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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA MARINA DE PORT 

I LA MARINA DEL PRAT VERMELL 

 
Data: 21 de juny de 2022, 18.00 h 
 
Lloc: Institut Montjuïc, C/ Cisell 19 i virtual (https://youtu.be/BfeaaKIu2gI) 
 
Presideixen el consell:  
- Sr. Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 
- Sra. Ana Trapero, Consellera dels Barris de La Marina 
- Sra. Maribel Sánchez, Consellera dels Barris de La Marina 
- Sr. Manel Coronado, Vicepresident Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell 
- Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
 
Consellers/es: 
- Esther Pérez (BeC) 
- Jaume Gaixas (BeC) 
- Lourdes Vidrier (ERC) 
- David Labrador (Cs) 
  
Representació Entitats: 

- Unió d'entitats de la Marina 
- AVV Can Clos 
- AVV Eduard Aunós 
- AMCL 
- La Marina Viva 
- Associació Guineocatalana Virgen de Bisila 
- Memorial Democràtic de Treballadors de la SEAT 
- Ateneu Popular Engranatge Zona Franca 
- Federació Taula d'Esports la Marina 
- AFA Domènec i Muntaner 
- APALIM 
- Cooperativa d'habitatge la Chalmeta 
- Marea pensionista 
- Associació Tenis Taula la Marina 
 
 Tècnics/ques municipals i serveis: 

- Ariadna Ros_ Directora de la DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc  
- Assumpta Martínez_ Tècnica de prevenció de la DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc  
- M. Elena Molina_ Tècnica de la DSPiT del Districte de Sants-Montjuïc 
- Anna Serra_ Tècnica de participació i democràcia activa 
- Arantxa García_ Tècnica de l'Oficina de la Marina (IMU) 
- Xavier Fita_ Coordinador del servei de convivència 
- Olga Lorenzo_ Tècnica del servei de convivència 
- Xavier Alcodori_ Intendent GUB 
- Jordi Fàbregas_ Inspector Mossos d'Esquadra 
  
Total de persones assistents: 55 persones 
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Ordre del dia:  
1. Informació del regidor.  
2. Nom del nou parc central de la Marina del Prat Vermell.  
3. Procediment per la renovació de la vicepresidència del Consell de Barri de la Marina de Port. 
4. Competències dels cossos de seguretat i de l’equip de convivència.  
5. Torn obert de paraules. 
 
 
1. Informació del Regidor                                              

 

El Vicepresident del Consell de Barri, Manuel Coronado, dóna la benvinguda als assistents i 
dóna pas a Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.                                                  . 
 
Marc Serra explica que avui assisteixen Maribel Sánchez i Anna Trapero, com a conselleres 
dels barris de la Marina: la segona era la Vicepresidenta del Consell de Barri i s'ha incorporat 
en substitució d'Esther Pérez.  
 
Recuperació econòmica  
S'està superant la pandèmia: malgrat que sembla que estigui augmentant la incidència de 
casos a les últimes setmanes, l'economia s'està recuperant. Comparteix algunes dades 
econòmiques: els indicadors són positius, hi ha creixement del PIB i un increment del clima 
empresarial i de la confiança del consumidor. També hi ha dades positives d'atur i ocupació: 
l'abril de 2022 s'han firmat 70.079 contractes a Barcelona i la meitat són indefinits. Fruit de la 
recent Reforma Laboral, que ja està tenint els seus primers impactes, ha augmentat un 200% la 
contractació fixa respecte als anys anteriors.   
 
Un indicador preocupant és la pujada de la inflació, a causa de la pujada del preu dels 
carburants i del gas, en part provocat per la invasió d'Ucraïna: això acaba tenint un impacte 
molt gran al preu dels subministraments i a la cistella de la compra.  
 
A Barcelona l'economia està molt centrada en el sector serveis i el sector turisme. Després de 2 
anys d'aturada, ara aquesta activitat també es recupera: s'estan assolint xifres rècord d'arribada 
de turistes a la ciutat. Això té una cara positiva, com és la generació de llocs de treball, però 
també una de negativa: la saturació de l'espai públic i l'increment de sorolls en horari nocturn.  
 
Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona  
Anuncia que l'Ajuntament està desenvolupant un Pla de Sorolls, per a poder identificar quines 
són les zones de la ciutat acústicament més tensades en horari nocturn, de cara a impulsar 
mesures en diferents àmbits. Al Districte de Sants-Montjuïc, s'han definit algunes zones com la 
Pl. Osca, el C/ Blai, el C/ Nou de la Rambla i també els Jardins de la Mediterrània: un interior 
d'illa al barri de la Marina, on hi ha una quinzena de bars amb llicència i terrassa.  
 
