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Nombre de ciutadans a títol individual: 50
Ordre del dia:
- Seguiment d'obres i projectes: modificació del Pla General Metropolità del Sector Prim i
l'estació de la Sagrera.
- Retorn del procés participatiu de la plaça dels Porxos.
- Informacions diverses: Espai Pere Calafell i Premis Sant Martí.
- Precs i preguntes.
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S’obre la sessió a les 18.36 h, i la Consellera Eva Campos excusa al regidor del Districte que
està de camí i arribarà una mica més tard. Es dóna pas al primer punt de l’ordre del dia.
Punt 1. Seguiment d'obres i projectes: modificació del Pla General Metropolità del
Sector Prim i l'estació de la Sagrera. (vegeu annexos)
Respecte al Pla General Metropolità Sector Prim, el ponent, només comenta que el procés
participatiu sobre aquest sector urbanístic, que ja es va engegar, ja ha arribar a la seva fase
final. Serà una transformació urbanística important que contempla fins a un 51% d’habitatge
protegit. Aviat la proposta final passarà a la Generalitat.
Respecte a les obres de l’Estació de la Sagrera s’explica que:
-són uns 4 Km d’obres dividits en dos sectors o àmbits d’obra: el sector de les obres de l'estació
i de les que tenen a veure amb la logística dels trens, i el sector Sant Andreu.
-al sector Sant Andreu les obres estan aturades per temes jurídics i administratius.
-la primera fase ja es va fer fa temps que va ser desviar les vies del tren.
-s’ha estat treballant durant l'any fent la part més profunda de l’estació i per on passaran les
vies de l’AVE i altres. Aquesta part té una extensió 0,5 km per 80 metres, i a una profunditat a
nivell d’aigües freàtiques.
-ja s’estan posant les primeres columnes i forjat de l’estació.
-s’està acabant la desviació del col·lector de la rambla de Prim per permetre tant l’alliberament
de l’espai d’obres de l’estació com per poder tirar endavant, en un futur, la construcció d’un
dipòsit de retenció d’aigües fluvials, per part de l’Ajuntament.
-el projecte d’aquest dipòsit ja s’ha redactat i suposarà una inversió de 42 milions d’euros.
Aquest dipòsit és per evitar que en episodis de pluja intensa hi hagi inundacions a la part baixa
del Districte, tocant a la part de la ronda litoral.
-s’han reprès els treballs d’excavació del jaciment de la Vila Romana.
-ADIF ha de contractar les obres definitives per restituir la part alta de la rambla de Prim.
El ponent dona pas al torn obert de preguntes.
Preguntes i respostes:
- Un veí pregunta, quan estaran fetes les obres.
La resposta és que no és un tema de recursos econòmics (per més recursos que s'hi posin no
es pot anar més ràpid), sinó de la dimensió i dificultat de l’obra, i que per tant es preveu que
cap a l’any 2023 una part important de l’obra estarà acabada.
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- Una veïna pregunta què es farà en el tros on hi ha la Vila Romana, i el Pont del Treball que es
va desviar es tornarà a posar; què es farà amb el tros desviat.
La resposta és que amb la Vila Romana es continuaran fent els treballs d’excavació, de
documentació i d’extracció de peces de valor; quan el Servei Arqueològic de Barcelona
comuniqui que ja està tot fet, llavors es pot tapar.
S’ha documentat que aquesta Vila Romana va existir uns 500 anys, fins el segle IV
aproximadament. La pròpia tècnica arqueològica, per poder arribar a documentar les capes més
antigues no permet la conservació de la resta de caps més noves. Llavors un cop acabats els
treballs aquest tros es taparà i formarà part de l’enjardinament previst. Qui determina què s’ha
de fer amb el que queda un cop acabats els treballs, són les autoritats arqueològiques, ja que
ADIF, per normativa, només es fa càrrec del cost de les excavacions.
