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Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Centre Cívic Sant Martí, sala d'actes, planta baixa (Selva de Mar, 215) 

Data i hora 17 d’octubre de 2019, de 18.05 a 19.58 h. 

Assistents David Escudé Rodríguez (regidor) 

 Francesc Xavier Bañón Fàbregas (conseller tècnic) 

 Eva Campos (consellera) 

 M. Eugènia Angulo (consellera) 

 Oriol Puig (conseller) 

 Joan Pujol (conseller) 

 Josep Garcia Puga (gerent) 

 Carme Herrero (coordinadora territorial) 

 Cristina Colmena (secretària del Consell i tècnica de barri) 

Entitats i equipaments 

 AV Sant Martí Vocalia de gossos de l'AV Sant Martí 

 Vocalia de persones amb diversitat funcional de l'AV de Sant Martí 

 Coordinadora VERN CESOVE 

 Centre d'Estudis Sant Martí Verneda Solidària 

 Eix Comercial Sant Martí Parròquia de Sant Martí 

 Escola d'Adults de la Verneda-Sant Martí 

 Comunitat del Pàrquing de la Pl. Porxos 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 

Ordre del dia: 

1.- Seguiment de les obres de la biblioteca Gabriel García Márquez i calendari d’altres obres 

i projectes. 

2.- Informe de seguretat al barri. 

3.- Cartipàs del Districte de Sant Martí. 

4.- Informació sobre la Festa Major de la Verneda-Sant Martí 2019. 

5.- Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

6.- Precs i preguntes. 

S’obre la sessió a les 18.05 h i la consellera Eva Campos explica que avui substitueix al nou 

conseller de barri, el Sr. Francesc Carmona, el qual excusa la seva assistència. També explica 

els nous horaris dels Consells de Barri que seran de 18 a 20 h per complir la normativa vigent. 

Presenta la taula d’aquest Consell: gerent del Districte, Sr. Josep García Puga, el sotsinspector 

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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de la Guàrdia Urbana del Districte, Sr. Jordi Oliveras i el regidor del Districte, Sr. David Escudé i 

li dóna la paraula a aquest últim. 

El regidor del Districte dóna la benvinguda a tothom i dóna pas al primer punt de l’ordre del dia. 

Punt 1. Seguiment de les obres de la biblioteca Gabriel García Márquez i calendari 

d’altres obres i projectes (veure annexos) 

Elena Orte, arquitecta de Suma Arquitectura fa la presentació de les obres de la biblioteca. 

Explica que l’objectiu era fer un edifici obert a l’espai públic, amb una plaça elevada, amb varis 

accessos, miradors i terrasses. L’edifici té un gran pati interior amb una funcionalitat específica 

bioclimàtica. El terrat té unes grans lluernes que recullen la llum exterior per il·luminar tots els 

espais de la biblioteca. 

La biblioteca consta d’una planta baixa molt oberta i d’accés directe al carrer, una planta 

inferior lleugerament soterrada oberta a uns jardins, tres plantes de biblioteca i una planta 

superior on estan les lluernes i altres instal·lacions. 

L’edifici té una certificació de màxima sostenibilitat energètica. El pati central interior serveix 

per a acumular calor a l’hivern i evacuar aire calent a l’estiu. La coberta de l’edifici està 

recoberta de plaques fotovoltaiques per captar l’energia que es farà servir a la biblioteca. 

També hi ha un sistema per recollir l’aigua de pluja i poder regar tots els jardins i plantes de la 

biblioteca. 

A la planta inferior s’accedeix pel carrer Concilio de Trento o per l’interior de la biblioteca. En 

aquesta planta hi haurà una sala polivalent amb capacitat per a unes 100 persones, un espai 

per l’arxiu històric per ús comunitari i una part comú de serveis, i els jardins. L’edifici s’està 

construint amb fusta estructural. Són 4.000 m2 de superfície de biblioteca i 1.200 m3 de fusta. 

És fusta amb certificació d’origen de boscos sostenibles i es porta d’Àustria. L’estructura es 

munta en uns tres mesos i mig. 

