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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA MARINA 
 

Data: 27 de març de 2019, 18.00 h 
Lloc: Centre Cívic Pepita Casanellas (Passeig de la Zona Franca, 185)  
 

Presideixen el Consell: 
Laura Pérez,   Regidora del Districte 
Manuel Coronado,   Vicepresident del Consell de Barri de la Marina 
 
Consellers/es: 
Georgina Lázaro,  Consellera GMD Demòcrata 
Marta Alonso,   Consellera GMD ERC 
Albert Deusedes,  Conseller GMD PSC 
Fernando Alcalde,  Conseller GMD Cs 
David Labrador,  Conseller GMD Cs 
Josefina Macias,  Consellera GMD CUP 
José Antonio Calleja,  Conseller GMD PP 
 
Membres d’entitats: 
Coordinadora d’Entitats 
Unió d’Entitats 
Federació d’Esports de la Marina 
Plataforma Can Farrero 
AAVV Can Clos 
AAVV Polvorí 
AFA Niu d’Infants 
Ateneu 
Amics de la Marina 
Guàrdia Urbana 
 
Tècnics/ques Municipals 
Francesc Giménez,  Gerent del Districte 
Esther Pérez,   Tècnica del Districte 
Lídia Pérez,   Tècnica del Districte 
M. Elena Molina,  Tècnica del Districte 
Maria Rengel,   Directora SDSPiT 
Patricia Giménez,  Oficina estratègica de l’Àmbit litoral 
Marc Garcia,   Oficina estratègica de l’Àmbit litoral 
Xavier Martin,   Tècnic responsable del Pla de Montjuïc 
 
Assistència registrada: 46 persones 
 
Ordre del dia  

1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2) Situació actual del barri de La Marina. 
3) Seguiment del Pla estratègic dels espais litorals. 
4) Seguiment de les accions comunitàries del barri. 
5) Retorn del procés participatiu del Pla d'Actuació del Parc Montjuïc.  
6) Seguiment dels punts de l’anterior Consell de Barri. 
7) Torn obert de paraules . 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
Esther Pérez, Tècnica del Districte, dóna la benvinguda a l’últim Consell i demana 
brevetat en les intervencions. Queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Seguiment del Pla estratègic dels espais litorals. 
Tota la informació sobre el Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat està disponible 
també a la plataforma virtual Decidim. El pla s’estructura en 7 punts que expliquen 
Patricia Giménez i Marc Garcia, de l’Oficina estratègica de l’Àmbit litoral: 

 Àmbit del pla: Són els espais litorals de la ciutat. És a dir, el port, el barri de Marina, 
les platges i els 11 barris del litoral. 

 Canvi de paradigma: Durant les dècades dels 70 i 90 la ciutat va obrir espais 
públics nous i es va fer un procés d’higienització de l’espai físic al litoral. Ara per 
ara, hi ha unes necessitats ciutadanes diferents per utilitzar l’espai públic d’una 
manera diferent, que amb la gestió actual no es poden resoldre. Entre els motius 
per treballar amb els barris del litoral trobem: necessitat d’equilibrar la pressió 
turística, recuperar la maritimitat (relació històrica del barri amb el mar), demanda 
d’arribar al mar. 

 Dues idees força que estructuren el pla: D’una banda, reconquerir el front litoral 
com a àmbit públic. D’altra banda, definir un model de litoral amb els actors 
d’aquest àmbit, ja que cada barri té les seves necessitats per desenvolupar-se a la 
seva manera. 

 Objectius generals: Àmbit habitable i ciutadà, basat en una economia arrelada i 
social i partint tot des d’un ambient sostenible. 

 Temàtiques que s’han analitzat al pla: Durant els anys de desenvolupament del pla 
s’han analitzat temàtiques com ara la dimensió urbana, espais de trobada, 
organitzacions, llocs de treball i activitat econòmica, conflictes urbans, 
planejament, sistemes d’espais lliures (quins equipaments hi ha i com potenciar-
los), mobilitat i accessibilitat, riscos i seguretat, i residència. Totes les conclusions, 
obertes a aportacions, es troben ja a la plataforma Decidim. 

 Metodologia de planejament: En primer lloc, definir quin és l’horitzó i concretar-lo 
en projectes i accions, per més endavant fer una avaluació i un seguiment.  

 En l’àmbit litoral han intervingut tant actors públics institucionals com agents 
socials del territori mateix. 

 Antecedents: Pacte de la Mobilitat de 1998. Es van emmirallar per plantejar aquest 
projecte, amb la intenció que es creés un pacte per la ciutadania seguint el mateix 
model. 

 Calendari del procés participatiu: 
o Juny de 2018: pre-diagnosi. 
o Setembre i octubre de 2018: entrevistes amb agents ciutadans (col·lectius 

de la ciutadania organitzada). Es van fer visites i reunions amb 
associacions i entitats que van contactar del litoral per estudiar quina era la 
seva visió de la pre-diagnosi. 

o Desembre de 2018: es presenta en un fòrum participatiu la diagnosi arran 
els materials que s’han recopilat. 

o Gener i febrer de 2019: Tallers de debat de projectes, amb petites reunions 
per aquesta primera etapa de l’estratègia del pla, en les quals només s’han 
aprofundit en 17 punts dels 60. 
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o Ara mateix, se segueix recopilant informació i s’està elaborant una memòria 
sintètica del procés i totes les dades amb la intenció de tancar aquesta 
primera part al mes de juny. 

