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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte  
Consell de Barri del Poblenou 

Lloc 
Casal de Barri Poblenou. Rambla del Poblenou, 49 

Data – Hora 
31 de maig del 2018, a les 18.30 h 

 Josep Maria Montaner Regidor  

Josep Garcia Puga Gerent  

Carlota Falgueras Consellera 

Marc Andreu Conseller tècnic 

Javier Heredero Conseller 

Genís Boadella Conseller 

Sergi Alcón Conseller 

Ramon Sabaté Conseller 

Lourdes Arrando Consellera 

Daniel Celma Conseller 

Rosa Saiz Tècnica consell 

Carme Herrero Tècnica de Territori 

Pepa Martínez Veïna 

Elvira Moreno Veïna 

Jordi Pagès Veí 

Oriol Flo  Sobrecàrrec 

Jordi Gonzalez  President ACR 

Joaquim Pruna Atlètic Poblenou 

Tomàs Ferrón  AVV Front Marítim 

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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Gerardo Salto  R. Poblenou 

Assumpta Bruguera Centre Moral 

Elisenda Folen Ass. Platges Nudistes Mar Bella 

M. Teresa Moreno R Poblenou  

Maria Pla  Ciutat de Granada  

Gemma Novo  Centre Moral de Poblenou 

Alba Villamizare Espai Maya  

Mireia Soler AVV Front Marítim 

Salvador Clarós AVV Poblenou 

Ramón Almofuera Tiró Botiguer 

Mercè Ayora Colla del Drac 

Roger Revilla AVV Poblenou  

 

 

Ordre del dia: 

 

1. Estiu i platges. Dispositius de Guàrdia Urbana i Neteja 

2. Processos participatius a Poblenou: Sant Bernat Calbó, Repensem 22@ i Palo Alto, a 

càrrec d’Albert Martín, tècnic de Participació  

3. Campanya de vacances d’estiu 2018. Activitats Homologades, a càrrec de la consellera 

Carlota Falgueras  

4. Precs i preguntes 

 

El Consell comença a les 18.45 h i s’explica des de la taula que a disposició de l’assistència hi ha 

fulls de registre d`assistència i de participació per tal de formular preguntes referides a cada 

assumpte de l’ordre del dia. 

 

1. Estiu i platges. Dispositiu de neteja. Operatiu de platges 

Es fa una explicació detallada de les principals actuacions: 
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 Operatiu de tractors netejadors a les platges durant la nit, en temporada alta a partir 

del 26 de maig fins al mes d’octubre 

 Instal·lacions a les platges de 97 dutxes, banys, vestuaris, punts d’informació, servei 

de WIFI, panels de megafonia, pàgina web de infoplatges...  

 Nou concurs per guanyar un espai pels ciutadans. Instal·lacions de 68 para-sols, 15 

guinguetes dividides per platges, servei d’assistència per a persones amb diversitat 

funcional física  

 Servei de neteja mecànic amb tractores. 26 operaris i 17 maquines 

 Tres embarcacions i una brigada amb tres persones als espais entre la sorral i el mar 

 Dispositiu de Seguretat de la Guàrdia Urbana. Treball de coordinació amb la Guàrdia 

Portuària i la Guàrdia Civil. Totes les platges tenen vigilància i compten amb un 

equip de socorristes i salvament i també tècnics de suport i servei de ambulàncies 

 A més de personal de suport i cadires aquàtiques, també és realitza un control de 

qualitat de l’aigua i del sol cada 15 dies a través de feines de manteniment  

 Per a qualsevol incidència es faciliten els canals de comunicació com són el correu 

electrònic, serveis de districte i telèfon.  