Respecte al Pont del Treball es respon que serà un pas transversal que connectarà les dues
bandes i formarà part del parc que hi haurà. I l’actual carretera que connecta les dues parts
serà la futura connexió / integració entre el parc, la ronda Sant Martí i la rotonda al final de la
rambla de Prim.
La mateixa veïna pregunta què passarà amb la part de la Vila Romana que queda per excavar?
La resposta és que si no s’ha d’intervenir en la zona, no és obligatori extreure-la. El titular de
terreny, que és l'Ajuntament, si vol fer alguna cosa llavors s'haurà d'extreure; no ADIF que no
hi ha de fer cap intervenció allà.
- Un altre veí pregunta si s'ha pensat fer un pas de vianants de Prim a Sant Andreu, quan es
condicionarà la rambla Prim i la zona de Prim - Santander.
Els terminis per a la rambla de Prim depenen de que l'Ajuntament construeixi el dipòsit del qual
de moment hi ha fet el projecte. Les obres, si comencen al proper mandat, seran llargues. Per
aquesta zona del sector Prim, inclosa la rambla, cal fer el projecte urbanístic. També s'ha de fer
en aquesta zona un altre tràmit administratiu, que s'anomena de reparcel·lació; és a dir, la
redistribució de les propietats de Prim. La reurbanització es paga amb les quotes que es giren
els propietaris de tots els terrenys de la zona. Per tant, no es pot precisar.
El triangle ferroviari que forma part d'un espai administrativament assignat al Districte de Sant
Andreu, té previst fer un institut i un pas adaptat per arribar a aquella zona. ADIF, quan es
reubiquin algunes vies d'aquí a un any, té previst fer un pas de vianants, que no serà un pas,
en principi, amable, perquè serà un itinerari en zona d'obres, però que permetrà el pas de
rambla de Prim a Onze de Setembre.
La zona de Santander pel que pregunta el veí també pertany al Sector Prim.
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- Una veïna pregunta què vol dir itinerari poc amable, respecte al pas de vianants.
Serà un descampat; un pas de mig kilòmetre que no viurà ningú, poc urbà.
- Un altre veí pregunta si el carrer del Pont del Treball Digne enllaçarà amb el carrer Garcilaso.
Hi haurà trànsit rodat i per a vianants.
Hi haurà molts llocs de pas de vianants i també per trànsit rodat, però molt més discret. Està
previst que cada 400 o 600 metres hi hagi un pas per cotxes, transport,... molts dels quals ja
existeixen al llarg dels quatre kilòmetres de la zona afectada.
- Una veïna del carrer Menorca amb carrer Fluvià que porta molt de temps afectada per
l'entrada i sortida de camions per les obres, pregunta fins quan continuarà aquesta afectació.
S'està acabant el formigonat d'aquesta zona, i quan es traslladin les vies al seu lloc ja no
podran entrar camions per la zona que ho fan ara. Per això, s'està preparant una altra zona per
accedir els camions amb el material a la part de Sant Andreu (Onze de Setembre - Josep
Soldevila). Per tant en poques setmanes aquesta entrada de camions pel carrer Menorca
s'acabarà.
- El representant de l'AV pregunta si es preveu la finalització d'alguna peça del sector, com ha
passat amb la Torre del Fang, o tot està condicionat a l'acabament de totes les obres.
En principi no es pot preveure i tot llegat ha de tenir una lògica d'ús urbà. Potser quan la via del
tren que va a Mataró estigui al seu lloc es podria adequar l'altra banda a la Torre del Fang.
- Un altre representant de l'AV vol agrair que aquest cop s'hagin donat terminis. I aprofita per
explicar que el carrer Fluvià s'ha embrutat molt de sorra a conseqüència de les obres, i malgrat
es llença aigua per netejar-la, la sorra queda acumulada a les voreres i caldria treure els cotxes
per poder netejar bé.
