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

 

Data: 20 de juny de 2018, 18,30h 

Lloc: Sala Pepita Casanellas, Pg de la Zona Franca, 185 

 
Persones Assistents 
 
Presideixen el Consell de Barri: 
Neus Borrell,   Vicepresidenta Consell de barri de la Marina del Port 
Manel Coronado,  Vicepresident Consell de barri de la Marina del Prat Vermell 
Esther Pérez,   Consellera de barri 
Xavier Farré,   Conseller tècnic del Districte 
 
Conselleres/es: 
Georgina Lázaro Consellera Grup municipal Demòcrata 
Marta Alonso  Consellera Grup municipal ERC 
Albert Deusedes Conseller Grup municipal PSC 
Fernando Alcalde Conseller Grup municipal C’s 
Josefina Macias Consellera Grup municipal CUP 
Jose Antonio Calleja,  Conseller Grup Municipal PPC 
 
 
Membres d’entitats: 
No es van recollir les entitats al nou full de recollida de les dades. 
 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Amor González,  Tècnica de gestió de la Marina – Districte Sants-Montjuïc  
Lídia Pérez,   Tècnica de gestió de la Marina – Districte Sants-Montjuïc 
Mª Elena Molina,  Tècnica de gestió de la Marina – Districte Sants-Montjuïc 
Gerard Lillo   Tècnic de Participació – Districte Sants-Montjuïc 
GUB 
 
 
S'excusa la presència de la Sra. Regidora Laura Pérez. 
 
 
Total d'assistents: 52 persones 
 
 

Ordre del dia 

1) Aprovació de l'acta anterior 
2) Gestió cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge 
3) Impuls de la participació d'infants i adolescents dels baris de la Marina 
4) Altres informacions  
5) Torn de Paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Sense cap comentari, es dóna per aprovada l'acta de la sessió anterior. 

 
 

2. Gestió Cívica del Centre Cívic Casa del Rellotge. 
 

Té la paraula Esther Pérez, que presenta la Unió d'Entitats de la Marina, com a nova entitat 
gestora del Centre Cívic Casa del Rellotge . 
 
Explica que aquesta decisió va ser validada per la Comissió de Seguiment. 
 
La Unió d'Entitats de la Marina és una entitat de segon nivell (federació d'entitats) que agrupa 
57 entitats del barri de la Marina. Va néixer el 1987 i treballa per promoure l'associacionisme i la 
cohesió entre barris. 
 
Entre els seus objectius principals, es troba el foment i la defensa de la vida associativa i la 
participació ciutadana, la consciència col·lectiva popular catalana i democràtica, la col·laboració 
en la millora de les condicions de vida de les persones del barri, defensar el dret de totes les 
persones i col·lectius d'accés a la cultura i promocionar activitats de caire general i interès 
col·lectiu de la ciutadania. 
 
Treballa en tres línies: 
 

• Dinamització de l'espai públic, a través d'activitats com les festes del barri (Festa Major, 
carnestoltes, Nadal...) 

• Acció comunitària, essent l'entitat gestora dels processos comunitaris de la Marina. 
• Gestió d'equipaments, com el centre cívic de La Cadena.  

 
La gestió cívica és la gestió de serveis i equipaments per part d'entitats sense ànim de lucre 
arrelades al territori. És un model que es preveu a la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Les diferències i avantatges de la gestió cívica enfront a la gestió per concurs, és que l'entitat 
gestora està arrelada al territori, fomenta la participació del teixit social en la gestió i 
programació de l'equipament, ajuda a impulsar la transformació individual i col·lectiva i treballa 
pel bé comú.  Així es desenvolupa la democràcia de base, fomentant valors socials. El 
superàvit generat es destina a noves activitats, ja que la gestió es fa sense ànim de lucre. 
 
El Centre Cívic Casa del Rellotge està ubicat a l'antiga empresa d'estampats Ca l'Erasme. Va 
ser comprada per l'empresa Farrero S.A. on s'hi elaboraven tot tipus d'estris relacionats amb el 
parament de la llar i també de granges. El Centre Cívic va ser inaugurat el 1984. 
 
Els Centres Cívics compten amb els següents serveis: Informació, Formació, Itineraris culturals, 
produccions i cicles culturals, Exposicions, suport a la creació i cessió d'espais a entitats. 
 