Previsions econòmiques i de calendari: 

Estat actual de l’actuació: Obra en execució 

Previsió de finalització de les obres principals: Novembre 2020 

Previsió de posada en servei d’instal·lacions i mobiliari: Març 2021 

Preguntes: 

- La representant de la Vocalia de persones amb diversitat funcional, pregunta pel grau 

d'inclinació de la pendent de la rampa que va a la planta soterrada, també si té antilliscant i 

doble barana. També pregunta si hi haurà plànols en tres dimensions per a persones amb 

discapacitat visual o només estarà el terra marcat amb encaminats, i si els ascensors seran els 

nous adaptats, que són sonors i es pot parlar. I, per últim, si els espais de refugi estan marcats. 

La resposta és que té un 8% de pendent i antilliscant doble barana. Només està previst el terra 

amb encaminats. Els ascensors seran dels adaptats i hi haurà bucles magnètics en diversos 
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espais. Tenen polsador d'alarma i els espais de refugi estan al costat de les escales d'evacuació, 

estan marcats i són d'ús exclusiu. 

- Un veí pregunta si s'ha tingut en compte l'acústica. També la vol, perquè si el muntatge és 

tant ràpid no està acabada fins el 2021, un any desprès. Vol saber si a la planta soterrani hi 

haurà un espai polivalent, tipus auditori on es podran fer activitats diverses i culturals. 

La resposta aclareix que fins el novembre del 2020 no estarà acabat l'edifici i desprès són 

necessaris 4 mesos per instal·lacions, mobiliari,... 

A la planta soterrada hi haurà un auditori amb funcionalitat polivalent, perquè es podran moure 

cadires,..., i així poder a condicionar l'espai a qualsevol tipus d'activitat. 

- La representant de l'entitat Xarxa Comunitària demana si es pot explicar una mica més les 

característiques d'eficiència energètica. 

La resposta és complexa perquè és un tema molt ampli, perquè la sostenibilitat està tant en els 

materials principals que s'estan fent servir per a la construcció de l'edifici, com altres materials 

com les plaques fotovoltaiques, que l'energia que generen directament es consumeix. Els 

materials d'aïllament provenen de reciclat o seran en un futur reutilitzables. El 100% de l'aigua 

que cau a la coberta i als jardins es reutilitza pel reg. També cal tenir en compte la protecció 

solar directe, que evita consumir climatització, per això la envolvente està orientada cap al 

nord. 

- El president de la Coordinadora Vern fa una pregunta més cap a l'equip de govern relacionada 

amb com quedarà el carrer Concilio de Trento, un cop acabada la biblioteca, si està previst que 

sigui per vianants o no, i quan es farà. 

El regidor del Districte li contesta que la voluntat del govern és pacificar-la però no pot posar 

dates. Un cop acabada la biblioteca s'haurà de veure com es fa. 

Per acabar aquest punt el gerent del Districte explica que aquesta biblioteca passarà a ser la de 

Districte, per tant acollirà tot el fons més important de totes les biblioteques del districte i 

s'especialitzarà en literatura hispanoamericana i, com indica el seu nom, en l'obra de Gabriel 

García Márquez, fent activitats específiques al voltant d'aquest escriptor i periodista. Serà una 

biblioteca important també a nivell de ciutat. 

L'Elena Orte també recorda que a la biblioteca hi haurà un racó dedicat al creador de còmics 

Francisco Ibáñez. 

La consellera Eva Campos, abans de començar el següent punt, explica que, com especifica el 

nou reglament de participació de l'Ajuntament de Barcelona, cal tornar a escollir la Comissió de 

Seguiment i la vicepresidència del Consell de Barri. Al proper Consell es votarà i les propostes 

per la vicepresidència s'han de fer arribar a la Comissió de Seguiment que tindrem abans del 

proper Consell. 

El gerent del Districte explica la situació de la resta d'obres i projectes a nivell de calendari: 

- Àrea de gossos del Parc de Sant Martí: finalització prevista al desembre de 2019. 
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- El passatge Antoni Gassol: el projecte ja estava licitat, però arran de les converses 

mantingudes l'estiu passat amb el veïnat, el projecte està en fase de modificació. S'espera que 

al desembre ja estigui el nou projecte acabat i que les modificacions no afectin la licitació 

actual, si no s'hauria de tornar a licitar. 

