
 

 

ESQUEMA INFORME REGIDOR PLE DEL DISTRICTE SANT MARTÍ 27/11/2018 

 

1. Malauradament segueixen havent presos polítics. A aquesta situació, tant irregular i 

injusta, s’afegeixen fets reprovables com el robatori de la pancarta del balcó de la seu 

del Districte, que reposarem tant aviat com sigui factible. 

 

2. Inauguració de la Flor de Maig. Rehabilitació de les façanes i interiors de l’edifici, cedit 

en autogestió a l’Ateneu Flor de Maig. 

Inauguració de la plaça dedicada a Dolors Canals, on abans dèiem Palerm, i de la seu 

de l’oficina del Pla de Barris al Besòs, just al costat. 

En aquest mandat estem potenciant la gestió cívica i l’autogestió dels equipaments i 

seus d’entitats, i la construcció de la memòria dels barris afavorint iniciatives com les 

exposicions a l’Escola Pere Calafell o edicions de llibres com el de la Memòria oral del 

Besòs i el Maresme i el dedicat al carrer Pere IV. 

 

3. Estat obres i inversions: 

 Obres Glòries: Avencem les obres del segon túnel i ja es comencen a veure les 

formes de les canòpies del parc i les restes arqueològiques del Rec Comtal 

 Meridiana: Avancem les obres per construir el primer tram de la Meridiana en 

un eix verd i de vianants, continuant la vegetació de Glòries.  

 Escola Casas: S’han pres mesures per limitar els efectes de les obres a l’Escola 

Casas amb la propera construcció d’un mur de protecció i verd. 

 Obres MUHBA. Oliva Artés: Avancen a bon ritme les obres de remodelació 

interna i ampliació de l’Oliva Artés, seu del MUHBA. 

 Plaça de la Infància i Sant Joan de Malta: l’acabament de la primera obra i 

l’inici de la segona s’han endarrerit una mica. 

 Ca l’Alier: S’ha inaugurat oficialment la rehabilitació de Ca l’Alier, seu de 

l’empresa CISCO i  de BIT HABITAT, amb el seu centre d’Innovació Urbana. 

 

4. Pacte per un 22@ inclusiu i sostenible com a resultat del doble procés participatiu 

(Comissió Ampliada del 22@ i Repensem el 22@) en el que ha participat un miler de 

persones del Poblenou i en el que s’han arribat a acords consensuats amb el teixit 

veïnal ( Taula Eix Pere IV, AV del Poblenou) del sector empresarial (22@Network, 

Urban District), de les Universitats (UB, UAB, UPC) i amb les diverses àrees de 

l’Ajuntament (Districte, Urbanisme, Barcelona Activa, etc.). 

 

5. Hospital Evangèlic. Portem a aquest plenari el procés final d’aprovació del projecte de 

l’edifici de l’Hospital Evangèlic a la Superilla. A banda del projecte, que respecta 

patrimoni històric i concreta i millora en benefici públic l’acord embastat a l’anterior 

mandat, cal posar en valor que aquest nou equipament canviarà el plànol de 

l’assistència sanitària al Poblenou: després d’ampliar l’Hospital del Mar i de posar en 



 

marxa el centre Fòrum, amb l’Hospital Evangèlic dotarem el Districte de places 

necessàries en assistència sociosanitària i d’un nou CUAP. 

 

 

6. Balanç positiu de la ronda de consells de Barri i de consells sectorials com el de 

Seguretat, Salut i Escolar, o el de Gent Gran, que se celebra aquest dimecres. Amb 

l’excepció, segurament, del Consell Ciutadà, de pobra participació, la resta d’espais 

funcionen raonablement bé. 

 

7. Èxit de les Festes Majors del Clot i de la Verneda. A destacar que ni tant sols la 

metereologia ha pogut deslluir festes ja consolidades i, en el cas de Sant Martí-

Verneda, en evident expansió. 

 

8. Suport al comerç amb l’encesa de llums de Nadal a Sant Martí de Provençals, que 

dijous passat va ser un èxit de públic. També ho van ser fa alguns dies la desfilada de 

moda de Sant Martí i la gala del Joc del Misteri de l’eix Comercial Poblenou, a qui el 

districte cedirà un local (a la Rambla Poblenou) que fa temps que demanen. 

 

9. Instal·lació de 3 guardians més a la Superilla, obres de l’escultor Xavier Mascaró, per 

cessió a la ciutat d’Antoni Vila Casas, de la Fundació Vila Casas-Can Framis. 

 

10. Atorgament dels Premis Sant Martí a Palo Alto, recinte municipal que en aquests 

moments està en procés de preparació del plec de condicions per licitació pública. 

Felicitacions públiques de nou als premiats Pepi Rafel i Rudy Van der Ploeg, Club 

Handbol Poblenou i Càritas Sant Josep de Calassanç. I a la gent del Districte que aquest 

dimecres rebrà les Medalles d’Honor de la Ciutat: Pere Guarro (del Clot) i Associació 

sant Martí Esport (ASME). 