 

La consellera, Carlota Falgueras, dona la paraula a Merche Carballo, sergent de la Guàrdia 

Urbana i responsable de la Policia de Barri del districte que dona informació sobre: 

 

 L’operatiu de la Guàrdia Civil i la seva funció a les platges consistent en barques i 

dos mòduls a la sorra de les platges de Barceloneta, Bogatell, la Mar Bella i la Nova 

Mar Bella 

 També s'encarreguen d’intervenir a les dinàmiques inadequades o incíviques com 

són les activitats de massatges, venda ambulant de roba i altres complements, 

consum d’alcohol a les platges i la musica a la platja dels dispositius portàtils que 

molesta a la resta de persones. Explica que s’insisteix molt en la venda ambulant, ja 

que resulta perillós  

 Funcions de policia assistencial: s'encarreguen de les desaparicions de nens i nenes i 

del contacte amb els pares i mares i altres familiars, així com la pèrdua de propietats 

com potser les claus. En cas de robatori, faciliten bosses que aporten un kit 

(sabatilles, bitllet per a transport públic, pantaló i samarreta) sobretot per a les 

persones turistes estrangeres perquè tinguin mitjans per poder anar a l’hotel 
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 Col·laboració en la detecció d’infraccions d’embarcacions que no compleixen amb la 

normativa. L’objectiu dels operatius de la Guàrdia Urbana és estar a peu de platges 

 La policia administrativa inspecciona de les guinguetes perquè es compleixi la 

normativa i també fa el seguiment de la llei de ports 

 La sergent informa que l’any passat es va fer l’informe i es van fer 200.000 

denúncies per venda ambulant i robatoris i que en aquest any 2018 s’ha augmentat 

la presència de la Guàrdia Urbana a les platges amb 10.000 actuacions als espigons 

on s’informa a les persones que es tracta d’un espai perillós 

 

Es dóna la paraula a les persones participants sobre la temàtica d’estiu, platges i servei de 

neteja. Número total de preguntes / intervencions recollides 10 

 

1. Veïna vol tractar diferents temes: Hi ha persones a la zona del Paral·lel que utilitzen de 

manera freqüent la platja nudista de la Mar Bella, des de fa dos anys que es demana 

una millora de la situació al Consell de Barri i encara que hi han hagut millores aquestes 

no han estat suficients, perquè es una platja molt diferent a la resta de platges, en ser 

l’única platja nudista a la ciutat. És un lloc on es troben pràctiques sexuals de forma  

gratuïta en les dutxes, lavabos o a la platja. La platja de la Mar Bella es pot trobar a 

Google com la platja més “esbojarrada” i on pot practicar sexe qui vulgui i com vulgui. 

La imatge de festa boja i exhibicionista és diferent a una platja nudista i no agrada 

aquesta situació, perquè aporta una mala imatge per a la ciutat i el barri. Demana la 

necessitat d’agents cívics i suport de la Guàrdia Urbana per controlar aquesta situació. 

2. Tema proposat: l’autorització del Xiringuito Miguel 

3. Tercer tema proposat: pinten tota la platja excepte la platja nudista amb grafits, 

aquesta veïna expressa no tenir cap problema amb els grafits. Proposa per a aquest 

punt: Una bona senyalització de la platja nudista a través d’un grafit, com a proposta, i 

no un cartell petit (ho mostra i ensenya a la resta de persones participants en el 

Consell), insisteix en la necessitat que hi hagi un cartell per senyalar la platja nudista i 

més gran que el cartell que hi ha ara 

4.  Senyor que viu des de fa dos anys al barri. Demana la necessitat de tenir un espai 

digne i segur on es pugi anar amb els infants per exemple i no haver d’anar a altres 

platges 
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5. Mireia: Demana sobre el tema de gossos, la neteja i seguretat d’aquesta platja, per 

garantir que aquesta zona estigui neta i és garanteixin els mínims... 

6. Tomàs Ferrol, veí proposa dos temes: 

Primer tema: pàrquing de La Oca està en condicions no òptimes perquè és un lloc on hi 

ha molts cotxes i molta sorra. 

Segon tema: No hi ha informació sobre les obres del barri ni del pavelló de la Mar Bella. 

