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

 
 

Data: 5 de novembre de 2019, 18.00 h 
Lloc: Sala Pepita Casanellas (Pg. de la Zona Franca, 185) 
 

 
Presideixen el Consell: 
Marc Serra,   Regidor del Districte 
Esther Pérez,    Consellera dels Barris de la Marina 
Maribel Sánchez,  Consellera dels Barris de la Marina 
Neus Borrell,    Vicepresidenta del Consell de Barri de la Marina de Port 
Manuel Coronado,   Vicepresident del Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell 

 
Consellers/es: 
Xavi Farré,    Conseller Tècnic del Districte 
Ancor Mesa,   Conseller GM BEC 
Jaume Gaixas,  Conseller GM BEC 
Josep Joaquim Pérez, Conseller GM ERC 
Lourdes Vidrier,  Consellera GM ERC 
Georgina Lázaro,  Consellera GM JxCat 
David Labrador,  Conseller GM Cs 
Alba Gómez,   Consellera GM BxCanvi 

 
Membres d’entitats: 
Coordinadora d’Entitats de la Marina 
Amics de la Marina ZF 
Plataforma Metro L9 
AVV Can Clos 
AVV Cadena - Estrelles Altes 
AVV Polvorí 
AVV Eduardo Aunos 
Club Esportiu la Marina 
AMCL   
Associació de comerciants 
Memorial Democràtic Treballadors/es SEAT 

 
Tècnics/ques Municipals 
Sònia Frias,    Gerent del Districte 
Maria Rengel,   Directora de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 
Gerard Lillo,    Tècnic de participació del Districte 
Lídia Pérez,   Tècnica del Districte 
M. Elena Molina,  Tècnica del Districte 
GUB 

 

Assistència registrada: 38 persones 
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Ordre del dia 
 

 1. Procediment d’elecció/renovació de vicepresidències i comissions de seguiment dels 
Consells de Barri. 

 2. Renovació de la gestió cívica dels casals de barri de Sant Cristòfol i la Vinya. 
 3. Torn obert de paraules. 

 
 
1. Procediment d’elecció/renovació de vicepresidències i comissions de seguiment dels 
Consells de Barri. 
 
Es fa recordatori que el passat mandat es va introduir el full d’intervenció, com a mecanisme per 
intervenir en els consells de barri, el qual permet demanar una resposta per escrit en un termini de 
15 dies. Es recorda que qui vulgui intervenir i no l’hagi emplenat, pot intervenir durant el segon 
torn de paraules. Hi haurà espais de 3 o 4 minuts per intervenció, el temps limitat de tot el consell 
són 2 hores. Si alguna persona té vàries intervencions, les farà totes en el mateix torn.  
 
S’han introduït dos serveis en els consells de barri per facilitar la participació de la ciutadania. 
D’una banda, el servei d’acollida per a infants, i d’altra banda, un servei per facilitar l’accessibilitat 
auditiva, que es poden demanar fins tres dies abans de cada consell. 
 
S’indica que el Consell de barri és l’espai de participació i d’enfortiment dels barris, és obert i es 
plantegen temes de l’administració i hi ha torn de paraules. S’està treballant perquè esdevingui un 
espai de debat de temes col·lectius.  
 
Tanmateix, tot i ser obert, cada mandat s’han de renovar dos òrgans del Consell de barri: la 
Vicepresidència i la Comissió de seguiment. Les candidatures per a la vicepresidència i la 
Comissió de seguiment es votaran al següent Consell de barri. Per tal que la persona quedi 
validada pel Consell, ha de comptar amb el suport d’almenys 2/3 parts de les persones membres 
del Consell (sobre el total de persones que han expressat el seu vot a mà alçada). Si hi ha més 
d'una persona candidata i no s'assoleixen els 2/3 es fa una segona votació entre les dues 
persones més votades. Es miraran les candidatures totes per igual, siguin de la Marina del Port o 
de la Marina del Prat Vermell. 
 
A la plataforma digital Decidim (https://www.decidim.barcelona/) s’ha obert una pestanya on 
s’explica el procediment, les normes, i una part informativa de les sessions. Dues pestanyes noves 
per aquests mesos, una per presentar candidatura i una altra per consultar les candidatures que ja 
s’han presentat, sigui de persones o d’entitats. S’enviarà un correu informatiu a les entitats. 
 
