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Entitats i equipaments
AV Vila Olímpica
Sessió ordinària, per videoconferència i emesa per streaming. Es pot veure el vídeo de la sessió
al següent enllaç: youtube.com/watch?v=XcKhkgSSIzE&feature=emb_title
Els documents que s’han presentat es poden trobar a:
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
ORDRE DEL DIA
1.2.3.4.5.6.-

Port Olímpic. Calendari d’obres i Marxa exploratòria
Evolució de la covid-19 al barri
Situació patrimonial al barri: Goliat, pl- Campions, Tirant lo Blanc i pèrgola d’av. Icària
Situació de les persones sense sostre
Informació sobre l’habitatge social i previsions de futur al barri
Torn obert de paraules

El regidor del Districte, el Sr. David Escudé, dóna la benvinguda, presenta els membres de la
taula i obre la sessió a les 18.05 h.
Punt 1. Port Olímpic. Calendari d’obres i Marxa Exploratòria.
El regidor presenta la Sra. Adriana Malé, de Barcelona Serveis Municipals (BSM) i al Sr. Toni Roig,
director del Port Olímpic, per a l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia.
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La Sra. Adriana Malé exposa, com a antecedents, en relació a l’estat actual i situació dels
projectes de transformació del Port Olímpic, que al juliol del 2018 s’aprova el Pla Directori
Estratègic del Port Olímpic, i des del 3 d’abril de 2020 el port és gestionat per BSM.
Del Pla Directori Estratègic sorgeix el Màster Pla com un document de planificació a llarg termini
que proporciona un marc conceptual per orientar la reforma, el creixement, l'ús i el
desenvolupament futur del Port Olímpic. Inclou l'anàlisi i diagnosi de l'estat actual del port i
entorn, així com la definició d'un nou model i les propostes d'actuacions que se'n deriven, des
dels punts de vista de l'espai públic, la mobilitat i l'accessibilitat, les infraestructures, els usos, la
perspectiva de gènere, el medi ambient, la sostenibilitat i els models de gestió. Estan finalitzant
la redacció d’aquest document i esperen poder presentar-lo a començaments del 2021.
Els grans eixos que inclou són:


La recuperació del port com espai ciutadà.



La nàutica i l’esport



L’economia blava



Potenciació de la gastronomia



Gestió pública



Criteris de sostenibilitat

Els projectes més rellevants són:


El nou accés al port, que permetrà un ampli accés dels vianants i bicicletes, així com un
accés directe dels cotxes a l’aparcament. Projecte en redacció i pendent de licitació. Les
obres començaran a principis del 2022.



El Centre Municipal de Vela; és un projecte en licitació pendent de signatura abans que
finalitzi el 2020. L’objecte és la recuperació de la potencialitat de l’equipament amb un pla
funcional d’acord amb les necessitats actuals treballat conjuntament amb l’Institut
Barcelona Esports. S’executarà durant el 2022.



El dic de l’escola de Vela, que dóna sortida a la navegació des del centre; està molt
malmès pels temporals i l’actuació consistirà en fer un recrescut del dic. S’executarà a
finals de l’any vinent després de la finalització de les obres del dic de recer. Projecte
redactat pendent de validació tècnica.



Els locals de Mestral, abans destinats a l’oci nocturn, es destinaran a l’economia blava i
amb la incorporació d’unes pèrgoles, s’augmentarà la superfície d’ombra i verd a la
planta. El projecte està en redacció.



Les obres dels locals de recer, on estan ubicats principalment els pallols (trasters del
mar), i la urbanització de les dues cotes, guanyant espai per al passeig, està en procés
d’adjudicació pendent de signatura, en aquests dies.

