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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte  Resum d’acords 

Lloc Centre Cívic Parc Sandaru  C. Buenaventura Muñoz, 21 

Data – Hora 7 novembre, de 18.30 a 21 h 

 Josep Maria Montaner Regidor 

 Josep Garcia Puga Gerent 

 Marc Andreu Conseller tècnic 

 Francesc Carmona Conseller de Barri BEC 

 Ma Carme Méndez Tècnica de Barri 

 Joan M Garcia Vicepresident AV El Parc 

 Lourdes Arrando Consellera ERC 

 Margarita Planas Consellera PDCAT 

 Javier Heredero Conseller CS 

 Ramon Sabaté Conseller PP 

 Policia Comunitària Guardia Urbana 

 David Bergadà Veí i membre comissió seguiment 

 Martí Ballada Col·lectiu Superilla 

 Juan Jose Martínez Col·lectiu Superilla 

Entitats Ventura Subiela AAV El Parc 

 Leonardo Climent AAV El Parc 

Nombre d’assistents: 60 persones aproximadament 

 

Ordre del dia: 

1. Us de les bicicletes, patinets, etc. 

2. Estat de les inversions al barri i districte 

3. Torn obert de paraules 

  

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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El conseller del barri, Francesc Carmona, dona la benvinguda i presenta els membres de la taula 

i els temes a tractar i disculpar el retard del regidor que vindrà més tard. 

Presenta la resta de la taula, el conseller tècnic Marc Andreu, el gerent del Districte Josep 

Garcia Puga, la secretaria del consell, Ma Carme Méndez. 

1- Ús de les bicicletes, patinets, etc. S’adjunta document de presentació. 

Fa la presentació de la Guàrdia Urbana que explicarà la nova normativa. Ho faran els 

agents de la Policia Comunitària. També hi és la sergent Merche Carballo a la sala per 

acompanyar als agents. Han portat un fulletons sobre la normativa que es distribueixen 

entre els assistents. 

Abans de finalitzar aquest punt s’incorpora el regidor del Districte, Josep Maria 

Montaner. 

2- Estat de les inversions al barri i districte 

El gerent del districte Josep Garcia Puga fa la presentació de l’estat de les inversions al 

barri i al Districte. 

 

Abans d’entrar en el tema, informa que va haver-hi un acord en el Consell Plenari pel qual a 

cada Consell de Bari es faria l’explicació de l’estat de les inversions programades i realitzades en 

aquest mandat. S’adjunta document amb la informació. 

 

Hi ha preguntes sobre el tema i altres: 

Una veïna pregunta de qui depèn que cada setmana hi hagi una cursa al barri. També 

comenta que la seu del Districte li queda molt llunyana d’on viu i que ha sentit que es 

traslladarà properament al barri del Besós. 

La Sra. Baró denuncia que sota el pont de Marina hi ha persones dormint, està ple de brutícia 

i les escales estan trencades. Tot plegat una vergonya. 

Un veí pregunta si pensen consultar als veïns pels canvis fets al pg. Pujades ja que considera 

que és un desastre. 

El veí Roger Revilla comenta que no ha vist al gràfic presentat la inversió destinada al parc 

de Ca l’Aranyó. 

Veí pregunta quina connexió hi ha entre l’av. Meridiana i el c. Pallars. 

Veïna pregunta quin és el pressupost gastat en carrils bici al Districte de Sant Martí. 
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Carme Gálvez, presidenta d’escala de la comunitat del c. Almogàvers 199-201, planteja que 

tenen un problema greu de clavegueram entre Ciutat de Granada i Roc Boronat. Al 2013 ja van 

tenir inundacions als pàrquings i ara al 2018 ha tornat a passar. Volen saber si està previst 

arranjar el clavegueram i si està a les inversions del 2019. 

Joan M Garcia, membre de la AV pregunta si està previst fer alguna escola, poliesportiu i si la 

tercera fase del c. Pere IV fins la Ciutadella està previst en aquest pla d’inversions. També 

pregunta per la remodelació de la vorera del pg. Pujades cantó muntanya entre Lluis Companys 

i Meridiana com es pot fer perquè s’inclogui en els pressupostos del Districte. 

Veí reclama que es facin més inversions al barri. 

Veïna reclama que s’arreglin les voreres de Buenaventura Muñoz i Wellington. 

Eva, directora de l’escola Auditori, demana que falten parcs on les famílies puguin portar els 

nens. No tenen tanca de seguretat al carrer i demanen la senyalització per part de la Guàrdia 

Urbana del carrer conforme hi ha una escola. Sobretot a Alava amb Pamplona. 

 

Passem a les respostes per part del gerent: 

El gerent aclareix que aquí s’ha explicat allò que es va decidir al 2015-16 i no altres qüestions. 

També que el pressupost de Glories influirà en els espais i equipaments del barri. 

En relació al pressupost de Ca l’Aranyó afirma que ha estat un oblit i que sí que està contemplat 

en les inversions del 2019. 

El clavegueram de c. Almogàvers s’ha fet en una primera part amb la remodelació de Pere IV i 

la previsió és que continuï amb la remodelació dels trams. No formarà part del 2019, sinó mes 

endavant en el proper mandat. 

En relació als equipaments, els no esmentats no estan a les inversions però sí és cert que en el 

següent mandat hi haurà una escola i un institut. 

En relació al c. Pallars cal fer una reflexió del que implica la pacificació de la Meridiana i els seus 

entorns. Es vol deixar passar un temps per acabar de pensar-ho millor. 

Els carrils bici que s’han fet correspon al pla de mobilitat de ciutat que estava previst des de fa 

molt de temps. 

