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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

Data: 27 de juny 2018. 18.35h – 20:50h 

Lloc: Centre Cultural Albareda. Carrer Albareda, 22-24. 08004 Barcelona 

 
Presideixen el Consell de Barri: 
Laura Pérez    Regidora del districte 
Josep Guzmán    Vicepresident Consell de Barri 
Carolina López   Consellera de barri, Grup Municipal Barcelona en Comú 
Xavier Farré    Conseller tècnic, Grup Municipal Barcelona en Comú                
 
Conselleres/es: 
Jordi Fexas               Conseller Grup Municipal ERC 
Angels Boix,   Consellera Grup Municipal PSC 
David Labrador,   Conseller Grup Municipal C’s 
Jose Antonio i Calleja,   Conseller Grup Municipal PPC 
 
 
Representants d’entitats: 
No es van recollir les entitats al nou full de recollida de les dades. 
 
 
Personal tècnic: 
Núria Pérez            Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 
Ariadna Ros    Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 
Anna Llidó    Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori  
Gerard Lillo    Tècnic de participació - Districte de Sants-Montjuïc 
Pau Arbós   Tècnic d’intervenció d’espai públic - Àrea Drets Socials 
GUB 
 
 
Assistència: 39 veïns/es, 23 homes i 16 dones. 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta Consell de Barri anterior.  
2. Informacions diverses barri 
3. Pla d’usos del Paral·lel. 
4. Projecte coresponsabilitat Oci Nocturn triangle Paral·lel, Vila i vilà i Nou de la 

Rambla. 
5. Torn Obert de paraules.  
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1. Aprovació Acta Consell de barri anterior 
 
Josep Guzmán inicia la sessió donant la bona tarda, i puntualitzant que s’inicia amb 5 minuts 
de retard. Comença presentant la taula, composta per Xavi Ferrer, Conseller Tècnic del 
Districte, Laura Pérez, Regidora del Districte, Carolina López, Consellera de Barri, i Josep 
Guzmán, Vicepresident del Consell de Barri. S’informa de la nova llei de protecció de dades 
d’acord al nou reglament de la Unió Europea i es pregunta als assistents si algú no vol ser 
filmat. En aquest cas es podria col·locar la persona a una zona on no seria gravada. Dit això 
comença l’ordre del dia. 
 
Josep Guzmán pregunta si els sembla bé deixar l’acta aprovada provisionalment i si en el torn 
de precs i preguntes no hi ha cap esmena quedarà aprovada automàticament. Els assistents hi 
estan d’acord.  Passa la paraula a Laura Pérez per desenvolupar el segon punt de l’ordre del 
dia. 
 

2. Informacions diverses del barri. 
 
Laura Pérez inicia la intervenció agraint l’assistència a l’últim consell abans de la Festa Major i 
les vacances per alguns/es. Destaca els canvis associats a la llei de protecció de dades, 
principalment associats a la graella que s’omplia a l’entrada i comenta que igualment la 
informació seguirà arribant i estarà disponible per a tothom.  
 
Es fa esment que s’espera que hi haurà molt espai per tractar temes diversos de preocupació 
del barri, però sobretot es vol parlar de com està anant el procés de participació del Pla d’Usos 
del Paral·lel (eina de marc legal amb experiències a Poble-sec, Raval, Sant Antoni) però que hi 
havia un buit en matèria de regulació d’activitats a l’eix del Paral·lel. Laura Pérez remarca que 
es vol presentar el conveni de coresponsabilitat d’oci nocturn signat amb els responsables de 
locals per reduir els conflictes associats als sorolls i molèsties associats a l’oci nocturn. També 
s’explicarà el desplegament de la policia de barri i altres aportacions que farà la Carolina 
respecte a les novetats i en relació a l’últim consell de barri. 
 
Carolina López agafa la paraula. Comenta que farà un primer resum de l’anterior consell de 
barri i les novetats del barri. Primer de tot remarca que s’ha donat un formulari sobre 
l’ancoratge de bicicletes, en format enquesta; si algú no el té el pot agafar. Degut a que durant 
el mandat es doblaran els quilometres per bicicletes, es vol augmentar els aparcaments per 
aquestes. El qüestionari vol recollir en quins punts pensa la ciutadania que es poden posar els 
aparcaments i a on creuen que estan mal ancorades. 
 