 
Patricia convida a tothom a participar i proposa que si es considera necessària una 
sessió específica es podria plantejar fer-la. 
Un dels projectes del pla relacionats amb el barri de la Marina més interessant potser 
és el de construcció d’habitatges. També es planteja ampliar la xarxa de metro amb 
una estació a peu de Montjuïc i cobrir el tram que connecta les afores amb la ciutat. 
S’ha de consensuar amb el Ministeri de Foment. 
Pel que fa a la maritimitat: S’ha valorat amb la primera diagnosi que cal recuperar 
memòria marítima i divulgar la cultura marítima. Els tècnics i tècniques proposen 
convidar a la gent a fer tallers específics, per aprofundir en el pla. 
 
Esther Pérez valora que hi ha qüestions molt reivindicades, com ara l’autobús cap a la 
platja, que s’haurien de treballar en aquest pla, i convocar una reunió per a repassar el 
pla seria molt profitós. 
 
Antonio Guillén vol saber per què no es van convocar reunions amb la Coordinadora i  
la Unió d’Entitats. Marc, el tècnic del pla litoral respon que, amb el llistat d’adreces de 
referència del Districte que tenien, en un principi no es van poder posar en contacte 
amb elles. Ho lamenta i proposa que encara són a temps de fer una jornada 
participativa.  
 
3. Seguiment de les accions comunitàries del barri. 
Julián i Elisenda, tècnics comunitaris, fan la presentació de les accions comunitàries 
que s’estan portant a terme en el barri i compten des de fa cinc anys amb el suport de 
la Unió de teatre de la Marina. El seu objectiu és millorar la qualitat de vida i 
l’estructura social de la comunitat del barri. 
 
S’estructura en diferents taules de treball, l’eix central de les quals és treballar per 
fomentar i enfortir la participació comunitària, treballar la transversalitat de gènere i 
enfortir la interculturalitat al barri. 
 
Per una banda, la taula de salut conté tres grups: 

 Grup de gent gran: Surt de la necessitat de promoure un espai de participació per 
a persones grans que viuen situacions de solitud i aïllament social. A l’aula es van 
fer 11 sessions durant el primer semestre, i donada la motivació de les persones 
que hi participaren, es continuarà el segon semestre amb unes altres 11 sessions, 
a partir del 9 de maig fins al 27 de juny. El grup de l’Aula de gent gran l’han 
conformat 18 persones, que havien estat derivades per treballadores socials dels 
CAPS o que directament es van inscriure. 

 Grup d’hàbits saludables: Ara per ara, treballant en un projecte (Receptari de la 
Marina). Més endavant hi haurà un grup de cuina saludable. 

 Grup d’atur i salut mental, en el qual s’està treballant el projecte La Marina ens 
cuidem. Aquest projecte busca millorar les condicions de vida de la població activa 
que es troba a l’atur. Es va fer un prova pilot l’any passat amb 6 tallers, 2 dels 
quals de retorn social de persones que havien participat a accions comunitàries al 
barri (visites guiades de persones que havien participat en el curs de viatge). 
Enguany es faran 10 tallers, 4 dels quals han estat proposats per persones que 
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han fet el curs, també com una mena de retorn social. El total de persones 
participants en els 4 tallers que ja s’han fet (de 10) ha estat, fins al moment, de 31 
persones. 

 
D’altra banda, la taula de desenvolupament econòmic està formada per dos grups 
diferents: 

 Grup de formació i ocupació: hi participen algunes empreses de la Marina i entitats 
que exposen les seves necessitats (per exemple, recerca de feina). Barcelona 
Activa hi participa dins d’aquest grup. Per cada oferta de feina que surt a la Marina 
hi ha tres dies en els quals els veïns i veïnes del barri tenen preferència a l’hora 
d’optar a la feina. 

 Grup d’economia social i solidària: Es tracta d’un grup que encara està en fase de 
formació. S’està intentant trobar un projecte que es pugui desenvolupar al barri. 
Mostra un exemple de fitxa que s’està desenvolupant per les entitats. 

 
Pel que fa a la Federació d’esports de la Marina, que és com s’ha constituït l’antiga 
Taula d’esports, s’han desenvolupat activitats com ara: 

 Els esports són valors, dirigit a escoles de primària. 

 La matinal esportiva, per la festa major. 

 Esport inclusiu (s’està desenvolupant sobretot amb l’escola Montserrat). 

 Tastets esportius. 

 Recolzament cooperjocs: un dia a l’any, els infants de 1r curs de primària fan una 
sortida esportiva amb monitors tot el matí. 

 
Pel que fa a l’eix cultural, que ha estat fomentat pel Pla de barris, s’han desenvolupat 
les accions següents: 

 Eix de memòria històrica i cultura. 

 Grup de sexualitat. 

 Grup de participació juvenil. 

 Taula de dones: S’ha treballat la sensibilització i la conscienciació sobre 
feminismes, donant suport a dades commemoratives, desenvolupant espais liles, 
organitzant un taller d’autodefensa feminista, promovent formació sobre el tema a 
comerços i instituts, s’ha dissenyat un logotip, un llibre-presentació, etc. El projecte 
es presentarà el 3 de maig a la Casa del Rellotge a les 17.00 h. 