El projecte de Gestió Cívica que es proposa persegueix implicar el veïnat dels barris en la 
gestió de l'equipament, incloent els equipaments i col·lectius que participen en l'acció 
comunitària del barri. 
 

• Es proposa mantenir els tallers que s'ofereixen actualment i que funcionen, així com 
programar altres tallers que siguin d'interès al veïnat: salut, infantil, etc. 

• També es proposa la generació de nous cicles d'activitats basats en la relació 
intergeneracional, ja sigui a través del ball, joc, lectura, alimentació, etc. A més, 
aquestes activitats poden treballar la interculturalitat, amb l'obertura a noves cultures i 
col·lectius ja presents al barri. 
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• La intenció és crear vincles amb els serveis que ja existeixen i treballar conjuntament 
amb ells. Crear sinèrgies amb el Punt Multimèdia per difondre les NTIC entre el veïnat. 

• Dinamitzar el laboratori fotogràfic, demanant col·laboració a entitats del barri, com el 
Cicle d'Imatge de l'Escola de la Mercè. 

• Involucrar el veïnat en la gestió, generant una jornada oberta als usuaris del Centre 
Cívic per valorar i proposar noves activitats.  

• També es planteja la creació d'un BONO REGAL per difondre les activitats ofertes al 
Centre Cívic Casa del Rellotge. 

• S'inclourà la perspectiva de gènere a través de les Diverses Accions i activitats que 
potenciïn la coeducació.  

 
 
S'obre un torn de paraules. 
 

Comentari / pregunta Resposta 
Es pregunta si el personal que treballa 
actualment al Centre Cívic Casa del 
Rellotge i Pepita Casanellas mantindrà el 
seu lloc de treball. 

Es respon que en ser un canvi de model, no hi 
ha obligació de mantenir el personal. No 
obstant això, per una banda, l'empresa 
gestora actual haurà de decidir si reubica als 
seus treballadors. Per altra banda, es 
proposarà la continuïtat a algunes persones. 

 
El president d'una entitat integrada a la 
Unió d'Entitats, es lamenta que es conegui 
el projecte a través del Consell de Barri i no 
a través de l'assemblea de l'associació 
d'entitats del barri de La Marina. 

 
Es reconeix que no hi ha hagut assemblea 
enguany. No obstant això, es recorda que  
aconseguir la gestió del Centre Cívic Casa del 
Rellotge i Pepita Casanellas és un objectiu 
definit per la entitat i que cada cop que hi 
hagut possibilitat de fer-se amb la gestió s’han 
presentat. 

 
Es demana què significa entitat de segon 
grau. 

 
S'aclareix que segon grau fa referència al tipus 
d'entitat. En aquest cas, es tracta d'una entitat 
que agrupa diverses entitats. 

Es pregunta si es comptarà amb els 
treballadors actuals. També si hi haurà 
persones alliberades o el treball serà 
voluntari. 
 
Es demana que es compti amb persones 
del barri per a treballar al Centre Cívic. 

Es respon que les persones treballadores, en 
ser professionals de la cultura, i dedicar tantes 
hores al projecte, han de cobrar un sou. 
 
També es respon que sí que s'ha plantejat 
contractar a residents del barri per a aquestes 
tasques, sempre i quan tinguin el perfil 
demanat. 

Silvino demana que els possibles beneficis 
obtinguts al Centre Cívic s'inverteixin al 
barri. 

S'explica que és difícil obtenir beneficis d'un 
Centre Cívic ja que els pressupostos són molt 
ajustats, i també s'ofereixen activitats 
gratuïtes. Amb la seva experiència al Centre 
Cívic de la Cadena, és preferible reinvertir 
aquests guanys al mateix Centre Cívic. 

Plataforma Can Farrero, pregunta si tindran 
en compte el veïnat de Can Farrero, i es 
queixa també que no hagin sigut informats 
sobre aquest canvi fins ara. 

