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Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 
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Nombre de ciutadans a títol individual: 80 persones 

Ordre del dia: temes tractats i acords 
1) Seguiment d’obres i projectes. 
2) Actuacions de millora del Front Litoral. 
3) Torn obert de paraules. 

El vicepresident del Consell de Barri, Sr. Jordi Giró, dóna la benvinguda al Consell de Barri (CB), 
en recorda l’ordre del dia i presenta la Taula, acordant que s’inicia el consell de barri amb 
l’intercanvi de punts de l’ordre del dia. Iniciem amb el 2n punt: actuacions de millora del Front 
Litoral. 

Punt 1. Actuacions de millora del Front Litoral. 

El vicepresident del Consell de Barri dóna la benvinguda a la Sra. Ariadna Miquel, del 
Departament de Prospectiva de la Gerència d’Ecologia Urbana, per a l’explicació d’aquest punt 
de l’ordre del dia. 

La Sra. Miquel emmarca les primeres actuacions previstes en el Pla Director Estratègic del Port 
Olímpic, començant per l’actuació de millora en la seguretat del dic de recer així com als dics 
submergits per tal de reforçar-los i garantir-ne l’estabilitat. Per tal de dur a terme aquestes 
actuacions, està prevista l’ocupació de l’espigó de la Mar Bella per a acopi d’obres i la zona 
d’aparcament de la platja de la Nova Mar Bella. 
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Identifica criteris de disseny: 

• Estirar el parc de la Mar Bella fins el Fòrum. 
• Deixar espai lliure d’elements i obstacles per tal que hi hagi una continuïtat en el passeig a 

primera línia de mar. 
• La diferència de cota entre la platja i el passeig no pot ser eliminada per protecció de 

possibles futurs temporals. 
• A nivell de mobilitat, es pretén deixar lliure la primera part per als vianants i bicicletes 

lentes. El carril bici es pretén traslladar més a prop del viari. 
• Intentar que sigui un espai on es pugui desplegar la mesura de govern Ciutat Jugable, cap 

a una política de joc a l’espai públic. Parteix de la necessitat de repensar els espais i les 
oportunitats que la ciutat ofereix de joc divers i inclusiu a l’aire lliure per als seus infants i 
adolescents, i per a millorar la vida comunitària pel conjunt de la ciutadania. 

El Sr. Jordi Giró presenta al Sr. Josep Maria Rius, adjunt de la Gerència d’Ecologia Urbana, per 
tal d’informar del calendari d’obres en relació al Port Olímpic. El Sr. Rius informa que les 
primeres obres seran les del dic de recer per tal de donar seguretat al port i es licitaran a l’abril 
d’enguany. Es finalitzaran les obres al 2020. 
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En relació als pantalans del port es faran en dues fases, una al 2021 i l’altra al 2022. En relació 
al canvi d’usos del port, al Moll de Mestral hi haurà economia blava-nàutica en comptes d’oci 
nocturn. Les obres del nou accés al Moll de Mestral, que es comunicarà des del passeig Marítim, 
s’iniciaran al 2021. 

Al Moll de Gregal, on hi ha els locals de restauració, les obres s’iniciaran entre els anys 2021-
2022. Les obres del Centre Municipal de Vela estan previstes per al 2022 i el Moll de Marina 
obert a la platja del Somorrostro seria al 2021-2022. Les obres del carrer Marina són municipals 
i coincidiran amb l’obertura de la platja del Somorrostro al 201-2022, pendents d’assignació 
pressupostària per al següent mandat. L’acopi de material per a les obres del dic de recer 
únicament es farà al 2019. 

Punt 2. Seguiment d’obres i projectes. 

El conseller tècnic, Sr. Marc Andreu, presenta aquest punt de l’ordre del dia. En relació a les 
actuacions finalitzades a l’espai públic, al barri de la Vila Olímpica destaca la remodelació de 
l’avinguda Icària amb una inversió de 2,2 milions d’euros, i com a obres pendents d’inici destaca 
les millores al parc Carles I, en concret la tanca perimetral, que d’aquí a una setmana entrarà 
en licitació. 

 

En relació a les actuacions finalitzades a equipaments al barri, bàsicament s’han fet actuacions 
en equipaments esportius. S’han fet obres de millora en la piscina del CEM Nova Icària i la 
substitució de la gespa artificial del CEM Bogatell. 
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Aquest estiu s’iniciaran les obres esmentades al Port Olímpic i les intervencions previstes al 
Front Litoral, encara que no tindran afectació al barri de la Vila Olímpica. 

