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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència i emesa per streaming 

Data i hora 5 de novembre de 2020, de 18 a 19.45 h 

Assistents David Escudé, regidor de Sant Martí 

 Àngel Ruiz i Díez, vicepresident del Consell 

 Lorena Domínguez, consellera de barri 

 Fernando Gómez, conseller de Junts x Cat 

 Jordi Rallo, conseller d'ERC 

 Fernando Alcalde, conseller de Cs 

 Xavier Bañón, conseller tècnic del Districte 

 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

 Ma. Carme Méndez, tècnica de barri i secretària del Consell 

 Roger Revilla, membre de la Comissió de Seguiment 

Entitats i equipaments 

 AVV El Parc 

Ciutadania a títol individual: 10 persones aproximadament 

Ordre del dia 

1. Modificació PGM 22@ 

2. Seguiment de l'anterior Consell de Barri 

3. Seguiment del projecte d'urbanització del c. Almogàvers entre Zamora / Joan d’Àustria / 

Pamplona / Pere IV 

4. Torn obert de paraules 

1. Modificació del Pla de 22@ 

S’inicia el Consell de Barri amb la salutació del regidor del districte, David Escudé, i de la 

consellera del barri, Lorena Domínguez. 

El primer punt de l’Ordre del Dia és la presentació de les modificacions del Pla General 

Metropolità 22 @ a càrrec d’Élia Hernando adjunta a la gerència d’Ecologia Urbana. Tota la 

informació i el document de la presentació la trobareu a: 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

youtube.com/watch?v=h7wJd8Fh14M&feature=emb_title 

No hi ha intervencions. 

2. Seguiment de l'anterior Consell de Barri. 

La consellera del barri, Lorena Domínguez, explica que a petició dels membres de la 

Comissió de Seguiment, a partir del poper Consell de Barri es donarà resposta a les 

preguntes i temes que hagin estat preguntats en aquest Consell i que no hagin estat resolts, 

o bé per fer seguiment. Aquest punt es mantindrà en tots els Consells a partir d’ara. 

No hi ha intervencions. 

3. Seguiment del projecte d'urbanització del c. Almogàvers entre Zamora / Joan 

d’Àustria / Pamplona / Pere IV. 

El tercer punt de l’ordre del dia és la presentació i seguiment del projecte d'urbanització del 

c. Almogàvers entre Zamora/Joan d’Àustria/Pamplona/Pere IV, a càrrec de la Sra. Maria 

Redondo i del Sr. Lluís Amic, de l’IMU (Institut Municipal Urbanisme). 

Tota la informació i el document de la presentació la trobareu a: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

youtube.com/watch?v=h7wJd8Fh14M&feature=emb_title 

No hi ha intervencions. 

4. Torn obert de paraules. 

En aquest punt es dóna pas a les intervencions de les entitats i ciutadans que han demanat 

la paraula. 

La 1a intervenció la fa la Sra. Ada Tribó que pregunta: 

En què consisteix la neteja i en quina periodicitat es realitza la neteja del parc situat entre 

els carrers Zamora, Sancho de Ávila, Pamplona i Tànger. Inclou escombrar i retirar la brossa 

i treure excrements de gossos? Perquè si és així no s’està fent. O només han de buidar 

papereres i prou? 

Resposta consellera Lorena Domínguez: 

La neteja inclou escombrada manual i amb maquinària 4 dies per setmana, i es treuen els 

excrements de gossos i qualsevol altre residu que hi hagi al carrer. 

2a pregunta de la Sra. Tribó: 

Volíem saber perquè els jardins de la plaça Dolors Piera, des del minut 1 en què es van 

començar a construir els habitatges, ja tenien tot el perímetre tancat, i nosaltres que som del 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
https://www.youtube.com/watch?v=h7wJd8Fh14M&feature=emb_title
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
https://www.youtube.com/watch?v=h7wJd8Fh14M&feature=emb_title
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mateix carrer que ells, Sancho de Ávila, ens hem de costejar el tancament de l’enjardinat 

interior. I per què la plaça Dolors Piera tenen un enjardinat preciós, i nosaltres un sorral 

fastigós; és un pipican, una zona de botellot i sense cap mena de manteniment. Això és un 

greuge comparatiu molt lleig per part de l’Ajuntament ja que són espais iguals, interior d’illa 

amb diferències abismals. Que són més guapos els veïns de l’enjardinat de Dolors Piera que 

està al carrer Sancho de Ávila igual que nosaltres? 

Resposta consellera Lorena Domínguez: 

La plaça Dolors Piera té executada una urbanització definitiva que contempla el tancament 

de la zona. L'illa a què fa esment disposa actualment d'una urbanització provisional fins que 

es pugui executar la urbanització definitiva, la qual contemplarà el tancament perimetral de 

l'espai. 