Aquesta definició de zones acústicament tensades en horari nocturn ha de ser una habilitació 
legal que permeti posar en marxa un Pla de Sorolls i de convivència, específic per a cada zona. 
Es volen promoure mesures per arribar a acords amb els restauradors i diferents agents 
implicats, però també per a poder limitar els horaris. Ja s'ha començat a treballar, fa uns mesos 
es van instal·lar sonòmetres als Jardins de la Mediterrània.  
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Notícies Breus  
 
· Visita de l'alcaldessa al barri: Dimarts passat l'alcaldessa va estar a la Sala Pepita Casanellas: 
hi va haver un diàleg sense ordre del dia, amb uns 200 veïns. Es van prendre moltes notes, hi 
ha molta feina a fer: alguns temes que preocupen són la convivència amb els gossos, el carril 
bici del passeig de la Zona Franca, la demanda de jocs infantils i inclusius i qüestions de 
seguretat i convivència.   
 
· Remodelació del passeig de la Zona Franca: El passat 6 de maig, en el marc del Festival de 
les Arquitectures, organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es va desenvolupar una 
activitat, en la que també va col·laborar l'Eix Comercial, que pretenia ser el tret de sortida del 
procés de remodelació del Passeig de la Zona Franca. Des de Districte s'ha pres el compromís 
d'obrir un procés participatiu per a reformar aquest passeig a partir del setembre: s'haurà de fer 
pas a pas, ja que el passeig és una artèria vital de la ciutat, amb molts agents implicats. Hi ha 
habitatges, empreses, la Fira, el Polígon de la Zona Franca, etcètera: caldrà construir 
consensos al voltant de la futura reforma.   
 
· Parc Central de la Marina del Prat Vermell: Les obres estan a punt de començar: ja estan 
licitades i concedides i arrencaran l'endemà de la Festa Major d'Eduard Aunós. S'ha obert un 
procés participatiu per escollir el nom d'aquest parc: les propostes són Parc de les 13 Roses, 
Parc de la Solidaritat, Parc del Prat Vermell i Parc de la Rosa de Foc de la Marina. Avui és el 
darrer dia per votar: hi ha un punt informatiu i de vot en aquest mateix Consell de Barri.   
  
· Obres C/ Foneria: Entre Ferrocarrils Catalans i C/ Segura. Es van fer unes troballes 
arqueològiques que van aturar les obres, però es van poder reprendre i recentment s'han pogut 
finalitzar.   
 
· Obres pl. Falset: Estan a punt de finalitzar. El paviment ja està fet i els bancs instal·lats: la 
previsió és que estigui acabada per la Festa Major del barri del dia 15 de juliol.   
 
· Mercadet de la Zona Franca: Es veu afectat pel desenvolupament del planejament dels 
diferents sectors de la Marina del Prat Vermell. La fase actual d'urbanització del Sector 3 
afectarà 6 parades i, a finals de 2023, s'haurà de plantejar una nova ubicació. S'ha treballat 
amb els paradistes i la voluntat és que el Mercadet es pugui quedar al barri: s'han fet enquestes 
a compradors i a paradistes, de cara a poder trobar la millor ubicació possible. Hi haurà 
novetats aviat.   
  
· Sessió informativa sobre els nous habitatges públics: L'Ajuntament està promovent 550 
habitatges públics, un 30% reservats per a habitants de la Marina. El pròxim 6 de juliol hi haurà 
una sessió informativa sobre el funcionament dels tràmits del registre de sol·licitants.  
 
· Sessió informativa sobre els nous habitatges de Can Clos: Hi haurà 5 edificis d'habitatges, 
dels quals la meitat seran d'habitatge protegit i assequible. S'organitzarà també una sessió 
informativa per al veïnat, abans d'agost o al setembre.   
 
· Mobilitat: S'han començat a convocar les Taules de Mobilitat, pròximament es faran públiques 
les dates.  
 
· Gestió cívica de la Casa del Rellotge, Sala Pepita Casanellas i Sala Maremar: S'ha adjudicat 
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per conveni de 2 anys a la Unió d'Entitats de la Marina. La concessió caduca el 31 de 
desembre de 2023, prorrogable per 2 anys més. Felicita i expressa la confiança del Districte en 
la gestió que farà l'entitat.  
 
· Calendari: Festa Major de la Marina: Comença el 22/6 amb el pregó, continuarà amb les 
activitats tradicionals i amb algunes novetats com la Rua de Carnaval o la Festa Jove.   
 
Dia de l'orgull LGTBI: El 28 de juny es farà una activitat organitzada per la Taula de Dones. 
Festa Alternativa: El 2 de juliol, organitzada per l'Engranatge.   
 
Festa Major d'Eduard Aunós: El 15, 16 i 17 de juliol.   
 
 
2. Nom del nou parc central de la Marina del Prat Vermell.  
 
El Vicepresident del Consell de Barri dóna pas a Maribel Sánchez, Consellera de Barri.  
 