Es respon que la seva voluntat és tenir en 
compte el veïnat de Can Farrero, tant en la 
gestió com en les jornades de valoració i 
propostes, per exemple. 
Es recorda, de tota manera, que tot i estar 
ubicat a Can Farrero, el Centre Cívic és de tot 
el barri i es compta amb tot el veïnat del barri, 
no únicament amb el veïnat de Can Farrero. 
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Finalitzat el procés d’informació, no ha hagut cap entitat, de l’àmbit de preferent influencia de 
l’equipament municipal, que hagi mostrat interès en optar a l’adjudicació de la gestió cívica. 
 

3. Impuls de la participació d'infants i adolescents dels barris de La Marina 
 
Amor González, tècnica del barri, conjuntament amb el Joan Barutel, de la taula d'infància, 
adolescència i família de la Marina són els encarregats de dur a terme i explicar aquest projecte 
al Consell de Barri. 
 
La TIAF és la Taula d'Infància i Adolescència i Famílies de la Marina, i treballa pel benestar dels 
infants i adolescents del barri de la Marina. Treballen per a la protecció, prevenció, provisió de 
serveis, promoció i participació. 
 
Actualment treballen en aquest projecte d'Impuls a la participació amb els següents objectius: 
 

• Conèixer quina és la participació d'infants i adolescents dels barris de la Marina en 
diferents àmbits: escoles i instituts, esplais i caus, mitjans de comunicació, clubs 
esportius, serveis i equipaments, entitats, famílies. Creuen que no serà gaire diferent de 
la resta de la ciutat. 

• Fer propostes i promoure accions estables adreçades a augmentar les oportunitats, el 
nivell i l'abast de la participació dels infants i adolescents de la Marina. 

 
La motivació d'aquest projecte ve de la creença en el dret a prendre part dels assumptes que 
afecten als infants i adolescents, educar-los en la participació, fomentant l'esperit crític i 
constructiu, així com també que la població adulta necessita les opinions i aportacions d'aquest 
col·lectiu per millorar barris i serveis. 
 
Fins avui, s'ha col·laborat amb els equips directius de les escoles públiques del barri, 
enquestant a mestres, famílies i infants i adolescents, en total gairebé 1.800 persones 
enquestades. 
 
S'ha publicat un Suplement extraordinari TIAF Info el mes de juny per retornar els resultats a 
totes les persones participants. L'informe pot ser consultat a www.tiaflm.org. Es pot demanar 
també en paper. 
 
S'ha fet una tertúlia a la ràdio amb les escoles de Can Clos, Bàrkeno, SEAT i Ramon Cases, 
compartint reflexions sobre diversos temes que havien sigut escollits prèviament. 
 
Joan explica l'experiència a la ràdio amb l'alumnat del barri, on es va parlar sobre la seguretat 
al barri, el pas de l'escola a l'institut i resolució de conflictes. S'explica que els infants es van 
mostrar entusiasmats i van participar molt, expressant la seva opinió. S'ha escoltat unes 
gravacions del les sessions de ràdio. Es valora molt positivament l'experiència. 
 
L'informe serà completat amb informació extreta dels esplais, de la Taula d'Esports de la 
Marina, per ampliar les dades amb què es compta.  
 
Algunes de les conclusions que s'han extret fins ara són les següents. 
 

• Les famílies i els mestres 
◦ Creuen que es pot millorar la participació als centres educatius i a les famílies 
◦ Volen millorar la seva formació per promoure una major participació dels infants i 

adolescents. 
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◦ Manifesten una idea de participació molt dirigida que no potencia prou les 
capacitats d'infants i adolescents i sovint s'associa participació amb col·laboració 
en tasques domèstiques. 
 

• Els infants i adolescents. 
◦ Volen opinar i participar més sobre tot allò que els afecta 
◦ Reconeixen que se'ls demana la seva opinió a la família sobretot i a l'escola. 
◦ Valoren positivament quan se'ls demana l'opinió. 
◦ Desconeixen quins mecanismes de participació tenen i consideren que només són 

accessibles per a la gent adulta. 
 
Algunes actuacions que s'han fet és la creació d'un Grup de Treball de mestres sobre 
participació infants i adolescents, que elaborarà el programa de formació per al proper curs i 
prepararà la I Trobada de mestres de la Marina, i la creació d'un grup de nois i noies del barri 
que siguin codissenyadors, validadors i promotors del projecte entre els seus iguals i ajudin a 
definir de manera adequada el full de ruta i la forma de comunicar-ho. També s'ha organitzat un 
grup de joves dels instituts de secundària per debatre sobre el seu paper als centres educatius i 
al barri. 
 
