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

 

Data: 29 d'octubre de 2018, 18,30h 

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

 
Persones Assistents: 
 
Taula Tècnica 
Laura Pérez,   Regidora del Districte de Sants-Montjuïc 
Neus Borrell,   Vicepresidenta del Consell de Barri de la Marina de Port 
Manel Coronado,  Vicepresident del Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell 
Esther Pérez,   Consellera dels barris de La Marina 
 
Conselleres/es: 
Georgina Lázaro Consellera Grup municipal Demòcrata 
Albert Deusedes Conseller Grup municipal PSC 
Josefina Macias Consellera Grup municipal CUP 
David Labrador,  Conseller Grup municipal C’s 
Jose Antonio Calleja,  Conseller Grup Municipal PPC 
 
 
Membres d’entitats: 
PP Sants-Montjuïc 
Plataforma Can Farrero 
AMPA Niu d'infants 
La Marina Viva 
Associació de Comerciants La Marina 
AVV Can Clos 
AVV Eduard Aunós 
Colònia Bausili 
Coordinadora La Marina 
Taula d'Esports de la Marina 
Unió d'Entitats de la Marina 
Amigos de la Marina 
AVV El Polvorí 
AVV Cadena Estrelles Altes 
Memorial Democràtic Treballadors de la Seat 
L'engranatge 
BCN com tu 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Gerard Lillo, Tècnic de Participació – Districte Sants-Montjuïc 
Lídia Pérez, Tècnica dels barris de la Marina – Districte de Sants-Montjuïc 
Elena Molina, Tècnica dels barris de la Marina – Districte de Sants-Montjuïc 
Maria Rengel, Directora de DSPiT – Districte de Sants Montjuïc 
Xavier Martin, Tècnic responsable del parc Montjuïc – Districte de Sants Montjuïc 
 
 
GUB 
 
 
Total d'assistents: 95 
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Ordre del dia 

1) Aprovació de l'acta anterior 

2) Presentació del procés participatiu del Pla d'Actuació Parc de Montjuic 

3) Novetats de les normes de participació dels Consells de Barri 

4) Presentació del Centre de Culte Islàmic del carrer Cisell 22 

5) Seguiment dels punts de l'anterior Consell de Barri 

6) 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. Presentació del procés participatiu Pla d'Actuació del Parc de Montjuic 

 
Té la paraula Xavi Martín, responsable del Parc de Montjuïc. 
 
Recorda que en mandats passats, s'inicià un procés de debat que culminà el 2014 amb la 
reforma del PGM de la muntanya del Parc de Montjuic. Aquest pla tenia quatre eixos principals:  
 

 Recuperar Montjuïc com a pulmó verd de la ciutat. 

 Blindar el Parc per a la construcció, llevat de rehabilitacions. 

 Apostar per la reducció en vehicle privat per la muntanya de Montjuïc, impulsant-ne el 
transport públic. 

 Desafectar el barri de la Satalia 

 Constituir el Consell del Parc de Montjuïc, semblant al Consell de Barri, amb la participació 
d'entitats i veïnat del parc. 

 
Amb l’entrada del govern municipal anterior, el procés es va aturar fins que es va reprendre la 
feina amb l’arribada del govern municipal actual. S'han actualitzat les dades diagnòstiques per 
a l’any 2018, incloent l'impacte del turisme. S'han inclòs al Consell del Parc les escoles, 
museus i instal·lacions esportives properes que no en formaven part. Finalment, s'ha dissenyat 
un full de ruta per actualitzar el pla d’actuació del Parc de Montjuïc. 
 
En una primera fase de treball, es van dur a terme reunions a porta tancada amb els tècnics 
municipals de les àrees de Cultura, Lleure, Esports, Turisme, Ecologia Urbana, Mobilitat i 
Convivència, eixos centrals de l'actualització del pla d’actiació de Montjuïc. Posteriorment es va 
obrir el debat als membres del Consell del Parc perquè fessin aportacions en les diverses 
àrees. 
 
Es va constatar que les propostes fetes per ambdós grups eren molt semblants entre elles. 
 