Maribel Sánchez explica que, des del 23 de juny, està en marxa la votació del nom per al Parc 
Central de la Marina. Avui es tanca, amb un punt de votació, que es fa a través del web 
decidim.barcelona, present al Consell de Barri. Recorda les 4 propostes:  
  
· Parc de les 13 Roses: Nom col·lectiu donat al grup de 13 joves, la meitat de les quals 
pertanyia a les Joventuts Socialistes Unificades, afusellades a Madrid el 5 de juliol de  1939, 
4 mesos després de finalitzar la Guerra Civil. Van ser detingudes, torturades, empresonades i 
afusellades, sense estar acusades de cap delicte de sang. Les seves  edats anaven dels 18 
als 26 anys.  
 
· Parc de la Solidaritat: Els barris de la Marina compten amb un gran teixit associatiu, amb 
moltes entitats que hi treballen gràcies als voluntaris i voluntàries que en formen part. També 
seria un homenatge a totes les persones que, mitjançant el seu treball altruista,  atenen als 
sectors més vulnerables de la societat, fent possible un entorn i un món on  conviure millor.  
   
· Parc del Prat Vermell: En honor a la Fàbrica del Prat Vermell, ubicada en aquest indret a la 
segona meitat del segle XVIII i on van treballar molts homes i dones del barri. La fàbrica rebia 
el seu nom a causa dels tints vermells que empraven en les estampacions de les teles de cotó, 
que després s'assecaven als prats, donant-los aquest color.   
 
· Parc de la Rosa de Foc de la Marina: Durant els segles XIX i XX, les persones  treballadores, 
inclosos infants, treballaven 14 hores i 7 dies a la setmana, sense  vacances. La conflictivitat 
social va anar augmentant amb nombroses vagues, com la  del 1902, les protestes de la CNT, 
la Setmana Tràgica o la Vaga de la  Canadenca del 1919. Totes  aquestes protestes van 
generar un ambient d'alta conflictivitat social que es va anomenar “La Rosa de Foc”.  
 
 
3. Renovació de la Vicepresidència del Consell de Barri.   

 

Anna Serra, nova tècnica de Participació del Districte, comparteix presentació en pantalla.   
 
· Funcions de la Vicepresidència:   
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La persona candidata ha de comptar amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social 
i associativa del barri. La seva funció principal és gestionar i moderar el debat al Consell de 
Barri, proposar punts de l'ordre del dia i proposar la convocatòria del Consell.  
 
· Fases de la renovació:  
Fase 1: Presentació del procés.   
Fase 2: Les candidatures es poden presentar fins al dia anterior a la pròxima Comissió de 
Seguiment, que es preveu l'octubre de 2022. Per a presentar-se cal estar registrat a 
Decidim.Barcelona i empadronat a la ciutat de Barcelona.   
Fase 3: La Comissió de Seguiment valida les candidatures.   
Fase 4: Votació al Consell de Barri, el novembre de 2022.   
   
S'ofereix a enviar la guia de com presentar candidatures a qui estigui interessat i a respondre 
personalment a consultes i dubtes que puguin sorgir.  
 
 
4. Competències dels cossos i seguretat i l’equip de convivència.   

 

Marc Serra presenta Jordi Fàbregas, Inspector en Cap de la Comissaria de Mossos d'Esquadra 
i Xavier Alcodori, Intendent de la Guàrdia Urbana del Districte. Aclareix que han vingut a causa 
de les reiterades peticions dels veïns en previs Consells de Barri.   
 
Xavier Alcodori comparteix presentació en pantalla i presenta els eixos estratègics d'actuació de 
la Guàrdia Urbana:  
· Proximitat: La Guàrdia Urbana és part de la societat i el seu treball ha d'estar en contacte amb 
el ciutadà.   
· Territori: S'ha de tenir presència al territori.   
· Organització: Adequada a l'entorn social on es mouen.  
· Transparència: Rendir comptes de les seves actuacions.   
 
Descriu els àmbits d'actuació:   
· Policia de circulació: Competència gairebé exclusiva de la Guàrdia Urbana. Ordenar, 
senyalitzar i dirigir el trànsit. Instruir atestats per accidents de circulació i informes tècnics, fer 
propostes i portar a terme actuacions per a millorar la seguretat viària.   
· Policia administrativa: Emana de les Ordenances Municipals. Fer complir les ordenances, 
bans i resolucions municipals, mitjançant inspeccions. Vetllar pel compliment de la normativa 
vigent del mediambient: es fa amb campanyes preventives, inspeccions a requeriment i treball 
conjunt amb altres departaments i serveis municipals.  
· Policia assistencial: Atendre el ciutadà més vulnerable i intervenir i col·laborar en la  resolució 
de conflictes privats.   
· Policia de seguretat ciutadana: Aquesta competència és dels Mossos d'Esquadra si bé,  en 
certs aspectes, la Guàrdia Urbana també hi participa. Protegir autoritats i edificis  municipals, 
exercir de policia judicial amb delictes viaris i delictes menors, dur a terme diligències de 
prevenció de comissió de delictes, col·laborar amb les forces de seguretat de l'Estat i Mossos 
d'Esquadra en la protecció de manifestacions i manteniment de l'ordre públic i vigilar l'espai 
públic.  
· Policia d'emergències: Actuant a incendis, accidents, catàstrofes i calamitats.  
 