- Plaça dels Porxos: ja està la part executiva del projecte de la primera fase, relacionada amb el 

pàrquing i algunes modificacions en la superfície d'aquesta zona. Quedarà pendent que entri en 

el proper pla d'inversions. 

- L'Espai Pere Calafell: es té el projecte executiu de l'Escola Bressol i la llicència ja atorgada per 

començar les obres, però està l'obra retinguda perquè es vol que es faci conjuntament amb 

l'Escola de Música que hi haurà al mateix edifici. De l'Escola de Música està l'avantprojecte i ara 

s'entrarà a fer el projecte executiu. Es preveu que hi hagi pressupost per començar obres a 

finals del 2020 amb previsió de finalització al 2022. 

La consellera explica que per l'obra de la plaça del Porxos hi va haver un procés participatiu 

amb entitats, veïnat i escoles del voltant. El pressupost d'aquesta primera fase és 1.600.000€. 

Preguntes: 

- El president de l'AV de Sant Martí de Provençals comenta que amb la detecció de les terres 

contaminades del parc de Sant Martí van quedar altres zones afectades com l'àrea de jocs 

infantils i els horts urbans de Can Cadena i voldria que s'expliqués en quina situació estan. 

El regidor contesta que la previsió és que al febrer-març de 2020 s'acabin els treballs. 

La consellera explica que a les persones que tenien assignats horts i que no els han pogut 

treballar durant aquest temps, se'ls compensarà allargant el seu conveni de cessió. 

- La representant de la parròquia de Sant Martí de Provençals explica que hi ha poca 

il·luminació al carrer que passa per la parròquia, provocant molta foscor a la zona. 

El regidor contesta que queda anotat. 

La consellera Eva Campos vol puntualitzar que s'ha canviat el tipus de llum, no essent tant 

brillant. És una llum càlida que no afecta tant a la biodiversitat del parc, però miraran com ha 

quedat aquest canvi. 

- La representant de la Vocalia de persones amb diversitat funcional vol saber quina és la 

temperatura de la llum, si és de 3.000 a 4.000 graus. 

La resposta és que és de 3.000. 

- Una veïna vol saber si a l'Espai Pere Calafell, que es farà una guarderia d'aquí uns tres anys, i 

ara s'estan fent exposicions de tant en tant, si es continuaran fent o es farà servir per una altra 

cosa durant aquest temps. 

El gerent explica que en aquest espai es traslladarà l'escola bressol, que actualment hi ha al 

centre cívic, i també s'amplia amb un espai familiar. La biblioteca que hi ha al centre cívic 

passarà al nou edifici de 4.000 m2. Això farà que al centre cívic quedin espais lliures i que entri 
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en un procés de millora i remodelació. S'haurà de veure on es posarà la sala d'exposicions o si 

hi hauran vàries. No es faran exposicions a l'espai per les obres. 

- Una veïna pregunta si el lector o futur lector de la biblioteca pot participar en el projecte 

d'aquesta. 

La consellera Eva Campos explica que la biblioteca és un projecte tancat, que ja ha passat per 

diverses fases, que ja es va presentar al veïnat i que ja s'està construint. La consellera li 

comenta que si l'interessa, se li pot fer arribar la informació sobre el projecte. 

Acabades les preguntes, el regidor dóna pas al següent punt de l'ordre del dia. 

Punt 2. Informe de seguretat al barri. 

Aquest punt l'explicarà el Sr. Jordi Oliveras, sotsinspector de la Guàrdia Urbana del Districte. 

- Informe sobre trànsit, es basa en l'anàlisi de les trucades que fan el ciutadans, en relació a 

bicicletes, patinets, excessos de velocitat, alcoholèmia,... 

Fa aproximadament un any que en els diferents Consells de Barri es va presentar la nova 

normativa sobre el vehicles de mobilitat personal, com patinets, bicis,....Des de llavors patrulles 

de la Guàrdia Urbana en bicicleta denuncien i sancionen totes les infraccions al respecte, en 

concret s'han fet més de 1.500 denúncies. Les dades sobre proves d'alcoholèmia i drogo test 

segueixen igual. 

