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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Biblioteca Poblenou-Manuel Arranz (Joncar, 35) 

Data i hora 14 de novembre de 2019, de 18 a 20 h. 

Assistents David Escudé Rodríguez (regidor i president Consell de Barri) 

 Jordi González Maseras (vicepresident Consell de Barri) 

 Francesc Xavier Bañón Fàbregas (conseller tècnic) 

 Silvia Casorrán Martos (consellera de barri GMDBComú) 

 Lourdes Arrando Bellés (consellera GMDERC) 

 Inmaculada Bajo de la Fuente (consellera GMDPSC) 

 Fernando Gómez i Carvajal (conseller GMDJxC) 

 Josep Garcia Puga (gerent) 

 Anna Selva O’Callaghan (secretària del Consell i tècnica de barri) 

Entitats i equipaments 

Joaquim Pruna Castells (Club de Futbol Atlètic Poblenou) 

Mercè Ayora Soler (Colla del Drac) 

Ciutadania a títol individual: 60 persones  

Ordre del dia: 

1. Seguiment de les obres: escola La Mar Bella i plaça Sant Bernat Calbó. 

2. Valoració de la Festa Major del Poblenou 2019. 

3. Calendari del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

4. Altres temes:  

 plaques de la rambla del Poblenou. 

 canvis de mobilitat al Camí Antic de València. 

 ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou. 

 projecte Garlanda 

5. Torn obert de paraules. 

La Sra. Silvia Casorrán, consellera del barri del Poblenou, dóna la benvinguda als veïns i veïnes a 

aquesta primera sessió del nou mandat del Consell de Barri del Poblenou. Agraeix en primer lloc 

la tasca de la consellera sortint, la Sra. Carlota Falgueras i, en segon lloc, l’aprenentatge que ha 

tingut gràcies a formar part de l’associació de veïns i veïnes del Poblenou durant més de 10 anys, 

així com la presència del veïnat del barri que espera que vinguin a tots els Consells. S’intentarà 

que aquests siguin de sis a vuit de la tarda per tal de complir la normativa en matèria de 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
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conciliació familiar. Tot seguit passa a presentar les persones de la taula: 

- Il·lm. Sr. David Escudé, regidor del Districte 

- Sr.Josep Garcia Puga, gerent del Districte 

- Sr.Jordi González, vicepresident del Consell de Barri 

- Sra. Anna Selva, tècnica de barri 

Dóna la paraula al regidor que expressa la voluntat de que el Consell sigui un espai àgil per tal de 

que fomenti la participació.També hi ha el compromís de fer tants Consells de Barri com calguin i 

informa que la porta del districte està oberta a tothom. 

Tot seguit la Silvia Casorrán presenta les dades del barri més significatives: 

 població de gairebé 34.000 habitants, 13.700 llars 

 19 persones sense sostre i 8 assentaments 

 1.300 persones en situació d’atur 

 31.500 locals 

 quant a cotxes, una mica menys que el global del districte 

 quant a motos, una mica més que el global del districte 

 gran població de nens i nenes de 3 a 16 anys, un 23% de la població global del districte 

 moltes visites a la biblioteca del barri (23% del total de visites a les 6 biblioteques del 

districte) 

 un total de 842 gossos censats al barri d’una població de 5.700 gossos al districte 

 una dada significativa del districte és que hi ha molt poques places de residències per a 

gent gran 

1. Seguiment de les obres: escola La Mar Bella i plaça Sant Bernat Calbó (veure 

annex 1) 

Situació de les obres de l’escola La Mar Bella i el voltant de la plaça: 

- reforma dels edificis antic i nou que en aquests moments estan en obres però que està 

previst que acabin a finals de desembre-principis de gener. Les properes setmanes 

començaran les obres de l’edifici nou, amb el que es completaria la proposta de la nova 

escola La Mar Bella. Cap al mes d’agost o setembre de l’any vinent l’obra estarà finalitzada 

- tots els infants que han estats reubicats a l’escola La Flor de Maig podran tornar a l’escola 

