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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 Centre Cívic Parc Sandaru 
Data i hora 17 de febrer, de 18 a 20 h 

Assistents Àngel Ruiz i Díez (vicepresident del Consell) 
 Lorena Domínguez (consellera de barri) 
 Fernando Gómez (conseller de Junts x Cat) 
 Lourdes Arrando (consellera d'ERC) 
 Fernando Alcalde (conseller de Cs) 
 M. Carme Méndez (tècnica de barri i secretària del Consell) 

Entitats i equipaments 
 AVV El Parc 

Ciutadania a títol individual: 55 persones 

Ordre del dia 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

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

Punt 1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos 

participatius 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el qual la ciutadania, 

de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió 

als 10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 9 milions 

d’euros. 

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les 

propostes que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de 

Districte) en l’àmbit objecte del Consell. 

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 



Resum d’acords del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou Pàg. 2 

 

 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió es pot consultar la plataforma decidim.barcelona. 

Punt 2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Es recullen les propostes del PAD amb la següent llegenda: 

Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. CAP a la zona de Glòries // Instar la Generalitat a obrir el nou CAP a la zona de Glòries al 

carrer Bolívia. 

2. Inversió habitatge públic // Realitzar una major inversió en habitatge públic al barri del 

Parc i la Llacuna del Poblenou 

3. Més equipaments públics i promoció del comerç local // Promoure més equipaments públics 

i fer polítiques que donin prioritat al comerç local 

4. Suport a la construcció d’un nou pavelló // Suport a la proposta del PAD de construcció del 

nou pavelló a Tànger - Pamplona-Sancho de Ávila 

5. Construcció d’una residència per a gent gran // Instar la Generalitat a la construcció d’una 

residència per a gent gran i pisos tutelats, especialment a la zona de Glòries 

6. Restringir els programes de lleure nocturn // Restringir els programes de lleure nocturn i 

reforçar els agents cívics i inversió en campanyes de civisme, amb especial èmfasi a la zona de 

Razzmatazz, Sancho de Ávila i residència universitària RESA al c. Wellington. 

7. Adaptar els carrers a persones amb diversitat funcional visual // Adaptar els carrers retirant 

impediments que sobresurten dels comerços o de les obres per promoure la mobilitat inclusiva. 

8. Fer complir l’ordenança dels patinets // Fer complir l’ordenança per regular la circulació 

dels patinets elèctrics. 

9. Projecte de Vida Independent de Districte // Ampliar el Projecte de Vida Independent de 

Districte per a persones amb diversitat funcional. 

10. Urbanització del c. Pere IV // Tenir en compte el plantejament de remodelació inicial que 

iniciava les fases de remodelació des del Parc fins al Poblenou, ja que la remodelació s’està fent en 

sentit invers. 

11. Edifici Letona // Incorporar al planejament urbanístic del barri amb visió de districte les 

possibilitats d’aquest espai vinculat al tancament de l’activitat de la fàbrica Letona, i treballar per 

incorporar millores en la mobilitat dels carrers propers donat que ja no hi ha necessitat de 

mobilitat de transports de mercaderies vinculades a aquesta activitat: replantejament del doble 

sentit del c. Joan d’Àustria i c. Llull. 

12. Activitats vinculades a la deixalleria del c. Joan d’Àustria // Impulsar mesures de control 

https://www.decidim.barcelona/
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dels diferents locals que hi desenvolupen activitats vinculades al tractament de deixalles en aquest 

carrer. Per una banda es considera necessari que les activitats es realitzin en l’interior dels locals i 

que l’espai públic dels voltants es mantingui d’aquesta manera net i es redueixi el soroll. I per altra 

banda, es considera necessari treballar per impulsar formes de cooperativisme entre les persones 

que realitzen aquestes activitats 

13. Millorar el manteniment i la neteja del barri // Millorar el manteniment de l’espai públic i les 

tasques de neteja al c. Roger de Flor – c. Buenaventura Muñoz. Instar a ADIF el manteniment de 

la neteja del solar de Fort Pienc. Reforçar les actuacions de control de plagues de l’arbrat del barri. 

14. Ampliació de voreres al c. Pallars // Ampliar les voreres del c. Pallars entre el c. Marina i el 

c. Joan d’Àustria per resoldre problemes de mobilitat i accessibilitat existents en aquest tram. 

15. Adequació de la il·luminació a Almogàvers // Especialment de la zona dels carrers del 

rectangle delimitat per c/ Almogàvers, pg. Pujades, c. Roger de Flor i c. Zamora com a zona 

escolar. A primera hora del matí hi ha molts nois i noies que travessen aquests carrers a les 

fosques, especialment a l’hivern. Cal considerar “zona escolar” aquests carrers i per tant caldria no 

apagar l’enllumenat fins passades les 8 del matí. 

16. Adaptació de l’enllumenat públic // Regular l’encesa i l’apagament de l’enllumenat públic a 

les necessitats reals del barri. S’hauria de tenir molt present que quan es produeixen els canvis 

horaris l’adaptació de la llum solar és progressiva. Sobretot caldria tenir molt en compte les 

necessitats de les primeres hores del matí. 

