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Assistents

David Escudé, president
Francesc Xavier Bañon, conseller tècnic
Francesc Carmona, conseller
Maria Arenillas, consellera
Rosa Alemany, consellera
Josep Garcia Puga, gerent
Cristina Colmena, secretària i tècnica de barri

Entitats

AV Sant Martí de Provençals
Vocalia de gossos de l’AV Sant Martí
Coordinadora VERN
Centre d’estudis Sant Martí
Comunitat del Pàrquing de la Pl. Porxos
Parròquia Sant Martí (s’excusa)

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Nova zona d'estacionament regulat al barri (Àrea Verda, zona 27)
Festa Major 2020
Informacions sobre obres i incidències al barri
Torn obert de precs i preguntes

El regidor del Districte, el Sr. David Escudé, obre la sessió a les 18.05 h.
Punt 1. Nova zona d'estacionament regulat al barri (Àrea Verda, zona 27)
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna la paraula als/les tècnics/ques de Mobilitat per
explicar aquest punt. La Sra. Irene Esteban, de BSM, és l’encarregada d’explicar l’actuació al
barri, la nova zona 27:
- Els límits de l’actuació són: carrer Bac de Roda, Gran Via de les Corts Catalanes i rambla
de Prim.
- Desbordament entre carrer Cantàbria i rambla Prim.
- Solapament zona 27 i zona 18 al carrer Bac de Roda.
- Distribució de places: 148 per a mercaderies, 63 blaves, 2088 verdes, 650 per a motos.
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- Calendari de l’actuació: presenyalització a finals de setembre, carta informativa als
residents de la zona a finals d’octubre, senyalització i pintura entre principis d’octubre i
principis de novembre, instal·lació de 82 parquímetres durant el mes de novembre i en
funcionament a partir del 30 de novembre. Més informació, a l’enllaç següent:

areaverda.cat/ca/noticies/safegeix-nova-zona-destacionament-regulat-sant-marti
Preguntes:
El Sr. Antoni Santos, president de l’ AV de Sant Martí de Provençals, comenta que han detectat
alguns problemes com:
- s’ha convertit el lateral de la Gran Via en zona d’aparcament, quan mai ha estat un espai
d’aparcament.
- a la rambla Guipúscoa està concentrada la zona blava, i que per densitat de comerç que
hi ha en aquesta zona, considera, no justifica aquesta concentració, i elimina aparcament.
La Sra. Lidia Fuentes, del Departament de Mobilitat, contesta que la zona on hi ha més
concentració de comerç al barri és a la rambla Guipúscoa, i que relativament són poques
places.
El Sr. Eugeni Rico, del Departament d’Estratègia, comenta que la zona 27 forma part projecte
global de la regulació de tot l’aparcament de la ciutat. L’objectiu és regular l’estacionament en
la seva totalitat. La distribució de les diferents places s’ha treballat amb la informació que tenia
BSM i consensuada amb el Districte.
La metodologia que se segueix quan hi ha una ampliació de l’àrea és: implementar els plànols
consensuats per totes les parts, veure com funciona durant un temps determinat, uns mesos, i
després fer els re ajustos necessaris per millorar i optimitzar el funcionament de l’àrea.
Respecte al lateral de la Gran Via, comenta que l’objectiu d’aquest pla és regular tot
l’estacionament que hi ha a la ciutat, sense deixar cap plaça d’estacionament lliure. Es va
consensuar amb el Districte també regular els laterals de la Gran Via.
El Sr. Josep Garcia, gerent del districte comenta, que el projecte regula totes les possibles
places on un vehicle pot aparcar, encara que abans no fossin d’aparcament; que s’han fet servir
els mateixos criteris que a totes les altres zones de la ciutat; i que passat aquest temps de
funcionament i amb l’anàlisi de les dades estretes es faran les modificacions i millores que
siguin necessàries.
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, comenta que ha traslladat a Mobilitat les queixes
de l’ AV i que algunes estan en estudi com: l’espai per donar la volta a la Gran Via, i si seran
places verdes o DUM. També comenta que la zona blava, s’ha d’entendre com una àrea de
servei, normalment es tendeix a concentrar i per la nit es gratuïta i poden aparcar els residents.
Punt 2. Festa Major 2020
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna pas al Sr. Roger Torrell, president de la
Coordinadora d’Entitats VERN.
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El president de l’entitat comenta que no s’ha pogut celebrar la Festa Major del barri per la
situació sanitària, però malgrat tot, la vida associativa s’ha mogut. Van estar treballant en una
proposta conjunta, però a finals d’octubre i davant de la situació i les noves mesures sanitàries,
les entitats van decidir per unanimitat suspendre-la. S’ha volgut, però, transmetre l’esperit de la
Festa Major amb tres campanyes a través de les xarxes (evern.org), que ensenyen al barri i a la
ciutat que fan les entitats del territori: - Vídeo: Tornarem a omplir els carrers de Festa Major, en
el que participen més de 40 entitats; - Joc, que permet conèixer la Festa Major; - Concurs de
dibuix infantil.
Aquest treball conjunt entre entitats de diferents barris ha permès crear una xarxa
col·laborativa, que continua treballant per fer propostes per Nadal. Posa en valor que el teixit
associatiu del barri no ha parat i continua treballant i fent propostes.
Punt 3. Informacions sobre obres i incidències al barri
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna la paraula als/les tècnics/es de BIMSA per
explicar com estan les obres de la Biblioteca i del passatge Antoni Gassol.
La Sra. Maite Gamez, de BIMSA, comenta que serà la Sra. Elena Orte, que forma part de la
direcció de l’obra, qui explicarà els detalls sobre l’estat de l’obra de la Biblioteca Gabriel Garcia
Márquez. Durant l’explicació es passen plànols, fotografies, imatges de simulació i un vídeo que
il·lustren l’evolució de les obres.
A continuació la Sra. Maite Gámez, per les explicacions de les obres al passatge Antoni Gassol,
dóna pas al Sr. Ernesto Garrido, director la l’obra.
La 1a fase ja està pràcticament finalitzada. S’estan fent les canalitzacions de la part que dóna al
carrer Espronceda i començaran la part de pavimentació d’aquest tram, que s’acabarà cap a
finals de desembre. Durant les obres es van comprovant i analitzat que no hi ha problemes en
els edificis de forma periòdica i a través d’uns dispositius especials. Una de les actuacions que
s’han de fer és la instal·lació d’uns lluernaris, que formen part de la il·luminació de les plantes
inferiors dels edificis, però el proveïdor d’aquests lluernaris, els acaba de comunicar que no els
hi podrà subministrar fins a mitjans de desembre. Estan buscant la manera d’avançar en els
treballs de pavimentació i poder col·locar aquests lluernaris, quan arribin el més aviat possible.
Es presenten fotografies per il·lustrar l’estat de les obres.
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna la paraula a la Sra. Maite Gámez, pel que fa a
les incidències en l’àrea d’esbarjo de gossos del parc de Sant Martí: cubs de ciment i tanques
exteriors per terra.
La Sra. Maite Gamez explica que ho van traslladar al Departament de Benestar Animal, i els van
sol·licitar si es podrien treure aquests elements d’estada pels acompanyants dels gossos, doncs
no són ben bé bancs. La resposta és que no es poden substituir per altres elements
homologats, que puguin atendre a la necessitat d’element d’estada per l’acompanyant. Benestar
animal no considera correcte treure aquests elements si no es poden substituir ara per ara, si
no hi ha alternatives.
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Preguntes:
El Sr. Roger Torrell i la Vocalia de gossos de l’AV de Sant Martí volen fer algunes preguntes dels
temes exposats. La Sra. Rosamari de la Vocalia de Gossos comenta que la seva petició és
retirar el cubs de ciment que hi ha dins de l’àrea i no els seients que estan al voltant.
La Sra. Maite Gamez comenta que aquests cubs també són seients.
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna la paraula al Sr. Antoni Garcia Salanova del
Consorci d'Educació, per explicar l’estat de les obres de l’ Espai Pere Calafell. Explica que estan
dotats a nivell de pressupost els tres equipaments que van dins d’aquest edifici: escola bressol,
Espai Familiar i escola de música. Dels dos primers ja estan fets projectes executius i ara s’està
preparant el projecte executiu de l’escola de música, per poder fer totes les actuacions alhora.
Un cop es tingui aquest últim projecte es licitaran les tres actuacions a la vegada. La previsió
d’inici d’obres és: Març del 2022; i la previsió de finalització és: Agost del 2023.
El Sr. Francesc Carmona, conseller de barri, dóna la paraula al Sr. Diego Calero, intendent de la
GUB, per explicar les actuacions al voltant dels incidents succeïts entorn a la plaça Eduard
Torroja. El Sr. Diego Calero explica que la plaça Eduard Torroja i altres places del territori la
tenen en seguiment des de finals maig de 2020 arrel d’uns enfrontaments entre joves
relacionats amb alguns petits actes de robatori. Estan treballant conjuntament en el tema
Mossos d’Esquadra, GUB, el Serveis de Gestió de Conflictes i els Serveis de Prevenció del
Districte i encara està el dispositiu de coordinació en marxa. L’anàlisi actual d’ aquests serveis
és que el tema està estabilitzat i el risc de baralles s’ha reduït.
Preguntes:
El Sr. Roger Torrell comenta la seva pregunta i proposta que l’espai públic entre la biblioteca i el
carrer Selva de Mar sigui un parc o plaça. I voldrien veure un projecte d’urbanisme tàctic al
voltant de tot aquest espai ja i que es convidi a les entitats del territori a opinar.
El Sr. Antoni Santos, sobre l’ Espai Pere Calafell i les actuacions que es duran a terme, demana
que es conservin els elements simbòlics i decoratius que hi ha en aquest edifici tant interns com
externs. Sobre el passatge Antoni Gassol vol saber la data de finalització de l’obra.
El Sr. Francesc Carmona comenta que hi ha el compromís del Districte de revisar el projecte de
la zona d’espai públic al voltant de la biblioteca i fer un procés participatiu amb les entitats del
territori.
El Sr. Antoni García respon que les actuacions ja contemplen, tal i com s’havia parlat en altres
consells, les ceràmiques, la façana, el mural interior i d’altres elements que s’han d’integrar i
que es posen molt en valor. La majoria d’aquest elements estan en l’actuació de l’escola de
música.
La Sra. Maite Gámez comenta que, amb el retard dels lluernaris, l’obra es podria acabar a
principis de l’any vinent.
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El Sr. Julian Arranz pregunta quan es faran les reparacions de les patologies del pàrquing de la
pl. Porxos.
El Sr. Josep Garcia Puga respon que amb tota la situació sobrevinguda de la pandèmia i el
trasbals pressupostari que ha suposat, en aquests moments és complicat assegurar unes dates
per la previsió d’aquestes obres. Espera que en les properes setmanes puguin fer una reunió
amb l’AV per explicar en quin punt ho tenen i el provable calendari.
Punt 4. Precs i preguntes
El Sr. Francesc Carmona comenta que no hi ha més preguntes i dóna per acabat el Consell de
Barri a les 19.31 h.

Cristina Colmena
Secretària del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals
Barcelona, 25 de novembre de 2020
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