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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA MARINA DE PORT 
I DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL 

 
Data: 8 de juny de 2021, 18.00 h 
 
Lloc: Semipresencial a la Sala Pepita Casanellas i online: 
https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_LaMarina_SantsMontjuic-8juny2021 
 
 
Presideixen el Consell: 
Sr. Marc Serra,   Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Esther Pérez, Consellera dels barris de la Marina 
Sra. Maribel Sánchez,  Consellera dels barris de la Marina 
Sra. Anna Trapero Vicepresidenta del Consell de Barri de la Marina de Port 
Sr. Manel Coronado,  Vicepresident del Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell  
 
Consellers/es: 
Sr. Jaume Gaixas, GMD BeC 
Sra. Lourdes Vidrier, GMD ERC 
Sra. Georgina Lázaro, GMD JxCat 
Sr. David Labrador,  GMD Cs 
 
Persones i entitats assistents: 
Unió d’Entitats la Marina 
AVV Can Clos 
Memorial democràtic treballadors/es SEAT 
Amics de la Marina Zona Franca 
AMCL 
 
Tècnics/ques municipals: 
Sra. Aida Guillén,    Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Maria Rengel,    Directora de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Gerard Lillo,     Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Lídia Pérez,    Tècnica de la DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Elena Molina,   Tècnica de la DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Óscar Marín,           Responsable del Departament d'Infraestructures i Equipaments 
            de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 
Sr. Lluís Torrens,          Director d'Innovació Social de l'Ajuntament de Barcelona 
Sr. Cristóbal Martínez,          Direcció de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de  
             Barcelona 
Sra. Helena Guiu,          Tècnica de projectes de Foment de Ciutat 
Sra. Núria Sales,          Tècnica de projectes de Foment de Ciutat 
 
Total d’assistents: 50 persones  
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Ordre del dia 
1. Informació del Regidor i situació actual covid-19.  
2. Informació del Centre Atenció Integral.  
3. Projecte de millora de la neteja urbana.  
4. Informació Projecte Vila Veïna.  
5. Torn obert de paraules 
 
 
1. Informació del Regidor i situació actual COVID-19. 
 
Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda i celebra poder 
realitzar aquest primer acte semipresencial. Agraeix la participació de les persones assistents, 
informant que s'intentarà mantenir aquest format a partir d'ara, mantenint l'opció de la 
teleconnexió. 
 
El Regidor comparteix informacions que tenen a veure amb el context de crisi sanitària. La 
tendència de l'evolució de la pandèmia als barris de La Marina és molt semblant a la que està 
havent-hi a la resta de ciutat: hi ha una disminució ja consolidada dels casos positius. La 
setmana anterior, del 31/5 al 6/6, el total de nous casos positius a Sants-Montjuïc va ser de 86. 
La setmana prèvia, van ser 105 casos: així doncs, la tendència convida a l'esperança. Una altra 
dada positiva és que la RT (nombre de persones a qui contagia una persona positiva) es situa a 
0,94.  
 
Marc Serra explica que aquesta evolució positiva és gràcies a la medicina, a la ciència i a la 
investigació, amb un paper molt important de la vacunació. Recorda que les persones de 45 a 
49 anys ja poden demanar cita per vacunar-se i valora que el procés està avançant a molt bon 
ritme gràcies a la col·laboració entre institucions. Informa que l'Ajuntament de Barcelona ha 
cedit 36 espais, 15 mòduls municipals, 62 treballadors auxiliars i 4 grans pavellons: a la Fira de 
Montjuïc es vacunen 6.000 veïns i veïnes diàriament. Destaca 2 dades significatives: un 46,4% 
de la població de més de 15 anys, ja té la primera dosi. Pel que fa a la població de més de 80 
anys, la de més de risc, el 92,5% ja s'ha vacunat. Aquest fet té un impacte molt gran a la dada 
mortalitat, havent generat descens molt important.  
 
El Regidor expressa preocupació pel fet que hi ha zones de Barcelona on la vacunació està 
anant més lenta, també a alguns dels barris de Sants-Montjuïc: això passa perquè hi ha alguns 
veïns que tenen problemes per treure la cita online. Per reforçar aquestes zones, s'estan 
habilitant equipaments, obrint una oficina perquè els veïns puguin informar-se i treure cita. Al 
barri de La Marina hi ha 2 espais: el Casal de Gent Gran de La Capa i l'Espai Química, al C/ 
Química. Es preveu que, si se segueix al mateix ritme, es podrà arribar a la immunitat de grup 
al voltant del mes d'agost (un 70% de la població de la ciutat vacunada).  
 