La Mar Bella un cop finalitzades les obres 

- amb les obres s’ha ampliat una part del pati on hi haurà un equipament que serà escolar 

però també hi ha la intenció de que sigui obert i compartit per fer activitats obertes al barri 

- quant a la plaça Sant Bernat Calbó, es va fer un procés participatiu a petició dels veïns i 

veïnes que va començar al març del 2017 i va finalitzar al març del 2018. Durant aquest 

any, han tingut lloc diferents taules de treball amb l’objectiu de millorar els usos de la 

plaça, ja que és un espai amb una gran activitat tan veïnal com educativa. Es van 

consensuar unes actuacions que es materialitzaran durant el 2020, d’acord amb el nou 

pressupost, i que faran possible la finalització de les obres tant de l’escola com de la plaça 

- El projecte consisteix en anul·lar la circulació de vehicles en relació a Marià Aguiló i a la 

rodona de la rambla del Poblenou, aconseguint fer una plaça on no hi passi cap cotxe. Com 

a zones d’activitat hi hauria el pati de l’escola amb qui es treballarà el projecte de “patis 

oberts”, i diversos espais de joc i esportius. 
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Preguntes i respostes sobre el punt 1 de l’ordre del dia: 

P: En Ramon comenta que sobre el tema del tancament de l’escola i el pati obert és complicat 

obrir el pati ja que la base de la porta és de formigó. També voldria saber com està el 

projecte de la part C de l’escola i si estarà finalitzada el 2020, ja que interfereix en la vida 

del barri. Per últim, pregunta també si hi haurà algun canvi en el pressupost i com és que 

s’han endarrerit tant les obres. 

R: Després de reunions amb el Consorci d’Educació, es comunica que està previst que al 

setembre del 2020 l’escola estigui finalitzada. L’obra està pressupostat sobre els 6 milions 

d’euros. Respecte el pati, aquest estarà tancat sempre que correspongui, i estarà obert en 

els moments que s’asseguri un horari d’obertura i tancament i una neteja, sempre dins del 

programa de “patis oberts”. 

P: En Ramon Pasqual pregunta sobre el poliesportiu. Com es farà? Sortirà a concurs? Qui es 

farà càrrec d’aquest espai? 

R: En un primer moment serà el Districte de Sant Martí qui es farà càrrec del poliesportiu, i 

després en funció de l’ús que es faci i de les necessitats del barri, ja es veurà com es 

gestiona. 

P: L’Anna, de la Comissió de Seguiment de les obres de l’escola La Mar Bella, vol saber com 

està el tema de l’ascensor. 

R: Aquest tema de l’ascensor s’està resolent. L’ascensor s’instal·larà en breu. 

2. Valoració de la Festa Major del Poblenou 2019 

La tècnica de barri exposa la valoració de la Festa Major: 

Enguany la Festa Major del Poblenou ha tingut lloc del 6 al 15 de setembre. 

Han participat 44 entitats del barri i el grup motor amb qui ens hem reunit ha estat format per: 

Coordinadora d’Entitats de Poblenou, ACR Comissió de Festes i ACS Bac de Roda. 

S’han programat 525 activitats, un nombre similar al 2018. Han hagut alguns esdeveniments amb 

un gran aforament com el Castell de Focs o el Correfoc, així com alguns concerts. 

S’ha fet una llicència de via pública única per totes les activitats a excepció del Correfoc, Castells 

de Focs, Cursa de Poblenou i Concurs de Pesca, que s’han fet a banda. 

Ha hagut poques queixes, en concret 4 per soroll i una per un canvi d’ubicació de lavabo, el que 

treballarem de cara a l’any vinent. S’han col·locat limitadors de so en 25 concerts. S’han 

contractat 98 controladors de seguretat per les nits. 

Durant les Festes Majors, el Districte ha contractat un enginyer per tal de millorar la seguretat. 