Jordi Fàbregas explica que quan es truca al 112, els operadors de sala, segons quin sigui 
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l'incident, el deriven a un cos o a l'altre. Segons on es derivi, s'envia la patrulla corresponent. A 
vegades pot passar que, tot i que l'incident sigui competència dels Mossos d'Esquadra, no hi 
hagi patrulles disponibles i es gestioni per l'altre cos policial i viceversa. La patrulla ha d'actuar 
independentment de si es tracta d'una falta, d'un delicte o de si no és la seva competència.  
 
A Barcelona hi ha 10 comissaries de Mossos d'Esquadra, 1 per cada districte: la Guàrdia 
Urbana té un torn nocturn diferent i els Mossos d'Esquadra tenen 24 hores el mateix servei. Hi 
ha patrulles de seguretat ciutadana, patrulles de proximitat, grup d'atenció a la víctima, centrat 
en violència de gènere i grup d'investigació. Segons cada Districte hi ha més o menys efectius, 
però es comparteix la mateixa organització. A més, hi ha recursos regionals, com ARRO o 
BRIMO.   
 
Xavier Fita, del Servei de Convivència a l'Espai Públic del Districte, comparteix presentació en 
pantalla. Explica que són un equip de 4 professionals, vinculats a l'Àrea Social, que es 
divideixen com a referents per a cada barri. L'objectiu és mantenir la convivència a l'espai 
públic, fent intervencions acordades amb la Tècnica de Prevenció i el Departament de Serveis 
a les Persones i al Territori. Treballen amb 3 eixos:  
· Prospecció: Poden cobrir totes les franges horaris de dilluns a diumenge. Permet fer una 
anàlisi dels diversos grups i situacions.   
· Contacte veïnal i de proximitat: Contacte directe amb el veïnat per acompanyar les seves 
demandes i obtenir una imatge de les dinàmiques dels espais.  
· Treball comunitari: Enxarxar col·lectius, associacions, entitats i veïnat, teixint ponts per a 
millorar la convivència.    
 
El 2021, a la Marina va treballar a 37 espais, 1 amb intensitat alta (Polvorí i Escola Polvorí) i 6 
amb intensitat mitjana (Jardins de la Mediterrània, Can Farrero, C/ Alts Forns, C/ Estrelles Altes, 
Parc dels Drets Humans i Parc de Can Sabaté). Es van fer 195 contactes veïnals, es van 
treballar 42 demandes veïnals i amb 77 comerços. Finalment, s'ha intervingut en 186 ocasions 
amb grups amb dinàmiques que generaven impacte a l'espai públic.  
 
El 2022, a la Marina s'està treballant als Jardins de la Mediterrània, a la Mancomunitat 
d'Estrelles Altes, a la zona del Polvorí, a Can Clos, al Parc de Can Sabaté, amb grups amb 
dinàmiques d'estada a la franja nit i en l'acompanyament i atenció a tots els veïns i a les 
queixes que es fan arribar directament o mitjançant el Districte.    
 
Marc Serra dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt.    
 

Intervenció Resposta 

Veí: 
· Exposa un dubte sobre la circulació de 
patinets i bicicletes: en molts passos de 
vianants de la ciutat, hi ha semàfors on 
s'indica pas de vianants i d'aquest tipus de 
vehicles. En altres passos de vianants, 
aquesta indicació no hi és: entén que, en 
aquests casos, els conductors de patinet i de 
bicicleta haurien d'aturar-se i creuar a peu. Vol 
saber si ho interpreta correctament.  

Marc Serra agraeix tots els comentaris. 
Explica que l'intendent de Guàrdia Urbana 
dedica 24 hores al dia i 7 dies a la setmana i 
que, tant la policia municipal com els Mossos 
d'Esquadra i l'Equip de Convivència, estan 
fermament compromesos amb la realitat i 
necessitats del barri i que fan tot el possible 
amb els recursos disponibles. Destaca que hi 
ha un tema estructural de manca de recursos, 
que no és nou i que revertir-lo no és ràpid. 



 
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 la Marina del Prat Vermell. 21 de juny de 2022 7 

Intervenció Resposta 

· Denuncia que els patinets i bicicletes sovint 
excedeixen el màxim de velocitat de 30 km/h. 