 
4. Retorn del procés participatiu del Pla Actuació del Parc Montjuïc. 
Xavier Martín, tècnic responsable del Pla del Parc Montjuïc, presenta el punt sobre el 
procés de tancament del procés participatiu del Pla d’Actuació del Parc Montjuïc. El 
procés ha constat de tres fases: una primera de treball intern municipal, una segona 
de treball amb els principals agents i, per últim, una tercera de procés de participació 
ciutadana. La darrera d’aquestes fases, oberta a la ciutadania, es va conduir des de 
l’espai virtual de participació Decidim Montjuïc. Tota la documentació està penjada a la 
pàgina web. Es tracta de dos documents: l’informe de  la Jornada de Cloenda del 26 
de gener i la presentació de la mateixa jornada, on es va recollir la participació del 
veïnat. Tot plegat es resumeix en sis blocs: 
 
Bloc 1: Un parc pel veïnat i amb projecció de ciutat: potenciar l'activitat comunitària de 
Montjuïc, que proposa: 

 Ordenar i racionalitzar l’oferta de la muntanya, intentant reduir el nombre 
d’actes, especialment els que són molestos per al veïnat. 
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 Millorar la comunicació de la muntanya: interna, per a programadors i 
operadors, i externa, per a la ciutadania, en general, i veïnat, en particular. 

 Generar i enfortir els vincles entre la muntanya i la ciutat. És a dir, potenciar els 
espais i les activitats per als infants i facilitar l’accés a les activitats del parc 
(amb preus reduïts pel veïnat). 

 Generar una estratègia de sostenibilitat i ús eficient dels recursos.  

 Planificar la gestió i usos dels equipaments del Parc. 
 
Bloc 2: Un parc d'espais diversos: recuperació de la muntanya com a gran pulmó verd 
de la ciutat de Barcelona: 

 Elaborar un mapa de soroll de la muntanya. 

 Agenda prioritzada per la reconversió d’equipaments existents. 

 Endreçar i millorar els elements de la via publica, ja que hi ha hagut 
reclamacions sobre la manca de lavabos, zones de pícnic, etc. 

 Recull d’incidències, a través del sistema IRIS. 

 Desenvolupar una estratègia de catalogació, recuperació i manteniment del 
patrimoni natural i històric. Es crearà un centre d’interpretació de la muntanya 
de Montjuïc. 

 Definir mesures de prevenció d’esllavissades, inundacions i altres fenòmens 
meteorològics i geològics lligats amb el Pla Clima 2018-2030. 

 
 
Bloc 3: Un parc accessible, optimitzar la mobilitat: 

 Treballar pel foment d'una mobilitat sostenible al Parc. 

 Potenciar l’ús del transport públic i reduir l’ús del vehicle privat al parc. 

 Repensar el recorregut dels autobusos. 

 Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta. 

 Ampliar la xarxa de carrils bici. 

 Potenciar la connexió de Montjuïc amb l’eix litoral. Treballar conjuntament amb 
els barris del Poble-sec i la Marina per redefinir la connectivitat amb els barris 
de la resta de Barcelona a través d’un desdoblament de la Ronda Litoral. 

 Definir i regular els espais d’aparcament: Definir l’estacionament temporal i 
l’aparcament dels busos turístics, millorar la gestió de l'aparcament de vehicle 
privat, especialment per activitats com concerts. 

 
Bloc 4: Un parc protegit, vetllar per la seguretat de les persones: 

 Impulsar una estratègia de prevenció i millora de la seguretat al parc, 
incrementant la vigilància i establint un protocol preventiu d’incidències, tant per 
actes vandàlics com per als robatoris. 

 Repensar el paper dels agents cívics. 
 
Bloc 5: Un parc per tothom, Montjuïc inclusiu: 

 Impulsar una oferta d'activitats al Parc que tingui en compte la diversitat 
funcional. 

 Garantir l'accessibilitat al Parc de les persones amb mobilitat reduïda. No es 
tracta només de què les persones amb diversitat funcional puguin accedir al 
parc, sinó de què puguin gaudir-lo també. És a dir, adaptar la programació del 
parc a les necessitats de tothom. 
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Bloc 6: La governança, un debat obert: 

 Fomentar el debat per a definir un model de governança del Parc. 

 Potenciar el paper del Consell del Parc de Montjuïc com a òrgan de 
participació. 

 Crear una unitat administrativa de Montjuïc, una oficina que coordina totes les 
àrees municipals implicades en la gestió de la muntanya i la feina dels 
operadors públics i privats. 

 
Tota aquesta informació es pot trobar amb més detalls a la plataforma Decidim. 
Malauradament, no es pot fer la presentació definitiva del pla. Aquesta és només la 
informació pública del dia 26 de gener. El document final del pla d’actuació encara no 
es pot publicar fins que no acabi la moratòria de presentació de projectes públics, 
després de les eleccions. 
 
El document final es presentarà en un Consell del Parc, després de les eleccions. Es 
farà una presentació pública i es penjarà el document a la plataforma Decidim, perquè 
l’executi el futur equip de govern. 
 
Pel que fa a les xifres que resumeixen el procés participatiu: 

 Reactivació del Consell del Parc de Montjuïc: 100 representants de 75 
operadors i entitats diferents (més 25 operadors municipals).  

 8 reunions de grups de treball interns municipals (2 reunions per grup), amb un 
total d’assistència de 106 participacions de tècnics/ques municipals. 

 8 reunions de grups de treball oberts a membres del Consell (2 reunions per 
grup), amb un total d’assistència de 86 participants, que representaven 25 
entitats. 

 3 sessions territorials de debat participatiu als barris de Font de la Guatlla, la 
Marina i el Poble-sec, amb un total d’assistència de 90 participants. 