Actualment, en l'última fase del projecte, s'obrirà el debat a tota la ciutadania. En aquest sentit 
es presenta l'apartat del procés participatiu “Montjuïc, un parc per Barcelona” de la pàgina web 
www.decidim.barcelona. Dins de la pàgina, s'explica el procés desenvolupat fins el moment 
actual, així com tota la documentació que s’ha generat, des de les actes del Consell del Parc al 
PGM 2014, la diagnosi del 2018 i les actes de les sessions participatives amb els agents del 
Parc. També es poden consultar les línies d'actuació que s'han marcat de cara la redacció del 
pla d’actuació de Montjuïc. 
 
Hi ha un seguit de propostes, vinculades a les línies d'actuació, que es penjaran a partir de 
novembre, pendents d'aprovació política. 
 
La ciutadania també pot fer propostes o bé donar suport a les mateixes, així com fer-ne 
comentaris a través de la pàgina web. 
 
Finalment, a la pestanya de Trobades, es poden consultar totes les reunions i sessions 
monogràfiques previstes. Recalca que, més enllà de la participació virtual, també es vol 
potenciar la participació presencial per totes aquelles persones que ho prefereixin. A cada barri 
limítrof amb la muntanya es farà una sessió monogràfica, així com sessions monogràfiques per 
a col·lectius concrets, com famílies i escoles de la muntanya, col·lectius de discapacitats, i 
entitats vinculades a temes de mobilitat i ecologia urbana. 
 
En el cas de la Marina, es farà una reunió a la Sala Pepita Casanellas, el 15 de novembre. 

http://www.decidim.barcelona/
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Aquest procés conclourà en una jornada final celebrada al CosmoCaixa, prèvia difusió.  
 
Les propostes s'aplicaran a partir del proper mandat, havent-ne fet la previsió econòmica i 
priorització de propostes. Es destaca que algunes propostes, donada la seva complexitat, no 
podran ser aplicades fins a futurs mandats. 
 
 

3. Novetats de les normes de participació del Consell de Barri 
 
Gerard Lillo, tècnic de Democràcia Activa, fa un retorn de les enquestes d'Avaluació dels 
Consells de Barri del 2018 i un recordatori de les noves normes del Consell de Barri a petició 
de la Comissió de Seguiment. 
 
Les enquestes van ser distribuïdes i respostes per les persones assistents als Consell de Barri 
celebrats durant el mes de juliol de 2018.  
 
En el cas del Consell de barri de la Marina es va recollir la participació d’un 34.6%, amb una 
mitjana d’edat de 52 anys de les persones assistents, mentre que pel conjunt del districte la 
participació mitjana ha estat del 43% de les persones assistents als Consells de Barri del mes 
de juliol, amb una edat mitjana de 56 anys. 
 
En el conjunt del Districte de Sants-Montjuïc es considera que els Consells de Barri són espais 
consultius (50%) i de presa decisions (35%). Només un 15% de les persones enquestades 
valoren que són espais informatius. 
 
Un 68% de les persones enquestades valora que el temps dels Consells de Barri està bastant 
ben distribuït; mentre que un 21% valora que ho està poc. 
 
Més del 95% de les persones enquestades consideren que la informació dels Consells de Barri 
és molt o bastant comprensible. 
 
Un 9% de les persones enquestades considera que el Consell de Barri acompleix molt amb els 
seus objectius i un 57% que ho fa bastant. Per contra, un 31% de les persones valoren que els 
objectius del Consell s’acompleixen poc. 
 
La valoració global del funcionament dels Consells de Barri del Districte de Sants-Montjuïc és 
de 3,6 sobre 5 (7,2 sobre 10).  Es destaca que aquesta valoració en el Consell de Barri de La 
Marina, assoleix la puntuació més baixa de tot el Districte amb 3,5 punts sobre 5, el que seria 7 
punts sobre un total de 10.. 
 
Gerard Lillo també explica les novetats del Reglament de Participació Ciutadana dels Consells 
de Barri, aprovat l'any 2017. 
 
El Consell de Barri és l'òrgan d'enfortiment comunitari i de participació política de la ciutadania 
en totes les qüestions que afecten el territori. Es composa per la Presidenta, en aquest cap la 
Regidora o consellera en qui es delegui en el seu defecte la Presidenta del Districte, la 
Vicepresidència, Conseller/a de cada grup municipal, entitats del barri i veïnat. Actua de 
secretària la tècnica del Districte referent del barri. 
 