En la del Poblenou ha avaluat un total de 20 activitats. Com a remarcable, enguany s’ha fet un 

treball conjunt amb l’ACS Bac de Roda i el Servei de Prevenció i Convivència (SPC) arrel d’alguns 

actes incívics que es van patir durant les Festes Majors del 2018 al parc central de Poblenou. S’ha 

resolt amb èxit. Una altra novetat ha estat la instal·lació d’un punt Lila contra les agressions 

sexistes a la rambla del Poblenou i un punt a la zona de “muntanyetes” al parc del Poblenou, sota 

el lema Acció de Festa Cuida't!. 

En general, ha hagut una bona valoració del Servei de Neteja i de la coordinació amb la Guàrdia 

Urbana durant les nits de concerts. 

Pel que fa a l’empresa de seguretat Nordeste, ha estat valorada molt positivament per les 

entitats. Remarquem també l’alt grau d’implicació de la Guàrdia Urbana durant la Festa Major. 

Com aspectes generals a continuar treballant al 2020: 
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1. Prendre consciència de que durant el mes de setembre tenen lloc diferents Festes Majors 

amb els mateixos efectius coincidint en el territori: Festa Major del Parc i la Llacuna, de 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, i del Poblenou, pel volum que significa en 

efectius i serveis 

2. La coordinació entre serveis i entitats 

3. La incorporació de millores de seguretat 

4. La línia de treball de l’accessibilitat: llenguatge de signes al pregó de Festa Major, 

senyalització d’elements a la via pública, incentivar l’ús de barres baixes als bars, tarimes 

més accessibles, reserva d’espai per a les persones amb discapacitats, suport a la Milla del 

Drac 

5. Reforçar el control de consum d’alcohol i drogues a menors 

6. Per últim, a la plaça Josep M. Huertas Claveria s’està consolidant un espai jove de 

referència durant la Festa Major i per tant caldrà fer un treball conjunt amb els joves. 

Preguntes i respostes sobre el punt 2 de l’ordre del dia: 

P:  Ciutadà fa un comentari: s’hauria d’anar substituint en les instal·lacions de les Festes l’ús 

dels combustibles fòssils i de gasoil per sistemes d’acumulació solar fotovoltaica, ja que 

estem en una situació d’emergència climàtica. 

R:  Molt interessant la seva aportació. Gràcies. 

3.  Calendari del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Districte (PAD) 

La Silvia Casorrán explica les fases del PAM i del PAD. Ara estem a la fase 0, on es fa la feina 

prèvia de recollir totes les propostes que havien quedat pendents de l’anterior mandat. En 

aquests moments el Govern està treballant en aquest procés del PAD amb una primera proposta 

que es presentarà al proper Plenari del Districte, al mes de desembre. A continuació, vindrà la 

fase 1, la del procés participatiu, que serà des del gener fins el març. Tothom podrà participar 

per diferents vies: online a través de la plataforma “Decidim”, presencial amb un Consell de Barri 

exclusiu i també amb debats sobre temes concrets. Tot seguit, passarem a la fase 2, que serà 

quan aquest document torni a l’Ajuntament del 16 de març fins el 24 d’abril i es farà la valoració 

tècnica-política de totes les aportacions. Les fases 3 a 5, de suport, concreció i votació tindran 

lloc els mesos d’abril i maig. A finals de juny l’aprovació definitiva del PAM i del PAD als districtes. 

Al juliol es farà el retorn de tot el procés en un Consell de Barri. 

4. Altres temes: 

Plaques de la rambla del Poblenou 

El gerent informa que s’han col·locat correctament 2 plaques i manca col·locar-ne 3 de noves. 