En aquest espai no es fan activitats per al barri però si es fan moltes activitats que no hi 

repercuteixen. En el carril bici s’ha fet molta inversió econòmica i és necessari fer 

campanya de conscienciació perquè aquests vehicles circulin pel carril bici i no al mig de 

la vorera. Solucions que proposa: conscienciació o multa davant de conductes incíviques 

com aquesta. 

7. Veí: proposa el tema d’ocupació de para-sols i pregunta si van a senyalitzar-les. També 

parla que solen ser les mateixes persones que no respecten els espais i les platges. 

8. Veí, que es presenta com “veí del barri de tota la vida”: No entén l’existència de la platja 

nudista. Respecte a l’assumpte dels gossos exposat per altra veïna, afirma que és veritat 

perquè hi ha molts gossos a les platges i a les places. També està d’acord amb el tema 

de les bicicletes que no respecten les voreres i no van pel carril bici. 

9. Veí: demana sobre les condicions del sol, ara està pavimentat per a les persones i en 

canvi és utilitzat per les bicicletes i els patins, de manera que les persones no poden 

anar. Demana respecte. Pel que fa al tema de la sorra, comenta que s’ha menjat la 

platja i vol saber si es farà alguna intervenció. 

10. Veí: proposa arreglar el passeig perquè les persones no caiguin i comenta que les 

persones que són de tota la vida del Poblenou van a les platges des de fa molts anys, 

per la qual cosa fa temps s‘hauria d’haver solucionat. Demana sobre el canvi de la línia 

36 d’autobusos i la importància de tenir en compte la gent gran es comunica que es 

donarà resposta a aquest tema. 

La consellera, Carlota Falgueras demana si hi ha alguna pregunta més respecte al tema de 

platges i es dona resposta a les intervencions.  

 

 Es difícil intervenir al “Xiringuito Miguel”, és d’us públic. Pel que fa a les xarxes s’explica 

que no es pot intervenir al respecte a l’aparició de la platja de Mar Bella com a “espai de 

borratxera” 
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 Seguiment i revisió de la senyalització de les platges. Respecte al tema de grafits es 

prendran mesures per tal de disposar d’un grafit en aquest lloc 

 Respecte al tema dels gossos a la platja s’explica que hi ha mesures sanitàries, la 

creació d’un protocol d’intervenció i probes analítiques dels espais  

 Intervenció de la Guàrdia Urbana pel que fa a les instal·lacions de guinguetes i para-sols 

i seguiment de les obres. Aquest és un tema complicat, s’ha reduït l’ocupació de les 

obres i s’han establert mecanismes per millorar, pel que fa a la senyalització s’avaluarà 

 Es contactarà amb TMB pel tema de la línia de autobús 36. S’iniciarà un estudi preventiu 

respecte als temes exposats de les platges 

 Respecte al tema de les bicicletes, gràcies a la participació ciutadana, s’ha activat un 

dispositiu que informa d’actituds incíviques i cartells d’informació des del districte, la 

detecció d’aquestes activitats tenen prioritat, així doncs és important denunciar aquestes 

actituds. Gràcies a la participació ciutadana s’han produït molts canvis en la mobilitat. 

L’any 2015 es van posar 384 multes a persones ciclistes, l’any 2016 es van posar 343 

multes, l’any 2017 es van a posar 388 i l’any 2018 307, la qual cosa significa que han 

disminuït les conductes inadequades en l’ús de la bicicleta i la implementació del carril 

bici. Les sancions són econòmiques si són infraccions greus i es materialitzen en cursos 

de seguretat vial en situacions menys greus 

 Resposta a la última intervenció: S’està treballant en completar el passeig marítim i 

atendre a problemes d’incivisme a través de multes. Hi ha espais que són d’intensa 

convivència entre vianants i ciclistes 

 Al sistema operatiu de neteja en totes les platges s’ha posat en marxa un reforç 

considerable  

 

Altres intervencions: 