Es respon que amb el formigonat els camions ja no trepitgen tant de fang, i quan ha donat la
data del 2023 es referia al fet que les obres no poden acabar tècnicament abans d'aquesta
data.
- Una veïna pregunta si hi ha prevista alguna intervenció per conservar Can Riera.
Respecte a aquest tema el que es respon és que no es té prevista la seva reubicació ni el seu
enderroc. La masia quedarà qualificada com a equipament; per tant, les actuacions dependran
de l'administració corresponent, en funció del tipus d'equipament.
- Un altre veí pregunta pel pont inacabat si s'acabarà o que passarà.
Es respon que aquest pont que ara fan servir els busos per anar a les cotxeres, la seva
continuïtat cap a la Verneda industrial, dependrà dels plans urbanístics que es defineixin en
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aquest sectors. Queda fora de la seva intervenció i dependrà dels plans futurs en aquest àmbit
de l'Ajuntament.
No hi ha més preguntes, per tant la consellera del barri dóna pas al contingut restant dins
d'aquest primer apartat, i que té a veure amb el seguiment de projectes.
El conseller Marc Andreu fa un repàs de com estan les diferents actuacions, projectes i obres en
equipaments i espai públic al territori de Sant Martí de Provençals:
- Projectes acabats com: carril bici del carrer Selva de Mar, gespa artificial de camp de futbol
del carrer Menorca, rehabilitació de la façana i cornisa de l'Auditori de Sant Martí - Instituts.
- Obres en marxa, algunes a punt d'acabar com són: plaça de la Infància; altres en marxa com:
la Biblioteca amb una previsió de dos anys d'obres.
- Obres en licitació com són: l'Escola Bressol i l'Espai familiar a Pere Calafell, amb una previsió
d'inici d'obres per desprès d'aquest estiu.
També es comencen en breu les actuacions al parc de Sant Martí per la tala d'uns 100 arbres
contaminats per les terres, i la reposició d'uns 50 arbres (com s'ha explicat a altres consells de
barri). Està en licitació la substitució de les terres contaminades del parc, amb una previsió
d'inici a l'estiu, que permetrà posar en marxa les obres de l'àrea d'esbarjo de gossos.
- Projectes que s'estan acabant de definir com: la reurbanització del passatge Antoni Gassol, i el
projecte de la plaça Victòria Kent que està ja acabat però la dotació pressupostària serà al
proper mandat.
- En breu hi haurà obres de guals a tot el Districte, en zones poc accessibles, i en concret a
Sant Martí de Provençals als carrers: Huelva, Treball, Agricultura i Menorca (previsió d'acabats
en 4 o 5 setmanes).
S'obre el torn de preguntes:
- El representant de l'AV comenta que falta la connectivitat de la plaça de la Infància amb el
carrer Fluvià. Ara està tot ple de cotxes i el fitons posats en mig d'un gual, la qual cosa creu
que dificulta l'entrada de cotxes d'emergències. També creu que quan es parla del Pere Calafell
s'ha de parlar d'Escola Bressol i d'Escola de música. I que encara que ara no hi hagi pressupost
assignat, les obres haurien d'anar simultànies. Quan es va presentar el projecte s'entenia com
un projecte global amb el qual l'associació estava d'acord, no amb un projecte parcial.
- Una veïna pregunta per la previsió de la durada de la substitució de les terres contaminades
dels horts.
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- Un altre representat de l'AV comenta que estan molt contents amb la plaça de la Infància i
que el veïnat demanarà permís per fer una xocolatada per fer la inauguració. També pregunta
com es cataloga una font per persones amb diversitat funcional.
- Un altre veí pregunta perquè els infants no poden anar a Can Cadena a veure els animals. I a
la punta de Prim - Santander han posat una vorera a l'àrea infantil que pot ser perillosa, i
pregunta si és correcte.