 6 sessions sectorials de debat del Pla d’Actuació Montjuïc, amb persones 
d’origen divers (persones amb diversitat funcional, entitats de mobilitat i 
sostenibilitat, famílies de les escoles de la muntanya, entitats de turisme i 
comerç i el Col·legi d’arquitectes), amb un total d’assistència de 141 
participants. 

 Creació de la Comissió de seguiment del procés participatiu del Pla d’actuació 
Parc Montjuïc (1 reunió), amb un total d’assistència de 71 participants. 

 Jornada de Cloenda del Procés Participatiu al Caixa Fòrum, amb un total 
d’assistència de 90 representants. 

 Total de participació presencial del procés: 530 participants. 

 Pel que fa a la participació virtual del procés, d’entre els 15 processos 
participatius oberts de la ciutat, aquest i el de la Model han sigut els dos 
processos amb més participació, amb 232 propostes, 75 propostes oficials i 
156 propostes ciutadanes. 

 
De totes les propostes ciutadanes, gairebé el 90% s’han incorporat com a propostes 
oficials i sí que hi ha hagut una cinquantena de propostes que s’han acceptat, tot i que 
només de forma parcial. Xavier Martín valora que, a grans trets, el consens entre 
operadors i veïnat ha estat molt alt. L’horitzó que s’ha fixat ara és el Pla d’actuació de 
Montjuïc 2019-2029. Hi ha qüestions que són de fàcil implementació i execució al llarg 
del proper mandat, i d’altres que requereixen d’un treball més a llarg termini. 
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5. Situació actual del barri Marina. 
Esther Pérez comença comentant que el barri de la Marina ha estat un barri prioritari 
durant el mandat i s’han invertit molts diners en l’arribada del metro i amb el Pla de 
barris. Ara comencen a veure’s fetes realitat moltes propostes. Agraeix a totes les 
persones voluntàries que han participat als actes com el pessebre vivent, la cavalcada 
o la fira del 8 de març, en què més de 100 dones van sortir de la plaça Marina per unir-
se a la manifestació del centre, i les activitats durant el cap de setmana van tenir una 
resposta que valora que és d’agrair. 

 Pel que fa a les obres de la Colònia Santiveri, es va canviar enllumenat del carrer i 
es va arreglar la vorera del carrer Motors. També s’està renovant l’enllumenat del 
carrer del Polvorí, junt amb alguns desperfectes del mateix carrer. 

 Han començat les obres de l’skatepark (parc de patinatge). Es va presentar el 
projecte a un Consell de Barri i s’ha treballat amb entitats i amb els veïns i les 
veïnes que han volgut participar. A més, s’ha fet una part per passejar i trobar 
possibles millores in situ. 

 Carrer Motors, fins que no hi hagués la reforma global, no es podia fer res per 
pal·liar el soroll. Acabarà en un parell de dies. L’INS Mare de Déu de la Mercè era 
sobretot qui patia aquestes obres. 

 Les obres dels Jardins de la Mediterrània estaran finalitzades al novembre. 

 S’estan instal·lant els dos ascensors al Polvorí, per tenir una relació amb el centre 
neuràlgic de la Marina. Es posaran en funcionament aviat. 

 La vorera del carrer Alumini no es va poder adaptar perquè l’espai que queda entre 
els habitatges era massa just i no resultava còmode per als veïns i veïnes. Es va 
fer una reunió i es va consensuar portar els fanals a la vorera del davant i ja s’ha 
solucionat. 

 Pel que fa a l’habitatge, s’ha fet el concurs d’adjudicació dels pisos de promoció 
pública-concertada (és a dir, construïts per Solvia). Qualsevol persona pot fer 
al·legacions, està obert el període. Les persones adjudicatàries han de presentar 
tots els requisits que encara no tenen. 

 L’Ajuntament també ha comprat 114 pisos en una promoció concertada, impulsada 
per Catalunya Caixa, amb l’objectiu d’augmentar el parc públic d’habitatge. La 
meitat (59 habitatges) s’incorporaran a la mesa d’emergències socials i l’altra 
meitat s’adjudicaran també amb reserva per a gent del barri. 

 S’han visitat les obres del bloc del carrer Ulldecona 12-14. També seran de lloguer 
assequible amb una reserva del 25% per a la gent del barri. 

 Es va fer una reunió oberta perquè la gent que vulgues mes informació sobre com 
està el parc públic d’habitatge la tingués tota recollida. 

 Pel que fa a cultura i memòria històrica, s’ha inaugurat la Sala Maremar (a l’Escola 
Bàrkeno). Ara es treballa perquè tingui un cicle cultural de continuïtat. 

 Es van posar 4 plaques en diferents indrets, recordant la lluita veïnal. 

 Pel que fa a l’ocupació laboral, es va presentar el Pla de desenvolupament 
econòmic del Districte, on van participar la Taula d’empreses de la Marina i la Taula 
d’economia social i solidària, i el comerç, a través de la Taula de comerç del 
Districte. S’han repartit uns talonaris a treballadores i treballadors del Polígon per 
descomptes al barri. 

 Finalització del projecte La Marina dona empenta. Es continuarà fent 
acompanyament amb les dones del projecte. 
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 S’ha començat el projecte Beneficis: a tots els barris del Pla de barris es 
contractaran 10 persones durant un any amb la formació adequada i salari i horari 
dignes. 

 Pel que fa a les preguntes que es van quedar pendents en el Consell de Barri 
anterior: S’han posat aparcaments de bicicletes a diferents indrets del barri. Sobre 
la passejada pel carrer Guilleries, es van posar quatre zones de càrrega i 
descàrrega, i en posaran quatre més. Pel que fa a les podes, s’informa que hi ha 
un telèfon per a les podes. Es va fer un llistat de peticions i es van respondre per 
escrit. 