 Veïna que demana informació sobre la platja de gossos  

 Veí que demana que la música dels xiringuitos és molt alta però també reconeix les 

millores que s’han fet des de l’Ajuntament 

 Veí que pregunta: “Què fem tots els que tenim cotxe i no podem aparcar degut a 

que les instal·lacions del servei de bicicletes ocupen molt espai? Pagarem l’impost de 

circulació igualment?” Per altra banda, està d’acord amb la necessitat del servei de 

bicicletes per resoldre el problema de la contaminació 
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La consellera, Carlota Falgueras dona pas al segon punt de l’ordre del dia: 

 

2. Processos participatius a Poblenou: Sant Bernat Calbó, Repensem 22@ i Palo 

Alto, a càrrec d’Albert Martín, tècnic de Participació  

 

 Plaça Bernat Calvó 

Fase 1: S’ha fet una sessió de tallers infantils a l’Escola Marbella, una altre sessió amb la 

direcció i l’AMPA, amb gent gran i unes jornades de portes obertes a les places amb 

l’objectiu de realitzar un estudi de les necessitats i propostes 

Fase 2: S’ha portat a terme el processament de tota la informació, els dubtes i les 

propostes de resolució de les necessitats que estan reconegudes en un document marc, el 

17 de març amb els següents resultats: 

 L’exposició de resultats respecte a la plaça que s’entén com a lloc de referència del 

casc antic, lloc polivalent, amb espais pensats principalment  

per a infants i gent gran. Es considera un espai unificat des de la plaça fins a la Rambla 

de Poblenou 

 A nivell d’activitats, va sorgir la proposta del pati obert de l’escola, en horari no lectiu, 

amb els següents resultats: 

 Millorar el nivell de mobilitat de les instal·lacions perquè tinguin les millors mesures 

possibles  

 Col·locar i conservar les plantes i, respecte a la plantació de noves espècies, tenir en 

compte les al·lèrgies 

 Mantenir l’estació de bicicletes fora de la plaça i no col·locar més terrasses de les 

que ja existeixen 

 Millorar la il·luminació i mantenir la zona de càrrega i descàrrega fora de la plaça 

 En l’ús de l’espai polivalent es tindrà en compte l’horari escolar i l’AMPA no hauria 

de ser una entitat prioritària per l’ocupació de la plaça 

 Millorar la coordinació entre entitats 

Aquest projecte és un disseny que sorgeix dels processos de participació ciutadana, en paral·lel, 

s’ha creat una Comissió de Seguiment, amb dos o tres reunions prèvies, per discutir quins 

equipaments són necessaris pel desenvolupament dels processos participatius (exposició dels 

continguts en aquesta sessió). 
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 Palo Alto  

En aquest procés participatiu l’objectiu també es identificar les necessitats per la qual cosa 

s’estableixen una sèrie de criteris i fases d’estudi en la gestió d’aquest espai per als projectes 

associatius i veïnals amb la creació d’un document final d’estudi. Fases: 

 Fase 1: sessions informatives d’actuacions actuals i planificades veïnals i culturals de 

l‘espai de Palo Alto 

 Fase 2: primera jornada veïnal el 21 de abril per encaixar totes les propostes recogudes 

a la primera fase 

 Fase 3: En el següent Consell de Barri del Poblenou es presentaran els resultats amb 

totes les entitats que es van presentar la primera vegada, es crearà un document amb 

l’estudi final. Es demana la necessitat de la transparència d’aquest. 

Característiques de l’espai:  

 Espai de trobada i d’ús polivalent, cultural i ambient lúdic i intergeneracional, espai 

artístic, de tallers i activitats culturals tradicionals i de noves tecnologies, exposició 

d’obres, espai per reunions d’entitats i desenvolupament de projectes 

 Disposa d’una sala d’actes perquè es pugin desenvolupament activitats formals i 

actuacions i una sala d’activitats on es recullen concerts o exposicions 

 Una sala polivalent on es desenvolupen activitats, exposicions, cinema... 