Pel que fa a la recuperació de l'activitat cultural i associativa del barri, una de les primeres 
festes majors de la ciutat i del districte són les festes de La Marina. Informa que, si bé no seran 
com sempre, sí que podran recuperar-se part del programa i de les activitats, tenint lloc del 18 
al 24 de juny. Explica que no hi haurà pregó, però sí algunes activitats: concerts, petanca, 
dansa, passeig, havaneres, etcètera. Expressa el seu agraïment a les entitats i veïns que hi 
participen, pel seu esforç en un context tan complicat com l'actual. Recalca que la cultura 
popular també és cultura segura: com a exemples d'èxit, menciona el concert de la Coral de 
Sant Medir, celebrat  al Teatre Grec i el Firentitats, que es va realitzar al c/ Sants - Creu 
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Coberta. Finalment, aposta per encarar l'estiu amb optimisme, esperança i l'objectiu de 
recuperar l'espai públic per a la vida associativa i cultural. 
 
Destaca l'entrega dels Premis Sants-Montjuïc de demà: l'entitat "Mans a les Mans", del barri de 
la Marina, serà guardonada després de la votació popular. Valora que aquest premi significa un 
molt bon reconeixement a la seva tasca imprescindible a l'àmbit de la formació, amb joves, 
infants i adolescents. 
 
Finalment, fa un repàs de notícies breus:  

 La Marina Viva fa 10 anys: un projecte estimat al barri que busca generar cohesió i 
 produir activitats tan transversals com sigui possible. S'està celebrant amb una 
exposició i  amb moltes altres activitats obertes al veïnat. 

 Procés participatiu de la pl. Falset: ja està en marxa el procés que servirà per a 
 renovar i transformar aquesta plaça. Es farà una millora del paviment, s'ampliarà 
l'espai de joc infantil, es renovarà la il·luminació. Les obres començaran l'octubre del 
2021 i s'allargaran uns 6 mesos. 

 Pla de Barris a La Marina: implicarà diferents actuacions relacionades a l'arribada de 
nous veïns al barri. Pel que fa a l'habitatge públic, s'ha fet una reserva d'entre el 30% i 
el 50%  per a veïns del barri de la Marina del Prat Vermell, però també incorporarà 
l'arribada de  nouvinguts. Per evitar que es generi una separació entre el barri 
preexistent i el barri nou, és important que els nous veïns coneguin  les entitats i 
espais d'organització i de  coordinació del barri. Aquest àmbit es treballarà des del Pla 
de Barris, amb diferents accions treballant amb les associacions veïnals locals. 

 Competició d'Skate: dissabte 12 de juny es disputarà una competició a escala de 
ciutat, organitzada pel Consell de l'Esport Escolar de Barcelona, al parc de patinatge de 
la plaça  del Moviment Obrer. És la primera vegada que se celebra i s'ha decidit fer-ho 
en aquest barri, que comença a ser referent en el món de l'skate. 

 
 
2. Informació del Centre Atenció Integral (CAI). 
 
Oscar Marín, responsable del Departament d'Infraestructures i Equipaments de l'Àrea de Drets 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona, explica que el projecte neix amb la voluntat de traslladar 
el Centre de Serveis Socials del passeig de la Zona Franca i recuperar espais a la Sala Pepita 
Casanellas. És el primer centre de la ciutat que integrarà els serveis socials que ja existeixen 
ampliant més prestacions, amb més serveix, més sales i espais comunitaris.  
 
Comparteix presentació en pantalla, explicant com serà l'equipament. S'emplaça als Jardins de 
Cal Sebio, limita amb C/ del Foc, amb Mare de Déu del Port i els jardins. L'edifici té planta 
baixa, 2 plantes per sobre i una semisoterrani:  

 Planta baixa: es troba a la part sud dels jardins. Inclou espai d'acollida amb sala 
d'espera i 6 sales d'atenció, 4 d'atenció individualitzada i 2 per a grups o famílies. Al 
projecte inicial, s'ha integrat un espai amb un accés totalment independent per al PIAD 
(Punt d'Informació i Atenció a les Dones) que s'hi ubicarà com a "antena": s'hi farà 
atenció, però no de forma permanent. També, en principi, hi haurà un espai per Vila 
Veïna. També hi ha un accés pensat per a un espai alternatiu, per caps de setmana o 
períodes festius, que es podria fer servir com a espai polivalent tant amb el centre obert 
com tancat.  
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 Planta 1: Hi ha 15 sales d'entrevista, que permetran prestar diferents serveis al centre: 
com serveis de Barcelona Activa, d'ocupació, d'assessorament energètic, etcètera 
anant més enllà dels Serveis Socials. Hi haurà 2 espais nous com a "taules calentes" i 
altres espais per a entitats, on podrien tenir un lloc puntual per a poder treballar.  