 
6. Torn obert de paraules. 
Es recorda que ara hi ha el sistema de fulls d’intervenció al Consell de Barri i s’explica 
com funcionen. Primer es farà un torn de paraules amb les intervencions que s’han 
escrit abans d’entrar i després hi haurà un altre torn de paraules a mà alçada.  
 

Pregunta/petició Resposta 

Alfons Barrios, en representació de l’AFA 
de l’escola bressol Niu d’Infants, exposa 
que des de l’AFA intenten reactivar l’escola 
i demanen que es dediquin més recursos 
per a les instal·lacions de l’escola, per la 
seguretat, i pels espais propers a la 
mateixa. 

Laura Pérez: En primer lloc, felicita a les 
AFA per tota la feina que fan. No s’han 
donat algunes millores que saben que es 
reivindicaven per manca de temps i pel fet 
que aquestes qüestions són competència 
de l’IMEB (Institut Municipal d’Educació a 
Barcelona). Reconeix que és perillós però 
lamenta que no s’hagi pogut avançar més 
pressupost. Insistiran perquè el Consorci 
ho posi a la llista del següent mandat. 
 

Rosario Misas: Agraeix a la Unió d’Entitats 
de la Marina, a la Guàrdia Urbana pels 
últims quatre anys en què han escoltat el 
veïnat i els han donat respostes i solucions 
per fer front al bullying (assetjament 
escolar). Parla del cas del seu fill. Demana 
tant a entitats com a regidoria que 
s’impliquin en intervenir activament en els 
casos d’assetjament escolar que es 
detectin al barri. Ella va proposar i proposa 
crear una comissió de seguiment per als 
casos, i convida al veïnat a crear una 
plataforma de seguiment. Demana un espai 
físic dedicat a les famílies per trobar 
recursos, eines i informació i perquè es 
pugui incidir en l’assetjament escolar 
directament des del mateix Districte. 

Pel que fa a l’assetjament escolar, Laura 
Pérez comparteix que ella des de la part 
de feminismes i LGBT ha trobat molts 
casos de famílies destrossades i ara 
espera un procés que necessitarà 
acompanyament. Troba molt interessant la 
proposta de la Rosario Misas i comenta 
que des de les institucions es pretén 
fomentar la diversitat i potenciar i donar a 
conèixer també aquesta problemàtica, 
perquè el personal de les aules tingui 
eines per detectar cada cas. Recull la 
proposta per fer-ho des de l’àmbit de 
Territori. Sobretot perquè les famílies no 
se sentin soles. Rosario Misas explica la 
seva experiència i torna a exposar que la 
idea de la comissió de seguiment ha de 
sorgir del barri mateix, i el Districte l’ha de 
conduir. Laura Pérez respon que ha rebut 
molts casos d’assetjament escolar i que, 
en efecte, de vegades vénen de la família 
i de vegades des de l’equip de direcció. 
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Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina: Creu 
que a l’acta han de constar els noms 
propis. Exposa que a Can Clos, la regidora 
Laura Pérez va prometre que es faria una 
doble tanca durant el seu mandat, perquè 
els nens del barri poguessin aprofitar el 
camp de futbol fora de l’horari escolar, i no 
s’ha fet. 

 

Maria Belén Rodriguez exposa que des de 
l’Associació de veïns del Polvorí s’han 
queixat formalment a l’Ajuntament perquè 
s’està tirant molta brossa i sorra al cos de 
guàrdia de Montjuïc amb les obres. 

Pel que fa al pati de l’Associació de Veïns 
del Polvorí: Miraran com retiren la runa 
que s’ha bolcat davant. Sobre les 
caravanes que s’han instal·lat al cos de 
guàrdia, respon que a tota la zona del 
voltant de la muntanya de Montjuïc està 
prohibit l’estacionament, traslladaran la 
queixa a la Guàrdia Urbana. L’Associació 
de Veïns respon que ja ho han fet elles. 
Francesc Giménez afegeix que miraran 
els emails que han enviat a l’Ajuntament 
sobre les rates. 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina: 
Al carrer Foc manca conservació i 
manteniment als pipicans. El desguàs no 
es manté fa mesos i la porta no es pot obrir 
amb la bassa que es fa quan plou. A molts 
altres parcs passa el mateix. 
De la mateixa manera als parcs i a la plaça 
del carrer Pablo Rada (Plus Ultra) hi ha 
també una manca de neteja i manteniment. 
L’herba ha crescut massa i està ple de 
brutícia. 
Als carrers, també troben que hi ha 
escombraries fora dels contenidors. 
Demanen que l’empresa de neteja passi 
més sovint. 
Brutícia i perill d’incendi a Can Clos (bòbila 
Piulach): l’administració ha d’actuar més 
contundentment pel foc i les rates i dur a 
terme les accions que no s’han fet. 

Pel que fa a la bòbila de Piulach, el Gerent 
del Districte respon que tornaran a 
contactar amb el propietari. A l’empresa 
que va abocar deixalleries a l’espai se li va 
aplicar una sanció de 20.000 euros. Els 
expedients que es van obrir per la via 
administrativa es retarden en el temps, 
però ha acabat resolent-se amb la 
imposició de multes o execucions 
subsidiàries. 
Una altra veïna es queixa que la multa no 
ha solucionat el problema, perquè encara 
hi ha rates i escombraries. Francesc 
Giménez recorda que les intervencions 
que pot fer l’administració són limitades, 
perquè es tracta d’una propietat privada. 
L’Ajuntament no hi pot entrar sense 
autorització de la propietat. Primer han de 
demanar al propietari perquè ho resolgui, 
quan passi el període, poden provar amb 
altres mesures. Com que ja hi ha obert un 
expedient sancionador, cal esperar que el 
procediment administratiu segueixi els 
passos per ordre. 