Carolina López inicia el resum del darrer Consell de Barri. Destacarà els punts més importants.  

 El Sr. Anchón Salvador va preguntar sobre un local al carrer Concòrdia, i quines 
afectacions urbanístiques hi podrien haver, i ja se’l va trucar des de llicències per 
resoldre la consulta.  

 Sergi Gàzquez de l’Associació de Veïns, preguntava sobre la neteja a les Hortes de 
Sant Bertran, i s’informa que la neteja al lloc es continuat. Carolina López diu que el 4 
de juny es va fer una reunió al Centre Cultural Albareda, amb l’AMPA i l’Escola en 
relació a l’espai de les Hortes de Sant Bertran, el qual es treballarà a través del 
projecte “Fem Barri des de l’Escola”, el qual és un bon punt de partida.  

 El segon punt recollit per Sergi Gàzquez és en relació a una carta que havia quedat 
traspaperada. La resposta ha sortit aquesta setmana i hi ha còpies disponibles.  

 Victoria Egea demanava més bancs al Paral·lel. A través de “Paral·lel tres barris”, 
s’està treballant per una millora del mobiliari.  

 Una veïna sense nom (Gràcia) preguntava sobre el solar del carrer Grasses, el qual 
està buit i és privat. S’informa que s’han posat en contacte amb la propietat perquè el 
netegi i informi quan començarà la construcció; quan hi hagi resposta es comunicarà.  

 Des de la Casa de la Premsa, Jordi Gómez va demanar treure les parets de pladur. 
S’està gestionant el tema amb la Casa de la Premsa i amb la Guardia Urbana.  

 Carles de la Unió de veïns, va explicar la problemàtica d’un sense sostre a la plaça 
Madrona. S’ha comentat amb Guàrdia Urbana i amb la Tècnica de Civisme ja estan 
treballant al respecte.  
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 Des de la Comissió de Seguiment es demanaven més cadires al carrer Blai, i s’apunta 
que se n’han posat 4 de noves aquesta setmana.  

 La Comissió de Seguiment també volia informar al Consell de barri del nou equipament 
al carrer Murillo. Es tracta d’un equipament nou gestionat per l’Ordre de Sant Joan de 
Déu. És un menjador social amb capacitat per 45 persones, ja que s’han unit dos 
menjadors (Creu de Molers i Centre Cívic Sortidor), i s’han ampliat els dies de servei. 
Es comentava que hi havia problemes amb corrents d’aire, els quals ja s’han solucionat.  

 Des del Solar de la Puri demanaven retallar la palmera, i s’informa que ja s’ha fet la 
neteja.  

 Respecte a la brutícia a l’edifici de la FECSA, aquest té un nou propietari, el qual ha 
posat una tanca nova i s’espera que disminueixin els conflictes. 

 
Carolina López passa a informar de les principals novetats al barri. El més destacat és el 
desplegament de la Policia de Barri. A tota la ciutat es va iniciar el 2017, i el seu desplegament 
es prolongarà al 2018 i 2019. Als districtes de Ciutat Vella i Montjuïc hi haurà 11 agents de 
Policia de Barri a cada districte. Es puntualitza que no només es tracta de noves incorporacions 
sinó d’un canvi de paradigma, amb l’objectiu que la policia es relacioni amb el ciutadà, que 
puguin conèixer el barri, detectar problemes, i s’estableixin relacions de proximitat. Les noves 
incorporacions al barri ja s’han posat en contacte amb diverses entitats dels districte. Destaca 
la bona feina que estan fent. 
 
En aquest moment es presenta l’agent de la Guàrdia Urbana referent de Poble-sec, la qual està 
entre els assistents. Es comenta que al torn de preguntes els assistents podran dirigir-se a ella 
en el cas que hi hagi alguna consulta.     
 
També es comenta que al Carrer Vila i Vilà, s’està fent el drenatge per fer el col·lector. Les 
obres continuen a bon ritme, s’aturaran per la festa major, continuaran el 23 de juliol, acabant 
dintre el termini previst. 
 
S’informa que hi ha el primer camí escolar del barri, el camí de l’escola Jacint Verdaguer, 
inaugurat amb un cercavila que s’aturava als comerços que hi participen. S’està treballant en 
un segon camí escolar a la zona de les Hortes de Sant Bertran del Poble-sec. 
 