- Sobre assentaments, es constata que no és un barri on hi hagin gaires. Es controlen, amb 

unitats especialitzades, els espais i locals detectats. El desallotjament del local de la Tresoreria 

de la Seguretat Social, que fa temps es va fer, es controla i no s'ha tornat a ocupar. Les dades 

actuals diuen que ha baixat molt aquest tema. 

- També, a través de les trucades del veïnat sobre comportaments incívics en les places i 

carrers del barri, comenta que es fa un control amb patrulles uniformades i de paisà. 

Destaca que es fa presència a la sortida de molts instituts, i que hi ha una interlocució molt 

fluïda amb les direccions d'aquests per fer un control, a banda de l'absentisme, del consum i el 

tràfic de drogues. 

Les places del territori que cal destacar pel control que es fa per consum d'alcohol, drogues o 

per soroll i altres actes incívics, són la plaça de la Infància, la plaça. els Porxos, el parc de Sant 

Martí i l'espai exterior de l'església Sant Lluís Gonzaga, on es fan moltes intervencions. 

- Des del servei s'intenta millorar l'eficàcia i la presència policial, optimitzant al màxim els seus 

recursos. 

- Respecte a la seguretat es comenta que es treballa de forma coordinada i diària amb els 

Mossos d'Esquadra, que han obtinguts nous recursos en aquests últims mesos, ajuda a fer-los 

més visibles i poder atacar els problemes que preocupen més als ciutadans. 

- Les dades que tenen actualment són parcials, per això no les comenta. Però sí que comenta 

que la percepció subjectiva sobre seguretat que té el ciutadà no es correspon amb les dades 

objectives sobre actes delictius comesos a la ciutat. 
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Preguntes: 

- La representant de la Vocalia de persones amb diversitat funcional pregunta si es podria crear 

un número de Whatsapp per poder fer denúncies. 

També vol saber si hi ha un protocol per demanar furgonetes accessibles per a les persones 

que van en cadira de rodes motoritzada i han de ser traslladades en ambulància, perquè no 

poden ser acompanyades ni tan sols poden pujar la cadira de rodes. 

El regidor del Districte contesta que traslladaran el tema a la Corporació Metropolitana del Taxi. 

El sotsinspector comenta que la sergenta Carballo es posarà en contacte amb ella per trobar la 

manera de fer arribar aquests problemes d'estacionament que plantejava. 

La Guàrdia Urbana té furgonetes però no per fer aquest tipus de servei, tot i que creu que si li 

demanen a l'agent que li porti la seva cadira ho farà, perquè estan per ajudar a les persones, i 

si no ho fan, serà per una raó important. 

També explica que es posen denúncies per estacionament en PNR, que són prioritàries, i es 

dóna avis a la grua municipal. 

- Un veí de rambla Prim 240 valora l'actuació de la policia en diversos problemes recents a la 

zona i la tasca dels agents cívics en el tema dels patinets. Creu que als carrils bicis falten 

senyalitzacions verticals per facilitar saber per on han de seguir aquests vehicles. També li 

preocupa el tema MENAS, malgrat s'ha dit que allà no hi aniran. 

Li preocupen dos temes que van sortir a l' Audiència Pública: un que van comentar unes mares 

sobre la trobada de xeringues en un àrea de jocs i un altre sobre l'exercici de la prostitució en 

la plaça de la Pau. 

El regidor comenta que s'han desmentit les notícies relatives a la ubicació d'un centre pels joves 

al lloc on la notícia publicada es referia, on van pisos. 

Respecte el tema de les xeringues, comenta que és un tema que preocupa molt, i que en cas 

de trobar-ne s'ha de trucar al 112 que immediatament envia a una brigada. S'ha demanat i està 

en marxa un tercer dia de recollida i amb més hores, que coincideixi amb l'entrada i sortida dels 

infants de l'escola perquè no s'ho trobin. 

La consellera contesta que no és veritat que hi hagi prostitució en aquest barri. Explica que hi 

ha una colla de nois i noies joves que es relacionen entre ells i que no té res a veure amb 

temes de prostitució. 