Recorda el compromís del govern municipal  
de convocar 1.000 noves places de Guàrdia 
Urbana i que s'està complint el calendari: els 
primers agents van anar al centre de la ciutat, 
però ja s'ha començat a ampliar la plantilla del 
Districte. Avisa que aquest serà un estiu 
complicat: la nova promoció de Guàrdia 
Urbana no s'incorporarà encara i hi ha pressió 
extra a causa del turisme, la quantitat 
d'esdeveniments, les platges, etcètera. Des 
del Districte, malgrat que no sigui la seva 
competència, s'estan posant recursos per a 
pagar hores extra als agents de la Guàrdia 
Urbana del torn de nit. Pel que fa a l'Equip de 
Convivència, una aposta específica del 
Districte de Sants-Montjuïc, la previsió és 
augmentar de 4 a 7 treballadors a partir de 
gener.   Xavier Alcodori insta al veí a parlar 
fora del Consell de Barri per entendre bé la 
seva pregunta. 

Veïna: Agraeix que a la Rua de Carnaval, amb 
suficient presència policial de Guàrdia Urbana 
i Mossos d'Esquadra, no es va produir cap 
incident. Demana si per Sant Joan, la Festa 
Major i la Festa Jove hi haurà el mateix 
dispositiu, que considera necessari. 

Jordi Fàbregas respon que la nit del 23 és una 
de les més complicades. De totes maneres, 
afirma que es farà tot el possible per a estar 
presents.   Xavier Alcodori afegeix que la nit 
del 23 la Guàrdia Urbana disposa dels 
mateixos efectius que sempre, però és una nit 
molt complicada. Al Districte hi ha 8 revetlles, 
a més de la Festa Major, però es farà el 
possible per a tenir presència al barri. 

Veí:  
· Es mostra molt crític amb la presentació feta 
per la Guàrdia Urbana. Critica que hi ha un 
nou carril bici des de fa més d'1 any on es 
produeixen molts actes incívics i la Guàrdia 
Urbana no hi fa acte de presència. Opina que, 
si es fes alguna actuació, la situació canviaria. 
· Denuncia que falten agents al barri i que 
aquest fet afecta la seguretat i l'incivisme. 
· Critica que, quan truca al 112, rep com a 
resposta una trucada al cap de mitja hora 
contestant que no hi ha efectius. Vol saber 
quantes trucades s'atenen vertaderament amb 
presència policial.  
· Critica que el Regidor ha dit moltíssimes 
vegades que s'han incorporat 21 nous agents 
al Districte: vol saber quants s'han incorporat 

Xavier Alcodori explica que es fa tot el que es 
pot per a cobrir tots els serveis, però cal tenir 
en compte que una detenció pot comportar 5 
hores d'una patrulla ocupada. Hi ha un servei 
planificat, amb diversos equips per sectors, 
però després s'ha d'atendre els incidents. 
Mirant els indicadors els serveis s'han 
incrementat en 1.000 més respecte als anys 
anteriors a la pandèmia. Finalment, conta que 
a l'estiu de cada any s'incorporava part d'una  
nova promoció que venia de l'Institut de 
Seguretat Ciutadana: per culpa de la 
pandèmia, el curs va començar més tard i 
aquest estiu no arribaran.  
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Intervenció Resposta 

al barri. Opina que la realitat no ha canviat. 

Veí:  
· Afirma que es necessita més presència 
policial, física i visible. 
· Explica que, quan ha trucat al 112, sí que 
s'ha presentat una patrulla: al Poliesportiu hi 
ha hagut conflictes urgents i s'ha donat 
resposta. A la nit, en canvi, si entren a la seva 
piscina, no apareixen.  
· Indica que hi ha zones del barri amb mala 
il·luminació i que això s'hauria de solucionar. 

Jordi Fàbregas explica que té un 15% de 
policia de proximitat i una Oficina de 
Relacions amb la Comunitat de 3 agents. Si 
fos possible, voldria tenir un 50% de policia de 
proximitat, però la realitat és que a Barcelona 
hi ha molts incidents. Quan hi ha trucades al 
112 per sorolls, les patrulles estan ocupades 
amb altres incidents: prioritzen, ja que no és el 
mateix un robatori violent que una baralla 
verbal entre 2 persones, igual que no és el 
mateix que un incident de violència de gènere 
o una violació. Sovint, els agents de proximitat 
no poden fer aquesta funció, perquè han 
d'estar cobrint els incidents als quals les 
patrulles de seguretat ciutadana no arriben.   
Li consta que, quan hi ha incidents de sorolls, 
la Guàrdia Urbana està contínuament 
ocupada i, sovint, també cobreix incidents de 
seguretat ciutadana als que els Mossos 
d'Esquadra no poden atendre: s'arriba fins a 
on es pot. Si es truca moltes vegades al 112 
sense obtenir resposta, es pot fer qualsevol 
tipus de queixa a comissaria o per internet i 
afirma que respondrà en persona.  