Les obres ja iniciades són:
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Les obres al dic de recer consisteixen en fer un recreixement amb formigó i escullera dels
4 dics submergits que protegeixen el dic de recer i la incorporació d’un bota-ones. Les
obres estan adjudicades a FCC Construcción SA per un valor de 7,9 milions d’euros.
Finalment, com a millora, la fabricació dels blocs de formigó es farà al Garraf i el transport
serà marítim per tal de reduir les molèsties. Les obres s’iniciaran al març del 2021.



La urbanització provisional i recuperació de l’espai per a la ciutadania amb la retirada de
l’aparcament i la incorporació de nou mobiliari i instal·lacions infantils i esportives, està en
execució i ha estat adjudicada a TEMAVIAL per uns 400.000 euros.

El Sr. Toni Roig, director del Port Olímpic, exposa l’estat i novetats en la gestió del port a partir
del 3 d’abril del 2020 quan finalitza la gestió privada i s’assumeix la gestió pública.
Fa referència a les següents novetats:


En relació a la contractació, tant pel que fa als amarradors com als locals i als pallols
(trasters de mar), es canvia el format a pagament mensual (tipus lloguer) sense
necessitat d’inversió.



Al Moll de Gregal es mantenen tots els locals que han volgut, amb una ocupació 97%, i
estan contractats el 63% d’amarradors amb aquest nou format. Dels locals d’economia
blava estan contractats el 60%.



En relació als contractes de manteniment del port: serveis, seguretat, neteja,
escomeses... s’han anat articulant amb contractació pública.



La setmana passada es van començar a desnonar 10 locals (dels 42 locals totals) del Moll
de Mestral, els antics locals d’oci nocturn. Es segueix amb la tramitació de desnonament
de la resta de locals i s’esperen les resolucions entre finals del 2020 i començaments del
2021.



Un cop recuperat el local, tapien la porta d’entrada i a posteriori es retiren les terrasses.

El Sr. Jordi Giró, vicepresident del Consell de Barri i president de l’AV Vila Olímpica, afegeix que,
si la situació de la covid-19 ho permet, dedicaran 2 jornades per a l’explicació de l’estat i les
novetats al Port Olímpic al Casal de Barri.
Punt 2. Evolució del Covid-19 al barri.
El regidor presenta a la Dra. Elena Martínez, directora del CAP Vila Olímpica per a l’exposició
d’aquest punt de l’ordre del dia sobre l’evolució de la situació provocada per la covid-19 des del
CAP Vila Olímpica.
El primer pla de contingència va preveure en relació als professionals:


Adaptació dels horaris



Rotació dels professionals en teletreball



Creació d’equips per atenció presencial diferenciant entre covid i no-covid



Creació d’equips específics d’intervenció: Unitat Geriàtrica, Gestors escola i d’altres
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institucions residencials i Gestors covid
I en relació a les estructures físiques del centre:


Adequació de mesures de protecció



Circuit diferenciat d’entrada i sortida al CAP amb control d’entrada



Ampliació dels circuits de neteja



Zona aïllada per atenció a persones amb covid



Zona diferenciada per atenció a persones no-covid



Externalització d’alguns serveis del CAP (vacunació de la grip)



Circuits coordinació CAP-Hospital del Mar

L’organització actual és la següent:


Circuit demanda aguda covid-19



Circuit demanda aguda no-covid



Circuit atenció a la cronicitat



Circuit atenció domiciliària que s’ha multiplicat



Circuit residències geriàtriques i d’altres institucions: pisos tutelats...



Circuit extraccions / electrocardiogrames (ECG)



Circuit vacunació gripal

Durant tot aquest temps, es mantenen les visites al CAP dels especialistes de l’Hospital del Mar i
s’hi ha incorporat, fa 2 o 3 mesos, l’atenció presencial al CAP de l’especialista en
otorinolaringologia, que suposa un augment de la capacitat resolutiva d’aquesta àrea. S’ha
centralitzat a la Vila Olímpica encara que atén tant al veïnat del barri de la Vila Olímpica com al
de la Barceloneta.
Hi ha uns equips específics d’intervenció que principalment han enllaçat i fet de referència de
totes les proves covid:


El de Residències i altres institucions. Ara mateix, totes les residències de la Vila Olímpica
tenen activat el protocol i no hi ha incidències.