Aquesta proposta va ser presentada a la Comissió de Seguiment del Consell de Barri per 
convidar-la a reflexionar sobre com poden incloure les aportacions dels infants i adolescents. 
 
Per contactar-hi, es pot fer a través del correu tiaflm.coordinació@gmail.com. 
 
S'obre un torn de paraules. 
 

Comentari / pregunta Resposta 
Rosario demana empatia amb el tracte 
amb infants i adolescents, sobretot els que 
sofreixen bullying escolar. Recalca la 
necessitat d'actuar en aquest sentit. 
Pregunta per què no es parla en aquest 
projecte sobre l'assetjament escolar i 
demana que la TIAF s'hi impliqui més. 
Demana que s'ensenyi als infants i 
adolescents a defensar-se. 
Pregunta, molt emocionada, concretament 
pel pressupost destinat a aquesta qüestió. 
Demana també que es respectin tots els 
estils de comunicació. 

Amor González recorda que a la TIAF s'ha 
parlat més d'una vegada sobre l'assetjament 
escolar, s'han rebut experiències de fora de 
Barcelona a escoles de la ciutat per posar en 
marxa programes de prevenció.  
Al barri, concretament, es treballa amb la 
cultura de la no-violència, un projecte de 
mediació entre iguals, entre d'altres. 
També, conjuntament amb les comunitats 
educatives, es treballa el tema de 
l’assetjament escolar. 
Es proposa parlar amb més profunditat sobre 
aquest tema en altres espais. 

 
Vicenç expressa el neguit perquè els 
infants i adolescents no vegin una 
continuïtat de la feina en generacions 
anteriors. Està d'acord que s'ha d'impulsar 
la participació de la infància i 
l'adolescència, però també de les seves 
famílies, perquè prediquin amb l'exemple. 
Dels 1.422 infants que van contestar les 
enquestes, només 304 famílies ho van fer. 
Li semblen xifres que parlen per si 
mateixes. 
 

Es respon que són conscients que cal que la 
població adulta participi i tingui eines per a 
fer-ho i predicar amb l'exemple. 
Una altra reflexió que han fet és que no 
volen tenir únicament un grup d'infants i 
joves que participin, sinó cal pensar amb 
profunditat com seran els òrgans de 
participació i com s'incorporaran. 
No es pretén que participin de la mateixa 
manera que ho fan els adults. 

Es recull una reflexió respecte per què fins 
avui no s'havia realitzat i es felicita per la 
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iniciativa.  
 
Ramon pregunta si s'ha buscat alguna 
fórmula contra el bullying i l'assetjament 
escolar, conjuntament amb escoles i les 
AFES? 
 

 

Núria ha participat d'alguns tallers de TIAF i 
felicita de la tasca que estan realitzant. 
 

 

 
 

4. Altres informacions 
 

• Les plaques del carrer Segura i carrer Guadalquivir ja han estat col·locades 
• Estan intentant organitzar una trobada amb el veïnat de Sant Cristòfol, per parlar sobre 

la vorera del carrer Alumini, que serà ampliada, tot i que comporta complexitat i cal que 
el veïnat pugui conèixer i opinar sobre la problemàtica. 

• Bassals al Passeig de la Zona Franca pendents, s'han incorporat a les actuacions 
previstes, ja pressupostades. 

• Es demana que es netegessin dos parcs. Un és de la Generalitat, el solar del costat del 
Poliesportiu, i un altre és privat. Han instat la neteja a les propietats. Finalment, 
l'Ajuntament assumirà la neteja del solar privat donada la urgència i s'enviarà la minuta 
a la propietat. 

• Monogràfic de persones sense llar: Recollir ferralla no és un delicte, però es pot 
denunciar la perillositat que pot suposar per la ciutadania que passa pels voltants del 
contenidor.  

• Respecte els robatoris de cotxes de Ca l'Alena, no es hi ha denúncies a la Guàrdia 
Urbana.  