Margarita Alonso exposa que al parc de 
Sant Cristòfol hi ha escarabats. A casa 
seva hi han entrat, sobretot al setembre i a 
l’octubre. Té un tríptic que li van donar amb 
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un protocol sobre què havia de fer. Hi ha un 
arbre davant de casa que ja li entra dins de 
la seva llar. Té molts forats i molts 
excrements de colom. Demana que passin 
a mirar si els escarabats són d’aquell arbre. 

Cati Ruiz exposa que el carrer del 
Ferrocarrils Catalans, s’utilitza de pipican i 
vol saber què es farà amb l’espai. Al tram 
entre el carrer Foneria i el carrer Segura no 
es pot seure perquè no es neteja. Demana 
que s’intervingui per recuperar l’espai. 

 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina fa un 
recordatori sobre una reivindicació que es 
va fer a un Consell plenari del Districte, on 
25 persones van llegir un manifest, en què 
reivindiquen més seguretat per al barri i per 
a tota la ciutat. Comparteix que es va 
sorprendre perquè en acabar de llegir el 
manifest un grup de veïns i veïnes van 
escridassar la persona que l’havia llegit. 
Tornen a demanar que hi hagi més agents 
de Mossos i de la Guàrdia Urbana, no 
només per a quan hi ha esdeveniments 
especials. Demanen més presència policial 
per sentir-se més tranquils pel carrer. 

Laura Pérez: El pla de la Guàrdia Urbana 
plantejava reptes per a ampliar la 
presencia, s’està implantant i sí que són 
pocs, perquè per llei no hi pot haver més. 
Tanmateix, creu que la policia de barri sí 
que està funcionant, tot i que, en efecte, 
falten molts aspectes per millorar. 
Sobre el comentari del plenari: la 
presidència va donar permís per intervenir, 
cosa que no pot passar en un Consell 
plenari. La presidència va donar la paraula 
i els veïns i veïnes la van exercir, i la gent 
té tot el dret a expressar-se lliurement. 
 

Pedro Sánchez exposa que fa un any i mig 
van portar un dossier amb fotos del Polvorí 
amb tot el que faltava per arreglar. Encara 
no s’ha reparat res. Han començat una 
obra i no han acabat, i es queixa de què el 
que havia detallat al dossier no s’ha 
arreglat res. 

Esther Pérez: Hi ha empreses de treball 
vertical de neteja que tenen el seu 
calendari. Es va arreglar el carrer Fortuna, 
i per a la part que queda a prop de l’escola 
es va presentar el projecte al Casal de 
gent gran del Polvorí. D’entre algunes 
coses del dossier, es va arreglar tota la 
vorera des de Segura fins al carrer 
Foneria i es van executar algunes millores 
que es reivindicaven. 

Mercè Cocera, en representació de la 
Plataforma de Can Farrero exposa que van 
acordar una reunió per les instal·lacions, 
que està pendent des de 2018. Ho van 
recordar el passat Consell de Barri. També 
vol saber com van les obres del Centre 
d’Atenció Integral. 

Laura Pérez: El Centre d’atenció integral 
(CAI) està en projecte executiu i porten 
l’endarreriment per les modificacions que 
es van fer. La licitació del projecte 
dependrà del següent mandat i de la 
prioritat que se li doni, com a Can Ferrero. 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina 
exposa que fa molts anys el Centre Social 
de Can Clos tenia el seu local propi. Es va 
enderrocar i es va cedir amb la condició 
que més endavant tornarien a tenir el seu 
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local i després de diferents legislatures no 
l’han recuperat, i és el que demanen. 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina té tres 
intervencions exposa que, per una banda, 
voldrien que les respostes arriben en els 30 
dies que han d’arribar. Volen també que es 
posi més esforç en resoldre les qüestions 
que estan en vies de resoldre i en les 
deficiències que hi ha que s’han reivindicat 
però que encara no s’han resolt. 

 

Cristina Ramos, en representació de 
l’Associació de Veïns del Polvorí exposa 
que han tret dues parades d’autobús al 
Polvorí per les obres de l’ascensor. Només 
passa el 13 i el 125 i la gent gran ha de fer 
una pujada molt pronunciada.  

Esther Pérez: Quant a la parada de la línia 
13, ja han informat TMB i es canviarà de 
lloc. 

Joan Antoni Reyes es dirigeix als 
representants de l’administració: Agraeix a 
la presidenta del Consell del Districte per 
deixar participar i per fer un esforç per la 
convivència de tothom al Consell. La seva 
intervenció és sobre la parada de l’autobús 
13. Comenta que el veïnat ha enviat cartes 
a les tècniques, ha trucat, ha fet tot el que 
han dit i encara no hi ha res fet. No sap per 
què no han traslladat la parada un poc més 
a baix. Pel que fa al barri del Polvorí, valora 
que sí que s’han fet coses però encara en 
falten moltes altres per fer. Per exemple, 
quan van preguntar per les escales que 
pugen al Polvorí, que queden tallades, se’ls 
va respondre que pertanyien al Parc de 
Montjuïc i que, per tant, l’àmbit d’actuació 
del Districte no hi arriba fins allà. Es queixa 
de què no s’ha informat al veïnat, 
comparteix la seva preocupació amb la 
resta de veïns i veïnes. Reivindica el seu 
dret a parlar i a expressar el que vol. 