El d’escoles: escoles bressol, primària, secundària / FP i escola de formació d’adults. Les
escoles del barri, també, tenen el protocol activat i es reuneixen setmanalment per al
seguiment.

En referència a l’augment de la dotació de suport a l’equip, la Dra. Elena Martínez informa que
s’han contractat a 2 auxiliars administratius per a l’Atenció al Ciutadà i recepció de trucades, 2
auxiliars administratius per a gestors covid-19, per a la Unitat geriàtrica: 1 metge, 2 infermeres i
1 auxiliar administratiu, per a gestor d’escola: 1 infermera, per a l’atenció a la cronicitat: 1 metge
i per a la campanya de la vacunació de la grip: 1 auxiliar administratiu i 1 infermera.
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En relació a l’activitat del CAP Vila Olímpica al 2019 i al 2020, al 2020, han baixat les visites
presencials encara que suposa un 68% de l’activitat total, i les visites a domicili és el que
realment ha augmentat. Del total d’activitat realitzada fins a octubre 2020 s’han fet 80.374
activitats. El CAP té una població assignada de 30.621 persones, segons les dades, cada persona
assignada de la Vila Olímpica s’hauria visitat un 2,62 vegades encara que, en realitat, la població
atesa ha estat 22.449 (amb una mitja, s’han fet 3,6 visites per persona atesa). En el que es porta
d’any, fins a octubre, s’ha atès el 73,3% de la població assignada al CAP.
L’activitat a la segona onada, del 15 de juliol al 31 d’octubre de 2020, s’ha fet el seguiment de
casos covid-19 i del seguiment de contactes. S’han realitzat més de 4.000 PCRs de les quals 514
han estat positives, un 1,67% de la població assignada ha donat una PCR positiva. Recorda que
fa unes setmanes s’estan fent test d’antígens ràpids.
Per tant, l’activitat no-covid en el mateix període ha estat de 16.811 activitats assistencials per al
control de crònics, activitats preventives i demandes agudes.
En quan a la campanya de vacunació de la grip, del 6 d’octubre al 6 de desembre, s’han vacunat
un total de 1.689 persones de menys de 65 anys i 2.934 majors de 65 anys. El col·lectiu
vulnerable de majors de 65 anys del barri està vacunat de la grip un 52,56% del total. Per anar
bé, caldria que estigués vacunat un 70%. Actualment, s’està fent una cerca i trucant a aquestes
persones per tal que es vacunin.
Les millores en l’atenció telefònica, que és un dels punts calents, han estat l’augment del nombre
d’auxiliars administratius, l’augment de capacitat d’entrada de les trucades i la gestió del flux de
trucades entrants mitjançant “cues” específiques per motiu de consulta (covid-19, salut no-covid,
tràmits).
Per finalitzar, recorda el manteniment de les mesures de protecció: mascareta, 1,5 metres de
distància i rentat de mans.
El regidor dóna la paraula a la Sra. Marta Cabanas, de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral
(Sector sanitari Ciutat Vella i Sant Martí), la qual vol agrair la feina d’Atenció Primària i vol
recordar que els CAPs de la ciutat de Barcelona, i en concret al CAP Vila Olímpica, van estar
oberts de dilluns a diumenge per tal de seguir atenent la població. També recorda que el CAP Vila
Olímpica va fer atenció en un hotel salut del barri amb l’Hospital Sant Pau de referència. Exposa
que els CAPs a la ciutat de Barcelona han rebut 5 milions d’euros, per al Pla d’Enfortiment de
l’Atenció Primària i de la cronicitat. Està previst que pel proper any es rebin 15 milions d’euros.
La Dra. Elena Martínez acaba informant que, el 14 de desembre, el Parc Sanitari Pere Virgili
posarà en marxa el nou servei de rehabilitació ambulatòria i domiciliària i logopèdia al CAP Vila
Olímpica.
Punt 3. Situació patrimonial al barri: Goliat, pl. Campions, Tirant lo Blanc i pèrgola
d’av. Icària.
El regidor presenta i dóna la paraula a la Sra. Carme Hosta, de la Direcció d’Arquitectura Urbana i
Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.
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La Sra. Carme Hosta informa que aquest departament disposa d’un contracte per al manteniment
