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Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional 

Assumpte Resum d’acords del Consell de Mobilitat, Accessibilitat i Diversitat Funcional 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

 Emesa per streaming: youtu.be/A9Gguyw2zbw 

Data i hora 15 de juliol del 2020, a les 18.30 h 

Assistents Silvia Casorrán, consellera de Mobilitat i Accessibilitat 

 Joan C. Canela, conseller per ERC 

 Maria Arenillas, consellera per Junts x Cat 

 Joan C. Altamirano, director de Llicències i Espai Públic 

 Adrià Gomila, director de Mobilitat 

 Ma. Carme Méndez, secretària del Consell 

 AV Clot - Camp de l’Arpa 

 AV Maresme 

 Biciclot 

 Col·lectiu Superilla Poblenou 

 Ciutadania a títol individual 

Ordre del dia 

1. Aprovació del Reglament del Consell i nomenament de la vicepresidència i de les persones 

representants del Consell. 

2. Valoració de les mesures covid-19 al Districte. 

3. Ampliació de l'Àrea Verda i el Bicing. 

4. Mesures proposades per la ciutadania de Mobilitat i Accessibilitat en el PAD. 

5. Canvis d'aparcaments a les platges. 

6. Torn obert de paraules. 

S’inicia el Consell amb la salutació de la consellera de Mobilitat i Accessibilitat, Sra. Silvia 

Casorrán. 

1. Aprovació del Reglament del Consell i nomenament de la vicepresidència i de 

les persones representants del Consell. 

La consellera Sílvia Casorrán fa la presentació de la proposta d’esborrany del reglament, que 

s’ha enviat a tothom amb la convocatòria i s’ha de decidir si es trasllada al Consell Municipal, 

que és qui l’ha d’aprovar formalment. Es proposa l’opció de fer un grup de treball per 

treballar el document, i en el següent Consell s’aprovaria i s’enviaria al Consell de Ciutat. 

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 

https://youtu.be/A9Gguyw2zbw
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En relació al nomenament de la vicepresidència, des de Serveis Jurídics han informat que 

s’ha de fer una vegada el reglament sigui aprovat pel govern de la ciutat. Per tant, caldrà 

esperar com a mínim al proper Consell de Mobilitat per designar la vicepresidència. 

Mentrestant, es demana que les persones que estiguin interessades es preparin de cara a 

presentar-se a la vicepresidència. 

En aquest punt hi ha la intervenció del conseller Joan C. Canela, de la consellera Maria 

Arenillas, de Miquel Catasús, de Martí Ballada i del ciutadà a títol individual César León. Les 

seves intervencions es poden seguir a youtu.be/A9Gguyw2zbw i els documents presentats a: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_-

_202007_sant_marti_reglament_consell_mobilitat_esborrany.pdf 

Donat que per part d’algunes persones assistents es mostren dubtes de si tothom ha rebut la 

convocatòria, es decideix posposar el tema de l’aprovació del reglament per a més endavant. 

2. Valoració de les mesures covid-19 al Districte 

La covid-19 justament té molt a veure amb els temes que es tracten en aquest Consell, i és 

que s’ha demostrat que hi ha una relació directa entre la mortalitat causada pel coronavirus i 

la contaminació de l’aire. El trànsit de motor és la principal font de contaminació a l’entorn 

metropolità; per tant, cal sortir d’aquesta pandèmia reforçant encara més la mobilitat 

sostenible a la ciutat: moure’s a peu, en bici i en transport públic. 

Tanmateix, cal oferir un espai públic i un transport públic que faciliti la distància física que 

pugui garantir la seguretat sanitària. És per això que durant la pandèmia l’Ajuntament ha 

impulsat mesures per ampliar els espais per a vianants i bicicletes, així com també per 

garantir una major regularitat del transport públic amb nous carrils bus, tot evitant 

l’acumulació de passatge a les parades i a bord del bus. En aquest sentit, es comparteixen 

les mesures s’han implementat en el districte. Enllaç a la presentació: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_s

ant_marti_actuacions_covid_1.pdf 

En aquest punt hi ha intervencions del Sr. César León, la consellera Maria Arenillas, el 

conseller Joan Carles Canela, Xavi de Biciclot, M. Elisa de l’AFA de l’escola Llacuna del 

Poblenou i el president de l'AV Maresme, que es poden veure a youtu.be/A9Gguyw2zbw. 