 Planta 2: Té un ús més privatiu, ja que està pensada per als treballadors i treballadores 
del centre. Té una sala oberta per a 24 professionals, sala de reunions, sala de 
descans i un esquema més típic per aquesta funcionalitat. 

 Coberta Verda: Té un hivernacle que domina la planta. Hi ha plaques fotovoltaiques i 
l'edifici està envoltat de vegetació i està pensat per funcionar molt bé energèticament, 
projectat amb els nous criteris de l'Ajuntament i de l'Agència 2030, amb una petjada 
energètica mínima. També s'ha considerat que l'aspecte i la visibilització exterior de 
l'edifici sigui molt amable.  

 Planta semisoterrani: Té una façana totalment oberta a l'exterior. Pràcticament hi ha 
sales de reunions i sales polivalents que permeten una gran flexibilitat, amb il·luminació 
i ventilació natural i un accés que permetrà que l'ús sigui independent. 

 
L'edifici combina materials, té diverses obertures, s'obre cap al parc, tot i que manté la privacitat 
per a treballadors i usuàries. Els materials escollits són de qualitat i durables però austers i 
dignes alhora, amb un equilibri de qualitats i costos bastant elevat.  
 
L'obra està prevista que comenci als voltants de la primera a setmana de juliol. Trigarà 
aproximadament 16 mesos (l'edifici principal, de planta quadrada d'uns 1700 m² i la 
urbanització dels entorns i accessos). Estarà envoltat de vegetació i amb uns criteris de 
qualitat, transparència i seguretat adequats. A principis del 2023 hauria d'estar obert i en marxa, 
contemplant tot el procés. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Rosa: demana saber si l'edifici serà 
totalment de Serveis Socials i si hi haurà 
trasllat dels actuals serveis de l'Ajuntament 
a aquesta nova ubicació. 
 
Vol saber si, durant les vacances de juliol, 
agost i desembre, s'haurà de seguir anant a 
la seu del districte al C/ Creu Coberta per a 
poder fer les gestions habituals. 

Marc Serra: Explica que l'Oficina d'Atenció 
ciutadana es quedarà a Pepita Casanelles. Al 
CAI de la Marina hi anirà Serveis Socials, 
BCN Activa, el Punt d’Assessorament 
Energètic, Vila Veïna i el PIAD.  Pel que fa a 
l'horari de l'Oficina d'Atenció Ciutadana: tanca 
a l'agost i queda l'oficina de Creu Coberta de 
guàrdia. Admet que aquest fet és una 
molèstia, però demana que es valori que és 
dels pocs districtes que hi ha 2 Oficines 
d'Atenció Ciutadana i dels pocs barris que en 
té una. 
 
Lluís Torrents: Informa que hi ha la intenció de 
posar una OVAC (Oficina Virtual d'Atenció 
Ciutadana) a Pepita Casanelles que permetrà, 
també durant les vacances, realitzar gestions 
sense haver d'anar físicament fins a la seu del 
districte. 
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Intervenció Resposta 
Oscar Marín: Explica que tot això s'ha treballat 
fa temps i que, amb l'edificabilitat màxima del 
CRAI, no hi cap una Oficina d'Atenció 
Ciutadana. La superfície útil de l'edifici serà de 
1300 m², quan habitualment, un centre de 
Serveis Socials estàndard té entre 200 i 700 
m². Aquest fet permetrà que s'hi desenvolupin 
moltíssimes més activitats. 

Tomás Martínez: Pregunta si hi haurà un 
servei específic d'atenció a dones 
maltractades. 

Marc Serra: Respon que al CAI hi haurà el 
PIAD. 

Neus Borrell: Recalca que fa molts anys 
que hi ha la demanda veïnal que, quan 
Serveis Socials tanca per vacances, els 
veïns han d'anar a l'Ajuntament. 
 
També pregunta què s'hi farà amb l'espai 
de la Sala Pepita Casanelles 

Marc Serra: Explica que l'oficina d'atenció 
ciutadana es quedarà a Pepita Casanelles i es 
recuperarà espai on es podran desenvolupar 
activitats socials, culturals i comunitàries, 
aprofitant la sala també com a centre cívic, 
mitjançant el seu corresponent procés 
participatiu. 

 
Lluis Torrents, director d'Innovació Social de l'Ajuntament de Barcelona, afegeix que l'objectiu 
amb el CAI és desenvolupar un centre amb un esperit més obert, canviant el model 
d'equipament, on es barregin diverses activitats per afavorir que les persones que van a un 
centre de serveis socials se sentin menys estigmatitzades. 
 