La convocatòria és d'iniciativa municipal, convocada per la presidència, algun dels 
vicepresidents, 1/3 dels consellers o bé per iniciativa ciutadana. La convocatòria s'ha de fer 
mínim dues vegades l'any i màxim 4 vegades a l’any. 
 
Els acords s'han d'aprovar per majoria amb 2/3 de les persones assistents. 
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Com a novetat, existirà un formulari per les intervencions, que estarà a disposició a la pàgina 
web i presencialment a les sessions del Consell de Barri, per tal d'assegurar que totes les 
demandes han rebut resposta en un màxim de 30 dies, per escrit. 
 
A nivell de terminis, la Comissió de seguiment s'ha de reunir com a mínim 15 dies abans del 
Consell de Barri per acordar-ne l'ordre del dia. 
 
Passa a presentar la iniciativa ciutadana com a mitjà d'incidència en l'agenda política. La 
iniciativa ciutadana permet acreditar l'interès general recollint les signatures suficients. Es 
poden proposar Punts de l'Ordre del Dia, posada en marxa d'un procés participatiu, creació 
d'un òrgan de participació, aprovació o modificació d'una normativa municipal, sol·licitud de 
realitzar una consulta o la convocatòria d'un Consell de Barri. Cal que les propostes siguin de 
competència municipal i no vulneri els drets fonamentals. La  despesa de la proposta no pot 
superar el 3% del pressupost. 
 
Es presenten els nombres mínims que es demanen per tal de fer una Iniciativa Ciutadana a la 
Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. Si es vol convocar un Consell de Barri, caldria 1% 
de firmes avalant la proposta, que són en total 331 signatures, és a dir, 25 persones de la 
Marina del Prat Vermell i 306 a la Marina de Port. Per a convocar una Consulta a nivell de barri, 
caldria un 10% de signatures de la població, però abans un procés participatiu, que s’aprovés al 
consell plenari del Districte. En aquest cas, caldrien 3062 firmes en total, 250 a la Marina del 
Prat Vermell i 3062 a la Marina del Port. 
 
Les presentacions seran penjades a la pàgina web i com a informació del Consell de Barri. 
 
Si es vol fer una recollida de signatures, s'ha de fer una instància a l'Ajuntament, que validarà 
que els condicionants es compleixen, i facilitarà els fulls oficials perquè es pugui fer la recollida 
de signatures. L'Ajuntament també facilita econòmicament la feina, sempre i quan es justifiqui, 
amb 1 euro per cada signatura. Cal que els signants siguin empadronats a Barcelona i majors 
d'edat. 
 
S'obre un torn de paraules. 
 
Juan Antonio es queixa que en una recollida de signatures no es va donar cap resposta. D'aquí 
n'extreu la conclusió que aquests procediments són simple burocràcia i no asseguren la 
democràcia directa, sinó que desmobilitzen. 
 
Vicenç pregunta quin valor té el vot de les entitats enfront del vot dels veïns individual davant 
les decisions que es poden prendre al Consell de Barri. Gerard Lillo explica que el reglament no 
estableix vots ponderats, i per tant, es compta cada vot per cada persona assistent. 
 
Laura Pérez afegeix que totes les preguntes han de ser respostes i són publicades a la web de 
transparència per tal de tancar un expedient d'al·legacions. També afegeix que la democràcia 
directa té moltes interpretacions, i creu que és una de les normes més avançades de 
l'Ajuntament de Barcelona, trobant les eines per donar oportunitats i opcions per a la 
participació, que siguin senzilles i obligui a passar comptes al govern, sigui quin sigui.  
 
 

4. Presentació del Centre de Culte Islàmic del carrer Cisell 22 
 
Xantal Genovart realitza la presentació del Centre de Culte islàmic del carrer Cisell 22. Explica 
que es tracta d'un centre cultural islàmic, a banda que comptarà amb un petit espai de culte. 
Explica que la comunitat islàmica trobava a faltar un espai per a poder dur a terme les seves 
múltiples activitats. 
 
Un dels objectius és que l'espai sigui un espai obert al barri.  
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Pel que fa a les activitats, es comptarà amb activitats espirituals i de formació tant en valors de 
la religió musulmana, així com formació sobre qui són els musulmans i les musulmanes. Tenen 
ganes d'animar a la participació i la convivència. Es faran activitats lúdiques, festives, 
esportives, activitats en família, activitats per a joves sobre educació emocional, etc. 
 