Finalment, dos punt relatius a l’ordre del dia. Respecte al Pla d’Usos, el procés participatiu que 
s’ha fet entre finals de maig i durant tot el juny que s’ha acabat i s’explicarà a continuació. 
També, s’ha aprovat una mesura per la millora de les relacions a l’espai públic, la qual 
s’explicarà dins l’ordre del dia.  
 
Carolina López recorda que la Festa Major del Poble-sec serà del 13 al 22 de juliol, amb el 
pregó el dia 13 a la plaça Navas, i el dia 14 el Ball de Festa Major als carrers Mata i Piqué. 
 
Per últim felicita  als veïns i veïnes de Mata i Piqué per la revetlla de Sant Joan que van 
organitzar. 
 

 

3. Pla d’usos del Paral·lel 

 

Josep Guzmán dona la paraula per parlar de les conclusions del Pla d’Usos del Paral·lel. Es 

presenta Gerard Lillo, Tècnic de Participació del districte. Presenta les conclusions del Pla 

d’Usos del Paral·lel mitjançant una presentació PowerPoint.  

 

Gerard Lillo comenta que el projecte s’emmarca en una mesura de govern del districte de 

Sants-Montjuïc anomenada “Paral·lel recuperem un carrer pels seus barris”. Tot i això 

l’elaboració s’ha coordinat amb l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament, i amb els districtes 

afectats (Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc). El Pla d’Usos és una mesura de govern, però 

es destaquen també altres iniciatives relacionades amb la promoció econòmica, cultural, i 

d’urbanisme i espai públic. Destaca una acció de participació ciutadana relacionada amb la 
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dinamització del comerç, en l’àmbit cultural la recuperació del Teatre Arnau, i remarca 

l’aprovació dels Pla d’Usos Ciutat Vella i Sant Antoni. En aquesta línia es destaca el Pla 

Especial d’ordenació de souvenirs pendent d’aprovar.  

 

Entrant a les accions i abans de les conclusions, les iniciatives que s’han fet són: primer 

diagnòstic mitjançant visites a comerços, entrevistes amb entitats i preguntes a persones dels 

tres barris del Paral·lel.   

 

Pel que respecta a les activitats, s’explica que es van dur a terme un itinerari participatiu, tres 

tallers, un vinculat a restauració, un de cultura i un altre de comerç i identitat. Es va constituir 

una Comissió de Seguiment, la qual ha realitzat 2 reunions, amb assistència de 81 persones 

(42 homes i 39 dones). Es destaca la alta participació femenina. Reconeixen que esperaven 

més gent. El motiu de la baixa assistència pot ser degut a que s’han fet molts processos 

participatius als altres tres barris últimament, i perquè s’han hagut de concentrar les sessions, 

acotant-les en el temps perquè no acabés la moratòria i poder aprovar abans el nou redactat.  

 

Respecte les conclusions, s’indica que la informació serveix per identificar els valors atribuïts a 

l’Avinguda del Paral·lel, quin impacte tenen (positiu o negatiu) i les propostes de la ciutadania. 

En total s’han recollit 540 aportacions, propostes i comentaris, de les quals 306 han estat 

incloses al Pla d’Usos (presentat en la pantalla en format de diapositiva). 

 

Sobre la identitat, algunes de les principals paraules que s’han recollit són “cultura, diversitat, 

frontera, turístic, està bé, hostil, vida, llarg, caòtic”. També pel que fa a la identitat, s’observa 

que es diferencien zones i àmbits, on els extrems estan pendents de reformar urbanísticament. 

En aquest sentit la part alta s’identifica com a zona de restauració, al mig com a zona més de 

pas i vinculada al barris (carrers Blai i Parlament), i la part baixa com a zona d’oci nocturn. 

S’extreu la conclusió que “hi ha diferents Paral·lels”.  

 

Respecte als impactes positius, a preservar es destaquen: Activitats diverses i de proximitat, 

valor al comerç de proximitat davant franquícies. Rememorant el caràcter cultural, aquest es vol 

preservar (teatre, cinema) però no ampliar. Pel que fa a la restauració, es diferencia les que 

proliferen ara amb les de tota la vida.  Es destaca el mercat de la terra com quelcom molt 

positiu. 