- El representant de la Coordinadora Vern, comenta que quan es parlava de la nova Biblioteca,
també es parlava de la transformació de l'espai de davant de la Biblioteca i proposa tancar-lo al
trànsit i rehabilitar-lo, així com repensar el tram del carrer Selva de Mar, que ara passen cotxes
de vegades a molta més velocitat. També proposa repensar la rehabilitació d'Alcalà de Guadaira
i Doctor Zamenhof, que són dos carrer petits amb una rambla al mig amb poc trànsit, creuats
per Huelva i Menorca, i que no es pot passar per la seva rambla central. Podrien ser dos eixos
de connexió amb el parc de Sant Martí.
- Un altre veí comenta que la plaça Eduardo Torroja s'ha convertit en un “camp de circulació de
motos” i que van per totes les voreres. També explica que fa poc una senyora va estar a punt
de fer-se mal per culpa d’una d’aquestes motos.
- Una altra veïna, respecte a l’àrea de gossos demana que es faci un grup de veïns propietaris
de gossos per participar en el seguiment de les obres de l’àrea.
El conseller Marc Andreu dóna resposta a les preguntes formulades anteriorment:
- Respecte a la transformació de l’espai de davant de la Biblioteca, es comenta que no hi ha
actualment res projectat, però estan d’acord que s’haurà d’abordar en el proper mandat, quan
la Biblioteca estigui acabada.
- Es revisarà i es treballarà la zona d’Eduardo Torroja.
- Respecte al tema de la pl. de la Infància i el carrer Fluvià, es pren nota i es mirarà què es pot
fer de forma més immediata perquè no hi hagi problemes i es pugui resoldre.
- El projecte que s’està acabant del Pere Calafell és un projecte global; és a dir un únic projecte
que contempla l’Escola Bressol, l’Espai familiar i l’Escola de Música, tot i que les partides
pressupostàries són diferents perquè depenen de diferents departaments de l’Ajuntament. I
caldrà amb el nou govern, quan al setembre comencin les obres de la primera fase, veure com
s’aborda el conjunt.
- A principis d’estiu hi haurà el canvi de terres del parc de Sant Martí i del Horts de Can Cadena;
per tant la previsió de tenir els horts en funcionament és abans d’acabar l’any.
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- Estan d'acord amb la xocolatada a la pl. de la Infància, i respecte a la font cal dir que no hi ha
un model de font accessible. El model que s'ha posat és el que es va preveure que és més
accessible. Gràcies a la feina de la Vocalia de persones amb discapacitat s'ha vist que no ho és
per a tothom i que no és la font ideal que es vol; per això s'està treballant, a nivell tècnic, per
dissenyar una que sí que ho sigui.
- En la zona Santander - Prim hi haurà, en breu, obres de connexió entre la zona de Prim i la
zona de Via Trajana. Es comprovarà si s'incorporarà il·luminació substituïda per les diferents
obres. També es revisarà el tema de l'àrea infantil. S'estan fent millores a totes les àrees
infantils de la zona Prim, també a la part del Besòs, que consisteixen en deixar una part amb
cautxú i una altra de sorral. La normativa de Parcs i Jardins en aquests temes és molt estricte
amb temes de seguretat, però de tota manera es revisarà.
El conseller acaba amb les resposta i passa la paraula a la consellera Eva Campos per respondre
al tema de l'àrea de gossos.
- Quan es va descobrir la contaminació de les terres a diverses àrees del parc, entre elles Can
Cadena, es va decidir tancar-les per temes de seguretat. Els animals segueixen allà i són ben
cuidats com sempre, i s'obrirà tot quan estiguin substituïdes les terres.
- Hi ha una comissió de seguiment de l'àrea de gossos formada per associacions animalistes,
l'AV de Sant Martí, l'AV de Provençals, l'AV de la Palmera i ciutadans/es usuaris del parc que
porten els seus gossos. Per tant, anima a la veïna que ha demanat participar en aquest tema
que s'adreci a qualsevol d'aquestes entitats que hi formen part i amb les quals s'està treballant.
