sr. Juan Pablo Naya explica els estudis previs del front marítim de Sant Martí, que és la fase en 

la que ens trobem. Com a criteris generals, el front marítim de Sant Martí, és una oportunitat de: 

• Tancar un dels punts de discontinuïtat per tal de crear un passeig continu i un carril bici al 

llarg del litoral metropolità i completar un passeig continu fins a Montjuïc. 

• En aquest tram és important també la transversalitat (connexions dels carrers transversals 

al mar). 

• Completar el corredor verd del litoral (allargar aquest espai al parc del Poblenou). L’àmbit 

de treball incorpora el Centre Esportiu Municipal La Mar Bella i arriba fins a la plataforma 

marítima. L’àmbit del projecte incorpora des de la plataforma marítima fins el camp Agapito 

Fernández. 

• Noves relacions amb el mar. Una morfologia de relació passeig-platja molt homogènia al 

llarg del litoral amb caràcter poc vinculat amb l'especificitat del lloc. 

• Adaptació i resiliència al canvi climàtic. Les previsions per a finals de segle segueixen 

accentuant les diferències entre el litoral i la resta de la ciutat en el nombre de nits tropicals, 
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tòrrides i càlides. Per a tenir en compte, a nivell tècnic, la línia d’inundabilitat ja que, segons 

aquests valors, pràcticament la totalitat de la superfície de les platges de Llevant i Nova Mar Bella 

quedaran en zona inundable al 2100. Ordenar les peces expositives més estretes i buscar una 

manera de connectar el paisatge amb la platja. 

Es contemplen com a previsions: 

• Un dipòsit soterrat d’aigües pluvials. Hi ha hagut una sèrie d’estudis al llarg de la història. 

Els més recents són un Pla Director d’Espais Públics, del 2013 (es va redactar encara que no es 

va aprovar), una proposta interna d’urbanització provisional, del 2016, com a punt de partida i 

ara aquests estudis previs, que estan duent a terme l’empresa AR, encaminats a enllaçar tot el 

procediment. 

A nivell estratègic, hi ha els següents punts de partida: 

• Espai divers, atractiu, segur (tenint en compte la perspectiva de gènere) i per a tothom. 

• Entorn més naturalitzat. 

• Aspectes de més continuïtat i permeabilitat. L’aposta és que el carril bici vagi per darrera 

dels parterres (no en tota la seva longitud). 

• I un projecte viable i factible amb els recursos disponibles. 

En l’estructura del parc, l’aspecte del mur és un tema important donat que no es podrà eliminar 

del tot per l’efecte de les marees, encara que segurament es podrà reduir. S’està buscant que 

sigui viable conservar el mur però, en una franja cap a la platja, enjardinar i aplanar per tal de 

facilitar espais jugables i zones d’estada a la ciutadania (pendent de definició). 

Per tal de completar la informació en referència al front litoral de Sant Martí, s’expliquen les obres 

que es duran a terme al Port Olímpic que revertiran en aquesta zona del front. 

Punt 1. Torn de preguntes: Un veí demana fins a quan, amb el canvi de govern, es podrà 

mantenir aquest nivell d’inversió. 2. Un altre veí vol saber si es tindran en compte els temporals 

d’hivern i com s’ha perdut el litoral. 

Resposta: El conseller tècnic respon a la pregunta primera dient que està clar que ens trobem en 

un moment previ a un període electoral i que pot canviar el color del govern municipal, però el 

que aquí estem presentant estratègies que van mes enllà dels acords polítics. Afegeix que és com 

quan nosaltres vam arribar i ens vam trobar amb les obres de Glòries, que vam haver d’assumir 

tant si com no. Finalitza comentant que és aquesta planificació la que nosaltres ens sembla 

adequada perquè respecte el litoral s’haurà de respectar vingui el govern que vingui. A la 

pregunta segona, J. Pablo Naya explica precisament que això és el que es busca: poder mantenir 

l'equilibri del litoral, donar espai verd i continuïtat a aquest espai de manera que permeti la seva 

sostenibilitat. 

 Seguiment d’obres i projectes. 

El gerent, Josep Garcia, presenta aquest punt de l’ordre del dia. En relació a les actuacions 

finalitzades a l’espai públic, al barri del Poblenou, destaca la remodelació en relació a les 

actuacions finalitzades a equipaments al barri, bàsicament s’han fet actuacions en equipaments 

esportius. S’han fet obres de millora en la piscina del Centre Esportiu Municipal Nova Icària i la 
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substitució de la gespa artificial del Centre Esportiu Municipal Bogatell. 

 

 

El gerent també explica com estan les obres de remodelació del parc del Poblenou i els 

equipaments que ja s’han assolit. 

Torn de preguntes: Un veí demana si finalment s’arranjarà la piscina de Can Felipa del Centre 

Esportiu Municipal. 



 

Acta del Consell de Barri del Poblenou 5 

Respostes. El conseller tècnic respon que no està previst per a aquest any. 

3.-Premis Sant Martí. 

Intervenció del conseller tècnic Marc Andreu: la voluntat d’aquest punt era explicar que aquests 

premis funcionen des de fa més de 50 anys i que es convoquen cada any. S’han de presentar 

candidatures abans de l’estiu i fins el mes d’octubre i es fallen al mes de novembre per Sant 

Martí. Hi ha diferents modalitats, a part de medalles per a les entitats que celebren aniversaris. 

Bàsicament hi ha tres modalitats importants: la individual de reconeixement a una trajectòria, 

com els premiats Carlos Azagra i per a entitats, que està dotada amb una quantitat econòmica de 

reconeixement. I la modalitat de suport a l’activitat econòmica, social, cooperativa i comercial, 

que també està dotada amb una quantitat econòmica. Aquests són els tres premis principals, 

però també hi ha premis a la modalitat cultural, del treball, etc. Això és un recordatori perquè les 

entitats facin propostes de premis i de premiats. Més enllà del reconeixement és una manera de 

dinamitzar el teixit associatiu. D’aquesta manera es reparteixen els premis més equitativament 

entre tots els barris. 

Torn obert de preguntes a aquest punt: Un veí demana si poden ser candidatures individuals. 

Resposta: Marc Andreu respon que precisament aquest es un dels objectius del canvi poder 

donar resposta a la necessitat d’algunes persones que volien presentar a títol individual la seva 

candidatura. 

4. Torn obert de paraules. 

1. Veïna del carrer Bilbao pregunta per què continua tant brut i amb els gossos deslligats en 

aquest espai entre carrer Bilbao i Rosa Peraulet. 

2. Veí pregunta pel semàfor del carrer Perelló. 

3. Veí demana recuperar la parada anul·lada del carrer Perelló. 

4. Veïna es queixa de que la plaça Bernat Calbó, amb les obres, ha quedat totalment desfeta i 

el veïnat no sap per on passar. 

Respostes: 

1. Es pren nota els gossos en principi poden anar deslligats, s'intentarà veure què passa amb la 

neteja i si es pot augmentar. 

2. Respecte el semàfor del carrer Perelló es pren nota i es passarà a Mobilitat. 

3. S'assumeix el tema de la parada anul·lada i es mirarà d’arreglar-ho. 

4. Es pren nota i es mirarà si es pot fer alguna actuació per facilitar que la plaça estigui més 

practicable mentre finalitzin les obres. 

El regidor agraeix la participació de tot el veïnat i el seu interès envers els temes que ens 

preocupen com a barri i tanca aquest consell. 

A les 21.00 h finalitza el Consell de Barri. 

Rosa Saiz  

Secretària del Consell de Barri del Poblenou 

Barcelona, 25 d’octubre de 2018 