 
 
2. Renovació de la gestió cívica dels casals de barri de Sant Cristòfol i la Vinya. 
Alícia, dinamitzadora del Casal de barri de Sant Cristòfol, presenta el resum del què s’ha fet durant 
l’any. El casal està situat al número 7 del carrer Bronze. La història del barri s’ha caracteritzat per  
la presència de la fàbrica de Seat i la influència d’aquesta al barri, per les lluites obreres i el 
moviment sindical. A la dècada dels 90, el barri va patir un procés d’abandonament fins als anys 
2000, quan es va remodelar i es va incloure el nou equipament del Casal de barri de Sant 
Cristòfol, el Casal de gent gran i el poliesportiu. 
 
L’entitat que gestiona el Casal és l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Cristòfol (des del 1973). 
La gestió és cívica. És a dir, funciona mitjançant participació activa dels usuaris. Alícia mostra un 
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organigrama on s’expliquen els òrgans: presidència, dinamització i col·laboradors. L’objectiu del 
casal és generar teixit associatiu i facilitar espais de participació activa per a la gent, mantenir les 
activitats que ja existeixen i crear-ne de noves, mitjançant una mirada que es promou 
col·laborativa, intergeneracional, de gènere i intercultural. 
 
Acull activitats de tota mena: formatives, lúdiques, relacionades amb la salut, familiars i activitats 
festives del barri. Entre les propostes de futur s’inclouen: incorporar activitats relacionades amb les 
noves tecnologies, activitats lúdiques relacionades amb la salut, fomentar l’aprenentatge d’idiomes 
i la interculturalitat, un jardí urbà… D’entre les propostes comunitàries destaquen: acollir el 
projecte de gent gran –ja s’està fent amb Ràdars– i un projecte de dones autogestionat –projecte 
Som-hi– i participar en taules de barri, a més de col·laboracions i intercanvi amb el Casal de barri 
La Vinya. 
 
S’obre un torn d’intervencions sobre la presentació. Una veïna reclama que a la presentació falta 
informació sobre el que es va fer des de la lluita socialista. Valora que la presentació hauria d’estar 
a càrrec d’algú que conegui el barri. 
 
La dinamitzadora i el regidor responen que això no pretenia ser una exposició sobre el barri Sant 
Cristòfol, sinó sobre la tasca del Casal de Barri, fent una pinzellada del nucli barrial on està situat. 
Alícia fa poc de temps que treballa al barri, i té voluntat de conèixer-lo per fer la seva tasca de 
dinamitzadora correctament. 
 
El Casal de barri La Vinya se situa en el número 87 del carrer Alts Forns. Ana, la seva 
dinamitzadora mostra una presentació amb el resum de l’últim any: 
 
El projecte del casal va començar l’any 2016. Tanmateix, ja a la dècada dels 70 s’havia constituït 
l’Associació de Veïns, amb 300 persones de base, aproximadament. El seu objectiu és donar 
resposta a les necessitats i demandes del veïnat a través de participació i inclusió, treballant amb 
altres entitats del barri de la Marina. Crear o arribar a una transformació positiva i justa mitjançant 
la perspectiva de treball comunitari, la promoció de l’ús lúdic i festiu dels Jardins de Ca l’Alena, i 
altres serveis de tipus social. 
 
L’últim any es van fixar una sèrie de valors: suport mutu, perspectiva de gènere, pluriculturalitat, 
cooperació, cohesió social, equitat, convivència, cooperació, solidaritat i respecte. Hi ha diferents 
activitats, projectes –es desenvolupen al llarg de l’any, algunes en moments puntuals– i 
col·laboracions (Taula de dones, TIAF, Femarec, taula d’esport, FAGIC, Inter-Acció) que s’han fet 
des del casal. Per a cadascuna d’aquestes tres es fa primer un diagnòstic de territori i un contacte 
directe amb la població per detectar quines són les necessitats del barri. 
 