Les dues incorrectes són la de Josep M. Huertas Claveria i la de Joan Garcia Olivé. Les que falten 

són les d’Agapito Fernández, Jaume Batlle i Anna Garcés. S’ha pogut fer aquesta feina gràcies a 

la col·laboració de la Junta de l’Arxiu Històric del Poblenou. Està previst que gràcies al servei de 

Patrimoni i l’Arxiu Històric, al llarg de les properes setmanes o mesos estigui solucionat aquest 

tema. El sistema que s’ha utilitzat darrerament per evitar el vandalisme és que si es treu una 

placa del seu lloc aquesta es trenca. De moment no es trauran les dues plaques que estan mal 

col·locades fins que les puguem ficar totes bé i finalitzar el treball. Es demana disculpes de part 

del Departament d’Escultura i del Districte pels errors que s’han comès alhora de col·locar-les. 

Ciutadà assistent al Consell agraeix que es donin les gràcies públicament a la gent que va 
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participar en el tema de les plaques. Ha estat un procés llarg i ha mancat un retorn de les 

novetats sobre el tema de les plaques per part del Districte. 

Canvis de mobilitat al Camí Antic de València (veure annex 1) 

El Camí Antic de València és un carrer de plataforma única que connecta Bac de Roda amb la 

rambla del Poblenou, té un senyal que indica que la prioritat és pels vianants però no obstant ser 

un eix pacificat, la configuració de les pilones convida que els cotxes passin. Hi ha molts 

equipaments en aquest tram i en canvi aquest eix s’està fent servir com a alternativa per anar 

fins el carrer Pujades o el carrer Marroc. Durant les obres dels ascensors del metro del carrer 

Pujades i també les obres de Pere IV es va habilitar aquest eix com a via alternativa a molts 

vehicles. L’institut Maria Espinalt al setembre va fer una queixa dient que la porta del centre està 

a menys de 3 metres d’on passen els vehicles. Davant això, els serveis tècnics junt amb la 

Guàrdia Urbana van proposar canviar el sentit de la circulació entre els carrers Espronceda i Lope 

de Vega, proposta que es farà efectiva a curt termini, ja que és un canvi de senyalització. 

En aquest mandat es prioritzarà el tema de la seguretat dels infants en l’entorn escolar. 

Preguntes: 

P:  La Patricia Nieves comenta que amb el canvi de sentit del tram de Camí Antic de València, 

no pot accedir al seu carrer per c/ Pallars ni c/ Pujades perquè no tenen la clau de les 

pilones, per tant sol·licita accés via pilones del carrer Marià Aguiló, donat que és veïna 

d’aquest carrer. 

R:  No ens consta. Ens ho mirem però la idea és anar a buscar la via bàsica i no passar pels 

carrers pacificats. 

P:  Jordi Vigorra pregunta com quedarà la circulació que baixa per c/ Espronceda i arriba cap a 

c/ Lope de Vega per passar per l’ambulatori i continuar per Bilbao avall. Com s’accedirà al 

CAP?  

R:  La solució està en baixar Espronceda fins a Pujades i girar Lope de Vega fins el CAP. La 

situació s’ha analitzat i no afecta ningú per arribar a la seva destinació, en tot cas cal fer 

una mica més de volta. 

P: L’Anna Sans, com a representant de l’espai camí escolar de les AFAS del Poblenou: 

l’objectiu que tenim és millorar la mobilitat en aquests entorns i oferim la nostra 

participació per millorar tot el que tingui relació amb aquest aspecte. Fa any i mig van 

enviar al Districte una sèrie de treballs que s’havien fet a diferents escoles, identificant punt 

conflictius en determinats llocs escolars i encara s’espera resposta del Districte. Fa quinze 

dies es va contactar el regidor via e-mail per establir un espai de treball conjunt. 

Per tant, esperen que en els propers dies puguin presentar aquest programa. 

R:   El regidor respon que la intenció no és només pacificar o treballar amb aquests espais, sinó 

replicar el que estem treballant a dia d’avui a tot el districte i a tota la ciutat. Es treballarà 

aquest tema amb Guàrdia Urbana. 

La consellera comenta que disposem d’un anàlisi que va fer Guàrdia Urbana al 2016 de 

totes les escoles, instituts i escoles bressol del districte, on ja destaca els punts més 

conflictius i les mesures més urgents. 