Resten les últimes preguntes:
- El representant de l'AV de Sant Martí recorda que encara cal parlar del model de gestió de la
planta -1 de la nova Biblioteca.
- Una veïna expressa la seva preocupació per la pèrdua de 50 arbres de parc de Sant Martí i de
deixadesa de manteniment que hi ha del mateix parc.
El conseller Marc Andreu respon a aquestes últimes preguntes:
- Cal parlar de la gestió d'aquest espai de la nova Biblioteca i de la gestió del Centre Cívic, que
amb una previsió d'obres de dos anys, ja cal començar a parlar d'aquest conjunt.
- Una altre veí comenta que els arbres del carrer Jordi Rubió i Balaguer estan molt alts i fa anys
que no es poden.
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- Respecte als arbres del parc i a l'estat del parc, no es recuperarà totalment fins que no acabin
totes les obres que s'estan fent actualment. Això no vol dir que a la part que hi ha actualment
no calgui un bon manteniment.
La consellera Eva Campos explica que alguns dels arbres que hi ha al parc venien de la Sagrera
sense tenir en compte que hi ha molta densitat. Alguns dels arbres estan molt prims i malalts
per la manca de nutrients. Per això es posarà la densitat idònia d'arbres, i es posaran arbres
d'espècies que absorbeixen més CO2 i que necessiten pocs recursos.
- La consellera també explica el tema de la poda d'arbres, que ara ja no es poda perquè els
arbres creixin en "horitzontal" per temes de seguretat, sinó que es fa perquè creixin alts. Si
aquests arbres causen problemes en façanes o molesten per alguna raó, es pot trucar i es fa la
poda de part de l'arbre.
La mateixa consellera tanca aquest punt de l'ordre del dia i dóna pas al següent. Mentre es
prepara l'exposició d'aquest punt, la consellera explica que Enllumenat Públic està millorant la
il·luminació del parc i es farà un projecte global d'il·luminació definitiva del parc.
Punt 2. Retorn del procés participatiu de la plaça dels Porxos. (vegeu annexos)
La consellera li passa la paraula a l'Albert Martín, tècnic de l'Àrea de Participació de
l'Ajuntament, que explica tots els passos d'aquest procés participatiu, el calendari, les sessions i
les dinamitzacions que s'han fet amb diferents col·lectius: comunitat del pàrquing, entitats,
veïns i veïnes, infants, adolescents, AMPA'S... i els seus resultats, així com quins passos es
seguiran properament.
Aquest procés té com a objectius: per una banda i prèviament, l'actuació de reforma del
pàrquing, i per altra banda, una diagnosi dels usos d'aquesta plaça, recollir la seva activitat
quotidiana i, per últim, una proposta de millora de la plaça per compatibilitzar tots els seus usos
per part de diferents col·lectius de ciutadans/es.
En aquest consell, s'explica les conclusions de totes les propostes que han sortit en aquestes
diferents sessions.
Es farà trasllat d'aquestes conclusions a BIMSA d'aquestes propostes perquè les tradueixi
tècnicament.
Al web del Districte es podrà trobar tota la informació de les sessions, les conclusions...
Un cop acabada l'exposició, la consellera obre un torn de preguntes:
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- La representant de la Vocalia de Persones amb diversitat funcional pregunta com quedaria
l'entrada a la plaça per Gran Via. Si s'ha parlat d'aquest accés. També pregunta pels bancs
proposats es protegiran dels grafits.
- El representant de la Comunitat del Pàrquing pregunta quan començaran les obres del
Pàrquing.
- El representant de l'AV felicita pel procés que s'ha seguit perquè la participació del veïnat es
important per prendre consciència del que costen les coses i per evitar errades a temps dels
projectes que es fan. Demana obrir un procés similar per al parc de Sant Martí, per posar-hi
ordre i anticipar-nos a possibles problemes, un cop feta l'àrea d'esbarjo. Creu que entre Selva
de Mar i Treball per la part de la Gran Via hi ha un espai, complementari o de continuïtat a la
plaça dels Porxos on es pot donar resposta al tema dels skaters sense generar molèsties al
veïnat.