3a pregunta de la Sra. Tribó: 

En què consisteixen les intervencions de Parcs i Jardins, i amb quina freqüència tenen pautat 

intervenir al parc situat entre els carrers Zamora, Sancho de Ávila, Pamplona i Tànger. Cada 

quan treuen males herbes? Sempre hem d’anar fent queixes i la resposta d’Ecologia Urbana 

és que la vegetació està descontrolada. Pensen fer alguna cosa per controlar-la? 

Resposta consellera Lorena Domínguez: 

Les intervencions d'Espais Verds inclouen la protecció de les espècies vegetals plantades i la 

neteja de l'espai. Respecte a la vegetació espontània s'apliquen els criteris de la Mesura de 

Govern per a la Biodiversitat. 

Intervenció del Sr. Àngel Ruiz, vicepresident del Consell de Barri i membre de l’AVV El Parc: 

Fa una prèvia on manifesta el record i el suport de l'AV El Parc a les famílies afectades per la 

situació de la pandèmia, el suport a la xarxa de comerç del barri i a totes les persones 

afectades amb ERTE’s i d’una manera o altra. 

Explica que la Xarxa de Suport Mutu del barri està donant suport a més de 40 famílies del 

barri d’una forma desinteressada i amb solidaritat. Un reconeixement a les persones que 

estan aportant aliments i diners per què això sigui possible. 

Pregunta per l’ampliació de les voreres del carrer Pallars que porten molt de temps 

reclamant, també fa la petició d’ubicació de més punts de recàrrega elèctrica per als vehicles 

elèctrics, ja que no n’hi ha suficients al barri. També demana l’increment del transport públic 

i la seva millora. 

També ha demanat una visita amb conselleres del Districte per poder fer una passejada pel 

barri perquè l'estat del manteniment de l’espai urbà, de les voreres, com del verd, com del 

mobiliari urbà és molt deficitari. Manifesta que les inversions a Glòries estan deixant sense 

inversió les petites coses del barri i que el millorarien molt. Demana millora de l'enllumenat 

públic per eliminar els punts més foscos i també amb la millora de la sincronització de l’horari 

d’encesa i apagada. 
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Demana la reformulació del carril bici que ve del pg. Pujades, sobretot als encreuaments dels 

carrers Sardenya i Marina que és un embolic i provoca topades entre vianants i ciclistes. 

En la intervenció urbanística que s’està fent al carrer Zamora, Pere IV amb Joan d’Àustria 

seria revertir en sentit únic el carrer Joan d’ Àustria, ja que entre Almogàvers i Llull té doble 

sentit i ja no és necessari per l’absència de camions que anaven a la Letona. 

Resposta regidor: 

Aclareix que les inversions de Glòries en cap cas va en detriment de les obres del barri. 

Consellera Lorena Domínguez: 

Explica que ja està prevista aquesta trobada i passejada pel barri amb l’AV El Parc i veïnes 

per veure in situ les qüestions esmentades i poder buscar les millores. 

També manifesta que se suma als condols com ha fet el Sr. Ruiz en la seva intervenció. 

El gerent del Districte intervé per matisar algunes qüestions. En relació a la manca 

d’inversions en manteniment explica que avui s’ha tingut l’ocasió de veure dos projectes 

d’inversió importantíssims d’aquest barri: l’actuació del carrer Zamora amb Almogàvers i 

l’actuació al carrer Tànger amb Pamplona, Àlaba i Àvila. I recordar que també està en obres 

el carrer Bolívia des de Meridiana - Badajoz. En els propers anys; ara en sortirà la licitació i 

veurem la comunicació de Los Castillejos – Pamplona, molt important per a la vertebració de 

les comunicacions al barri. 

Sobre la manca de punts de recàrrega elèctrica, l’Ajuntament està revisant tota la xarxa 

elèctrica a Mobilitat i com impactarà el cotxe elèctric. En aquests moments hi ha càrregues 

elèctriques en aparcaments i alguns punts en superfície. Aquest tema s’està estudiant 

perquè no podrà ser que els cotxes carreguin només en superfície. S’està orientant que les 

càrregues es facin en els aparcaments privats i en els públics. 

Sobre les voreres del carrer Pallars, que és l'últim tram, ja es té el projecte executiu i 

dependrà de les inversions que s’aprovin quan ho podrem concretar. 

Per últim, el regidor explica que les preguntes efectuades a la plataforma Decidim.Barcelona 

seran contestades per escrit properament. 

Es tanca el Consell a les 19.50 h. 

Ma Carme Méndez 

Secretària del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Barcelona, desembre de 2020 