Es mostren unes imatges de les activitats que han dut a terme com a col·lectiu.  
 
Finalment, es mostren oberts a respondre totes aquelles preguntes que se'ls vulgui fer. 
 
 

5. Seguiment dels punts de l'anterior Consell de Barri 
 
Té la paraula Laura Pérez. 
 

 Durant el mes de novembre, s'augmentarà en un cotxe la freqüència de la línia 13 de 
bus en els dies feiners, per donar resposta a la demanda realitzada per diverses 
entitats veïnals. 

 A la plaça Falset s'iniciaran obres per rehabilitar els desperfectes més greus.  

 S'ha inaugurat el metro. 

 S'ha celebrat la Festa Major, la Trepitjada de Raïm, i altres activitats.  

 S'ha iniciat el cicle de Música als Parcs, amb música clàssica. 

 S'ha inaugurat la placa a la Plaça del Moviment Obrer. 

 Pel que fa al Pla de Barris, el grup de Treball sobre Sexualitat i Afectivitat saludable 
s'ha posat en marxa per formar a joves en formes d'estimar i gestió de situacions límits, 
Taula de Salut Mental, Taula d'Atur. S'han iniciat les obres de la colònia Santiveri 
gràcies a una inversió motivada per les veïnes, cosa que ha animat a altres barris a 
utilitzar la mateixa metodologia. S'han començat les obres dels locals del carrer 
Química. S'ha treballat amb els ascensors i s'aprofitarà per millorar la vida dels veïns 
del segon ascensor, i s'aprofitarà per fer el drenatge i pal·liar les humitats que han 
sofert, cosa que durarà aproximadament 6 mesos. El teatre Bàrceno es posarà en 
marxa. S'inaugurarà a inicis del 2019 l'skatepark. Es valora que els resultats del Pla de 
Barris comencen a ser visibles. 

 S'ha continuat amb els tallers a persones responsables de gossos, programa que s'ha 
dut a terme a diversos barris de Barcelona. 

 Sobre la demanda del bus al carrer Alumini, s'està estudiant el trajecte del bus 125 i 79. 

 S'ha fet una reunió amb l'advocada representant del veïnat afectat del carrer Plus Ultra. 

 Amb la problemàtica de les rates, s'han fet 10 intervencions abans de l'agost amb els 
experts en plagues. S'ha de mantenir i posar atenció en els solars buits. 

 Pel que fa al manteniment de parterres, Parcs i Jardins explica que cal una reforma 
integral en alguns parcs, i caldrà fer obres que s'hauran de prioritzar.  

 Respecte la demanda de la zona de Sant Cristòfol, que no arribaven els pòsters 
informatius dels Consells de Barri, s'ha penjat 800 cartells a tot el barri de La Marina, 
amb especial atenció a Sant Cristòfol. 
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6. Torn de Paraules 
 

 
Comentari / pregunta Resposta 

 
William Moral, del barri de Can Clos. 
Proposa que es desviï la trajectòria de la 
línia 23 per la pedrera, des de la Plaça 
Espanya fins la Zona Franca. No obstant, 
també dóna les gràcies per les solucions ja 
proposades pel que fa a l'augment de la 
freqüència de la línia 13. 
Demana també, per a les persones 
usuàries de bicicleta, que s'instal·lin més 
pàrquings de bicicleta. 

 
Esther Pérez explica que d'aquí uns dies faran 
una convocatòria perquè el veïnat sigui qui 
decideixi al respecte. 
Es pren nota sobre la necessitat d'aparcament 
de bicicletes. 

 
Fina demana més freqüència dels busos 
109 i H16.  
Pel que fa a la problemàtica amb els 
gossos, considera que no cal més 
educació i cal passar a estratègies més 
punitives. 
Comparteix també la seva inquietud sobre 
un repunt de la drogoaddicció al barri. 

 
En relació als autobusos, Esther Pérez explica 
que la informació de què es compta explica que 
tenen la freqüència que toca. Faran un 
seguiment que ho corrobori. 