- Un veí pregunta quan estarà l'avantprojecte i si s'hi podran fer al·legacions.
El tècnic, que ha fet la presentació, agraeix les aportacions i valoracions i també dóna resposta
a les preguntes:
- S'han recollit les diferents problemàtiques que presenta l'accés per la Gran Via. Les millores en
un primer moment afecten a la part de sobre del pàrquing i en un segon moment es mirarà la
resta d'espais i que s'han recollit també propostes.
- Es va recollir el tema del grafits.
- Els més joves prefereixen anar-se a altres espais i estan recollides les seves aportacions en
aquests altres espais pròxims.
La consellera Eva Campos explica que l'avantprojecte tindrà una exposició pública en la qual es
podrà fer al·legacions. També explica que el compromís polític va ser que abans d'acabar
aquest mandat hi hauria aquest avantprojecte. BIMSA està treballant i abans d'acabar el
mandat es tindrà el projecte de la fase del pàrquing. Entre el projecte bàsic i el projecte
executiu passaran uns 8 mesos aproximadament. Executarà l'obra al proper mandat.
La consellera dóna per tancat aquest punt de l'ordre del dia i es passa al següent punt.
Punt 3. Informacions vàries: Espai Pere Calafell i Premis Sant Martí.
La consellera explica que mentre que no començaven les obres, aquest espai es va adequar per
a l'operació fred. No ha estat necessari utilitzar-lo per a aquest tema perquè no s'ha activat
aquest hivern, però sí que es va acollir durant uns 15 dies persones nouvingudes sense sostre,
no menors, per uns arranjaments en el local habitual d'aquest servei de la Zona Franca.
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Aquesta eventualitat va generar molts rumors equivocats, i per això s'explica en aquest consell
de barri.
Respecte als Premis Sant Martí, el conseller Marc Andreu explica que aquests premis es fan al
Districte des de fa molts anys coincidint amb Sant Martí (11 de novembre), que són uns premis
oberts a totes les entitats i als veïns i veïnes del Districte. Es donen tres premis principals, a
part d'altres reconeixements, que són:
- Reconeixement a una persona concreta.
- Reconeixement a una entitat.
- Reconeixement al desenvolupament econòmic cooperatiu, social i solidari.
Els candidats han de tenir avals d'altres entitats o recollida de signatures. Per tant ja es poden
anar pensant en presentar les candidatures. El jurat està format per representants municipals i
representants de les principals coordinadores del Districte.
La consellera Eva Campos dóna pas al següent al torn obert de preguntes.
Punt 4. Prec i preguntes.
- Una veïna pregunta si es tornaran a fer exposicions a l'Espai Pere Calafell.
- Una veïna de la plaça de la Palmera diu que està molt desaprofitada i els gossos campen com
volen, les rajoles es mouen, es fan "botellons", i està molt deixada.
- Un altre veí diu que no entén com es fan tantes obres en la plaça dels Porxos en tan pocs
anys i que manquen arbres. Creu que els arbres en general estan en perill i que molt estan
malament per les podes mal fetes. Respecte al parc de Sant Martí també creu que fins que no
acabin totes les obres les actuacions que es facin seran pedaços, i que hi històricament hi han
hagut pocs arbres.
- Una veïna explica que els saltants d'aigua de la Gran Via que estan amb tanques, des de fa
molt de temps que estan deixats i bruts; creu que s'han d'arreglar perquè és una obra que fa
anys que està feta.
El conseller Marc Andreu respon aquestes preguntes i comentaris:
- Respecte a les fonts, explica que a principi de mandat es va encarregar un estudi d'aquestes
fonts. La reparació de la maquinària d'aquestes fonts suposa una despesa molt elevada. Aquest
tema s'ha anat tractant en la comissió de seguiment de la Gran Via i s'ha de repensar.