Veí: Pregunta quin és el procediment del 112 
quan es truca per avisar de festa al carrer i 
sorolls nocturns. Vol saber quin és el 
procediment quan es truca reiteradament i 
durant dies seguits i si es pot fer alguna 
reclamació. Si hi ha un problema continuat, 
opina que s'hauria de personar algú per a 
vigilar la zona. 

Marc Serra respon que, en casos com el 
descrit, li consta que el 112 acaba trucant a la 
persona denunciant. Des del Servei de 
Prevenció del Districte es rep el registre 
d'aquestes trucades, que serveixen per a tenir 
un mapa del Districte amb totes les 
incidències. Si es veu que hi ha una zona amb 
molts incidents, s'acaba prioritzant quan es 
treballa a taules amb Mossos d'Esquadra, 
Guàrdia Urbana i Convivència. 

Veí: 
· Reconeix el treball realitzat durant 
moltíssims anys per les forces de seguretat. 
Recorda que la Marina era un barri 
estigmatitzat pel tràfic de drogues i que, 
gràcies al treball, l'esforç i les investigacions, 
s'ha aconseguit prevenir que les drogues no 
arribin als joves. 
· Reflexiona que, quan s'instal·len els carrils 
bici, sempre hi ha conflictivitat i ha de passar 
un temps fins que tothom s'adapta. Valora que 

Xavier Alcodori explica que respon que no hi 
ha hagut cap increment de la sinistralitat a 
causa del nou carril bici, malgrat que sí que hi 
ha conductes incíviques. Explica que les bicis 
i patinets són elements nous i, com tot vehicle 
que s'incorpora al trànsit, necessiten un temps 
d'adaptació. 
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sempre hi ha mal ús per part dels patinets, 
especialment. Vol saber com es valora la 
quantitat d'accidents i si hi ha hagut molts al 
barri.  
· Pregunta si, quan es parla de nombre 
d'agents, es compta també els que treballen 
sense anar uniformats. 
· Vol saber si ha pujat o baixat la criminalitat al 
barri. 

  
 
5. Torn obert de paraules.  
 
El Vicepresident del Consell de Barri dona pas al torn obert de paraules.  
 

Intervenció Resposta 

Veí: Vol saber com està la situació de la 
piscina i el poliesportiu de la Marina. A quin 
punt s'està i si hi ha calendari. 

Marc Serra respon que, per fer aquest 
projecte, s'ha fet un concurs d'arquitectura: és 
un procediment reglat, que dura 1 any, on es 
poden presentar despatxos d'arquitectes de 
tot el món. Personalment, ho troba una mica 
exagerat. Ara ja està adjudicat a un equip  
d'arquitectes, que treballarà el projecte 
executiu per a fer una piscina i una sala de 
fitness: es farà públic aviat. La previsió és que 
triguin entre 6 i 8 meses en redactar el 
projecte, treballant amb entitats del barri, com 
la Taula d'Esports. Valora que aquestes són 
bones notícies: el projecte avança i s'espera 
poder-lo presentar a principis de 2023.  

Veí, per escrit: Planteja una petició referent a 
les ajudes a locals per la pràctica del ping-
pong. 

Es contestarà per correu electrònic. 

Veí: Exposa que fa un un mes que va 
plantejar una queixa al Telèfon del Civisme i 
no ha rebut resposta. Reitera la seva petició 
sobre els bancs públics trencats. 

Marc Serra felicita el veí per fer servir l'app 
Barcelona a la Butxaca o el Telèfon del 
Civisme (900 226 226): això permet obrir un 
procediment intern que fa que la queixa arribi 
al servei corresponent. Es compromet a 
revisar què ha passat, ja que no és habitual 
que es trigui tant a contestar i si hi ha ja cap 
actuació prevista. 

Veí: Al passeig de la Zona Franca 29 hi ha 
pals de fusta sostenint el cablejat elèctric. Vol 
saber si està previst substituir-los. 

Marc Serra respon que és cert que al barri hi 
ha pals de fusta enmig de les voreres, que a 
vegades són estretes i dificulten la mobilitat. A 
molts barris també passa. No és competència 
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de l'Ajuntament, és Endesa qui els ha de 
retirar i ho està fent, però massa lentament. 
Es compromet a prendre nota i a traslladar-ho 
a Endesa. 