 
3. Projecte de millora de la neteja urbana. 
 
Cristóbal Martínez, de la Direcció de Neteja i Gestió de Residus de l'Ajuntament de Barcelona, 
explica que és el responsable de la Neteja i la Recollida de Residus de la Zona Oest de la 
ciutat: Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts. Presenta un nou projecte de Pla de 
Neteja de Barris. Es tracta de celebrar reunions amb un grup de treball per millorar neteja del 
barri de forma conjunta i participativa. El pla consisteix a formar un grup de treball amb les 
entitats més representatives del barri, tot i que també poden participar persones individuals 
interessades, representants del districte, responsables de la neteja, representants de la 
contracta de neteja (actualment Ferrovial) i altres agents relacionats amb el manteniment i el 
servei de neteja com Parcs i Jardins.  
 
La dinàmica del pla consisteix a fer reunions periòdiques (aproximadament 1 cop al mes) i 
l'extensió del pla seria de 3 o 4 reunions (4 o 5 hores en total, al llarg de 3 o 4 mesos). A la 
primera reunió es realitza una presentació de qui som i què fem al servei de neteja i de recollida 
de residus del barri: rutes de recollida, serveis, escombrat, neteja amb aigua, etcètera. Aquesta 
documentació s'entrega perquè es pugui revisar i es puguin recollir aportacions de millora. 
L'objectiu d'aquesta primera reunió també és recollir impressions concretes: no comentaris 
generals, sinó requeriments concrets (temes puntuals o de més envergadura), per tal de poder-
los solucionar. Un cop recollits tots els comentaris, es fa un estudi, es redimensiona el servei i 
es faria una segona reunió. A la segona reunió es realitza una presentació de les tasques 
previstes per a resoldre les problemàtiques presentades. Hi haurà treballs puntuals (instal·lació 
de papereres, contenidors, neteja de punts concrets, etcètera) i serveis addicionals de neteja 
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per a requeriments més genèrics (taques al paviment, neteja de talussos, neteja més intensiva 
amb aigua de determinats punts, etcètera). Normalment, se celebren 2 o 3 reunions més d'una 
hora, per anar comentant, revisant temes i comprovar que les mesures previstes estan 
funcionant i s'estan solucionant els problemes. 
 
Conclou afirmant que el Pla de Treball té la intenció de millorar la recollida i neteja del barri i 
d'incorporar-se de forma permanent en el temps. Per aconseguir-ho, destaca que és 
imprescindible la participació dels veïns i la col·laboració amb les reunions. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 
Ana Maria, veïna d'Estrelles Altes: explica 
que hi ha molta brutícia al barri i que, 
després de 40 anys, s'ha aconseguit que es 
netegi amb aigua a pressió, si bé considera 
que no s'està fent de forma suficient. 
Destaca un problema amb els coloms i els 
seus excrements i que es va dirigir a Medi 
Ambient, on li van respondre que es dóna 
esterilitzant als coloms, però això no sembla 
ser una solució. Considera que les 
comunitats de veïns de les finques haurien 
de fer-se del càrrec del problema, però no 
veu que estiguin disposades.  
 
Apunta que les finques tenen patis molt 
grans, que acaben plens de brossa i que es 
fan servir com a urinaris, tant per les 
persones com pels gossos. 

Marc Serra: Explica que fa unes setmanes es 
va convocar una reunió oberta a tots els veïns 
per analitzar el tema de la neteja a La Marina. 
Afegeix que l'espai de treball avui presentat 
està funcionant molt bé a altres barris i és allà 
on es poden tractar aquests temes concrets, ja 
que és impossible fer-ho dins el temps del 
Consell de Barri.  
 
Vicepresident del Consell de Barri: Aconsella 
adreçar-se al districte i presentar les seves 
reclamacions concretes pel que fa a la qüestió 
de les comunitats de veïns. 

Ventura Rodríguez: explica que fa anys que 
posa reclamacions a la Bústia del Ciutadà i 
interposa instàncies a l'Ajuntament pel tema 
de la neteja sense que tinguin efecte.   
Expressa el seu desig que el nou espai  de 
treball sigui efectiu, ja que està disconforme 
amb el funcionament de la Bústia 
Ciutadana: afirma haver rebut respostes on 
se li demanava que deixés d'interposar 
reclamacions.  Explica que no ho ha deixat 
de fer perquè a la zona dels Jardins de la 
Mediterrània hi ha una manca de neteja 
greu i persistent. Durant 1 any i mig d'obres, 
no s'ha efectuat cap neteja a la zona. Ara 
s'està netejant 1 vegada a la setmana i a 
vegades, fins i tot, 1 vegada al mes. 
Denuncia molt incivisme a causa de l'oci 
nocturn present a la zona. Finalment, 
expressa la seva voluntat de participar del 