• La Guàrdia Urbana ha valorat posar senyalització a Plus Ultra a causa de l'alta velocitat 
que agafen els vehicles. S'ha de parlar amb el veïnat més afectat sobre l'opció de 
posar elements reductors, cosa que pot causar sorolls. 

• La Guàrdia Urbana ha actuat sobre les persones que porten gossos sense dur-los 
lligats. 

• El departament d'obres ha valorat posar paviment rústic al costat de l'ambulatori. S'ha 
de valorar si es canvia. 

• Els cables que pengen en alguns punts del barri són de l'enllumenat de Nadal i dels 
semàfors. S'ha exigit a cada departament responsable dels cables que els endrecin, tot 
i que no són perillosos. 

• Petició del pàrquing de la Bàscula encara està pendent de valorar i prendre una 
decisió. 

• La prova pilot del Punt d'Atenció a la Pobresa, a la sala Pepita Casanellas, ha acabat. 
S'ha demostrat de la necessitat d'aquests punts, per informar sobre el pagament de 
rebuts a qui ho necessiti. Es presentarà properament públicament. 

• Es recorda que s'està fent una valoració a nivell de ciutat dels Consells de Barri i es 
demana que s'ompli el formulari que s'ha repartit en entrar a la sala.  

 
 
Xavier Farré, Conseller del Districte, presenta el projecte de Policia de Barri, que amplia la 
tasca de proximitat i territori que ja realitza la Guàrdia Urbana. D'aquesta manera, la interrelació 
entre serveis pot resultar més efectiva. 
 
És un model de proximitat en una escala de barri, designats amb la caporal, Gemma Bassoles, 
i els referents corresponents de Marina de Port i Marina del Prat Vermell. En total seran 9 
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agents desplegats pel territori. Tindran una relació més directa amb entitats i veïnat, en un 
treball de coordinació amb tots ells. 
 
Pren la paraula la Gemma Bassoles, de la Guàrdia Urbana del Districte de Sants-Montjuïc, 
actualment al torn de matí de la Policia de Barri. Han rebut una formació específica per realitzar 
aquesta tasca. Cada agent correspondrà a un barri, i canalitzarà les queixes i problemàtiques 
que hi hagi al barri, arribades des del veïnat a través del telèfon. D'aquesta manera es podran 
activar i treballar a través del mètode més adient. 
 
Demana que es posin en contacte si es tracta d'alguna incidència al 092 o al 112 per fer el 
servei immediatament. 
 
Héctor, el referent de la Marina de Port, es presenta. S'ofereix per acollir les necessitats que 
puguin sorgir. 
 
 
 

5. Torn de Paraules 
 

Comentari / pregunta Resposta 
Es demana un autobús al carrer Alumini. Un cop implementada la Nova Xarxa de bus 

es valorarà. 
 

Es valora que les obres de Can Farrero no han 
avançat, mentre havien d'acabar al març. Es 
pregunta quan acabaran les obres. 
Reclamen que no es jugui a futbol. 
Com a Plataforma Can Farrero van tenir una 
reunió amb en Xavier Farré i el Tècnic de 
Districte, i queda pendent reunir-se amb Parcs i 
Jardins de Barcelona, ja que no s'ha realitzat el 
manteniment. Demanen que aquesta reunió 
sigui abans de les vacances. 
La brossa que s'hi acumula no la neteja ningú.  
 

Xavi Farré demana confiança amb 
l'acabament de les obres al juny. Al llarg de 
juny tindran temps per entregar l'obra. 
Mentre no acabi l'obra, seguirà el sistema de 
tanques com a precaució. 

Ramon, veí de Plus Ultra, han rebut la 
desestimació d'unes al·legacions referent als 
patis, resolt amb la participació de tots el veïnat.  
Es pregunta on es justifica la urgència, quan 
han esperat des dels anys 70. Creuen que el 
manteniment al barri és molt deficient. 
S'expropien els patis per necessitats 
d'urbanització, i no queda clar enlloc aquesta 
necessitat. 
Es lamenta que l'administració hagi passat per 
sobre el veïnat. 
És possible que hagin de pagar 1.000 euros, i 
no els sembla just. 
Demanen que es retiri l'expropiació i es torni a 
parlar del tema, que porta sobre la taula més de 
40 anys. 
Demana també que la Guàrdia Urbana actuï 
sobre la venda ambulant que hi ha a la zona. 
 