El regidor torna a insistir que al c. Pujades el canvi de sentit ha estat per una lògica de sentit 

de circulació de la ciutat, que crea problemes, és possible. Tornaran a insistir amb mobilitat. 

Insisteix que la divisió dels barris es va fer fa 15 anys i encara que quedi lluny per a alguns les 

Glories i la superilla son part del barri. 
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Les curses esportives no són cada setmana; són de tant en tant, però van des de Diagonal fins 

a l’Eixample. 

El conseller Carmona informa que el Sr. Joan M. Garcia ha presentat la dimissió com a 

vicepresident del Consell de Barri. Li agraeix molt la feina feta i informa que s’obre el període de 

presentació de candidats. Ho poden fer arribar a la tècnica de barri la Carme Méndez o en una 

instància a l’ajuntament. També si alguna entitat i o persona individual també es vol incorporar 

a la Comissió. 

A la propera Comissió de seguiment es veuran les propostes i es portaran al Consell de Barri 

per la seva ratificació. 

Al proper Consell hi haurà un punt de l’ordre del dia que serà la ratificació i / o elecció dels 

membres, i de la vicepresidència del Consell de barri. 

El Joan M. Garcia fa unes paraules d’agraïment i diu que marxa per qüestions personals. Fa el 

suggeriment de que la Comissió faci realment el seguiment dels temes del barri. 

El conseller Carmona informa que el pla dels carrils bici és un pla de ciutat que ni tan sols ha 

elaborat aquest govern, sinó el que s’ha fet és implementar-lo. Es revisarà un cop estigui fet. 

 

Torn obert de paraules 

Sr. Revilla pregunta sobre la implementació de mesures de seguretat per al pas de la nova 

xarxa bus per la zona de la superilla. 

Sr. David Bergadà membre de la Comissió de seguiment, es queixa de no haver rebut la 

convocatòria per qüestions de la protecció de dades. 

Es queixa de l’ús que es fa del parc infantil de Sancho d’Àvila amb Ciutat de Granada per les 

nits per joves. 

Veí que pregunta pels assentaments i quines mesures es fan perquè no tornin a ocupar els 

solars. 

Veí que denuncia que al c. Sardenya baixen els cotxes fent ziga zaga. Denuncia que la zona 

lúdica està bruta, hi ha botellot, etc. També es queixa dels gossos que van lliures pel parc de 

l'Estació del Nord. 

Veí dels apartaments tutelats de Ciutat de Granada amb Bolívia demana aparcament a la 

zona verda. Demana que s’avisi amb més antelació de les filmacions del carrer. 

Montse Romanyò, presidenta AV El Parc, diu que hi ha augment de persones al carrers, si 

s’ha tancat algun local de sense sostres i si els serveis socials els poden atendre. 
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Veïna dels apartaments tutelats diu que hi ha sensesostre que fan pipi als jardins, i hi 

amaguem coses. També que hi ha rates. Pregunta què es vol fer amb el mercat de la misèria. 

Veïna que es queixa de la brutícia dels carrers. Pregunta si hi ha inspeccions de si ho fan bé. 

La directora de l’escola Auditori pregunta què es farà al solar que hi ha al costat. Demana 

més control policial i més neteja a la zona. Demana un pàrquing de bicicletes per a les famílies i 

contenidors de reciclatge al carrer. 

Veí demana reduir els parterres del c. Pujades. 

Carme Baró denuncia la situació dels serrellers de la zona de Pujades amb Joan d’Àustria que 

deixen les deixalles pel carrer. 

Veïna dels apartaments tutelats es queixa de les festes dels hotels; diu que en fan més de 

les permeses i que acaben més tard de lo permès. Diu que falten contenidors per tirar la 

brossa. 

Veí demana zona verda per als veïns al c. Joan d’Àustria. També vorera més ampla. 

 

Respostes del gerent 

En relació a la seguretat de la superilla informa que el bus entrarà a velocitat 20. En relació a la 

manca de civisme, si segueix s’hauran de posar els radars pedagògics. 

En relació al mal ús del parc infantil, ho tindrem present. Les curses de ciutat són 11. 

Assentaments, tema parlat àmpliament, se'n fa un seguiment molt acurat: en tenim 47, el 

moment més de baix dels últims anys. Tenim 18 locals ocupats amb 87 persones de les quals 

57 són menors. Tenim 5 equips treballant diàriament amb tots aquests assentaments. 

Quan un dels solars és d’un privat se li fa requeriment perquè el mantingui net. 

L'única forma que això es vagi solucionant és que es vagin transformant els solars en pisos, 

equipaments, i / o empreses. 

Aquest barri està en transformació; des del 2000 que es va començar fins ara hi ha hagut alts i 

baixos. 

El tema de l’escola Auditori és un tema amb el Consorci d’Educació i hi està treballant. I sobre 

la ferralla és un punt que té la Guàrdia Urbana controlat però no ens en sortim. 

Es revisarà els permisos de festes donats als hotels. 

El conseller tècnic puntualitza que potser sí que hi ha més persones sense sostre, sobretot 

menors no acompanyats, refugiats i s’està fent un esforç d’acolliment. I és un fet preocupa als 

veïns i veïnes i es nota als carrers. 
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El regidor comenta que es mirarà el tema dels aparcaments pels residents dels apartaments 

tutelats, i es mirarà el tema del parcs, rates i altres. 

El conseller Carmona tancar el Consell donant les gràcies. 

 

 

 

 

Ma Carme Méndez 

Secretària del Consell 

 

Barcelona, desembre 2018 