Es destaquen dos projectes nous d’enguany: Aula Respir Familiar: 3 hores de treball directe amb 
famílies monoparentals a la setmana. Es crea un espai familiar i es facilita educació no lectiva per 
a infants de 3 a 7 anys. L’altre projecte és d’alfabetització de persones adultes mitjançant una 
metodologia activa i on es promou l’autonomia, l’autoestima, la salut mental.  
 
La gestió del casal és cívica. Tanmateix, el president és Enrique Rubio –gestió de l’espai i 
coordinació– i dinamització. A més de talleristes, col·laboradores, voluntàries, espai comunitari i el 
territori en general. Ana mostra un díptic amb totes les activitats del casal i unes fotos de jornades 
que s’han dut a terme a La Vinya. 
 
Una veïna pregunta si es poden apuntar mares d’altres barris al projecte Aula Respir. La 
dinamitzadora respon que sí que poden, però ara mateix està plena i hi ha llista d’espera. 
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La Maria Rengel, Directora de Servei a les Persones i al Territori del Districte, informa que s’han 
presentat els projectes dels dos casals perquè al 2020 passin a ser de gestió cívica (el Casal de 
Barri de La Vinya ja ho és) i informar al consell de barri és obligatori segons les bases de la gestió 
cívica publicades en el BOP. En l’acta del consell de barri, que s’ha d’adjuntar al expedient, s’ha 
de recollir el que expressin al respecte les persones i entitats presents al consell. Ningú no te cap 
observació a aportar. 
 
 
3. Torn obert de paraules. 
Marc Serra, regidor del Districte, es presenta i proposa deixar l’informe de regidor amb les 
prioritats del barri pel següent Consell de barri, per donar prioritat al torn de paraules. Fa un resum 
de les prioritats del mandat, a petició dels assistents: 
 

 1. Mobilitat: 
1.1.La Marina és un barri que encara no compta amb una bona connexió de transport públic. L’any 
passat es va connectar el barri amb la xarxa metro, que no és la que volia el veïnat, però ha 
diversificat els itineraris del veïnat. 
1.2.El mandat passat també es va introduir la xarxa de busos. La línia V5 ja té 7000 usuaris. 
Tanmateix, aquest mandat es vol millorar connexió amb Can Clos i Poble-Sec –aquest segon 
objectiu depèn del Pla Litoral i encara s’ha de projectar. 
1.3.Aquest mandat es farà arribar la xarxa de carrils bici a la Marina. 
 

 2. Ocupació: 
2.1.Sobretot dels joves del barri. El mandat passat es va crear la Taula d’Empreses de la Marina i 
es vol corresponsabilitzar els diferents actors econòmics –Fira, port polígon industrial– perquè la 
seva activitat econòmica tingui un impacte positiu al barri. 
2.2.Es va crear l’Eix comercial de la Marina. Hi ha una línia de treball amb Barcelona Activa per 
revitalitzar tot el teixit comercial de la Marina. 
2.3.Diferents processos que s’estan donant com la gent que ve només a treballar però no viuen al 
barri. S’està mirant com es pot abordar. 
 

 3. Seguretat: S’ha fet un esforç i les dades són de millora, però encara queda molta feina per fer. 
Agraeix a la Guàrdia Urbana –es va reforçar al barri la presència de més efectius– i es preveu un 
increment de 700 agents de Guàrdia Urbana per aquest mandat. De tota manera,  la majoria de 
qüestions que s’han discutit són competència de Mossos. 
 

 4. Habitatge: És una prioritat a tota la ciutat. Hi ha prevista una promoció de pisos públics. 
S’haurà de treballar per teixir un barri nou, que serà la Marina del Prat Vermell. La idea és que 
gran part siguin de lloguer social. 
 

 5. Piscina: S’ha reivindicat molt. L’IBE va posar molts problemes que, amb les noves promocions 
d’habitatges i l’augment de veïnat que es preveu, s’han solucionat tenint en compte que caldran 
més equipaments per donar servei a aquestes noves veïnes. La previsió és que en aquest mandat 
ja es puguin iniciar les obres. 
 
El regidor conclou que el Pla de barris és el que ha facilitat i ha articulat amb els projectes el barri. 
El compromís del govern és mantenir-lo.  
 
