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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Lloc Casal La Llacuna, Carrer Bolívia, 49 

Data i hora 19 desembre de 2019 de 18 h a 20.30 h. 

Assistents David Escudé (regidor) 

 Àngel Ruiz i Díez (vicepresident del Consell) 

 Lorena Domínguez (consellera de barri) 

 Francesc Xavier Bañón (conseller tècnic) 

 Fernando Gómez (conseller de Junts x Cat) 

 Lourdes Arrando (consellera d'ERC) 

 Fernando Alcalde (conseller de C´s) 

 Josep Garcia Puga (gerent) 

 Ma. Carme Méndez (tècnica de barri i secretària del Consell) 

Entitats i equipaments 

 AVV El Parc  

 AFA Flor de Maig 

 Col·lectiu Superilla 

Ciutadania a títol individual: 35 persones 

Ordre del dia: temes tractats i acords. 

1. Seguiment del Pla Especial d’Infraestructures 22@: àmbit dels carrers Almogàvers i Zamora i 

àmbit Tànger, Pamplona i Àlaba. 

2. Calendari del Pla d’actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD) 

3. Torn obert de paraules. 

S’inicia el Consell de Barri amb la salutació de la consellera del barri, Lorena Domínguez, i també 

demana disculpes per no haver realitzat el Consell anterior. A més, agraeix al regidor haver donat 

veu als veïns i veïnes que van estar. 

Punt 1. 

A continuació, el regidor dóna la paraula a Lluís Amic, de l’Institut Municipal d’Urbanisme, que 

gestionen la implantació del Pla Especial d’Infraestructures del 22@ i que explica i presenta l’àmbit 

d'Almogàvers i Zamora i l’àmbit de Tànger, Pamplona i Àlaba. (s’adjunten documents). 

Pregunta: Raul, d'Almogàvers-Zamora, manifesta la seva preocupació, malgrat que a ell 
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personalment li agrada, creu que la gent que va a la zona lúdica en farà un mal ús i serà pitjor. 

Demana revisar conjuntament el projecte abans de fer-ho, per modificar i adequar-lo millor a les 

necessitats del veïnat, que s’escoltin les seves opinions i propostes. 

També pregunta sobre la recollida neumàtica de la brossa. 

Pregunta: el carrer Zamora serà peatonal i Pere IV també, la veïna comenta que quan es farà 

l’actuació de la 3a fase de Pere IV. Se li comenta que a les zones pacificades tenen accés els 

vehicles del veïnat i també altres vehicles. 

Pregunta: a la zona de la T de Zamora hi haurà una mica de desnivell? També manifesta 

preocupació pel possible mal ús dels usuaris i usuàries de la zona lúdica. El gerent li respon que es 

parlarà del tema amb el veïnat i que aquesta zona no té elements infantils de joc, ni res que pugui 

ser mal utilitzat. 

Pregunta: diu que a la zona de la Superilla hi han 2 empreses que aparquen les furgonetes a la 

zona verda dissabtes i diumenges i un bar que concentra molts taxis i que fan contaminació, quina 

solució es pot donar? 

El regidor li diu que pren nota i es mirarà, anirà la Guardia Urbana a Ciutat de Granada amb Roc 

Boronat. 

La consellera puntualitza que s’ha reunit amb la tècnica de prevenció i que és coneixedora de la 

situació i que es miraran totes les possibilitats per fer millores. També es parlarà amb els locals 

d’oci. 

Un veí demana que torni la Taula de Convivència que era un espai on es prenien accions i es 

valora positivament el seu treball. Se li respon que s’està treballant per reactivar aquesta Taula. 

AVV El Parc pregunta si en fer les dues illes pacificades, la línia de bus 6 canviarà el recorregut. 

Igual que el N11, aniran per Tànger incrementant el tràfic per aquest carrer. 

També pregunta com es farà la intervenció ja que la afluència de gent pot provocar destrosses al 

mobiliari i, per últim, comenta que li preocupa la futura recollida neumàtica i la central de recollida, 

pel fet que es tornarien a fer obres. 

Diu que hi ha obres més prioritàries com l’ampliació de voreres del carrer Pallars que ja estava 

pressupostada i que creu que s’hauria de tirar endavant el més abans possible. 

El gerent explica que és una obra la del 22@ que té un pressupost a part que no és del Districte. 

La urbanització dels carrers no implica cap problema per la recollida neumàtica. 

Informa que la reforma del carrer Pallars està inclosa al PAD que espera surti endavant amb la 

seva aprovació i fer-la lo abans possible. 

La consellera matisa que el N11 és nocturn i el 6 diürn per lo qual no hi ha increment. I també vol 

transmetre que es miri més en positiu el benefici que suposa pel veïnat l’increment de l’espai 

pacificat que no els possibles mals usos que puguin tenir. 

Pregunta: quines dimensions tindran les voreres de les Superilles? 

Resposta: Vorera variable, més amples que actualment. 

Pregunta: Demana que el V23 passi pel carrer Ávila. 

Punt 2. 

La consellera Lorena Domínguez informa que s’obrirà el procés participatiu del PAD amb entitats, 

ciutadans i partits polítics. El govern farà una proposta inicial de PAD. Aquesta proposta encara 

s’està tancant i es passarà a la ciutadania pel seu debat. Aquest debat començarà a principis de 
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febrer fins a finals de març on a través de diverses formes podrà aportar i millorar aquest PAD. 