Sobre el tema de les xeringues, explica que al barri de Sant Martí no es troben i que al barri de 

la Verneda i la Pau s'han trobat de forma molt puntual. En tots aquests temes hi han relats 

falsos per part de determinades persones o grups, que no ajuden i que generen por i que no 

ajuden ni al barri ni als veïns, ni tampoc al govern. 

El regidor comenta sobre el tema xeringues que, malgrat tot, s'està treballant en la zona tal i 

com es va acordar. 



 

 

Resum d'acords del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals pàg. 7 
 

El sotsinspector agraeix la valoració sobre les intervencions de la policia, en aquests casos de 

Mossos, i comenta la tasca important dels agents cívics als barris del Besòs i la Verneda i la 

Pau, per reforçar la tasca contra actituds incíviques en el tema de patinets,... Valora 

l'experiència com a molt positiva i que es podria fer extensiva a altres barris. 

- El president de l'AV de Sant Martí de Provençals vol saber com es pot resoldre el tema de 

l'assentament de sota del pont de Calatrava, responsabilitat del Districte de Sant Andreu i 

d'ADIF i que afecta al barri. També comenta que al proper Consell de Barri de la Verneda i la 

Pau es presentarà un manifest signat per les quatre associacions d'aquella zona més l'AV de 

Provençals i la de Sant Martí on es posicionen al voltant de totes aquestes problemàtiques que 

estan sortint avui. I en tercer lloc, comenta que VOX es dedica a fer pintades pel barri, entre 

elles a la porta del local de l'Associació de Veïns i Veïnes. 

El sotsinspector referent a l'assentament del pont comenta que és el Districte de Sant Andreu 

qui ha de fer les gestions pertinents, que segurament ja ha començat a fer. 

També comenta que qualsevol pintada es denunciada pel agents si és vista, i si són ofensives 

es netegen immediatament. Poden trucar al 112 per poder buscar una solució.  

La consellera explica que des del Departament de Llicències i Espai Públic s’ha obert un 

expedient contra ADIF pel tema dels solars ocupats i s’ha demanat una reunió conjunta amb el 

Districte de Sant Andreu per tractar aquest tema. 

- Un veí vol saber l'horari de les terrasses dels bars, perquè aquest estiu han patit moltes 

molèsties i si han trucat a Guàrdia Urbana, no s'han presentat. Es refereix al carrer Andrade a la 

plaça on està ubicada l'AV. També comenta que s'haurien de vigilar els excrements del gossos, 

doncs hi ha per tot arreu. 

El sotsinspector contesta que sí que treballen amb la policia administrativa que controla els 

locals i les terrasses, i les llicències. Es treballa en una taula amb aquesta policia i els Serveis 

Jurídics del Districte que està molt atenta a qualsevol vulneració de la normativa per part de 

qualsevol local. La sergent parlarà amb ell per prendre nota del local concret al que es refereix, 

per poder parlar i evitar que torni a passar. 

Respecte els excrements també es denuncien si es veuen. 

- Una veïna pregunta si en la part de fora dels bars que tenen un espai amb fustes per sortir a 

fumar, poden treure cerveses. Al carrer Guipúscoa 132 hi ha un bar que ho té hi ha una vorera 

molt estreta i hi costa passar. 

El sotsinspector comenta que no poden fer una terrassa sense llicència. La sergent parlarà amb 

ella per prendre nota del local concret al que es refereix, per poder parlar i evitar que torni a 

passar. 

La consellera Eva Campos tanca aquest punt i dóna pas al següent en l’ordre del dia. 
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Punt 3. Cartipàs del Districte de Sant Martí. 

La consellera explica que aquest cartipàs es va aprovar el 30 de setembre de 2019 en sessió de 

Plenari. Hi haurà un govern més ampli amb 11 consellers i conselleres. D’aquests 11, 5 són 

consellers/es que ja estaven al mandat anterior i 6 són nous. Això assegura, per una banda 

seguir treballant l’agenda política marcada, i permetrà encara més, estar presents als barris i 

poder seguir treballant per reduir desigualtats socials, la defensa dels drets socials, la diversitat, 

la convivència, feminismes...  