- Respecte a la plaça dels Porxos, té un problema important de filtracions al pàrquing i és una
obra prou cara. Es va acordar amb les entitats invertir no només en el pàrquing sinó també en
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la plaça com a espai important d'ús veïnal. Segurament l'ús de determinats materials i el pas de
temps han contribuït al seu deteriorament i problemàtica actual.
- La plaça de la Palmera té també problemes de deteriorament amb el pas del temps i s'han fet
actuacions concretes de paviments; també es va posar un faristol que posa en valor a nivell
històric i artístic la plaça.
- A l'Espai Pere Calafell no es podran continuar fent exposicions perquè no podrien conviure
amb les obres, que començaran a l'estiu. Un cop fetes les obres en aquest espais les
exposicions s'hauran de fer en altres espais com la Biblioteca o el Centre Cívic.
La consellera Eva Campos comenta que les podes s'havien fet malament i que ara es fan podes
molt puntuals quan afecten a edificis o provoquen altres problemes. S'ha canviat la manera de
tractar la vegetació a Barcelona, i que li agradaria que hi hagués més verd al parc de Sant Martí
i a tota la ciutat.
Respecte a la plaça de la Palmera comenta que s'ha renovat l'àrea de jocs infantils, s'ha posat
el faristol i s'han fet arranjaments en les llambordes que es fan malbé per les arrels dels pins
que hi ha. Creu que s'ha de fer un estudi per canviar el tipus de llambordes o el tipus d'arbrat.
Això es parlarà i mirarà amb l'AV de la Palmera de cara al proper mandat. També s'arranjaran i
s'aniran canviant alguns els bancs. Respecte al tema dels gossos explica que a l'AV de la
Palmera hi ha una vocalia animalista i s'estan fent tallers i sensibilització sobre el tema. També,
en breu, l'Ajuntament iniciarà una campanya de sensibilització on es repartiran ampolletes
d'aigua pels pipis. Es aquesta zona es farà conjuntament amb l'AV. La plaça tindrà una zona
d'usos compartits, on en uns horaris (s'estudiarà i es decidirà amb la vocalia) els gossos podran
passejar sense lligar. La vocalia està fent una gran feina de sensibilització doncs es tracta de
treballar el civisme i la responsabilitat dels propietaris.
Es dóna pas a les últimes intervencions:
- Un veí comenta que al barri es necessita una residència per a la gent gran i un centre de dia.
Creu que hi ha espai a l'antiga òptica i que es podria començar a parlar. I creu que en aquest
mandat no s'ha pensat en la gent gran.
La consellera respon que s'ha ampliat el projecte Radars, s'ha comprat i cedit terreny municipal
per fer la residència de l'Alchemika, s'han ampliat projectes per apropar les noves tecnologies a
la gent gran, s'han fet les superilles socials per atendre millor i amb major proximitat la gent
gran, s'ha multiplicat en 4,5 el pressupost municipal per a projectes socials per a la gent gran,
s'han fet pisos dotacionals per gent gran més autònoma. També explica que es va fer a la
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Palmera una reunió amb Drets Socials i es va parlar de l'espai de l'òptica, que té problemes
estructurals i es contactarà amb la Seguretat Social, que n'és el propietari, per veure si es pot
adquirir si l'estructura ho permet.
Per tant considera que si s'han fet coses per la gent gran en aquest mandat, i admet que hi ha
moltes necessitats en la gent gran. Explica que hi ha una comissió integrada per diferents
entitats i serveis de gent gran, on es van parlant i estudiant els diferents temes.
La consellera Eva Campos dóna per tancat el Consell de Barri a les 20.45 h.

Cristina Colmena
Secretària del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals
Barcelona, 27 de març de 2019
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