Cristóbal Martínez: Explica que normalment 
les queixes sobre un mateix tema s'unifiquen. 
Es compromet a prendre nota de la situació 
denunciada als Jardins de la Mediterrània i 
s'estudiarà si cal més neteja amb aigua. 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

  
 Acta del Consell de Barri de la Marina de Port i de la Marina del Prat Vermell. 8 de juny de 2021 7 

Intervenció Resposta 
grup de treball, sempre que sigui un espai 
realment participatiu i productiu.   
Josep Maria Capdevila, veí: demana tenir  
la mateixa neteja que hi ha a Sarrià. 
Expressa que "a determinats llocs de 
Barcelona", es nota que hi ha una neteja i 
una cura molt més elevades. Pregunta, 
retòricament, si als barris de la "zona alta" 
es paguen més impostos que a la Marina. 

Cristóbal Martínez: Respon que els criteris de 
neteja de l'Ajuntament són generals a tot 
arreu, en funció de la tipologia dels carrers. 
Això no significa que hi hagi carrers que 
actualment tenen menys neteja de la 
necessària. Per això es treballarà a detectar 
aquests problemes i tractar de posar els 
mitjans necessaris. 

Tomás, membre del Memorial Democràtic 
Seat i veí del barri de la Cooperativa Seat: 
vol saber si el canvi de la contracta de 
neteja implicarà també un increment de la 
plantilla de treballadors, tant a Barcelona 
com al districte i als barris de la Marina i el 
Prat Vermell. Demana si hi haurà més 
recursos tècnics i humans. 

Cristóbal Martínez: Respon que el pla de 
treball no està vinculat a la nova contracta, és 
un pla amb un pressupost específic per a ser 
implementat quan abans sigui possible. És 
possible que hi hagi un canvi d'empresa a la 
zona, però tota la feina que es faci ara serà 
molt important de cara a implementar la nova 
contracta amb uns punts ja definits que 
s'hauran de conservar. 

Noemí Castaño, veïna de Can Clos, parlant 
també  en nom de Més Veïns: Destaca que 
l'incivisme és molt notable a la zona de Can 
Clos.  
 
Explica que els serveis de neteja amb aigua 
són escassos i hi ha zones on no passen.  
 
Comparteix el neguit dels altres veïns i 
mostra interès a poder participar de la taula 
de treball.  

Gerard Lillo: Contesta que, si facilita el seu 
correu electrònic pel xat, li passaran la 
convocatòria. 
 
Cristóbal Martínez: es compromet a prendre 
nota del tema de l'incivisme a Can Clos. 

Silvino: Opina que el servei de neteja actual 
funciona bé i mostra inquietud perquè s'ha 
assabentat que a Sant Andreu hi ha hagut 
una manifestació en contra dels canvis al 
servei de neteja. Demana si es pot explicar 
què va passar i mostra interès a participar 
del grup de treball. 

 

Rosalia, presidenta AVV Can Clos: Recorda 
que va estar a la reunió prèvia sobre neteja 
que es va fer, malgrat que es va suspendre 
a causa de la manca d'assistència. Explica 
que hi ha gent gran al barri que no pot 
seure als bancs perquè estan plens 
d'excrement de colom i que la bústia del 
civisme i el 902 no donen una resposta 
satisfactòria.  
 
Explica que a la plaça del mig de Can Clos 

Cristóbal Martínez: Convida a tothom a les 
reunions del pla de treball i afirma que 
l'objectiu és que s'assenyalin els problemes 
actuals. Afirma estar convençut que les 
reunions seran efectives i es mostra totalment 
disposat a adaptar-se als horaris i necessitats 
de les persones que participin: preferiblement, 
es decanta perquè la reunió sigui presencial o 
semipresencial. 
 
Marc Serra: Explica que la reunió hauria de 
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Intervenció Resposta 
hi ha un pas on els infants van a l'escola on 
no es neteja mai, tot i que està molt bruta i 
ha interposat moltes queixes al respecte. 
Afirma que passa el mateix al C/ del 
Marbre. A cap dels dos llocs no es passa a 
netejar amb aigua a pressió.  
 
Expressa la seva voluntat d'assistir a les 
reunions, però demana que siguin realment 
efectives i que no siguin una pèrdua de 
temps. També pregunta quin horari i quina 
ubicació tindran aquestes reunions i si es 
tindrà en compte que el temps que hi posen 
els veïns és molt valuós. 
 

ser a la tarda. Però que les persones que 
vulguin assistir han de deixar el seu correu 
electrònic, de manera que es pugui mirar amb 
calma i amb temps per fer una convocatòria 
en unes 2 setmanes. 
 