 
Antonio, del carrer  Mineria. Es lamenta 
que el carril bici ha fet perdre un carril per a 
la circulació. Creu que és un problema no 
haver comptat amb la ciutadania per 
dissenyar el carril bici i creu que el traçat 
no és segur pels usuaris. Manifesta que, en 
perdre un carril per a la circulació, el carrer 
queda col·lapsat i es genera molt soroll i 
contaminació. 
Demana que es torni a la situació anterior i 
es pugui repensar el traçat conjuntament 
amb la participació del veïnat. Com a 
mesura provisional, també demana que es 
busqui un espai per als cotxes 
d'autoescola, que també alenteixen el 
trànsit. 

 
S'estan fent ajustos sobre el projecte del carril 
bici. Hi ha un problema de regulació 
semafòrica, algun problema de poca seguretat 
en algun gir, i en el tram del carrer Mineria 
s'està mirant d'ajustar quines solucions es 
poden trobar. Un dels objectius és que el carrer 
Mineria sigui un carrer de circulació interna. No 
es contempla treure el carril bici, aprovat durant 
una reunió de la Taula de Mobilitat de la Marina, 
ja que s'ha apostat per la mobilitat en bici. Es 
reconeix que queden pendents alguns ajustos, 
que s'implementaran al llarg de l'any. 

 
Núria. Observa que el carrer Motors també 
queda molt col·lapsat pel trànsit i genera  
contaminació acústica i contaminació 
ambiental, degut al trànsit de camions. 
Demana que es desviï el trànsit de 
camions.  

 
Esther Pérez explica, tal com es va contestar al 
plenari, que la urbanització que ha de fer 
aquesta obra és el Consorci de la Zona Franca. 
Per part de l'Ajuntament es farà una actuació. 

 
Carlos, sobre Can Sabaté. Considera que 
la situació és desastrosa. La resposta a la 
instància que van fer, no reflecteix la 
realitat. Creu que no s'ha fet una bona 
neteja ni tasca de manteniment des que va 

 
Esther Pérez explica que s'ha reunit 
prioritàriament amb Parcs i Jardins per la 
problemàtica que s'ha explicat. S'ha fet una 
actuació a la pista de bàsquet. 
Explica que s'ha tingut conflictes amb alguns 
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començar la crisi. Aquest fet ha provocat 
que el veïnat no faci pràcticament mai ús 
d'aquest espai. 

veïns que tenen claus d'alguns espais verds del 
barri que s'utilitzen com a pàrquings. Això 
interfereix en la neteja quan no es respecten 
els horaris. 

 
Un veí es queixa de la senyal de prohibit 
girar des del carrer Física al carrer Mineria, 
cosa que l'obliga a no poder girar fins al 
cap de 7 semàfors, només per poder entrar 
al pàrquing. La problemàtica és compartida 
pels usuaris dels 5 pàrquings que hi ha. 

 
Esther Pérez explica que a la reunió de la Taula 
de Mobilitat de la Marina, s'explicaran qüestions 
com la que es comenta. 

 
Una veïna de Sant Cristòfol es queixa de la 
manca de manteniment dels parcs i jardins, 
també dels parcs i jardins d'interiors. 
Demana zones infantils als parcs, 
habilitades per a ells. 
Es queixa de la presència de cuques i 
rates, i del mal estat en què es troben els 
arbres sense podar i les palmeres malaltes 
dels carrers, dels parcs i dels jardins. 

 
Esther Pérez demanarà a Parcs i Jardins sobre 
la situació dels arbustos del carrer Alumini. 
Explica que s'han fet intervencions contra les 
plagues de mosquits. Proposa que tothom qui 
vulgui contrastar la informació que arriba, faci 
arribar el seu correu electrònic a les Tècniques 
del Barri. 

 
Una persona assistent comenta que ha 
lliurat una llista a la taula de demandes. 

 Que es posin en contacte amb el veïnat. 

 Pàrquing de cotxes 

 Enllumenat 

 Manca de presència de la Policia de 
Barri, i poca proximitat. 

 Després de la passejada pels barris amb 
l'encarregat de neteja del Districte, no 
ha canviat l'estat. 

 Demana per què s'ha canviat la parada 
del 128 al carrer Enric Granados. 

 Problemes de chinches als parcs. 

 Problema de plaga de coloms. 

 Problemàtica amb la venda ambulant, 
sense solució. 

 Al càrrega i descàrrega hi aparquen més 
cotxes privats que vehicles de 
repartiment. 

 La tanca de Plus Ultra, demana que no 
s'hi aparqui davant o darrere. 