P: Usuari de la zona explica que a la zona entre Bilbao i Marià Aguiló hi ha una sèrie de motos 

i cotxes on no es pot aparcar, ja que obstaculitzen el pas de la gent. 

R: En els carrers de plataforma única està prohibit aparcar, però a la plaça de Can Felipa hi ha 
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unes places d’aparcament lliures que s’utilitzen per a la descàrrega de mercaderies, però a 

la nit també estan plenes. Aquest és un tema que ja s’ha parlat amb serveis tècnics i s’està 

estudiant que via senyalització o altres maneres quedi clar que allò té només un ús de 

càrrega i descàrrega en horari permès i que la resta de l’horari està prohibit. 

P: El carrer Llatzeret creua amb Bilbao de baixada i des de fa 2 mesos passen cotxes en 

contra direcció (50 o 60 km/h) per anar fins a la rambla, per passatge Cantí o Marià Aguiló. 

També circulen cotxes per Llatzeret per agafar en contra direcció el carrer Bilbao fins 

arribar al passatge Rovira, i no baixar fins a Llull. 

R: El carrer Llatzeret és de plataforma única on la velocitat màxima és de 20 km/h. Prenem 

nota i parlarem amb serveis tècnics. 

P: Veí demana fer un replantejament de la qüestió de la mobilitat dins del Poblenou en 

conjunt. A la part estreta del carrer Taulat es col·lapsa el trànsit. 

R:  Totalment d’acord, s’haurà de replantejar el carrer Taulat. 

P:  Representant de l’AFA de Quatre Cantons pregunta si els canvis del carrer Antic de València 

els afecta, ja que els cotxes baixaran per Bilbao i podran girar al carrer Antic de València? 

R:  Si, correcte, però evitant tot el trànsit de pas de la gent que ve des de Bac de Roda. 

Ordenació singular de terrasses de la rambla del Poblenou 

El regidor explica que la idea és deixar la situació idèntica al que tenim a dia d’avui. Han hagut 

moltes renúncies però tenim fins el 31 de desembre per començar a parlar d’aquest tema amb el 

gremi i l’associació de veïns i veïnes. 

P: En Pere diu que agafen el compromís de que quedarà tot pràcticament igual, però en 

referència a les estufes volem saber si el compromís és que es mantingui com diu 

l’ordenació singular.Aquesta ordenació contempla una comissió de seguiment que caldria 

que es reunís per informar-se dels canvis de l’ordenació singular i de l’ordenança general. 

L’ordenança general es va publicar al juliol del 2017 i donava un termini de dos anys de 

vigència de les singulars. Vol dir que fins el juliol del 2020 no es derogaria aquesta 

ordenació singular i per tant la seva aplicació seria al 2021. Voldria aclariment sobre el 

perquè es parla del gener del 2020. 

R: La voluntat és que l’ordenança quedi més o menys igual però encara no hem començat a 

reunir-nos. En breu ens hi posarem. Gràcies, mirarem el tema de la data amb exactitud. 

P: En Ramon, veí de la Rambla del Poblenou, voldria saber si segons la normativa que existeix 

actualment i la propera, quin tipus de seguiment s’està fent dels vetlladors i on puc trobar 

informació sobre aquests. 

R: Els vetlladors tenen una autorització d’ocupació de la via pública. Hi ha serveis d’inspecció 

aleatoris per tota la ciutat que envien dels de la central. 

P: En Francisco Aroca viu a la Rambla del Poblenou. Amb Fem Rambla es pretenia reduir el 

nombre de taules i defensar l’espai públic, perquè la rambla fos un passeig i no un lloc 

perquè els particulars fessin el seu negoci. També s’hauria de limitar els restaurants al 

voltant de la rambla. El soroll també és un tema que s’hauria de limitar a tota la ciutat. 

P: La Maribel viu a la Rambla del Poblenou. Expressa la seva preocupació pels locals de 24 

hores que venen alcohol sense autorització. 