Cristóbal Martínez: Explica que el tema de la 
neteja és complex, ja que s'hi barregen 
diversos factors i un d'ells és l'incivisme. 
Malauradament, a vegades hi ha punts 
concrets on es neteja fins a 3 cops al dia i, tot i 
això, segueixen bruts. Considera que és molt 
important detectar els punts de conflictius 
actuals.  
 
Pren nota sobre Can Clos i explica que 
actualment s'està fent neteja exhaustiva dels 
entorns escolars i s'estan dedicant més 
recursos, com a part del protocol Covid. 
També pren nota sobre el C/ del Marbre. 

 
Cristóbal Martínez afegeix que un dels objectius amb la nova contracta de neteja és fomentar el 
reciclatge al barri: es redistribuiran contenidors, s'instal·laran de nous i s'impulsarà aquest 
tema. Conclou agraint els comentaris dels veïns i convidant a tothom a la primera reunió del 
grup de treball.  

 
 
4. Informació Projecte Vila Veïna. 
 
Helena Guiu i Núria Sales, tècniques de projectes de Foment de Ciutat, presenten Vila Veïna, 
un nou projecte nou i pioner a la ciutat. S’explica que els barris de la Marina seran dels primers 
que podran estrenar-lo. L'objectiu és visibilitzar, reconèixer, redistribuir i acompanyar els 
processos de cura: càrregues familiars (persones amb menys autonomia, infants, malalts, 
persones grans, etcètera) i tots els processos de cura que fan possible la vida a la ciutat. 
 
Més informació del projecte al següent enllaç: 
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11503/210608_Presentacio_vila_veina.pdf  
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
 

Intervenció Resposta 

Tomás, membre del Memorial Democràtic 
Seat i veí del barri de la Cooperativa Seat: 
Pregunta on estarà ubicat aquest servei 
abans que s'inauguri el nou CAI. 

Núria Sales: S'està acabant de determinar 
quin serà el millor espai per ubicar el projecte 
fins llavors. 

Manel Coronado: Vol saber com funcionarà 
el desplegament territorial.  

Núria Sales: Explica que les Vila Veïna s'han 
estructurat en unitats territorials d'entre 10.000 
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Intervenció Resposta 
Mostra la seva disconformitat amb la 
decisió de no haver integrat la població de 
la Marina del Prat Vermell a la primera Vila 
Veïna, considera que és injust. 

i 30.000 habitants. S'ha considerat que la 
proximitat als serveis dóna un valor afegit i 
aporta qualitat a l'atenció a la ciutadania. Hi ha 
barris que tenen un número de població 
equiparable i n'hi ha d'altres, com la Marina, 
on la densitat de població és superior: això 
significa que el territori s'ha delimitat en 
diverses Vila Veïnes i que, d'inici, es 
desplegarà la Vila Veïna a la Marina de Port al 
termini d'aquest mandat i, després, anirà la de 
la Marina del Prat Vermell. També es vol 
garantir una equitat territorial: que tots els 
districtes comptin amb almenys 1 Vila Veïna 
en funcionament.  
 
Respon que es va valorar integrar a tota la 
població dels dos barris de la Marina al 
projecte. Però es va considerar que la 
proximitat a la ciutadania era un punt clau del 
projecte, apostant per la qualitat en la 
proximitat abans que per un gran 
desplegament al territori: per aquest fet es va 
optar per la forquilla de 10.000 a 30.000 
habitants. 
 
Explica que, a l'hora d'escollir els territoris, 
s'ha fet servir un índex de vulneració social on 
compta la mitjana de persones de més de 75 
anys, el nombre de famílies amb infants de 0 a 
2 anys i l'indicatiu de renda. Aquest índex va 
determinar quins serien els territoris que 
s'havien de prioritzar en la implementació del 
projecte.  
 

Noemí Castaño de Més veïns: Relacionat  
amb el punt anterior i amb la neteja dels 
entorns escolars, vol saber si també està 
inclosa la zona de la muntanya, de darrere 
de l'escola.  
 
També vol saber si hi haurà un centre de 
referència pel projecte. 

Núria Sales: Respon que hi haurà un espai de 
referència que serà el CAI, amb horari 
d'atenció i un tècnic. S'està acabant de definir 
quina serà la ubicació temporal mentre no es 
construeix el nou equipament. 

 
 
4. Torn obert de paraules. 
 
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 
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Intervenció Resposta 
Josep Maria Capdevila exposa: Falta 
acabar el carril bici del Passeig de la Zona 
Franca: falten 3 passos de vianants. Explica 
que segueixen circulant bicicletes i patinets 
per sobre de la vorera. Denuncia  que no ha 
vist mai un guàrdia urbà que estigui per 
posar ordre, no ja per multar. Considera que 
ara hi ha més perillositat a l'hora de creuar 
el passeig i valora que el carril bici és un 
"nyap". 
 