Membre de la Comissió Seguiment Font de la 
Guatlla-Magòria:  
· Agraeix al Regidor que se l'hagi avisat del 
Consell de Barri, que ha prioritzat per davant 
d'un altre esdeveniment relacionat amb 
Patrimoni. 
· Demana que consti en acta que hi ha un 
expedient al Síndic de Greuges relatiu al 
Districte de Sants-Montjuïc i tots els seus 
barris. Quan s'hagin celebrat tots els Consells 
de Barri, s'incorporaran també a l'expedient.  
· Critica que no es parli de les inscripcions a 
les escoles públiques i concertades. Fa 
referència a un escrit presentat relatiu a 
l'accés de les persones amb discapacitat. 
· Pregunta si als terrenys de Can Farrero 
s'ubicarà la nova presó Model.  
· Pregunta si la Fundació Pere Tarrés tindrà la 
seva seu a la Zona Franca. 

Marc Serra respon que informació sobre la 
inscripció a les escoles és totalment pública. 
Pel que fa a la informació sobre la Presó 
Model, la desmenteix. La presó de Trinitat 
Vella sí que es traslladarà al Polígon de la 
Zona Franca: és una operació de la 
Generalitat i encara no hi ha data confirmada 
d'inici d'obres.  
Sobre la Fundació Pere Tarrés, que treballa 
en l'àmbit educatiu i social i té seus a tota 
Barcelona, explica que ja s'ha explicat en 
aquest Consell de Barri: unificarà les seves 
seus al barri de la Marina del Prat Vermell, hi 
posarà una facultat universitària, estudis de 
formació professional i hi haurà una biblioteca, 
que estarà oberta als veïns i veïnes. Es tracta 
d'un acord tancat fa anys. 

Veí: 
· Dona gràcies a l'Intendent de la Guàrdia 
Urbana per la seva atenció.  
· Llegeix un text en nom de l'Agrupació de 
Tenis de Taula de la Marina, que ja va exposar 
el passat dimarts 14 de juny, a la trobada amb 
l'alcaldessa. Explica que es va presentar la 
necessitat d'un espai cobert per a la pràctica 
del ping-pong. S'ha organitzat una recollida de 
firmes a change.org amb bona acollida. 
L'objectiu és poder-se sumar a competicions 
de barri. Demana la col·laboració de les 
institucions, ja que fins ara, s'ha demanat 
espai a diversos equipaments del barri, 
obtenint respostes negatives.  

Marc Serra demana paciència: considera que 
la proposta és bona, però és inusual. Recorda 
que l'Ajuntament té capacitat d'instal·lar taules 
de ping-pong a la via pública, però s'ha de 
treballar amb els diferents equipaments 
esportius i de barri per veure quina pot ser la 
solució. 

Veí del C/ Alumini: 
· Denuncia soroll a les instal·lacions de la Fira 
en nom dels veïns del C/ Alumini. Hi ha soroll 
excessiu de motors, camions, carretes i toros 
mecànics.  
· Demanen que el muntatge i desmuntatge es 
produeixi al pati intermedi. Sol·liciten un 
interlocutor vàlid de la Fira que atengui les 

Marc Serra respon que ja es tenia constància 
de la qüestió del soroll a la Fira, a l'àmbit del 
C/ Alumini. S'havia arribat a un acord sobre 
horaris amb la Fira i sembla que no s'estan 
acabant de complir. Es compromet a traslladar 
les peticions del veïnat a l'interlocutor de la 
Fira i se li comunicarà que els veïns estan a 
disposició per a poder parlar.  Pel que fa a 
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demandes dels veïns. Critica que les policies 
municipals de Barcelona i de L'Hospitalet no 
estan atenent les queixes del veïnat. 
· Indica que al tram del C/ Alumini 32-36 no hi 
poden circular cadires de rodes per culpa de 
la vegetació sense podar. 
· Demana que es faci fumigació per plaga de  
mosquits.  
· Demana la renovació dels bancs a la pl. 
Sánchez Ríos.  

la poda de la vegetació, es revisarà. Aclareix 
que, a vegades, això passa a causa de la 
primavera i de les pluges. 

Veí: Opina que a l'aplicació Barcelona a la 
Butxaca falta un apartat d'“Altres”, perquè hi 
ha incidències que no encaixen en les 
categories actuals. 

Marc Serra respon que no és la primera 
vegada que es comenta aquest fet. Es 
traslladarà a l'equip que porta l'aplicació. 
Suggereix al veí que intenti buscar la 
categoria més propera a l'incident a denunciar, 
de manera que arribi igualment al 
departament responsable. 

Veí: 
· Recorda una petició que ja es va fer 
anteriorment al Consell de Barri. Hi ha 
problemes d'accés al bus 125, per culpa de 
cotxes aparcats a la zona. Vol saber com està 
aquesta demanda. També vol saber si TMB 
posarà una plataforma a la parada de Foneria 
amb Energia. 
· Explica que s'han recollit 150 firmes per a 
demanar un faristol en record a les lluites 
obreres i veïnals de Miniwatt. S'ha portat a la 
Taula de Memòria del Districte i espera que es 
doni suport també des de Regidoria per ubicar 
una placa commemorativa a l'única xemeneia 
que queda de la fàbrica de Miniwatt.  
· Està d'acord amb la petició de l'espai cobert 
per a jugar a ping-pong i creu que s'hauria de 
donar suport des del Districte. Opina que 
potser el poliesportiu de la SEAT podria ser 
l'espai. 