Esther Pérez: Quant a la parada de la línia 
13, ja han informat TMB i es canviarà de 
lloc. 
Laura Pérez respon per al·lusions a Joan 
Antoni Reyes i valora que el Consell de 
Barri de la Marina ha estat un dels més 
reivindicatius. Considera que les 
intervencions que tenien contingut real 
s’han intentat resoldre. Està satisfeta de la 
feina que s’ha fet i de la feina que ha fet 
com a regidora del barri de la Marina. 
 
 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina, 
comenta sobre les pistes de patinatge que 
s’estan construint a un espai obert i no 
massa retirat, que hi ha un grup 
d’habitatges. Ara, de cara a l’estiu, 
preveuen que la gent estarà al carrer fins a 
la matinada. Temen que quan estiguin les 
pistes vindran molts turistes i volen saber si 
s’ha pensat com regular l’espai obert 

Esther Pérez: Quant al parc de patinatge: 
El projecte ha estat consensuat amb 
professionals i veïnat, l’empresa ha tingut 
en compte que als costats hi ha oficines. 
Hi ha habitatges més enllà del passeig. 
Afegeix que el projecte es pot trobar al 
web, perquè es puguin revisar els detalls. 
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perquè sigui, en efecte, per als veïns. 

Abdó Florencio, en representació de la 
Coordinadora d’Entitats de la Marina, sobre 
les obres dels Jardins de la Mediterrània, 
comenta que recorden que la «punta» que 
surt (tocant a l’escola bressol) seria tot una 
sola peça. Ara han sentit que continuarà 
igual. Volen saber si, si s’està remodelant, 
no seria el moment de fer-ho ara perquè la 
plaça quedi arreglada per sempre. 

Esther Pérez: La «punta» de les obres 
dels Jardins de la Mediterrània és una 
qüestió que s’havia dit però no s’havia fet 
res per expropiar. Les primeres actuacions 
es van complicar perquè hi havia una 
terrassa privada i per fer una expropiació 
s’havia de justificar l’interès general. Quan 
es pugui acabar el procés pressupostari, 
el proper mandat no ha d’esperar a una 
remodelació de tot el jardí. 
Ventura entrega un dossier de millores i 
propostes de la Comissió de seguiment de 
les obres dels Jardins de la Mediterrània. 
Pel que fa a la «punta», explica que allà 
mateix van assegurar els veïns que 
l’administració iniciava els tràmits per 
l’expropiació. Vol que esclareixin a qui 
s’han de dirigir les veïnes per aquesta 
qüestió. 

Jordi Ortega comparteix que se sent 
satisfet de què s’hagi notat el canvi al barri 
en els últims 4 anys. Exposa que, al carrer 
del passeig de la Zona Franca hi ha una 
marquesina que no deixa passar ni cotxets 
ni cadires de rodes. Algunes veïnes ho van 
denunciar a la Guàrdia Urbana. També 
porta una foto de cantonada carrer 
Ulldecona que és on creu que s’hauria de 
moure la marquesina. Sobre la seguretat, 
comenta que no ha vist mai a la Guàrdia 
Urbana, ni mai el responen per telèfon. 
Comenta que el cap de setmana passat 
dues dones van patir una agressió i es va 
aturar gràcies a la gent del barri. 

Esther Pérez: Pel que fa a marquesina de 
la cantonada del carrer Ulldecona, es 
retirarà aviat. També es parlarà amb la 
policia de proximitat perquè passin més 
sovint.  
 

Maria Rosa exposa que si truca, per 
exemple, un dilluns a TMB per preguntar 
per l’afluència de pas de les línies H16, 
D20 i 150, li responen que és de 25 a 28 
minuts. Són autobusos als què puja molta 
gent. D’altra banda, a la plaça de la Marina 
hi ha una problemàtica amb els coloms. Hi 
ha fins i tot coloms morts als arbres, hi ha 
molts ous. Demana que ho passin a mirar. 

Esther Pérez: Pel que fa als autobusos, en 
teoria s’han reforçat les línies H16 i D20 
entre setmana, i  a partir del maig es 
doblaran torns durant el cap de setmana i 
cada dia a partir de juny, perquè va molta 
gent a la platja. Pregunta quina és la 
franja horària amb més problemes i es 
demanarà reforç pel dissabte a la tarda i 
per la línia 150. 
Pel que fa als coloms, vindran a mirar què 
és concretament a Foneria, 37-39. 

Roberto explica que fa una setmana que el 
personal de manteniment ha fet una obra a 
la plaça de la Marina (cantonada del banc) i 

Esther Pérez: A la cantonada de la plaça 
de la Marina, on hi ha les obres d’Endesa, 
es va demanar i es tornarà a reclamar. 
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hi ha una xapa trencada i una tanca, i no es 
pot passar. Demana que acabin amb més 
rapidesa les obres que es comencen. 
També vol exposar, al carrer de l’Energia, 
quan les empreses de vehicles signen els 
seus contractes tallen tota la zona, i 
prohibeixen l’estacionament i la grua 
s’emporta els cotxes dels veïns i veïnes. 
D’altra banda, pel que fa a l’obra de l’edifici 
de la Generalitat, que fa 4 o 5 mesos que 
està buit, no entén per què cada dos per 
tres sona l’alarma i es passa sonant tres o 
quatre hores. Fa mesos que cada 15 dies 
tornen a provar l’alarma. Afegeix un últim 
tema sobre la muntanya de Montjuïc: vol 
saber si es tornarà a fer el Picnic, perquè 
els veïns i veïnes estan farts de la música, i 
li consta que s’han queixat. 