 La cantina disposa de tarima, llums, etcètera 

 Espai socialitzador i d’apertura del recinte amb un ambient pacífic, amb accés universal 

per a persones amb diversitat funcional i obert tots els dies de l’any 

 Fórmula de gestió municipal i col·lectiva per al desenvolupament de projectes a nivell 

educatiu i veïnal 

 Disseny dels projectes amb un criteri social i de transparència  

 En relació a la casa taller que proposa l’Ajuntament, s’ha de considerar aquest com 

possible espai per al desenvolupament activitats  

 

 Repensem el 22@ 

Projecte que sorgeix de totes les propostes recollides. Exposició de les propostes en els tallers 

(tota la informació estarà recollida en el power point que es facilitarà més endavant i en el web 

de processos Repensem 22@). Amb l’objectiu d’aconseguir una diagnosis compartida de les 

necessitats veïnals respecte a zones del barri de Poblenou. Resultats de 25 necessitats 

recogudes. Fases de l’estudi: 
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 Fase 1. Jornada inicial d’informació portada a terme per dones expertes amb formació 

acadèmica a nivell urbanístic i econòmic i treballadores de l’administració 

 Fase 2. Diagnosis. A través d’una enquesta i 4 recorreguts pel Poblenou Industrial sota la 

perspectiva de gènere. Al mes d’abril es van realitzat 14 debats (12 a nivell sectorial com 

col·lectius de dones, persones joves, persones grans, persones amb diversitat funcional i 

col·lectius a nivell de entitats, com seria economia solidaria del 22@, projectes 

d’economia circular i dos debats oberts a totes les persones) 

 Presentació del resum dels resultats de les 35 necessitats identificades i definides: 

 Pocs equipaments en relació a la proximitat i necessitat de repensar a nivell de 

comunitat la mobilitat en referencia als autobusos  

 Inestabilitat en qüestió de llicències de tallers artesanals, comerços... 

 Excés d’oficines i espais massificats ocupats també pels cotxes 

 Poca il·luminació en les zones industrials que generen inseguretat i pocs habitatges 

en aquestes zones 

 Poca activitat de les plantes baixes de alguns edificis 

 Recuperar la memòria dels Barris a través del nom dels carrers o panels explicatius 

 Incrementar la il·luminació i que les voreres garanteixen la mobilitat universal 

 Presentació de les propostes de solució de manera col·lectiva per resoldre aquestes 

necessitats: 

 Promoure equipaments públics de proximitat 

 Preservar l’equipament industrial i del passatge logístic 

 Recuperar la memòria dels barris 

 Ampliar i condicionar les clàusules d’economia solidaria, ampliant el seu ús 

 Ocupar les oficines lliures per pimes 

 Promoure i augmentar el habitatge públic de lloguer 

 Incrementar la il·luminació dels espais públics 

 Ampliar les zones verdes 

 Promoure el condicionament de l’espai públic per aconseguir un accés universal 

 Revisar les xarxes del transport públic 

 

La consellera, Carlota Falgueras obre el torn de paraula sobre els processos participatius, amb 

un total de 4 intervencions:  
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 Veí que pregunta: “Si tanta vida cultural que té el barri, cal fer-ho tot a l’espai Palo Alto? 

Hi ha coses més urgents a millorar, a més, hi ha molt espais públics que es podrien 

aprofitar” 

 Veí que parla sobre la necessitat de més equipaments per a la gent gran que viuen als 

pisos que no tenen ascensor, ja que “sembla que tenen prioritat respecte a les persones 

més joves” 

 Veí que proposa un canvi de nom de la plaça nova a través d’una enquesta per decidir el 

nom entre tots els veïns i veïnes. Per altre banda, sembla que no s’ha comunicat l’estat de 

les obres i proposa un calendari concret  

 Veí que l’agradaria saber quin és l’itinerari dels processos participatius i si s’ha pensant 

crear una Comissió Ciutadana per aquest  

 

Les respostes a les intervencions a càrrec de l’Albert Martín, tècnic de participació: 

 

 La necessitat d’entitats i espais culturals, es la percepció col·lectiva, és pren nota 

 Palo Alto és un espai públic i fa 20 anys va a ser cedit a la Fundació Palo Alto i s’està 

potenciant per aquest motiu. Per altre banda, s’està fomentant la capacitat del barri pel 

desenvolupament d’espais d’activitats culturals com els centres cívics... 