És un cartipàs que fa visible les dones que recuperen l’espai de representació perdut; en 5 del 6 

grups polítics municipals seran dones qui representaran a la Junta de Portaveus. S’incrementen 

els espais de participació ciutadana perquè s’han creat nous Consells: emergència climàtica i 

transició ecològica, el d’esports que el portarà el mateix regidor, el de mobilitat, accessibilitat i 

diversitat funcional, el d’economia social, comerç i ocupació, el de prevenció, seguretat i 

convivència que portarà també directament el regidor. Es mantenen els Consells: escolar, gent 

gran, dona, salut, cultura, memòria democràtica, memòria històrica i industrial. 

En resum: 

Àrees Conseller/a 

Comerç, Mercats i Consum, Salut i Turisme Javier Mesía 

Economia Social i Solidària, Ocupació, Infància, Joventut i Educació Jordi Martín 

Urbanisme Francesc Carmona 

Ecologia Urbana (Medi Ambient), Habitatge Eva Campos 

Mobilitat i Accessibilitat Silvia Casorrán 

Esports Joan Pujol 

Serveis Socials i Gent Gran Silvia López 

Feminismes i LGTBI, Drets de Ciutadania, Immigració i Interculturalitat Lorena Domínguez 

Cultura, Participació i Transparència Inmaculada Bajo 

Cooperació Internacional, Memòria Democràtica i Patrimoni Industrial Sandra Enrique 

Prevenció i Seguretat David Escudé 

Barris Conseller/a Barri 

El Camp de l'Arpa del Clot Javier Mesía 

El Clot Javier Mesía 

Sant Martí de Provençals Francesc Carmona 

La Verneda i La Pau Eva Campos 

Provençals del Poblenou Jordi Martín 

El Besòs i el Maresme Silvia López 

Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou Joan Pujol 

El Poblenou Silvia Casorrán 

El Parc i la Llacuna Lorena Domínguez 

La Vila Olímpica del Poblenou Inmaculada Bajo 

La mateixa consellera tanca aquest punt, perquè no hi ha preguntes i dóna pas al següent punt. 
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Punt 4. Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

La consellera explica que el PAM i el PAD es realitzen cada principi de mandat i es on es 

marquen les propostes i projectes pels propers 4 anys, que es doten pressupostàriament al 

PIM. 

- Els espais de participació presencial seran uns 100 aprox. 

- Es manté la dualitat presencial i online a través de la plataforma Decidim Barcelona. 

- Professionals de Participació aniran als barris recollint propostes. 

- Es prioritzarà la participació inclusiva i diversa intentant arribar a gent que no participa 

normalment. 

- Tots els projectes i propostes han d’estar alineats amb els compromisos ODS (Objectius de 

Desenvolupament Sostenible) del 2030. 

Calendari: 

Fase 0: D’ara fins el desembre, s’ha d’elaborar la proposta inicial que s’hauria d’aprovar 

inicialment al Plenari de Districte de desembre. Aquesta primera proposta ha d’incloure els 

temes pendents de l’anterior mandat, tant els que estaven al PAD com propostes posteriors. 

Fase 1: De gener al 15 de març s’inicia el procés participatiu, portant el PAD als Consells de 

Barri, Sectorials, debats sobre àmbits concrets i amb actors específics (diversitat funcional, 

infància, adolescència, etc.). 

Fase 2: Del 16 de març al 24 d’abril es fa la valoració tècnic-política de totes les propostes. 

Caldrà revisar i acceptar o rebutjar (i justificar) les diverses propostes i projectes (a través de 

Decidim). 

Fase 3-4-5: Del 14 d’abril al 31 de maig, fases de suport, concreció i votació dels diversos 

projectes. 

26 de juny: Aprovació del PAM de ciutat als Plenaris de Districte, aprovació del PAD. 

Fase 6: Al juliol. Retorn a la ciutadania de tot el procés als Consells de Barri i/o Sectorials. 

El regidor explica que aquest calendari es pot consultar a la pàgina web del Districte. 

Preguntes: 

- Una veïna pregunta si els projectes que han quedat pendents de l’anterior mandat passaran al 

nou. 