El passeig de la Zona Franca segueix 
necessitant una remodelació i una 
dignificació. 
 
La policia de barri, promesa de fa anys, no 
s'ha implementat. Considera que la seva 
presència ajudaria als problemes 
d'inseguretat i d'incivisme. 
 
Expressa percepció d'inseguretat, hi ha 
atracaments que apareixen als mitjans de 
comunicació i considera que hi ha una mala 
imatge del barri. 
 
Finalment, opina que a una ciutat de 30.000 
habitants aquests problemes estarien 
resolts. En canvi, tractant-se d'un barri, hi 
ha molta precarietat i mancança de 
recursos. 
 

Marc Serra: Respon que la sensació és que el 
passeig era molt més perillós quan les bicis 
anaven per la vorera. També destaca que 
quan es creua, si es respecten els semàfors, 
no hi ha cap problema. Admet que falten 3 
passos de vianants, a causa d'un problema 
amb la contracta que va fer el carril bici que 
ha comportat que s'hagin hagut de licitar de 
nou. Però no té cap dubte que el carril bici en 
calçada augmenta la seguretat a la vorera. 
 
Pel que fa a la manca de Guàrdia Urbana, es 
compromet a prendre nota i a demanar més 
reforç i més passejos. Així i tot, recorda que al 
darrer any hi ha hagut un increment important 
de la presència policial al barri.  

Ventura Rodríguez, veí, explica: 
 
Sobre els Jardins de la Mediterrània, 
recorda que es van recollir propostes 
ciutadanes, com la col·locació de cartells de 
civisme que no s'han instal·lat. Vol saber 
quan es posaran. També demana quan es 
delimitaran les terrasses, ja que valora que 
s'estan apropiant de l'espai públic dia a dia. 
També vol saber quan es durà a terme 
l'expropiació del "Saliente", també conegut 
com "El Cuerno". També demana que les 
tanques provisionals es quedin de forma 
definitiva, per a preservar la vegetació 
davant l'incivisme.  
 
També informa que els esglaons que es van 

Marc Serra: Admet que als Jardins de la 
Mediterrània hi ha moltes coses a millorar, 
però demana que es valorin tots els 
progressos que també s'han fet. Destaca que 
la intervenció del Pla de Barris, gràcies a la 
feina aplicada i a la persistència dels veïns, 
s'està mantenint bé. Explica que encara s'està 
revertint un interior d'illa que estava degradat, 
convertint-lo en un espai veïnal que ara es fa 
servir. Admet que hi ha massa terrasses i bars 
als Jardins i que, si no hi fossin, es podria 
tancar el parc a la nit. Quan tocava no es va 
fer Pla d'Usos i ara hi ha uns propietaris amb 
drets adquirits. Malgrat això, als Jardins de la 
Mediterrània no ha permès ampliar les 
terrasses perquè hi ha consciència del 
problema de saturació actual. A més a més, hi 
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Intervenció Resposta 
fer a la pl. de la Marina s'estan degradant i 
caldria que es revisessin. També denuncia 
que a la mateixa zona, on està l'ascensor, el 
paviment està desnivellat i és insegur, han 
caigut persones grans i és un problema de 
fa anys.   

ha bars que generen molèsties de soroll i 
d'altres amb problemes més complexos, que 
impliquen fins i tot intervencions dels mossos 
d'esquadra.  
 
Pel que fa a la pl. de la Marina, es compromet 
a prendre nota de les qüestions de 
manteniment amb els serveis tècnics 
municipals. 

Tomás Martínez, membre del Memorial 
Democràtic Seat i veí del barri de la 
Cooperativa Seat:  
 
Informa sobre la necessitat d'habitatge al 
barri i demana que es doni a conèixer més 
als veïns les noves promocions d'habitatge 
de protecció oficial que es construiran al 
barri. Considera que cal informar el veïnat 
de com funciona el procés per accedir-hi 
per tal que se'n beneficiï el màxim de gent. 
 
Valora que els canvis sempre costen un 
temps d'adaptació, que la implementació del 
carril bici era una demanda que venia de 
lluny i que considera que funciona bé. 
Malgrat això, coincideix que cal accelerar la 
instal·lació dels 3 passos de vianants que 
falten.  

Marc Serra: Explica que actualment hi ha 
2239 habitatges públics en construcció a la 
ciutat de Barcelona. D'aquests, 500 són al 
barri de la Marina del Prat Vermell, amb una 
inversió de 53 milions d'euros, fet que valora 
com una gran notícia. En funció del tipus 
d'habitatge (hi ha cooperatives, habitatge 
social i habitatge protegit) hi ha reserves per 
als veïns del barri d'entre el 30% i el 50%, fet 
que facilita sobretot que els joves de la Marina 
no hagin de marxar del barri, accedint a 
lloguers a preu assequible. Per tal de poder-hi 
accedir, tothom pot inscriure's a l'Oficina 
d'Habitatge del districte, a condició que 
compleixin els requisits de renda mínima i 
màxima.  