S’obre un torn de paraules en aquest punt. En primer lloc, intervenen les persones que ja han 
emplenat els fulls d’intervenció: 



 
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. Districte Sants-Montjuïc, 05 de novembre de 2019                5 

 
 
 

Intervenció Resposta 

Júlia Monleon: Ha marxat. Se li contestarà per 
escrit.  

Òscar Xic: Ha marxat. Preguntava per les 
piscines. Se li contestarà per escrit.  

Maria Jesús Pèrez: El supermercat Bonpreu 
tanca i l’ascensor que anava del mercat es 
queda inutilitzat. És imprescindible. Què farà 
l’ajuntament? 

No és que estigui inutilitzat, és que està 
espatllat. Aquest ascensor depèn de Mercats. 
Parlaran amb ells, però està espatllat. Es 
donarà si no, una resposta per escrit per 
informar de la planificació i el calendari de la 
reparació. 

Tomàs Martínez: 

• Quina data es preveu per a la inauguració 
de l’ascensor del Polvorí? 

• És prioritari un Centre d’atenció integral. 
Estava previst per a l’anterior mandat, hi havia 
problemes amb la ubicació i es va consensuar. 
Es necessita un centre més adaptat i amb més 
dedicació del personal per atendre el veïnat. 

• El tràmit amb ENDESA –la connexió 
elèctrica de l’ascensor– ja s’ha fet. Ara estan 
pendents de Vodafone perquè falta un tràmit 
més. Saben que s’està allargant i no s’està 
cumplint el calendari, però esperen que sigui 
poc de temps. 

• CAI ja està llest, falten pressupostos per 
aprovar i les ordenances fiscals per tenir  prou 
recursos. Equipament de referència està en el 
tràmit previ d’aprovació de pressupostos. 

Josefa Pejo, a través de la vicepresidenta, 
comenta que les jardineres del carrer Ulldecona 
estan plenes de rates. Es pot parlar amb Parcs i 
Jardins. A més, no hi ha contenidors de 
reciclatge. Per últim, volien aparells perquè la 
gent gran pugui fer activitat física. Es va parlar 
l’altre dia a la Comissió de seguiment. 

Hi ha un projecte d’urbanització per aquest 
mandat a prop. Mentre s’acaba d’urbanitzar la 
zona del costat, es valorarà si cal millorar les 
tasques de manteniment. Consultarà la 
qüestió dels contenidors. Pel que fa als 
aparells, hi ha un projecte previst al Pla de 
Barris per instal·lar aparells per a fer exercicis 
per a totes les edats. Amb el tema de les 
rates, sempre que es truca a desratització 
venen de seguida. 
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Intervenció Resposta 

Silvino: 

• Encara considera que falta carril bici, 
piscina, i espera que es faci aquest mandat. 

• Al carrer del costat de Pepita Casanellas hi 
ha arbres que surten fins al carrer. La vorera és 
pública però els arbres estan terrasses 
particulars, i no se’n fa el manteniment. Les 
persones amb mobilitat reduïda no poden 
passar. 

• El parc infantil es queda tot ple de gespa 
quan fan el manteniment. La brigada de 
manteniment deixen la gespa del costat dels 
fanals sense tallar. 

• Al costat de l’escola de dansa, es van podar 
des del segon arbre fins a la biblioteca, i se’n 
van descuidar un, el del pas de vianants, hi ha 
dues llambordes aixecades. 

S’ha fet un treball intensiu amb Parcs i 
Jardins, s’ha pres nota d’aquestes queixes del 
Jardí dels Drets Humans i d’altres zones. 
Espera poder explicar les millores el proper 
Consell de barri. Les plantes que surten de 
plantes baixes de jardins particulars són 
privades, no hi poden intervenir Parcs i 
Jardins. S’ho miraran per si es pot parlar amb 
els veïns perquè facin ells el manteniment. 

Luisa Sánchez assegura que en el pas de 
vianants del carrer dels Ferrocarrils Catalans 
amb Foneria, quan es para l’autobús no es 
veuen els cotxes que venen, i passen molt de 
pressa. Ho ha repetit moltíssimes vegades. Vol 
que es posi un semàfor o un mirall abans que hi 
hagi un accident greu. 