El regidor explica que el PAD és un document que s’ha d’aprovar, que s’intenta obrir a la resta 

de grups polítics perquè participin i perquè sigui aprovat per la majoria de vots, però que pot 

passar que a Sant Jaume no hi hagi recolzament de més grups i quedi en un document que no 

es dirà Programa d’Actuació Municipal. 

El PAD és un document viu que pot prioritzar altres projectes que en el moment actual es 

considerin prioritaris. 
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La consellera Eva Campos, tanca aquest punt i dóna pas al següent. 

Punt 5. Informació sobre la Festa Major de la Verneda-Sant Martí 2019. 

Se li dóna la paraula al Sr. Roger Torrell, president de la Coordinadora d’Entitats VERN, que 

explica que la Festa Major està a punt de començar, i que serà del 4 al 17 de novembre. 

Comenta que hi ha programes de Festa Major a la sala que es poden agafar, on poden trobar 

més de 75 activitats. Dóna les gràcies al Districte, a la Guàrdia Urbana i a totes les entitats que 

hi han treballant (més de 75) i convida a tothom a gaudir de la festa. Explica que la Festa Major 

és de la Verneda i Sant Martí, perquè participen entitats dels dos barris, per tant és una festa 

que agrupa dos barris. 

També explica que a la salutació del programa de festes de la Coordinadora posa "Festa Major, 

molt més que festa", que vol dir que des de les entitats i les associacions i molts dels veïnes i 

veïnes, se li dóna molta importància a la festa, perquè es un moment per gaudir però també un 

per trobar-se al carrer amb gent diferent, de diferent edat, de diferents llocs,... Per ells i elles, 

la Festa Major no és només diversió sinó també cohesió. 

El regidor dóna pas al següent punt. 

Punt 6. Precs i preguntes. 

- Una veïna explica que a ella i al seu marit els hi agrada molt jugar a ping-pong. Van a jugar a 

les taules d’Eduardo Torroja, però molt sovint no poder jugar, perquè hi ha un sots, que quan 

reguen la gespa s’omplen d’aigua. Demana que es cobreixin amb ciment o altre material perquè 

no passi. També explica que no hi ha competicions de tenis taula per a gent gran del barri. 

El regidor li contesta que intentarà donar-li una resposta pel proper Consell de Barri i demana 

que li agafem les dades a la ciutadana per poder posar-se en contacte amb ella. 

- Una veïna comenta que fa molta falta en aquest barri un microbús, perquè hi ha molta gent 

gran al barri que té problemes de mobilitat i els costa fer desplaçaments dins del barri. Diu que 

molts altres barris tenen microbús. 

El regidor contesta que no a tots els barris, només en aquells que no hi ha cap alternativa de 

comunicació i que per les dimensions dels carrers no poden anar busos normals. La xarxa 

ortogonal permet que en aquest barri que hi hagi bona comunicació.  

La mateixa veïna pregunta com està el tema d’una nova residència per a la gent gran, perquè 

ella ha escoltat que sí que es farà, però no ha vist res. 

El regidor del Districte li comenta que aquest tema és competència de la Generalitat, i 

l’Ajuntament l’únic que pot fer és demanar-ho a la Generalitat. 

- La representant de la Vocalia de persones amb diversitat funcional pregunta que per què, si la 

normativa diu que cap rampa pot envair la vorera, el Síndic de Greuges de Calalunya i la Síndica 

de Greuges de l’ Ajuntament de Barcelona, no poden actuar i no es pot treure la rampa de 

l’oficina del CEM Júpiter, que genera un problema de seguretat als vianants. 
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També comenta que la rampa d’accés al tramvia, de la parada de Sant Martí, està plena de 

fulles, generant problemes a les persones que van en cadira de rodes, que les fa lliscar. No es 

netegen. 

Respecte els contenidors, en general, demana que es posin a prop de la vorera i que davant no 

hi hagi cap tipus d’obstacle, impedint l’accés. 

Li agradaria saber si es pot fer un projecte i pressupost per arreglar els tres ascensors, els 

vestuaris i els lavabos de la planta baixa del Centre Cívic de Sant Martí, que no estan ben 

adaptats. 

El regidor comenta que queda anotat. 

- La consellera de barri llegeix una pregunta que ha entrat per escrit de la Sra. Antonia Cruz, 

present en el Consell. Sol·licita un lloc d’esports per a gent gran en la rambla Prim amb 

Guipúscoa. 