Daniel, veí de Can Farrero, explica: 
 
Que a les pistes de bàsquet del parc de la 
zona hi ha un problema persistent que ara 
ha revifat. A partir de les 22.00 h, hi ha tota 
mena de moviments: gent bevent, xerrant, 
jugant, etcètera. Considera que no és que 
facin "res dolent", però, al ser a aquestes 
hores, suposa una molèstia pels veïns. 
Explica que trucar a la Guàrdia Urbana no 
funciona, ja que o no apareixen o apareixen 
i la gent marxa, però tornen al cap d'una 
estona. Recorda que al seu moment es van 
fer reunions i acords entre la Plataforma de 
Can Farrero i l'Ajuntament, es van demanar 
cartells per informar dels horaris d'ús del 
parc i es va plantejar l'opció que hi hagués 
algun agent cívic. Demana que hi hagi algú 
vigilant que es respecta l'horari de descans 
dels veïns. 

Marc Serra: afirma que es té constància que 
als jardins de Can Farrero hi ha grups de 
joves que utilitzen el parc en horari nocturn. 
Es compromet a valorar l'opció de fer alguna 
intervenció amb agents cívics. 
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Intervenció Resposta 
Noemí, veïna de Can clos i de Més Veïns, 
explica: 
 
Que a Can Clos tenen el mateix problema 
descrit pel veí anterior. Hi ha festes fins a 
les 4, 5 o 6 del matí i trucar a la Guàrdia 
Urbana no funciona. Expressa por que, amb 
l'arribada de l'estiu, aquest problema 
d'incivisme s'agreugi. Informa que Més 
Veïns està recollint signatures en contra 
d'aquest problema. 
 

Marc Serra: explica que el problema de la 
plaça de Can Clos és conegut. Guàrdia 
Urbana i Mossos han intervingut diverses 
vegades. Admet que és preocupant, 
especialment ara que arriba a l'estiu. 
Recomana als veïns i veïnes de Can Clos que 
truquin al 112 cada vegada que tinguin 
constància: si bé no cada vegada s'hi podrà 
desplaçar una patrulla, quedarà registrat i això 
ajudarà a prioritzar les intervencions a la zona. 
Finalment, recorda que les persones que 
generen les molèsties són també veïns i 
veïnes del barri i insta a tothom al respecte i al 
civisme. També espera que a mesura que 
pugui reobrir l'oci nocturn, les molèsties a 
l'espai públic es redueixin. 

Silvino, veí, pregunta:  
 
Quan es començarà el carril bici des de pl. 
espanya fins a pl. cerdà, baixant-lo de les 
voreres. 
 
Quina és la situació dels animals de Can 
Mestres, ja que ha sentit que els 
traslladaran fora del barri. Expressa la seva 
disconformitat que això passi. 

Marc Serra: contesta que el carril bici de Gran 
Via és un projecte acordat en el marc de 
l'acord pressupostari amb ERC. Ja s'està 
treballant amb la redacció del projecte i la 
previsió és que el gruix de la inversió es pugui 
fer al segon semestre del 2021. A l'agost hi 
haurà una data d'inici d'obres: és un carril bici 
molt esperat, perquè permetrà treure les 
bicicletes i patinets de les voreres i millorarà la 
connectivitat de la xarxa ciclista de la ciutat. 
 
Respon que no té informació relativa que els 
animals de Can Mestres s'hagin de traslladar 
enlloc. Es compromet a preguntar i a fer far 
arribar la resposta als veïns. Afegeix que des 
del districte es considera que és un lloc 
emblemàtic del barri i un dels seus atractius.  

Mònica, per escrit: Explica que al carrer 
Sant Fructuós hi ha, almenys, dos arbres 
per plantar. Al novembre, la Gerència del 
Districte va comunicar que estava previst 
plantar-los durant el primer trimestre de 
2021, però no ha estat així. Demana saber 
quins han estat els motius de l’ajornament i 
quan es plantaran. 

Marc Serra: Admet que no s’ha respectat el 
calendari. Explica que, a causa de la crisi 
sociosanitària de la Covid-19, hi ha una 
acumulació d’arbrat per plantar i hi ha un 
endarreriment en els plaços previstos. La 
previsió és que sigui entre l’octubre i el 
desembre de 2021, ja que és un arbrat 
d’espècie freda. 

 
Sense més comentaris, Marc Serra agraeix la participació de totes les persones assistents i 
dóna per finalitzada la sessió. 