R: Aquests establiments tenen autorització per vendre alcohol fins les 23.00h i qualsevol 

persona que vegi que es fa un ús incorrecte de l’horari poden trucar a la policia de barri. 
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Projecte Garlanda 

En Manel Pascual de l’ACS Bac de Roda, explica el projecte Garlanda, projecte de participació que 

hi haurà dins de Palo Alto. 

L’espai Garlanda neix a partir de les dificultats que es donen tant a les comissions de festes com 

de les entitats que organitzen activitats culturals per disposar d’un espai on guardar els 

guarniments dels carrers. Concretament es tractaria de disposar de dos naus dins de Palo Alto, 

tant per guardar guarniments com per fer exposicions obertes al barri. Seria un espai obert al 

districte i a la ciutat de Barcelona, obert a altres entitats i a escoles. Un espai de gestió cívica i 

amb les condicions tècniques necessàries. També es podrien fer cessions d’espais puntualment a 

qualsevol entitat. Dins d’aquest espai fora bo que participessin Fotoclub Poblenou i el Festival 

Escena, ja que els cal un espai de creació. Aquest projecte Garlanda seria un enllaç Forum, Palo 

Alto i en un futur La Escocesa. El Fòrum albergaria les carrosses de la Cavalcada de Reis de 

Poblenou ja que estarien en millors condicions que actualment. 

Projecte de la Casa de les Vàlvules 

L’arquitecte Toni Vilanova explica breument el projecte bàsic i executiu de l’adequació de l’espai 

interior de la Casa de les Vàlvules annexa a la Torre de les Aigües del Besòs (annex 2). 

Preguntes: 

P:  Hi ha una maqueta que reprodueixi el que era Can Girona? 

R:  Fa dos anys es va inaugurar l’espai cultural Macosa, per poder reubicar unes fotografies de 

gran format que recordessin aquest espai. Aquest projecte s’acabarà de completar en una 

segona fase amb aquesta maqueta, amb el pressupost de l’any vinent. 

P:  S’agrairia que s’informés i convidés a participar en aquests tema als gestors de la Torre de 

les Aigües. 

R:  En un principi aquest punt no entrava en l’ordre del dia però el Sr. Vilanova ha vingut a 

explicar-ho ja que ho tenia agendat i després de consultar-ho amb la comissió de 

seguiment, s’ha decidit donar-li un espai per poder fer aquesta explicació tan interessant. 

5.  Torn obert de paraules 

P:  En Francisco Aroca, exposa la necessitat de que hi hagin lavabos públics. 

R:  La consellera respon que a la plaça Dolors Piera, hi haurà un bany públic adaptat que 

s’obrirà juntament amb els horts.   

 El regidor comenta que els lavabos públics es van retirar perquè eren perillosos sobre tot 

per la nit. En aquests moments hi ha un pla per instal·lar 10 lavabos públics a cada 

districte. 

P: En Jordi Vigorra pregunta qui és el responsable de la neteja dels carrers del Poblenou. Els 

mobles i restes de runes romanen dies al carrer sense que el servei de neteja els reculli. 

R: El regidor respon que el responsable de la neteja és qui llença brutícia indegudament. El 

que s’ha de fer és per una banda prevenir, educar, i si es el cas, sancionar, i per una altra 

banda trucar al telèfon del civisme i si cal al 112. 

P: L’Andrés, artista del barri, pregunta com és que no es concedeixen llicències d’activitat en 

locals industrials per ús dels artistes. Demana que es regularitzi aquesta situació. 

R: El regidor respon que estudiaran la proposta però que no és competència del Districte. 

P: La Gabriela Codet, de l’AFA de l’escola les Acàcies, junt amb l’AV de Poblenou, han 

reclamat la remodelació de la plaça i jardins del Dr. Trueta, ja que es troba en un estat 
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molt lamentable. Reclamen que en aquest nou mandat s’activi aquesta demanda per tenir 

un espai públic en condicions. 