 

Pel que fa als elements negatius, la ciutadania creu que s’ha de limitar: Restauració (hi ha 

saturació sobretot de franquícies, forns de pa, creant competència i pitjor qualitat). Tenint en 

compte que a Eixample, Ciutat Vella i Poble-sec es limita l’habitatge d’ús turístic, es proposa 

també fer-ho al Paral·lel. Així mateix es demana limitar l’oci nocturn, i la saturació de botigues 

que obren les 24h. 

 

Es presenta la regulació. Recorda que el Pla d’Usos no pot retirar llicències, però si que 

condiciona atorgar llicències a noves activitats. 

 

Es veu positiu  atorgar noves llicències a: ludoteques (infància i família), teatres i cinemes (si 

s’han d’obrir anar en compte amb la ubicació), activitats culturals (amb condicions), bars 

musicals (també amb condicions). Es proposa restringir: restauració, comerç alimentari, turisme 

(sobretot allotjament i souvenirs), oci nocturn, locals de lloguers de bicicletes. Aquest darrer 

punt es fixa en el que s’ha fet a Ciutat Vella, que ha creat alerta i por de que els establiments al 

estar limitats a Ciutat Vella vinguin al Paral·lel i al Poble-sec. 

 

Es recullen mesures addicionals. Pel que respecta al foment d’activitats: més activitats de 

cultura, obertura de botigues de proximitat, artesania i equipaments. Pel que fa a la millora de 
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l’espai públic: Millorar circulació, principalment millora dels encreuaments de carrers del 

Paral·lel, fomentar activitats en espai públic, ampliar zones verdes, i finalment fora del Pla 

d’Usos apareix el tema de les terrasses, que es demana intentar regular-les pel que fa a 

nombre i ubicació.  

 

Per acabar, Gerard Lillo, comenta que aquestes són les principals conclusions, però les 

mesures en detall es recolliran al Pla que redactarà l’Àrea d’Ecologia Urbana, i que es preveu 

aprovar cap al setembre. En aquest moment, es comprometen a fer una sessió pública, per 

explicar el contingut inicial i aprofitar els mesos següents per si la ciutadania vol fer al·legacions.  

 

Es decideix que les preguntes dels assistents es resolguin al torn obert de paraules.  

 

 

4. Projecte corresponsabilitat Oci Nocturn triangle Paral·lel, Vila i vilà i Nou de la 
Rambla.  

 

Josep Guzmán introdueix el següent punt. Es presenta Ariadna Ros, referent del districte en 

Prevenció, i Pau Arbós tècnic d’intervenció d’espai públic, coordinador del servei a la ciutat, de 

l’Àrea de Dret Social. Comenta Ariadna Ros que venen a presentar cinc idees. Destaca que el 

camí ha estat llarg i el volen compartir amb ciutadans i entitats. L’explicació es farà amb el 

suport d’una presentació Power Point.  

 

Ariadna comença la intervenció explicant que la base del treball era el Pla d’Usos del Poble-sec 

que s’havia aprovat el juny de 2016. Un segon antecedent es la mesura de govern aprovada el 

maig del 2017, de millora de relacions a l’espai públic, que té a veure amb convivència i espai 

públic al districte de Sants. Ja s’apunta en aquest treball la proposta de coresponsabilitat. El 

projecte s’inicia a finals de 2016 i demanen que l’equip del Pau s’incorpori, per tal de fer un 

diagnòstic de l’oci nocturn, dibuixant el territori, per identificar els majors impactes, soroll o 

conductes incíviques. Aquesta fase és fins a principis 2017, i el pla de xoc definit es duu a 

terme l’estiu 2017 amb una intervenció específica.  

 

Pau Arbós pren la paraula per tal de presentar algunes dades del projecte dut a terme l’any 

passat entre el 25 de juliol i l’11 de novembre (durant 300 hores d’intervenció). S’han incorporat 

dues persones que treballen dijous, divendres i dissabte de 12 de la nit a 7 del matí. Pau 

presenta dades de la nit al tram de l’avinguda Paral·lel entre Ocellets i Cavanes, incloent Vila i 

Vilà, Salvà i la part de Bella Dorita. Tenien 23 establiments, 12 dels quals amb vetllador, amb 

54 taules; a Nou de la rambla entre Paral·lel i Blesa incloent les Hortes, 16 establiments 2 amb 

terrassa; a Blai-Blesa entre Nou de la Rambla i Paral·lel, 46 establiments, 31 amb terrassa. 