17. Replantejament de la mobilitat al tanatori // Millorar la mobilitat en relació al transport 

públic vinculat a la nova ubicació del tanatori, i revisar i modificar la senyalística. 

18. Civisme relacionat amb gossos // Impulsar una campanya de civisme per a les persones 

que tenen gossos per fomentar el civisme en el recull d’excrements i la neteja amb aigua dels 

orins dels animals de companyia. 

19. Peatonalització del c. Wellington // Convertir el c. Wellington en una rambla per a vianants 

o semi-peatonal per connectar el parc de l’Estació del Nord amb el parc de la Ciutadella, afavorint 

així el flux peatonal de vianants procedents de transport públic cap a centres educatius (escoles, 

universitat i instituts). 

20. Inversió cultural al barri // Impulsar tant el foment com la inversió cultural al barri. Es 

considera que actualment hi ha projectes consolidats i incipients que regenerarien un pol cultural 

al barri. 

21. Oferta d’equipaments públics a la part nord // Incrementar l’oferta d’equipaments i serveis 

públics a la part nord del barri. 

Total de propostes realitzades ...................................................................................... 21 

Punt 3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

Es recullen les propostes sobre projectes d’inversió amb la següent llegenda: 
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Títol de la proposta // Descripció de la proposta 

1. Ampliació de voreres // Ampliar les voreres del c. Pallars entre el c. Marina i el c. Joan 

d’Àustria per resoldre problemes de mobilitat i accessibilitat existents en aquest tram. 

2. Urbanitzar el c. Zamora // Urbanitzar el tram del c. Zamora fins al c. Joan d’Àustria. 

3. Semàfors sonors i encaminaments // Instal·lació de semàfors sonors i encaminaments als 

passos de vianants a tot e barri del Parc i la Llacuna del Poblenou. 

4. Retirar els pilons de les voreres // Retirar els pilons de les voreres per facilitar la mobilitat 

de persones amb diversitat funcional visual. 

5. Pavimentació del barri // Pavimentació del barri 

6. Manteniment urbà // Manteniment urbà del c. Almogàvers entre el c. Llacuna i el c. Roc 

Boronat. 

7. Espai verd per a gossos // Habilitar un espai verd per a gossos al barri (les entitats 

desenvoluparan la proposta). 

8. Àrea Verda al c. Pere IV // Habilitar una àrea verda per facilitar l’aparcament dels veïnat i 

revisar les zones de càrrega i descàrrega al c. Pere IV entre el c. Ciutat de Granada, c. Roc 

Boronat i c. Badajoz. 

9. Adequació de la il·luminació a Almogàvers // Especialment, en la zona dels carrers del 

rectangle delimitat pel c. Almogàvers, el pg. Pujades, el c. Roger de Flor i el c. Zamora com a zona 

escolar; cal considerar “zona escolar” aquests carrers i posar senyalística als carrers referent als 

camins escolars. 

10. Peatonalització del c. Wellington // Convertir el c. Wellington en una rambla peatonal o 

semipeatonal per connectar el parc de l’Estació del Nord amb el parc de la Ciutadella, afavorint el 

flux peatonal de vianants procedents de transport públic cap a centres educatius (escoles, 

universitat i instituts). 

11. Actuació a parcs i jardins // Remodelar el pont de Pujades entre c. Joan d’Àustria i c. 

Zamora; el pg. Pujades amb c. Roger de Flor i c. Marina; i el c. Marina entre c. Llull i c. 

Almogàvers. 

12. Zona Verda al c. Pujades // En el tram comprès entre el c. Sardenya i el c. Wellington 

(vorera mar). La zona amb matolls i brutícia és massa ample. Cal deixar dues voreres al voltant, ja 

que són massa estretes per la quantitat de gent que hi passa, és una zona de difícil manteniment. 

13. Espais d’ombra als parcs infantils // A l’estiu no es pot estar als parcs infantils per la calor 

que hi fa, hi ha una mancança important d’ombres. 

14. Infraestructures públiques // Millorar les voreres dels parcs i millora de l’enllumenat al c. 

Roger de Flor. 

15. Equip infantil i per a persones grans // Afegir un equip lúdic i esportiu al parc del c. Sancho 

de Ávila, Pamplona, Tànger i Zamora. 

16. Punts de càrrega i descàrrega per a vehicles elèctrics en zones de càrrega i descàrrega // 
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Implementar al districte diferents punts de càrrega per a vehicles elèctrics per fomentar aquest 

tipus d’automòbils. La manca de punts de càrrega a l’espai públic representa un impediment per 

aquesta opció per a les persones que no disposen d’aparcament privat. Caldria també implementar 

punts de càrrega per a vehicles de transport de mercaderies tant a les zones de càrrega i 

descàrrega com a les zones industrials del barri. 

Total de projectes realitzats ......................................................................................... 16 

Punt 4. Altres observacions rellevants sobre les trobades 

 

Es tanca el Consell de Barri. 

Ma Carme Méndez 

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

Barcelona, 17 de febrer 2020 