R: El regidor comenta que aquest tema concret de Dr.Trueta ha d’anar com a tema de barri 

dins del PAD, ja que en el cas de que sigui aprovat hi haurà d’haver un pla d’inversions per 

fer una actuació a la plaça. 

P: L’Andrés comenta que el monument al Dr.Trueta és lamentable així com la seva ubicació 

que considera que no es l’adequada. 

 Així mateix, la font que està al lateral del cementiri del Poblenou i que ja no funciona, 

ocupa un espai que es podria utilitzar per posar un frontó, o bé un espai per skaters. 

R: El regidor respon que la ubicació del monument és una discussió de fa molts anys, hi ha 

veïnatge a favor i veïnatge en contra. 

 Troba molt positiva la proposta esportiva però el problema és que aquest espai està a 

sobre d’un dipòsit fluvial i és inviable fer una obra a sobre, ja que seria perillós. Es tornarà 

a consultar per veure si es pot instal.lar alguna infraestructura esportiva més lleugera. 

P: Ciutadana subscriu el comentari d’abans sobre la manca de lavabos públics al barri i a la 

ciutat de Barcelona. 

 Sobre el tema dels gossos, expressa el seu neguit per la manca de pipicans i els problemes 

de brutícia que comporta. 

R: El tema dels gossos és incivisme. L’Ajuntament va repartir unes ampolletes en el seu 

moment, però sempre hi ha situacions incíviques. Estudiarem els espais pels gossos, sense 

perjudicar als espais de la petanca. 

P: La Meritxell demana que es faci alguna actuació sobre les rates i ratolins que hi ha a 

l’edifici històric al costat de l’escola La Llacuna, ja que hi ha perill de que entrin dins de la 

mateixa. 

P: El Manel Pasqual com a membre de l’ACS Bac de Roda, explica que eren gestors de l’hort 

urbà anomenat “hort dels pebrots”, ubicat al carrer Fluvià al costat de la Diagonal i que 

abans de que acabi l’any es tancarà perquè està previst que es faci una zona verda. Llegeix 

un escrit adreçat al districte exposant la tristor que suposa la pèrdua d’aquest hort urbà pel 

tot el que significa pel veïnatge i la necessitat de que es pugui disposar d’un altra espai per 

fer-ne un altra, com podria ser en la nova zona verda que es projecti al mateix lloc, amb la 

intenció de conservar l’ecosistema que es va construir amb l’hort. 

R: El regidor comenta que li ha agradat molt l’escrit del Manel sobre l’hort dels pebrots,. A 

Cristóbal de Moura hi haurà una part reservada per als horts urbans. I aquest en concret es 

traslladarà al costat i no es perdrà totalment. 

P:  La Dunia, veïna de l’hort dels pebrots subscriu el que acaba de dir el Manel, insistint que es 

important que es conservi aquest ecosistema que es va crear. 

 Com a membre de la junta de l’escola Fluvià també expressa el seu acord en reduir la 

velocitat dels cotxes al voltant de les escoles no només a Poblenou sinó a tota la ciutat. 

R: El regidor està totalment d’acord en la reducció de la velocitat dels cotxes en els espais a 

l’entorn de les escoles i també expandir-ho a tota la ciutat, per evitar accidents i 

contaminació. 

P: Les autoescoles tenen permís d’aparcament a Sancho de Ávila cantonada amb Llacuna? Ja 

que fan una ocupació d’espai públic exagerada a determinades hores molt concretes. 

R: La consellera respon que la solució està en enviar patrulles de la Guàrdia Urbana, o bé que 
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els veïns i veïnes formulin una queixa. 

 El regidor explica que el millor és trucar al 112 perquè quedi constància. 

P: En Ramon explica que al parc del Centre hi ha el “pou del món”, un espai que fa vergonya. 

R: Es traslladarà a Parcs i Jardins aquesta queixa. S’ha de decidir que es fa amb el “pou del 

món”. 

El Consell de Barri finalitza a les 20.30 h. 

Anna Selva 

Secretària del Consell de Barri del Poblenou 

Barcelona, 26 de novembre de 2019  