 Es queixa dels okupes que usen els 
locals per fer plantacions de marihuana. 

 Gossos sense lligar Potencialment 
Perillosos. 

 Pistes de Can Farrero: vehicles en doble 
fila. 

 Demana que es tregui la terra dels 
desaigües al carrer Mare de Déu del 
Port. 

 Demana informació sobre els contenidors 
cremats a Alts Forns i carrer Mineria. 

 Demana que s'anunciï la reunió amb la 

 
Esther Pérez explica que el 12 o el 14 de 
novembre hi haurà una reunió per tal d'aclarir 
tots els temes referents a la policia i seguretat 
per tal d'informar sobre les competències de 
cada cos i poder recollir inquietuds del veïnat. 
Dóna informació sobre algunes de les 
actuacions més importants de la Policia de 
Barri, com evitar que un dels solars de La 
Marina es convertís en un abocador. 
Es passarà a Serveis Tècnics la informació 
proporcionada. 
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Regidora, Mossos d'Esquadra i Guàrdia 
Urbana. 

 
Mari Carmen Llarena. Expressa que moltes 
pedres i fang han caigut a causa de la pluja 
al carrer Mare de Déu del Port i les 
inundacions darreres. Es queixa de la 
deixadesa que sofreix aquesta zona del 
barri. 

 
Esther Pérez reconeix que les pluges intenses, 
que feia més de 10 anys no s'havien donat, ha 
provocat alguns incidents. 5 brigades s'han 
ocupat de netejar els desperfectes. Caldrà 
esbrinar per què no s'ha recollit encara les 
restes del carrer Mare de Déu del Port. 

 
Josep Maria Riera. Demana que el Passeig 
de la Zona Franca sigui un Passeig tal com 
el nom indica, i no una autopista, tal i com 
la realitat mostra. No entén per què es pot 
pacificar la Meridiana, via d'entrada i 
sortida de la ciutat, no es pot pacificar el 
Passeig de la Zona Franca. Expressa que, 
si La Marina és el cul-de-sac de Sants-
Montjuïc, tingui el seu propi Districte. 

 
Esther Pérez demana que es valori tota la feina 
que s'ha fet i tot el que s'ha invertit de cara a 
millorar la situació del barri. 
Pel que fa al Passeig de la Zona Franca, hi ha 
intenció que deixi de ser una via d'entrada i 
sortida de la ciutat, i aquest és un dels motius 
pels quals es posarà carril bici. Es trauran 
carrils per tal de disminuir el trànsit. 
Laura Pérez reconeix la problemàtica, però és 
una inversió que no va ser contemplada a inici 
de mandat i no es pot fer en l'últim any. 
Xavi Farré remarca que, de moment, s'ha 
apostat per l'augment del transport públic per 
reduir la contaminació i facilitar la mobilitat. 
També s'ha apostat pel carril bici. 

 
Associació de Veïns d'Eduard Aunós 
pregunta sobre els motius de la localització 
del centre islàmic al barri. 

 
Xantal Guinovart explica que necessitaven més 
espai i han trobat un espai cèntric al barri, ben 
comunicat. Manca fer un treball sobre els 
musulmans del barri de la Marina 
concretament, però estan vinculats a diferents 
projectes i coordinadores islàmiques. 

 
Roberto dóna les gràcies per la presentació 
sobre el Centre Cultural Islàmic i pregunta 
si s'han posat en contacte amb altres 
entitats perquè coneguin també el seu 
projecte i no se solapin activitats. 

 
Xantal explica que properament es farà una 
jornada de portes obertes i tenen interès a 
estar en contacte amb les entitats del barri que 
facin activitats semblants. 

 
Una veïna pregunta que, si hi ha un centre 
islàmic a la plaça Mediterrània, per què se 
n'ha autoritzat un altre. 

 
Laura Pérez explica que, en el marc d’atorgar 
llicències, no hi ha cap conflicte que hi hagi 
més d'un centre islàmic al barri, i que la 
llicència es dóna si es compleixen les mesures 
bàsiques de seguretat. 

 
Un veí pregunta sobre el finançament del 
Centre Cultural Islàmic i si hi ha algun tipus 
d'autofinançament dels propis membres del 
Centre Cultural. 