El conseller tècnic informa que per a les obres del Front Litoral es farà un procés participatiu 
per definir els usos amb la participació de la ciutadania i demana al veïnat del barri que tot i 
que no estan afectats directament, participin del procés participatiu per l’experiència dels 
anteriors processos participatius que s’han dut a terme al barri de la Vila Olímpica. 

 

El conseller tècnic informa també que s’està treballant en els enderrocs de l’illa de la Sibèria, on 
a posteriori s’iniciaran les actuacions en relació a l’habitatge protegit, a les oficines i en la 
definició d’equipaments. 

Torn de paraules del punt 2 

• Consulta en relació a quina piscina s’han fet les actuacions esmentades.// El conseller tècnic 
informa que es refereix al CEM Nova Icària. 

• Queixa sobre la informació i substitució de la gespa artificial al CEM Bogatell donat que no 
pertany al barri i s’entén que no és de gestió municipal.// El conseller de barri informa que 
els centres esportius són públics a banda del tipus de gestió de l’equipament. Els operadors 
tenen unes obligacions en el manteniment de l’equipament però això no exclou inversions a 
càrrec del pressupost del Districte, com és el cas. 

• Consulta sobre l’estat actual del projecte de modificació d’usos de l’alçat del parc Carles I.// 
El conseller tècnic informa que en una setmana sortirà la licitació del tancat perimetral del 
parc Carles I, per temes d’endarreriment d’obres i per recomanacions de la Guàrdia Urbana 
en afers de seguretat. S’iniciaran les obres a l’estiu ja que es consideren prioritàries. En 
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relació a la modificació d’usos de l’alçat del parc Carles I, el conseller tècnic informa que no 
s’han arribat a consensos dels usos finals d’aquest espai. 

• Queixa per la disconformitat atès que no es va arribar a consens en els usos finals de l’alçat 
del parc Carles I.// El conseller tècnic respon que hi havia una proposta inicial i s’ha 
prioritzat el tancament perimetral que es licitarà en una setmana. Les obres començaran en 
3 mesos. 

• Queixa per la disconformitat del tancament perimetral del parc Carles I.// El Sr. Giró respon 
que aquest tancament sorgeix d’una reflexió dels mals usos que es donen en aquest parc. 
S’ha aturat la reforma dels usos de l’alçat ja que mentre no es faci el tancament perimetral 
les problemàtiques relacionades amb el consum de tòxics a l’espai públic, sorolls, 
pernoctes... se seguiran donant. Les opcions són eliminar aquesta part de l’alçat o fer-lo 
vivible. Per tant, des de l’AV Vila Olímpica donen suport al tancament perimetral de la zona 
Trias Fargas, avinguda Icària i carrer Moscou, com a una de les solucions urbanístiques per 
resoldre aquestes problemàtiques. El Sr. Giró informa que estarien pendents les 
intervencions de l’accessibilitat del metro Ciutadella i la segona sortida de metro ubicada al 
Port Olímpic per tal de resoldre en conjunt, les problemàtiques en aquesta zona i 
confrontants carrer Marina, carrer Doctor Trueta, carrer Joan Miró. 

• Demanda d’informació de les intervencions previstes als jardins d’Atlanta per les possibles 
conseqüències del tancat en l’alçat del parc Carles I.// El regidor respon que el tancat de 
l’alçat serà provisional mentre s’estudien alternatives d’intervencions als voltants d’aquest 
parc. El gerent del districte afegeix que el tancament serà únicament a les nits per tal de 
minimitzar els efectes de l’oci nocturn, durant el dia restarà obert. 

Punt 3. Torn obert de paraules 

• Queixa per la manca de control dels ciclistes que circulen per la vorera així com la manca 
de senyalització específica al tram del c. Ramon Trias Fargas, 15.// El regidor respon 
prenent nota i el conseller tècnic informa que s’ha traslladat a Mobilitat Urbana la necessitat 
d’una senyalització específica per l’augment de carrils bici a la ciutat. Alhora informa que al 
2017 el nombre de sancions al districte van ser 564. Al 2018, al districte s’han sancionat 
2.028 usuaris de vehicles de mobilitat personal. 

• Demanda d’un semàfor a la sortida del carrer Moscou amb carrer Ramon Trias Fargas.// El 
regidor respon prenent nota. 