Es demanarà amb quins criteris es donen 
els permisos per signar pels cotxes al 
carrer. Intentaran parlar des de les 
institucions. Tanmateix, recorda que si són 
edificis privats, l’administració no pot 
assegurar una actuació més que limitada. 
Pel que fa a l’expropiació, Esther Pérez 
esclareix que «iniciar els tràmits» vol dir 
«començar a obrir l’expedient i començar 
a demostrar que hi ha interès general». A 
més, s’ha de valorar com i quan es fa 
l’expropiació i s’han de fer molts tràmits, 
que és el que va dir el tècnic de Montjuïc 
que s’havia començat a fer. 
 
 

Pedro Valverde comenta que a Montjuïc fa 
uns mesos hi va haver un corriment de 
terra. Li van dir que no era competència del 
Districte, però ho comparteix amb el 
Consell de Barri perquè considera que és 
perillós. 

Pel que fa al corriment de Montjuïc, hi 
havia un seguit d’actuacions per fer al 
parc i es va començar per unes altres, 
perquè eren més urgents, però encara 
s’ha d’acabar. 

Capdevila reivindica la pacificació i la 
dignificació del passeig de la Zona Franca. 
És a dir, millorar la senyalització, ampliar la 
xarxa de carril bici, reduir el trànsit amb 
radars, retirar els pilons de davant de la 
benzinera, etc. Considera que amb el 
trànsit que hi ha ara per ara sembla una 
autovia. 

 

Andreu proposa millorar la senyalització per 
anar al poliesportiu, per exemple al carrer 
Israel o a l’Institut Ramon Casas i Carbó, ja 
que molta gent es perd quan arriba al 
carrer de l’Energia. 

 

Fernando exposa que, al costat de l’edifici 
que ha comprat l’Ajuntament, on viu des de 
fa 5 anys, hi circulen cotxes i motos per la 
vorera, de vegades en contrasentit. També 
creu que haurien de posar un semàfor en el 
pàrquing de Mercadona, perquè no hi ha 
visibilitat per als cotxes que surten i és 
perillós. D’altra banda, alerta que al seu 
bloc no arriben les convocatòries públiques, 
per exemple les dels Consells de Barri. 
Recorda que hi ha pendent una reunió del 
seu bloc amb l’administració i vol saber 

Esther Pérez: Malauradament, no saben 
encara quan serà la reunió de l’habitatge 
de l’edifici del carrer Encuny. La reunió 
l’havien demanat ja les veïnes, perquè no 
sabien quines eren les condicions després 
de la compra. 
Miraran in situ els cotxes que van en 
contrasentit per comprovar si és habitual 
el que explicava Fernando. Passaran a 
Comunicació del Districte l’avís perquè 
arribin les convocatòries a la seva zona. 
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quan serà. 

Manolo considera que el veïnat està patint 
una necessitat d’habitatge que cada dia  és 
més evident i que hi ha moltes famílies del 
barri no tenen recursos. Hi ha moltes 
dificultats per emancipar-se, sobretot per la 
gent jove. També comenta que hi ha moltes 
persones nouvingudes, famílies senceres, 
que també tenen dificultats per trobar un 
habitatge. 

Esther Pérez respon que els pisos de la 
mesa d’emergència tenen uns requisits 
molt clars. També creu que els joves no es 
poden emancipar i assegura que s’està 
lluitant pel lloguer assequible. 
 

 
Pel que fa a les qüestions de manteniment, respon el Gerent del Districte, com a 
resposta a diverses preguntes. La raó que hi hagi herba més alta és perquè s’ha 
deixat d’utilitzar el Glifosat com a herbicida, ja que era verinós i perillós. Ara hi ha un 
altre herbicida i potser la sensació de desordre la dóna el resultat d’aquest canvi. El fet 
que no s’estigui tallant té a veure amb què s’estimula que hi hagi més biodiversitat i es 
permet que creixin més les plantes, que els espais verds siguin més salvatges. 
 
Un altre element relacionat amb això és que si es detecta una zona que està molt 
descuidada hi ha un telèfon (900 226 226) i l’aplicació Bústia ciutadana per rebre 
denúncies ciutadanes d’aquesta índole. Hi ha rebombori entre el veïnat i diverses 
persones responen que ja han trucat i no troben que sigui una solució eficient. El 
Gerent del Districte proposa que si aquesta via no funciona, es pot enviar la queixa al 
Districte, amb les dades el més precís possible perquè puguin mirar-s’ho. Abdó 
Florencio es queixa que les persones que treballen fent neteja i manteniment s’haurien 
d’encarregar d’això, i no haurien de ser els veïns qui vigilen els professionals. El 
Gerent del Districte comenta que la persona que neteja els pipicans no és de Parcs i 
jardins, sinó de les Brigades de neteja. Insisteix que la manera àgil és contactar 
directament al Districte, per no haver d’esperar al següent Consell de Barri. 
 
Una persona que havia de fer una intervenció ha marxat. Se li contestarà per escrit. 
 
Hi ha més intervencions però la presidència del Consell de Barri assenyala que no 
dóna temps. Esther Pérez agraeix l’experiència que ha viscut al Consell de Barri i la 
participació de tothom, i s’acomiada. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