 
El president del Centre Cultural Islàmic, explica 
que el finançament és propi i que no demanen 
subvencions. Es procura no ser un pes per les 
institucions, i fer-se càrrec la pròpia 
organització de les seves necessitats. 
Destaca la necessitat de deixar de parlar en 
termes de vosaltres/nosaltres i considerar a 
tothom com a català. 
També destaca que és una associació neutra a 
nivell de posicionament polític, tot i que com a 
ciutadans cadascú té la seva pròpia ideologia. 
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El Centre Cultural treballa amb famílies, joves, 
dones, infants i està basat en l'educació i la 
formació. 

 
Un veí dóna la benvinguda al Centre 
Cultural Islàmic per part de la Coordinadora 
d'Entitats. Suggereix que facin una 
celebració d'inauguració oberta al barri. 
 
Aprofita per suggerir a l’equip de govern 
que s'obri un espai quinzenal per rebre el 
veïnat que no sigui telemàtic fins a finals 
del mandat. 

 
Es respon que sí que han pensat a fer una 
inauguració un cop tinguin tot els tràmits 
enllestits. 

 
Un veí pregunta quan hi haurà un bus que 
arribi fins a la Barceloneta, passant pel moll 
de la fusta i que arribi a l’hospital del mar 
que enlloc de connectar amb el nord de la 
ciutat, connecti el barri pel sud. 

 
Es contestarà per escrit. 

 
Lourdes, de Can Farrero, recorda a la 
Taula que queda pendent una reunió amb 
la gent de Barcelona Neta i Parcs i Jardins, 
compromís que sorgí d'una altra reunió 
amb el Xavi Farré.  

 
Es farà arribar la informació sobre una reunió 
per parlar sobre els parcs de la Marina amb el 
veïnat interessat. Es demana deixar el 
contacte. 

 
Una veïna comenta: 

 Se segueix inundant el carrer Cisell 

 Falten aparcaments de bicicletes. 

 La vorera esquerra del Carrer Alumini 
és molt petita, i falta enllumenat. 

 Al local del carrer Mare de Déu del Port, 
hi ha una sentència del Síndic de 
Greuges que indica què s'ha de fer. 
S'ha fet arribar tota la informació 
demanada a la Tècnica de Barri, però 
encara no s'ha fet res.  

 Una veïna aprofita el torn per expressar 
que ha trucat al número de telèfon del 
civisme per demanar actuacions per un 
pi en mal estat a la vora de casa seva, 
però no s'ha fet res. 

 
Es contestarà per escrit. 

 
Gregorio reincideix en alguns dels temes 
que s'han tractat en el torn de paraules, 
com ara la problemàtica amb els gossos, el 
carril bici. Pregunta sobre la ubicació del 
possible accés de vehicles a la plaça 
Mediterrània. 

 
Es contestarà per escrit. 

 
Vicenç recorda que a la Taula de Mobilitat 
es va explicar que el carril bici passaria pel 
carrer Mineria, però no es va mostrar com 
es faria.  
Li sembla que els canvis en la senyalització 

 
Es contestarà per escrit. 
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no compleixen els objectius que perseguien 
i dificulten la vida del barri. 

 
Silvino demana que Parcs i Jardins podi la 
vegetació dels parcs de La Marina. 
A la parada de bus del 125 del carrer 
Foneria sempre està plena de cotxes i no 
permet baixar ni accedir còmodament al 
bus. La grua encara no passa. 

 
Es passarà la informació a Serveis Tècnics i es 
contestarà per escrit. 
 

 
Un veí parla sobre el tema de les claus dels 
parcs que tenen alguns veïns i que causa 
alguns problemes de soroll entre el veïnat. 
Explica que també segueix la problemàtica 
de la venda ambulant. 

 
Es contestarà per escrit. 

 
Andreu exposa que la vorera nova de la 
sortida del metro té un semàfor al mig que 
pot causar perills. 
Demana que es posi un pàrquing de bici al 
costat del poliesportiu. 

 
S'anota la proposta del pàrquing de bicis i es 
farà revisar el semàfor del metro a Serveis 
Tècnics. Es contestarà per escrit. 

 
Un veí demana que al costat de la plaça 
Falset, es podi l'eucaliptus perquè els 
bombers no podrien accedir als edificis en 
cas d'incendi. 

 
S'anota la demanda per qüestió de seguretat. 
Es contestarà per escrit. 

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  
 
 
 

 