El mandat passat es va posar un radar per 
comprovar la velocitat amb què passaven els 
cotxes, i es va detectar que la majoria de 
cotxes respectaven la velocitat. No es va 
detectar cap excés. Els criteris de ciutat no 
deixen que es posi un semàfor en aquest 
tipus de via, es va valorar també el mandat 
passat. S’estudiarà si es pot intervenir 
d’alguna altra manera, perquè és un tema 
preocupant. 
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Intervenció Resposta 

Abdó Florencio, en representació  de la 
Coordinadora de la Marina: 

• Quan es posarà en marxa l’ascensor del 
Polvorí? 

• S’està fent un estudi sobre les aigües 
torrencials a Can Clos. 

• Seguretat: No han dit res perquè ho estan 
parlant. 

• Al barri falten línies d’autobús. 

• Saben que s’està treballant amb la qüestió 
de les bicis i els patinets per les voreres, però 
els veïns encara no veuen resultats. 

• Arbrat: volen que les podes siguin més 
exhaustives, perquè tapen les voreres. A més, hi 
ha insectes i són un perill, perquè entren als 
habitatges. 

• Pipican: cal aixecar la tanca, de vegades hi 
van gossos molt grans. 

• Neteja de la Marina: els contenidors estan 
plens. 

• Incivisme: des que va començar l’estiu, a la 
zona del carrer M. D. de Port i Aviador Ruiz de 
Alda es posa la gent a jugar al dòmino fins a la 
matinada. 

• Clavegueram: cal una neteja profunda, ha 
baixat molt terra de la muntanya de Montjuïc i 
alguns desguassos estan taponats 

• Les papereres s’han de buidar més sovint. 

• Habitatges i locals ocupats: hi ha alguns 
que són plantacions de marihuana i els veïns no 
denuncien per por. 

• Falta que Vodafone doni d’alta l’ús de les 
dades a l’ascensor. 

• Can Clos: és una prioritat del districte. 
Informe sobre actuacions, es reuniran amb les 
associacions de veïns. 

• Bicis i patinets: La mobilitat de la ciutat ha 
canviat, molta gent va en patinet. Hi ha una 
regulació i Guàrdia Urbana ha començat una 
campanya. Durant les últimes setmanes, les 
multes s’han triplicat.  

• La campanya de poda ha començat des 
d’octubre fins al maig, està programat. 

• De vegades acaba sent un tema 
d’enllumenat i de percepció de seguretat. 

• Neteja de clavegueram: S’inclourà en les 
actuacions de Can Clos. 

• Plantacions de marihuana: Es treballa 
amb Guàrdia Urbana. Tanmateix, es parlarà a 
les taules de coordinació policial amb Mossos, 
perquè és competència d’ells. El regidor 
proposa reunir-se amb la Coordinadora 
d’associacions de veïns. Entén que les 
plantacions generen malestar. 

Maria Rosa: A l’anterior mandat van demanar 
contenidors de reciclatge a la Plaça de la 
Marina. Al parc hi ha molta brutícia, de coloms, 
de deixalles, està descuidat i no hi ha ombra. 
Les llums de la plaça estan enceses de forma 
intermitent des de fa mesos. 

Es revisarà si es pot incrementar la freqüència 
de recollida dels contenidors. Amb temes 
d’incivisme, de vegades costa arribar a 
solucions contundents. Tots els ciutadans 
s’han de corresponsabilitzar. 
Il·luminació: s’ho miraran. 
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Intervenció Resposta 

Andreu Farrera recorda que, quan es va obrir el 
metro, es va avisar a l’administració que hi ha 
uns panells elèctrics i un fanal enmig de la 
vorera, que són perillosos. 
A més, vol saber per què van treure les 
papereres del carrer Coure. 
D’altra banda, va demanar indicadors per a 
facilitar el camí a la porta del poliesportiu. 
També vol saber quan començarà el circuit de 
gimnàstica. 