La mateixa consellera li respon que hi ha un projecte que inclou tota la Verneda Alta, cap a la 

zona de La Pau, que serà un circuit amb mobiliari esportiu, per a gent gran i altres col·lectius, 

per poder realitzar aquesta activitat. 

- Una veïna pregunta què es farà amb el local de la General Òptica. Comenta que la porta 

d’accés als comptadors de l'aigua i la llum està oberta. 

La consellera comenta que aquest local, que es va ocupar i que ràpidament es va desallotjar, i 

sobre el que bombers va fer un informe dient que aquest edifici estructuralment podia ser 

perillós per les persones que hi havia a dins. També explica que s’està parlant amb la Seguretat 

Social, propietària de l’edifici, per adquirir aquest edifici i cedir-lo a la Generalitat per fer un 

Centre de Dia o una Residència de Gent Gran. S’està treballant en això, perquè primer cal saber 

si aquest edifici està en condicions. És un tema complex i llarg i influeixen molts factors. 

Sobre les portes obertes, la consellera comenta que es comunicarà a la propietària perquè les 

deixi en condicions. 

- Una veïna comenta que està el barri molt brut, ho veu al carrer Cantàbria amb Andrade, zona 

on ella viu. Hi ha servei de neteja, però queda tot brut. Diu que té fotos de com ha quedat el 

carrer un cop han passat aquests servei. També la zona enjardinada de l’Espai Pere Calafell 

està bruta, ho han netejat però han deixat les fulles. 

La consellera explica que la nova contracta (a partir de novembre) dels serveis de neteja ha 

sortit amb uns criteris i condicions diferents a l’anterior, que permetrà controlar millor aquest 

servei per mitjans com entre altres d’aplicacions i, per tant, millorar-lo. 

També es comenta que la neteja de l’Espai Pere Calafell no ha acabat. 

- La representant de l’entitat Xarxa Comunitària comenta que hi ha més locals, a part de la 

General Òptica, de la Seguretat Social al barri i que estan buits. Pregunta si tenen un inventari 

de locals. I demana que ja que es va a parlar amb la Seguretat Social sobre aquest local, es 

pregunti pels altres. També comenta que hi ha molts locals buits d’entitats bancàries. Comenten 

que els locals es necessiten per les entitats del barri, per negocis d’economia social i solidària, 
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inclús per habitatges, amb les condicions adequades. Diu que el problema dels locals es 

soluciona posant reixes quan es podria solucionar donant-los un ús pel barri. També explica, 

com ja ha comentat altres vegades, que l’Ajuntament té un local a Guipúscoa prop de 

Cantàbria, que se li ha dit que és un magatzem municipal, però creu que està infrautilitzat. Li 

agradaria que fos d’utilitat i obrir-lo al barri. 

El regidor li respon que ja ha parlat amb el sotsdelegat del Govern per parlar de tots els locals 

que pertanyen a qualsevol ministeri per saber quin és el seu ús i el seu futur per veure que es 

pot fer. Ha hagut bona entesa amb el sotsdelegat i s’està treballant en el tema, tot i que és un 

tema complex, i no creu que hagi problema si estem parlant d’usos lligats a temes socials. 

Segueix explicant que sobre el tema de locals d’entitats bancàries s’ha enviat o s’enviarà 

requeriment perquè els habilitin, sobretot per evitar que s’ocupin, més enllà d’això l’alternativa 

és comprar el local al propietari, i el lloguer és també voluntat del propietari. I el local de 

Guipúscoa és un magatzem que l’Ajuntament necessita per tema de neteja i manteniment, i 

que s’ha quedat petit. 

- La representant de la Vocalia de Gossos de l’AV de Sant Martí explica que des d’aquesta 

vocalia s’estan fent accions de sensibilització amb els propietaris dels animals. Començaran en 

la propera festa que hi haurà a la plaça. de la Infància el dia 19 d’octubre. 

La consellera Eva Campos dóna per tancat el Consell de Barri a les 19.58 h. 

Cristina Colmena 

Secretària del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Barcelona, 17 d’octubre de 2019 