• Queixa per la ubicació del carril bici al carrer Salvador Espriu entre c. Wellington i c. Ramon 
Trias Fargas en detriment del pas per als vianants.// El regidor respon prenent nota. 

• Demanda de wc’s públics i més intensitat en l’enllumenat al barri.// El Sr Giró informa que 
s’han passat al districte els punts foscos del barri per tal que es pugui reforçar l’enllumenat. 
En relació als wc’s públics, el gerent del districte informa que s’han planificat 100 wc’s, per 
a tota la ciutat (per tant, uns 10 wc’s per districte). Al barri de la Vila Olímpica, hi haurà un 
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wc encara que cal fer l’estudi de la millor ubicació sempre a prop de la parada de metro 
Ciutadella-Vila Olímpica 

• Demanda d’arranjament de la vorera del carrer Salvador Espriu malmesa per les arrels dels 
arbres així com el trasllat de la filera d’arbres, en aquest carrer, que estan molt a prop dels 
habitatges.// El Sr. Giró respon que ja s’ha realitzat la visita amb manteniment del districte. 

• Queixa dels usos que s’estan fent de la illa 3 i la illa 4: botellot, ocupació de l’espai... per 
l’obertura del hostel.// El regidor respon que es facin més denúncies a la Guàrdia Urbana. 

• Queixa per la pernocta de persones sense sostre a l’escultura “tub blau”, ubicada al carrer 
Rosa Sensat, així com a l’interior de les illes 3 i 4.// El regidor respon que la situació de les 
persones sense sostre implica a tota la ciutat de Barcelona i no és específica del barri de la 
Vila Olímpica i que s’està treballant en diferents mesures encara que no són solucions 
immediates ni definitives per la dificultat de la problemàtica. 

• Es pregunta si el hostel té concedida la llicència d’activitat i si s’ha concedit l’obertura d’un 
bar addicional.// El regidor informa que la llicència definitiva dels usos, la va donar la 
Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona va concedir la llicència d’obres. 

• Demanda de canviar els bancs de pedra situats davant el hostel per pilones per tal d’evitar 
concentració de persones.// El regidor respon prenent nota i recorda es facin denúncies a la 
Guàrdia Urbana. 

• Queixa per la no accessibilitat a la parada de metro Ciutadella-Vila Olímpica.// El regidor 
respon que s’ha demanat l’accessibilitat a TMB i que s’està a l’espera de resposta. 

• Es demana si s’ha reclamat l’escultura robada a la plaça Tirant lo Blanc.// El Sr. Giró 
informa que en l’últim plenari va reclamar que se substituís l’escultura robada així com les 
plaques de la plaça Campions. 

• S’informa que del llistat de curses esportives que circulen pel barri, cal afegir la cursa de 
bicicletes d’aquest cap de setmana.// Es pren nota. 

• Es consulta si aquest estiu es renovaran les llicències d’oci nocturn en relació al Port Olímpic 
i al carrer Ramon Trias Fargas.// El Sr. Giró informa que les concessions d’oci nocturn al 
Port Olímpic no es renovaran a partir del 2020. Les de Ramon Trias Fargas finalitzen el 
27/06/2019 i s’està treballant per a que desapareix aquesta concentració d’oci nocturn. 

• Queixa per la no presència de la Guàrdia Urbana davant les trucades del veïnat en relació a 
les molèsties que s’originen als voltants del parc Carles I.// La Guàrdia Urbana informa que 
aquest parc és un dels que té més presència policial a les nits. L’any passat s’hi van 
registrar 1.600 denúncies. Les instruccions de la Guàrdia Urbana és de fer denúncies. 

• Suggeriment d’un servei que faciliti la informació i la mobilitat del veïnat quan hi ha curses 
esportives.// El regidor informa que s’avisa al veïnat abans de la realització d’aquests 
curses. 

• Suggeriment que la cavalcada de reis passi pel barri.// Es pren nota. 
• Suggeriment d’ampliació horària de les línies regulars d’autobusos de TMB més enllà de les 

22 h.// Es pren nota per a traslladar a TMB. 
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• S’informa de l’alta sinistralitat al carrer Doctor Trueta amb el carrer Joan Miró.// El regidor 
respon prenent nota. 

• Es pregunta pel cost del tancat de l’alçat del parc del Carles I.// El gerent del districte 
respon que el cost és de 100.000€. 

Hora de finalització: 21 h 

Sra. Vanessa Garcia 
Secretària del Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 

Barcelona, 20 de març de 2019 