Les caixes elèctriques són de FECSA 
ENDESA, s’afegirà aquesta qüestió a la llista 
de greuges, perquè l’ajuntament no té 
competència per moure-les. 
Les papereres que desapareixen es 
consultarà amb Neteja i si es poden 
reemplaçar. 
La senyalització és raonable. Es mirarà de 
reforçar-ne l’accés. 
Circuit de ruta saludable: El Pla de barris el va 
dissenyar i el projecte es va licitar, però no es 
va presentar cap empresa. No va ser per falta 
de diners, és que cap empresa es va 
interessar a executar el circuit saludable. 

Anna Soler reitera la intervenció de Silvino.  

• Els arbres són fantasmagòrics. S’ha de 
podar també la vorera on estan els ascensors. 

• Quin supermercat s’obrirà en comptes de 
Bonpreu? 

• Al Jardí dels Drets Humans hi ha massa 
gossos, no es pot anar amb nens. 

• Els caixers de La Caixa no tenen papereres. 
Això és responsabilitat de l’ajuntament? 

• La poda de Mare de Déu del Port està 
prevista. Jane Addams no està previst, però 
s’afegeix. 

• Jardí dels Drets Humans: s’ha d’obrir un 
debat per si no hi ha prou espais per gossos, 
perquè la gent no acabi fent servir els espais 
per a infants. 

• El Bonpreu és una concessió per 5 anys i 
no és que l’ajuntament no hagi renovat. 

• Caixers: Si la necessitat de llençar els 
papers la genera el banc, ha d’internalitzar i 
posar papereres en el seu propi establiment. 
És fals que l’ajuntament no dóna permís per a 
posar papereres a la façana dels caixers. 

Encara no s’ha pacificat el Passeig de la Zona 
Franca. Calen senyals, Guàrdia Urbana, i més 
mesures, perquè sembla una autovia. 

És prioritat del mandat començar un projecte 
per aquest passeig. S’ha d’estudiar si pacificar 
o quina altra solució és la més adient. S’ha de 
promoure un procés participatiu per decidir. 
Pel que fa a la Guàrdia Urbana, este mandat 
augmentarà el nombre d’efectius. 

Maria Jesús vol saber per què no es posen 
matrícules als patinets ni a les bicis? 
A més, els parcs infantils a Sant Cristobal, són 
de terra. Demana que es facin amb materials 
adequats i es limitin, com a la resta de barris.  
Cal millorar el manteniment de les voreres del 
carrer Alumini fins al carrer Coure. A Sant 
Cristobal hi ha zones molt descuidades. 
 

La decisió de si les bicicletes porten matrícula 
o no és competència del Servei Català de 
Trànsit. 
Hi ha un pla des de l’Àrea per renovar els 
parcs infantils de a ciutat. 
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Intervenció Resposta 

Joan defensa que els gossos no tenen cap 
culpa. Vol saber quants coloms hi ha 
actualment. 

Sí, cal ampliar les zones de pipicans. Ara els 
coloms s’esterilitzen amb el pinso per evitar 
sacrificar-los. És una tasca de convivència 
entre espècies a la ciutat. 

Encarna està satisfeta amb la remodelació del 
Parc Urbà de Patinatge a la Plaça Moviment 
Obrer, però reivindica que no es té en compte 
que hi ha nens petits a la zona de patinatge. 
També vol saber per què en cap dels dos 
ambulatoris hi ha especialistes mèdics. 

El parc de patinatge s’ha pensat de manera 
participativa, perquè hi hagués espai per a 
infants i per a joves, perquè a partir de 4 o 5 
anys puguin gaudir del parc. 
Les qüestions de salut, com la manca 
d’especialistes són competència de la 
Generalitat de Catalunya. Tanmateix, amb la 
construcció del barri nou i els 10.000 
habitatges nous potser es pot debatre amb la 
Generalitat si es projecta un hospital amb 
atenció especialitzada. 

Nieves vol saber què passa amb la Bòvila. Ja no 
hi ha ni gats, amb tantes rates. 

La Bòvila és d’un particular, no s’hi pot entrar. 
S’ha iniciat un procediment administratiu, es 
tornarà a fer un altre requeriment i es pot 
sancionar el propietari. Totes les eines que es 
tenen com a ajuntament es faran servir i 
s’informarà el veïnat de les actuacions que es 
duguin a terme. 

 
 
El regidor conclou que si algú té més preguntes, les pot fer a ell directament i es dóna per tancada 
la sessió. 