 Resposta intervenció 2: Existeix un pressupost dedicat a aquest tema com la restauració 

d’instal·lacions, encara que sigui limitat 

 Resposta intervenció 3: Respecte al nom de les places, és pot considerar aquest punt, 

però requereix d’un gran consens 

 Resposta intervenció 4: En quant al projecte 22@, ja hi ha una Comissió de Seguiment 

creada, formada per agents externs, com el sector empresarial i universitari, entitats i 

ciutadania amb l’objectiu de teixir una xarxa de coordinació. El procés de participació del 

22@ és molt important per ser el primer procés d’aquest tipus i està funcionant. El barri 

del Poblenou es caracteritza per tenir molt patrimoni industrial i forma part de la memòria 

del Poblenou 

 

La consellera Carlota Falgueras torna a donar el torn de paraula a les persones participants en 

relació al segon punt de l’ordre del dia: 

 Veí que demana pel tema de les places escolars 
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Resposta de la consellera: Creació d’un institut nou en el barri i l’any que ve i de cara al nou 

curs començarà de manera provisional 22@ en el mes de setembre 

 Veïna que parla sobre l’escola 22@: Moltes famílies es queden fora d’entrar a la nova 

escola, en prohibir que famílies del barri poden elegir com primera opció aquesta escola 

(indica 16 famílies, les quals no saben a quina escola anirà els seus fills el pròxim curs) 

en comparació amb altres famílies fora del barri del Poblenou (47) les quals aniran al 

22@ ja que tenen prioritat. Sembla que les famílies del barri no tenen prioritat. Demana 

que és necessari parlar amb el Consorci d’Educació al ser potestat de l’Ajuntament 

atendre a els veïns 

Resposta del tècnic de participació i de la consellera a les segones intervencions: 

 La prioritat d’altres barris en l’accés a l’institut 22@ és decisió del Consorci d’Educació i 

no de l’Ajuntament, que no s’està d’acord amb aquesta mesura 

 Algunes de les 25 famílies són del districte i és evident que les places son reduïdes. 

També s’ha tenir en compte que enguany s’inaugura l’institut 22@ i altre escola nova de 

primària a més de la construcció de l’ampliació de la escola Mar Bella 

 No són 47 famílies acceptades a l’escola, sinó 47 sol·licituds 

 La crisis política i les retallades de pressupost perjudica a la construcció de noves 

escoles i continuïtat de l’obra. 

 

3. Campanya de vacances d’estiu 2018. Activitats homologades, a càrrec de la 

consellera Carlota Falgueras  

 

La consellera explica que en aquest moment donat que el públic que roman al Consell de Barri 

no manifesta preocupació pel tema de les activitats d’estiu per a infants i joves i donat que 

estem al voltant de les 21 h es decideix posposar aquest punt per a una altra ocasió. Breument 

la consellera explica que hi ha moltes opcions en el barri i que concretament hi ha tres entitats 

que ofereixen esplais i camps d’estiu: Esplai Raxkya, Esplai Mobi, en coordinació amb la 

parròquia de Santa Maria del Taulat, i la Parròquia del Patriarca Abraham. Són tres entitats 

homologades per l’Ajuntament. Hi recorda que per més obtenir-ne més informació, existeix la 

possibilitat de consultar la pàgina web de l’Ajuntament. 

 

La consellera dona l’últim torn de paraula respecte a tots els punts tractats en la reunió: 
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 Un veí demana millorar les condicions del barri respecte als carrils bicis i les places 

d’aparcament  

 Un veí demana més convivència al barri 

 

La consellera, Carlota Falgueras tanca la sessió a les 20.50 h i agraeix a tots i totes l’assistència. 


