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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte  
Resum d’acords 

Lloc 
Casal de barri La Llacuna  C. Bolívia 49 

Data – Hora 
10 de maig, de 18.30 a 21.30 h 

 
Josep Maria Montaner Regidor 

 
Josep Garcia Puga Gerent 

Marc Andreu 
Conseller tècnic 

Albert Martin 
Tècnic de participació 

Ma 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 
Serv. Prev. i Convivència 

Lourdes Arrando 
Consellera 

Xavier Bañon 
Conseller 

Margarita Planas 
Consellera 

Javier Heredero 
Conseller 

Ramon Sabaté 
Conseller 

 
Policia Comunitària Guardia Urbana 

 
David Bergadà Veí i membre comissió seguiment  

 
Martí Ballada Col·lectiu Superilla 

 
Juan Jose Martínez Col·lectiu Superilla 

 
Oscar Ortega AVV Bogatell 

Entitats i 
equipaments 

Ventura Subiela AAV El Parc 

Leonardo Climent 
AAV El Parc 

Nombre d’ assistents: 35 persones aproximadament 
  

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

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
barcelona.cat/santmarti 
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Ordre del dia: 

1. Presentacions projectes: jardins Ca l’Aranyó i plaça Dolors Piera 

2. Situació dels assentaments al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

3. Torn obert de paraules 

El regidor del Districte, Josep Maria Montaner, dona la benvinguda i presenta els membres de 

taula i els temes a tractar. 

El primer punt la presentació dels projectes dels Jardins de Ca l’Aranyó i de la plaça Dolors Piera 

el farà la Dolors Febla d'Ecologia Urbana, i la situació dels assentaments la farà el gerent del 

Districte, Josep Garcia Puga. 

Estan presents també a la taula el conseller tècnic, Marc Andreu, i la secretaria del Consell, la 

Ma Carme Méndez. 

1- Presentació del projecte de Ca l’ Aranyó a càrrec de la Dolors Febla d’Ecologia 

Urbana. S’adjunta document de presentació. 

Preguntes sobre la presentació: 

El Sr. Martí Ballada comenta que li preocupa el tema de l’accessibilitat al parc. Sobretot el terra 

de llamborda que es molt dificultós per a una cadira de rodes. 

L’arquitecta li comenta que és una llamborda totalment plana que no dificultarà el pas de les 

cadires de rodes. 

Veí comenta que per seure també hi haurà dificultat per a les persones en cadires de rodes. 

L’arquitecta comenta que sí, però com a tots els bancs i altres. Admet que hi ha dificultats per a 

les persones amb discapacitat. 

Veí pregunta per l’estació de Districlima que està ubicada al parc, li respon que quedarà integrat 

al parc. 

2. Presentació del projecte de la plaça Dolors Piera (s’adjunta document). Abans 

de la presentació el gerent informa dels papers que hi ha per poder fer les preguntes els 

assistents al Consell de Barri. 

Preguntes i comentaris sobre la presentació 

El Sr. David Bergadà comenta sobre els entorns de la plaça tot dient que les àrees de jocs 

queden excloses de la plaça. També aporta informació que la zona de jocs de la superilla és 
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utilitzada per fer botellot a les nits. Pregunta sobre la conservació de les antigues cotxeres i 

sobre el solar buit que hi ha a tocar de l’Arxiu Municipal. També pregunta sobre la cessió i/o 

gestió dels horts urbans de la plaça. 

El Sr. Ballada comenta que l’incivisme no té res a veure amb la superilla i que també té interès 

en el tema dels horts. 

El regidor respon: 

La Sra. Carmen Marzo és la que coordina les actuacions. En aquests moments ja està en marxa 

el concurs de la Casa de les Lletres per part del ICUB que ocuparà tot el solar. 

L’Antiga cotxera se cedirà a l’Hospital Evangèlic per a la construcció del nou hospital privat, 

però amb us públic. 

Pel que fa als habitatges en rehabilitació estaran acabats el segon trimestre del proper any. 

Per acabar, el gerent informa que la tanca de ferro està inclosa la rehabilitació i en relació als 

horts urbans encara s’ha de parlar ja que no hi ha res decidit. 

2. Situació dels assentaments al barri del Parc i la Llacuna 

El gerent del Districte Josep Garcia Puga fa la presentació del tema. En primer lloc comenta que 

aquest tema ja es va explicar dilluns passat al Consell de Barri de la Vila Olímpica i que avui 

explica al Consell del Parc i la Llacuna. Puntualitza que el que explicarà són situacions d’extrema 

pobresa. 

A l’Ajuntament de Barcelona es posa en marxa al 2012 a partir de la mort d’una persona al 

Districte de Sant Martí un grup de tècnics que començaran a treballar el tema. Aquests fan el 

mapa dels assentaments que hi ha a la ciutat de Barcelona identifiquen les situacions i els llocs. 

Mesos després es crea l'Oficina d’Assentaments de la ciutat. I en aquests moments un operatiu 

de persones que cada setmana visiten els diferents assentaments. 

El Districte de Sant Martí és el que te més assentaments de tota la ciutat. 

El perfil dels assentaments i de les persones que hi viuen són famílies galaico-portugueses i 

romanesos, i que a més afegeixen un problema greu; que són famílies amb menors. Són 

persones amb documentació de l’àmbit europeu. 