de tots els monuments de la ciutat encara que hi ha escultures que estan a alçada que tenen
revisions periòdiques.
Al 2015 i al 2019, es van fer les revisions periòdiques de l’escultura “David i Goliat”. Al 2019, es
va intervenir mínimament amb un cost de 70.000 euros encara que, posteriorment, el temporal
Glòria la va fer caure donades les ràfegues de vent de 135 km/h.
Aquesta obra està formada de dos parts: el llençol i les potes. S’ha hagut de desmuntar el 50%
de la superfície del llençol per tal d’arreglar l’interior, una feina molt laboriosa. La feina ha estat
in situ ja que no es pot transportar una superfície d’aquestes dimensions. Al taller, s’estan
reparant els tubs d’acer que són les cames de l’escultura, i s’ha prolongat l’estructura de reforç.
Actualment, el llençol està finalitzat i al taller s’estan finalitzant les feines per al reforç. Insisteix
que és una feina molt laboriosa i el cost final serà de 360.000 euros.
En relació a la plaça dels Campions, fa un parell d’anys es van canviar les plaques de llautó donat
que tenien uns ancorats molt febles i eren molt primes. En l’actualitat, d’aquestes no s’ha patit
cap robatori encara que sí hi ha hagut algun intent. Les 10 plaques robades dels esportistes
llegendaris, de bronze amb l’empremta de mà, manifesta que no es poden substituir donat no
se’n té el motllo. També, exposa de la importància de la permeabilitat de la plaça amb el barri
per tal d’evitar més robatoris.
El Sr. Jordi Giró, president de l’AV Vila Olímpica, informa que durant els últims 20 anys la pèrgola
de Miralles no s’ha pintat ni s’han rehabilitat les fustes, mentre que ha hagut de patir la
reurbanització de l’avinguda Icària, les instal·lacions del freàtic i totes les obres de Districlima.
Demana si es contempla el manteniment d’aquesta escultura.
En relació a les plaques robades dels esportistes llegendaris, informa que ja es van repetir en un
altre moment i que creu que els motllos no s’han perdut. I en relació a la plaça Tirant lo Blanc i el
robatori, al 2018, de l’escultura Voga, demana saber-ne el termini de reposició.
La Sra. Carme Hosta respon que el Voga forma part de les 8 fonts olímpiques. D’aquestes,
actualment, queden 2. Al 2016, es va demanar a l’escultor la reproducció de 3 peces perquè eren
les que faltaven. Fa referència que últimament hi ha molt vandalisme i robatoris de metall a Sant
Martí i que la setmana passada, en reunió del Consell Assessor d’Art Públic, es va posar en dubte
la necessitat o no de fer reproduccions d’obres desaparegudes i està a l’espera de resposta.
En relació a les plaques robades manifesta que no s’ha reposat mai al llarg d’aquest temps. El
regidor manifesta que es farà la consulta pertinent d’aquest detall.
Punt 4. Situació de les persones sense sostre.
El regidor dóna la paraula al Sr. Josep Garcia Puga, gerent del Districte Sant Martí, per a
l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia.
El gerent informa que al barri de la Vila Olímpica del Poblenou s’han fet al voltant de 20
localitzacions de persones sense llar que bàsicament estan ubicades a l’av. Icària, l’av. Litoral i
l’av. Bogatell. També hi ha localitzacions a la pl. Campions i als exteriors del parc Carles I.
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El Sr. Jordi Giró exposa que és una problemàtica que preocupa al veïnat i d’aquí la importància
de tractar-lo al Consell de Barri.
La Sra. Imma Bajo, consellera de barri, recorda com a normativa de funcionament del Consell de
Barri, que s’ha previst acabar aquest Consell a les 19.45 hores per a facilitar la conciliació laboralfamiliar.
Punt 5. Informació sobre l’habitatge social i previsions de futur al barri.
El gerent informa que en aquests moments no ha estat possible que la Regidoria d’Habitatge
estigués en aquesta sessió. Per tant, queda posposat aquest punt de l’ordre del dia.
El regidor manifesta que serà punt de l’ordre del dia per a la propera sessió del Consell de Barri.
Punt 6. Torn obert de paraules.