Esther Pérez recorda que això forma part del 
Pla General Metropolità, que va ser aprovat 
en altres mandats i s'ha executat finalment. 
S'ofereix per fer una trobada per explicar el 
procés que s'ha seguit al veïnat interessat, 
conjuntament amb el Director de Serveis 
Tècnics. 

Mercè apunta que l'aire condicionat està molt 
fort. 

Xavi Farré assegura que hi haurà elements 
de vigilància per prevenir que es faci un mal 
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Recorda que pot haver-hi incidents amb els 
petards i els adolescents, durant les festes, cara 
a que es jugui amb els elements de les obres 
de Can Farrero. 
Reitera que no s'ha fet cap actuació a les pistes 
de bàsquet de Can Farrero ni al centre d'atenció 
integral, que va publicar-se al butlletí oficial de 
l'Ajuntament. Demana més informació. 
 

ús del mobiliari durant la festa amb els 
petards. 

Jordi, representant Eduard Aunós.  
• Recorda que porten temps reclamant a 

Parcs i Jardins que facin manteniment del 
barri. Alguns treballadors de Parcs i Jardins 
li han explicat que hi ha una empresa 
subcontractada que hauria de fer aquesta 
tasca, però el cas és que no la fa ningú. 
Demana que es prenguin mesures. 

• També recorda que han tingut reunions amb 
el Caporal Román de la Guàrdia Urbana, a 
qui se li va donar un grapat de queixes. 
Demanen que facin alguna cosa perquè fins 
ara no han vist cap canvi ni cap actuació. 

• Finalment, s'ofereix com a vicepresident de 
l'entitat per atendre qualsevol necessitat. 

 

 
Esther Pérez respon que Parcs i Jardins sí 
que està fent un control de plagues i passen 
un informe al Districte. Recullen totes les 
reclamacions que s'han fet perquè revisin la 
feina feta i la repeteixin si cal. 
Es comptabilitzen un total de 203.000 arbres 
a Barcelona. Fins fa 10 anys no s'havia 
incorporat ningú a Parcs i Jardins. En els 
últims dos anys s'han incorporat 100 nous 
professionals. Per tant, demana que es 
valori de l'esforç municipal que s'està fent 
pel manteniment dels Parcs i Jardins de la 
ciutat. 
Caldrà, no obstant, parlar amb Parcs i 
Jardins per contrastar les informacions que 
han donat el veïnat. 

Abdó,  
• pregunta per la data de finalització de les 

obres del carrer Química, que marcava de 
data d'inici 19 de març del 2018, i que no 
avancen. 

• Recorda que a carrer Mare de déu de Port 
305 hi ha un solar que ha estat reclamat pel 
veïnat i demana si hi ha noves informacions. 

• Can Farrero, Can Sabaté, Plus Ultra, 
pràcticament totes les places i els carrers de 
tot el barri, estan descuidats per Parcs i 
Jardins. 

• La UAC estarà tancada juliol i agost i 
demana que els veïns de la Marina tinguin 
accés, igual que en els altres barris, a la 
UAC. 

 

 
• Esther Pérez recorda que l'obra encara 

està en fase d'acabament i caldrà fer la 
recepció per part de l'Ajuntament per 
valorar que s'han fet totes les actuacions 
esperades. 
 

• Sobre el solar de Mare de Déu del Port, 
s'ha de demanar a la Generalitat i 
treballar amb el veïnat pel seu disseny, 
nom, etc. No hi ha cap compromís escrit 
que s'hagi de mantenir el projecte 
d'Antonio Asensio, tot i que es podrà 
presentar novament al concurs. 

 
 

Tatiana, recorda que hi ha un parterre del carrer 
Ferrocarrils amb Foneria on tampoc no hi ha 
hagut cap actuació de Parcs i Jardins. 
 

Es demana que la informació es traslladi a 
Serveis Tècnics perquè es revisi, ja que és 
un tema recorrent. 

• Rosario comenta que al carrer Química, hi 
ha un pàrquing de motos ple de greix de 
motos, excrements de gos, etc. Se li ha dit 
que el pàrquing és privat, però creu que és 
realment públic, i demana que es netegi. 