Des del 2017 a part d'estar als solars, ara ocupen locals de les antigues seus bancàries. 

Al 2012 hi havia 62 assentaments amb 735 persones. 

Al 2017 hi ha 73 assentaments amb 444 persones, 259 són al Districte de Sant Martí. I 

d’aquests 259 hi ha 46 menors. 
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També d’aquestes 259 persones, 130 estan en seguiment per Serveis Socials. 

La situació dels locals ocupats a desembre del 2017 és: 

20 locals ocupats, dels quals 8 al Districte de Sant Martí amb 49 persones de les quals 14 són 

menors. 

El barri del Parc i la Llacuna és sens dubte on hi ha més solars ocupats de tot el Districte. 

Dimarts passat es va fer una intervenció al solar de Tànger / Pamplona autoritzada pel jutge on 

es van poder retirar unes xaboles que s’havien fet just a tocar un edifici amb un transformador 

d’electricitat que comportava perill. 

Properament quan el jutjat ho permeti es podrà fer altra intervenció al barri que ara no direm. 

Preguntes relacionades amb el tema 

Sra Baró , fa referència a les moltes rates en el barri i la brutícia, i sense aigua és un problema 

greu de salut publica els solars ocupats. 

Sr. Joan G. AVV El Parc, pregunta si es farà alguna intervenció de neteja als assentaments. 

Veí pregunta si hi ha alguna diagnosi feta entre la relació dels assentaments, el mercat de la 

misèria i la indigència. I si els hi pot ajudar d’alguna manera. 

Veïna, pregunta per l'obertura de l’ambulatori del carrer Bolívia. 

Respostes i comentaris 

El gerent manifesta que està clar que ningú vol que hi hagi pobresa, però la realitat és que hi 

ha també al barri. 

El que fa Barcelona és molt en relació al que fan les ciutats del voltant. I això fa efecte crida. 

Barcelona acull més de 1000 persones cada nit a centres municipals, amb pernoctacions, dutxes 

i àpats. 

Però l’impacte d’aquesta situació ens toca a tots. L’actuació que es fa a Sant Martí es la 

intervenció amb les famílies amb menors. 

La neteja també és un tema que preocupa i molt. S’intervé on ens deixen intervindre i es 

requereix als privats que facin neteja. 

Aquest és un fenomen que existeix a totes les ciutats, és global i té un component estructural 

molt difícil d’eradicar. 
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També hi ha constància de ciutats catalanes que envien a BCN amb bitllet pagat als seus 

sensellar i de països europeus degut al seu enduriment legislatiu. 

3. Torn obert de paraules 

AVV El Parc es queixa de la brutícia que hi ha al carrer Joan d’Àustria amb Pujades produïda per 

les persones que porten objectes a les serralleries. 

AVV Bogatell es queixa dels robatoris que hi ha al barri sobre tot la zona de Pere IV, Pamplona i 

si la Guàrdia Urbana ho ha detectat i si tenen algun dispositiu especial previst d’actuació. 

Veí pregunta per la pavimentació de les voreres del Carrer Pallars. 

Veí denuncia el mal ús que fan alguns joves per les nits sobretot de dijous a diumenge de la 

zona de jocs infantils de la superilla i si s’ha fet reunió amb la Guàrdia Urbana. 

Veí pregunta si posaran àrea verda d’aparcament de cotxes al carrer Joan d’Àustria i si poden 

posar una plataforma a la parada del bus 6 al carrer Almogàvers davant del Tanatori. 

Respostes 

El conseller tècnic Marc Andreu comença a respondre. 

Pren nota de la plataforma de la parada del bus per preguntar a TMB. 

L’àrea verda es tractarà a la taula de mobilitat del Districte. I es farà la valoració corresponent. 

En relació a la superilla és evident que hi ha un mal ús i que es dona un incivisme arreu de la 

ciutat- Hi ha diferents dispositius que treballen per millorar la convivència. 

El tema dels joves és competència de la Generalitat i s’està en converses i treballant el tema 

amb ells. 

El gerent informa que dels 4 habitatges ocupats ara en queden 2. 

Les obres de Pallars es preveu segons l’últim informe pel juliol del 2018. 

La Caporal de GU informa que continuen treballant el tema del botellot i que si el veïnat veu 

actituds incíviques que truqui a la GU. 
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És cert que han augmentat els robatoris i hi ha patrulles de paisà que vetllem pel tema. 

Noves preguntes 

Veí pregunta quines mesures es prendran per dinamitzar el comerç de barri. 

Demana nous aparcaments de bicis, adequar al barri alguna zona d’equipament de gimnàstica. 

AV El Parc reclama la reunió amb mobilitat a què es va comprometre a l’anterior consell de barri 

el conseller Carmona. 

Reclamar mes neteja al barri. 

Demanen que es posi al web els documents presentats al Consell de Barri. 

I perquè no hi és el conseller de barri. 

Respostes 

El conseller tècnic disculpa l’assistència del conseller de barri per qüestions personals. 

Les qüestions de neteja es miraran i aviat hi haurà una nova contracta on es demanaran més 

detall de la neteja. 

La Guàrdia Urbana farà tolerància zero a les motos. 

La Taula de comerç del Districte entomarà el tema del comerç de proximitat als barris. 

Es tanca la sessió 

Ma Carme Méndez 

Secretaria del Consell 