Marc Serra respon que la queixa ja havia 
arribat al darrer Consell de Barri. Es va 
demanar més presència de Guàrdia Urbana a 
causa de l'aparcament descontrolat i ha 
millorat la situació.   Pel que fa a la 
plataforma de la parada, des de Districte es va 
fer petició a TMB, però trigarà perquè n'hi ha 
d'altres que van abans a la llista.   Pel que 
fa al faristol, respon que s'està treballant des 
de la Taula de Memòria, però valora 
positivament que es comparteixi també al 
Consell de Barri. 

Veí: 
· Vol saber com està el procés de les tanques 
protectores dels parterres dels Jardins de la 
Mediterrània i si es replantarà la vegetació 
deteriorada per l'incivisme.  
· Denuncia neteja insuficient, sobretot als 
baixos dels edificis entre pl. Marina i els 
Jardins de la Mediterrània. Demana que es 
netegi amb aigua 3 cops per setmana.  

Marc Serra respon que un dels problemes de 
l'obra dels Jardins de la Mediterrània, 
finalitzada fa 2 anys, és que no hi havia 
tanques previstes. A causa de l'incivisme, es 
va decidir mantenir les tanques d'obra perquè 
la vegetació pugui arrelar bé. Un cop això 
passi, hi ha la possibilitat d'instal·lar unes 
tanques definitives, que implicaria fer un 
projecte i una nova obra. Parcs i Jardins està 



 
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 la Marina del Prat Vermell. 21 de juny de 2022 12 

Intervenció Resposta 

· Indica que les jardineres de la pl. Marina, 
cantonada amb passeig de la Zona Franca, 
impedeixen el pas, per estar massa a prop de 
la terrassa d'un bar. Recorda que ho va 
exposar en un Consell de Barri anterior i que 
encara no s'ha solucionat. 

estudiant la proposta.  Pel que fa a neteja, 
recorda que hi ha la Taula Comunitària de 
Neteja on s'acaba decidint quins espais es 
prioritzen i on es dediquen els recursos. De 
totes maneres, es traslladarà la petició als 
Serveis de Neteja. Recorda que al setembre 
entra la nova contracta de neteja al Districte i 
es comptarà amb més recursos.   Sobre les 
jardineres, s'ha analitzat la situació i el 
problema està amb la terrassa, que s'ha anat 
ampliant durant la pandèmia i ara toca tornar 
al nombre de taules autoritzades. S'hi està 
treballant de forma prioritària. 

Veí: Opina que els Jardins de Sant Cristòfol 
estan mal aprofitats. Hi ha un sorral brut al 
parc infantil, perquè hi entren gossos: podria 
canviar-se per paviment de cautxú, fer-lo més 
gran i tancar-lo amb una tanca. Considera que 
l'espai és prou gran perquè pogués 
compatibilitzar-se un espai per gossos amb 
una àrea de jocs infantils. 

Marc Serra es mostra completament d'acord: 
els Jardins de Sant Cristòfol es mereixen 
també una intervenció, igual que ha passat a 
la pl. del Moviment Obrer i als Jardins de la 
Mediterrània. Valora que és un dels punts a 
portar al programa de cara al pròxim mandat i 
que cal que els veïns defensin. 

Veí del C/ mineria: Explica que fa mig any que 
es va comprar un cotxe, va demanar Àrea 
Verda i li van dir que, com que viu al C/ 
Mineria, no té dret. Ara li és gairebé 
impossible aparcar. Alhora, observa que la 
majoria de nous estacionaments d'Àrea Verda 
estan buits.  

Marc Serra respon que l'Àrea Verda és una de 
les qüestions que es parlen a les Taules de 
Mobilitat. La previsió és que l'Àrea Verda es 
desplegui a tota la ciutat, però s'està fent amb 
diàleg i consens, ja que hi ha veïns que tenen 
reticències. Afirma que és qüestió de temps, 
de mesos, que arribi al seu carrer: 
mentrestant, no hi ha manera de fer una 
excepció. També és cert que s'ha generat 
molta Àrea Verda nova, gràcies al 
planejament de desenvolupament de la 
Marina del Prat Vermell i que s'han eliminat 
molts espais d'aparcament irregular. Pren 
nota, es queda amb el contacte del veí i el 
convida a participar de la Taula de Mobilitat 
del barri. 

 
El Vicepresident del Consell de Barri dona per finalitzada la sessió i desitja que els veïns i 
veïnes gaudeixin de la Festa Major de la Marina. 
  
 