La Sra. Martha Mackay Jarque voldria saber si hi haurà Mercat Municipal al barri./ El
regidor respon que, per prioritats, en aquest mandat no podrà ser encara que és un dels
equipaments de futur necessaris pel barri.



La Sra. Martha Mackay Jarque voldria saber els nous equipaments al barri previstos./ El
regidor respon que avui s’ha tractat el Port Olímpic com un gran equipament i que des del
Districte es coneixen les noves necessitats d’equipaments del barri i que conjuntament
amb el teixit associatiu s’anirà treballant i concretant.



El Sr. Quim Ruiz Querol, en representació de la comunitat de veïns Pamplona-Llull-Àlaba.
El 3 de març es va lliurar al Districte de Sant Martí un escrit (registre d'entrada 1-20200108603-1), titulat "Adequació i recuperació de l'espai púbic dels jardins interiors de Creu
Casa, de Mercè Plantada i d'Alícia de Larrocha", signat pels representants de les 560
famílies residents a les illes ubicades entre els carrers Zamora-Llull-Àvila-Ramon Turró.
Fins ara, no ens consta cap resposta. Hem de seguir esperant?/ El regidor confirma que
no ha hagut resposta, que la rebran per escrit i es formularà la seva petició a l’àrea
corresponent.



El Sr. Jordi Giró, president de l’AV Vila Olímpica, en relació a les necessitats d’equipaments
al barri, informa que amb la transformació de l’illa Badajoz / av. Icària, hi ha un espai per
a un equipament per a gent gran, que al PERI del c. General Bassols / Àlaba també hi ha
una part reservada per a equipaments i que, l’any passat, van fer la petició que
l’Ajuntament de Barcelona pogués disposar del centre penitenciari Wad Ras per a una
transformació en habitatge i equipament comercial, de mercat modern. En relació al
Centre de La Vila, té la intenció de fer un projecte cooperatiu de tot el barri. Informa
també sobre el projecte de l’Antic Mercat del Peix promogut per Barcelona Institute of
Science and Technology (BIST), la Universitat Popeu Fabra (UPF) i el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) on es crearà a l’Antic Mercat del Peix de Barcelona un
nou complex de recerca i innovació, centrat en la biomedicina, la biodiversitat i el
benestar planetari.



El Sr. Jordi Giró, en relació a la pregunta formulada pel Sr. Quim Ruiz Querol, matisa que
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el veïnat vol que es conservin uns llums específics dels jardins encara que no es puguin
utilitzar tècnicament per tal que es mantinguin com elements escultòrics i es pugui valorar
d’altres elements a transformar com l’arbrat, la il·luminació,...


El regidor proposa per al proper Consell de Barri que el Sr. Jordi Giró exposi el projecte de
l’Antic Mercat del peix i que es desenvolupi el punt no tractat de l’ordre del dia d’avui:
Informació sobre l’habitatge social i previsions de futur al barri.

El regidor dóna les gràcies per l’assistència i dóna per conclòs el Consell de Barri a les 19.35 h.

Vanessa Garcia
Secretària del Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou.
Barcelona, 11 de gener de 2021
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