3. Ampliació de l'Àrea Verda i el Bicing 

A càrrec d’Adrià Gomila, director de Mobilitat. La consellera Silvia Casorrán exposa les 

mesures que s’han començat a implementar durant el confinament en relació a les 

ampliacions de l’Àrea Verda i el Bicing. Els dos serveis s’estan ampliant als barris del Districte 

de Sant Martí i durant el Consell s’expliquen els àmbits d’ampliació i el calendari per a l’Àrea 

Verda, mesura molt important per evitar que entrin més cotxes a Barcelona i als barris de 

https://youtu.be/A9Gguyw2zbw
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_-_202007_sant_marti_reglament_consell_mobilitat_esborrany.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_-_202007_sant_marti_reglament_consell_mobilitat_esborrany.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_sant_marti_actuacions_covid_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_sant_marti_actuacions_covid_1.pdf
https://youtu.be/A9Gguyw2zbw
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Sant Martí. Les restriccions d’aparcament són les mesures més eficaces per evitar el trànsit 

que ens ve de fora. 

A continuació el director de Mobilitat, Adrià Gomila, presenta l’ampliació de l’Àrea Verda i 

Bicing. Abans, però, en resposta a un comentari de la consellera Maria Arenillas sobre motos 

i les darreres mesures tàctiques, informa que la pintura que s’utilitza a la ciutat és 

antilliscant, que els blocs de formigó estan dins de l’espai de vianants, que tenen els cantells 

arrodonits, i que els carrers on s’ubiquen son de velocitat màxima 30 km/h. S’adjunta enllaç 

al document presentat: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/comissio_de_mobilitat_

sant_marti_15_7_20_1.pdf 

En aquest punt hi ha intervencions de l’AV Maresme, de Biciclot, de l’AV Clot - Camp de 

l’Arpa i del César León, que es poden escoltar en la gravació del Youtube del Consell. 

4. Mesures proposades per la ciutadania de Mobilitat i Accessibilitat en el PAD 

La consellera explica que es vol donar continuïtat al primer Consell de Mobilitat i, per tant, 

compartir les mesures en relació a mobilitat i accessibilitat que s’han plantejat des de la 

ciutadania i les entitats en el PAD. Encara que la valoració tècnica encara no està tancada 

definitivament la consellera vol compartir les propostes, amb l’objectiu de ser conscients de 

què és el que està reclamant la ciutadania l’àmbit de la mobilitat i accessibilitat. 

S’ha rebut un total de 399 propostes ciutadanes. D’aquestes, 130 toquen aspectes de 

mobilitat i accessibilitat. Això representa un 33% del total. Es tracta de propostes 

multisectorials, tot i que les que han tingut un major suport ciutadà han estat relatives a un 

nou pas de vianants al c. València que connecti amb el c. Muntanya (93 suports), a la 

conformació de la superilla del Camp de l’Arpa del Clot (86 suports), que es faci un nou pas 

de vianants al c. Gabriel i Galan amb el c. Clot (80 suports), que el carrer Mallorca es 

converteixi en eix verd (72 suports), i que el c. Muntanya es converteixi en un eix verd (64 

suports). S’adjunta document de la presentació que fa la Consellera Casorrán durant aquest 

punt: 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_s

ant_marti_pad_propostes_ciutadania_1.pdf 

5. Canvis d'aparcaments a les platges 

L’Adrià Gomila, director de Mobilitat de l’Ajuntament, explica que s’han fet 3 accions: una al 

solar que hi ha a l’avinguda Litoral i la platja entre Bac de Roda i Josep Pla, on es prohibeix 

aparcar i on hi ha New Jerseis; una segona l’av. Litoral i la ronda Litoral, entre Bac de Roda i 

Selva de Mar on s’ha tancat l’espai, en un futur s’haurà de decidir quin ús tindrà; i un tercer 

espai entre la Mar Bella i el Port Olímpic on s’ha tallat la calçada del lateral a l’accés dels 

vehicles de motor, excepte per a persones amb discapacitat i càrrega i descàrrega. 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/comissio_de_mobilitat_sant_marti_15_7_20_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/comissio_de_mobilitat_sant_marti_15_7_20_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_sant_marti_pad_propostes_ciutadania_1.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/15jul_202007_cdmob_sant_marti_pad_propostes_ciutadania_1.pdf
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Hi ha previst fer un itinerari ciclista en una segona línia de mar, seguint tot el litoral de Sant 

Martí. 

6.- Torn obert de paraules 

En aquest punt hi ha intervencions de César León, Miquel Catasús de l’AV El Clot - Camp de 

l’Arpa, Martí Ballada del Col·lectiu Superilla Poblenou, i el conseller Joan Carles Canela. Es 

poden veure a youtu.be/A9Gguyw2zbw. 

Es tanca el Consell per part de la consellera Casorrán a les 20.45 h. 

Ma Carme Méndez 

Secretària del Consell de Mobilitat i Accessibilitat 

Barcelona, 15 de juliol de 2020 

https://youtu.be/A9Gguyw2zbw