• També recorda que hi ha molts excrements 
al pàrquing de cotxes i demana que també 
es netegin. 
 

Esther Pérez explica que hi ha un espai que 
no és municipal. Es mirarà si l'espai en 
qüestió és de l'Ajuntament o d'una altra 
administració. En cas que sigui d'una altra 
administració, es demanarà que facin la 
neteja, com en altres casos. 
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• Vicens, com a vocal de la Taula de Mobilitat, 
demana que a la baixada del carrer del Foc i 
a Mare de Déu del Port i Zona Franca, es 
faci alguna actuació ja que les velocitats dels 
vehicles són molt altes. 

• Sobre la freqüència dels autobusos, demana 
que tots tinguin la mateixa que el V5, ja que 
la majoria és deficient. 

• Des de l'Associació de Veïns, es recorda 
que segueix havent-hi problemes amb els 
contenidors i preocupen les males olors ara 
que comença la temporada de calor. 
 

Esther Pérez recorda que hi ha contenidors 
amb més prioritat de canvi que d'altres, cosa 
que ja va ser explicada pel Tècnic 
encarregat. 
 
Sobre el radar pedagògic, es valorarà a la 
Taula de Mobilitat. 

Es demana que es reconegui que a través de la 
Plataforma de Can Farrero el veïnat de Sant 
Cristòfol s'ha assabentat que existia el Consell 
de Barri. Es mostra dolguda quan es diu que no 
han participat, quan la realitat és que no sabien 
de la seva existència. 
A nivell de neteja de barri, els sembla deficient i 
que no queda tot net. Ha vist que les persones 
que se n'encarreguen no estan fent la seva 
feina. 
 

Esther Pérez recorda que els Consells de 
Barri s'han realitzat des del 2006. Caldrà 
valorar com s'ha fet la difusió d'aquestes 
reunions i per què no arriba la informació a 
tothom. 

Silvino exigeix que es posin solucions al risc de 
relliscades dels passos de zebra quan plou. 
També pregunta pel carril bici i es lamenta que 
els barris de La Marina sempre són els últims 
en tot. 

Esther Pérez explica el nou projecte 
presentat de carril bici, ja que la primera 
proposta va ser rebutjada a causa de no ser 
prou segura. La segona proposta tampoc ha 
sigut ben rebuda pels ciclistes, i per tant, 
caldrà esperar com evoluciona la situació. 
Sobre els passos de zebra, es realitzarà 
conjuntament amb l'actuació sobre els 
bassals. 
 

 
• Es pregunta si la Guàrdia Urbana de barri 

anirà d'uniforme o no. 
• Pregunta a qui s'ha de trucar quan hi ha 

conflictes a Can Farrero, ja que la Guàrdia 
Urbana no actua. 

• Alts Forns fins a Bàrkeno té unes voreres en 
mal estat amb les llambordes soltes. 

 

Esther Pérez recorda que la Policia de Barri 
serà per resoldre conflictes. No es tracta 
només de penalitzar, sinó que es faci un 
treball a peu de carrer, passant informació a 
Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra. 
Es recorda que es pot contactar amb la 
Policia de Barri, ja que si no hi ha actuació, 
es sobredimensiona la problemàtica i no ha 
de ser així. 
 

Pedro demana informació sobre el parterre de 
Foneria i la Baixada del Polvorí, que no ha rebut 
manteniment. Se li va respondre que a causa 
de l'impacte dels gossos, s'havia decidit 
canviar-lo. 
També es demana informació sobre l'ampliació 
de la ronda litoral que es va plantejar fa uns 
anys. 

 
Esther Pérez comenta que no hi ha projecte 
d'ampliació de la Ronda Litoral. Cal 
inicialment preguntar al veïnat com els 
agradaria que fóra aquella zona. La seva 
intenció és donar continuïtat entre barris. No 
està clar si hi haurà ampliació de carrils de la 
Ronda. Cal revisar com la part rocosa de la 
muntanya de Montjuïc actua de barrera pel 
barri de Poble Sec, etc. Un cop fet tot això, 
s'haurà de començar a redactar un projecte 
a través dels processos participatius que 
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contempla la normativa de l'Ajuntament. 
 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  