Al Parc i la Llacuna, en el Centre Cívic Parc Sandaru, el 12 de febrer al matí estarà el carretó amb 

informació i recollida de propostes de la ciutadania. Al Casal La Llacuna tindrem el carretó el 13 de 

febrer a la tarda. També a través del web Decidim es podran fer propostes. A partir d’ aquí es 

recolliran les propostes a nivell de districte. De cara l’estiu es farà l’aprovació del PAD si s’escau i té 

el recolzament dels partits. 

Punt 3. 

Pregunta: Quins equipaments van a la illa de l’antic tanatori? 

Resposta: L’espai s’està enderrocant en aquests moments. Una part serà una escola pública, 

l’altra part és el nou Tanatori, i la tercera part és un espai d’equipament social però privat. 

La consellera del barri passa a respondre preguntes de l’anterior assemblea de barri. 

En relació a les xeringues recollides a Can Framis, s’ha demanat la informació i fins el mes 

d’octubre en tot el barri de El Parc i la Llacuna s’han trobat 5 xeringues totes elles a Can Framis i 

només en un mes, es van recollir a l’agost o setembre, segons l’escola a l’octubre també 2. Encara 

no es tenen totes les dades per s’està treballant i fent seguiment. L’escola es queixa que triguem 

molt a venir per recollir les xeringues. 

Del bus V23 no es té informació, s’està estudiant i demanarà informació a Mobilitat. 

Pregunta: La veïna demana una reunió amb el Districte per parlar del tancament de l’espai del 

parc de Tànger, Sancho de Ávila i Pamplona. Els veïns i veïnes volen una reunió per parlar del 

permís ja que ho paguen ells i elles. 

Resposta: el gerent manifesta que a una part del parc va un poliesportiu que s’ha de fer en 

aquest mandat, un cop s’aprovi el pressupost per fer-ho, una part del tancat el farà l’Ajuntament. 

El regidor, com a responsable també d’Esports, podrà informar millor del calendari d’execució. 

El tema es tancarà en una reunió amb el veïnat dels edificis afectats. 

En relació als agents cívics, oci nocturn, botellot i incivisme informa que la taula veïnal tornarà 

aviat a posar-se en marxa. Es tornarà a refer tota la xarxa i es faran les convocatòries. 

Pregunta: Demana més efectius de la Guàrdia Urbana. 

Regidor: Efectivament, calien més agents de la Guàrdia Urbana, aquesta setmana sortiran 160 

agents nous. El sotsinspector amplia la informació: el botellot és a tota la ciutat i es posen moltes 

multes i intenten prioritzar aquests temes. 

Pregunta: es queixa del carril bici del passeig Pujades. 

Regidor: on està postat és la millor opció i la valoració és molt positiva. 

Pregunta: Si es pot tancar, millorar l’espai verd del passeig Pujades entre Wellington i Sardenya. 

Regidor: Diu que prenen nota i es parlarà amb prevenció i a veure què és pot fer. 

Pregunta: Pregunta quan estarà acabada la plaça Dolors Piera. 

Preguntes: El bus V23 para massa lluny de la zona per on puja, demana si es pot canviar es 

comenta que la màquina dels tickets de la zona blava del carrer Bolívia està lluny. 

Demana que el tramvia porti quelcom de sonoritat per avisa als vianants. 

Pregunten quan estarà acabat el parc de Ca l’Aranyó. Denuncien que Can Framis està molt 

deteriorat i que falten moltes fustes, es fa poc manteniment, cal fer una actuació immediata. 

El verd està també molt deteriorat. 

A l’espai de la Superilla determinats vehicles van en sentit contrari al bus, això és perillós i no està 
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indicat a terra. 

Pregunten com està el tancament de les discoteques del barri. 

No hi ha cap pla, són activitats privades que decideixen quan tanquen si volen. 

Veïna d’Almogàvers amb Zamora es queixa dels rodatges de pel·lícules al barri i demana que els 

ingressos per les taxes puguin generar reverteixin al barri. 

Que els serveis de neteja ho facin bé als racons i punts negres. 

El gerent respon: Dolors Piera està acabada, falta canviar unes coses que estaran al gener o 

febrer. En relació a les màquines de la zona verda i blava s’estan canviant i s’estan posant més. El 

V23 dins la xarxa ortogonal, té la seva ubicació ja que tenim el V25 i el V27 que es distribueixen en 

vertical cap al Poblenou. La quadrícula de Glòries és un rectangle on tenim el carrer Castillejos, 

que baixa i el carrer Badajoz que puja, i això marca la lògica d’aquests autobusos. 

Sobre Can Framis, totalment d’acord amb que ha sortit, a més és un gran dispendi de diners pel 

Districte. El que sí que s’està fent és que es va aprovar un projecte a l’Ajuntament on estava 

envoltat per arbrat i deixava Can Framis dins amagat. 

Hi ha molta demanda de fer rodatges al Poblenou, si hi ha massa intensitat intentaran regular-ho 

des del Districte. 

Per acabar, la mobilitat a la Superilla la estudiarem per millorar-la. En relació a la neteja aviat 

entrarà el nou contracte però mentrestant ens passes els llocs concrets per poder incidir bé a 

través de la AVV, la bústia ciutadana. 

Es tanca el Consell de Barri. 

Ma Carme Méndez 

Secretària del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Barcelona, 19 de desembre de 2019 