També s’acorda amb l’Ajuntament realitzar intervencions relacionades amb botellón als Jardins 

Tres Xemeneies, Parc de Primavera i Mirador del Poble-sec.  

 

L’estiu passat, entre dijous i matinada dissabte-diumenge, al triangle Paral·lel, Vila i vilà i Nou 

de la Rambla (també carrer Blai, on no hi havia vetlladors a partir de les 12, però quedaven els 

bars oberts fins a les 3, amb menor impacte que a Nou de la Rambla i Vila i Vilà), la mitjana de 

detecció va ser de 617 persones, amb un màxim de gairebé 1.500 persones, vinculada a l’únic 

dia que l’equip va entrar a les 11 de la nit. El perfil detectat era sobretot autòcton, però 

estranger també. Pau diferencia els usos de barri que permeten politiques de  proximitat dels 

usos de ciutat els quals la política de gestió ha de ser diferent. Degut als atemptats del 17 agost, 

durant 4 caps de setmana es registra menys ús de zona d’oci, i perfil turista. 

 

Pau Arbós presenta les dinàmiques incíviques detectades i abordades mitjançant l’aplicació de 

l’ordenança de civisme. El servei diferencia persones usuàries (responsabilitat de 
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l’administració) de clientes (vinculades a establiment). Dins de les usuàries s’ha vist menys 

impacte respecte les clientes. D’usuàries s’han fet 1.091 intervencions, relacionades amb 

alcohol, deixalles, necessitats fisiològiques a via publica, etc... i de clientela s’han fet 1508 (més 

impacte vinculat als locals). El perfil és el mateix entre els dos grups (consum d’alcohol, 

deixalles,..), però la clientela també amb consum de vidre fora dels locals, fet que preocupa 

administració. Pau afegeix que si algú les vol, té dades per carrers.  

 

Destaca la reacció de la gent a l’espai públic quan s’intervenia. S’informava tant al carrer com a 

la clientela i els responsables del bar a on estava, entenent la coresponsabilitat del local.  

 

Per últim, els dijous es detectava més botellón a Tres Ximeneies, Parc de la Primavera i 

Mirador del Poble-sec, vinculat a les sales Apolo i Plataforma. El perfil era de persones de 18-

25 anys amb poder adquisitiu baix. Visibilitzar que l’Apolo té sistemes de descompte, 

demostrant la sensibilitat dels establiments amb la problemàtica. 

 

Des de la regidoria de Sants-Montjuïc es va demanar seguir i controlar l’assetjament sexual. 

Els dos tècnics van fer 324 contactes amb noies, preguntant si havien patit situacions 

d’assetjament sexual. En tots els cassos el resultat va ser negatiu. Per últim, Pau Arbós 

puntualitza que disposa de moltes més dades, les quals es poden consultar també al torn de 

preguntes. 

 

Agafa la paraula Ariadna Ros. Després del període de diagnòstic i anàlisi, el 2018 es defineix el 

triangle i s’incorpora la coresponsabilitat amb el bars i establiments d’oci nocturn. Ara que es 

disposa de les dades de zones concretes, es treballa conjuntament amb Guàrdia Urbana, 

serveis tècnics del districte, l’equip del Pau Arbós i la direcció de serveis a les persones del 

territori, per interpel·lar el conjunt de locals (fins a 23). Aquests tenen realitats molt diferents, 

destacant les diferències de l’Apolo fins a un bar petit. Tots participen si estan oberts més tard 

de les 12 nit. Amb aquests precedents es van asseure per fer la proposta per l’estiu del 2018. 

 

Ariadna informa que s’ha arribat a acords de col·laboració amb els establiments, els quals 

paguen 2 agents cívics. L’horari és de nit-matinada, de 00h-07h, dijous, divendres i dissabte, de 

juny a octubre. Remarca altre cop les diferències en assumir el compromís entre discoteques i 

bars petits.  

 

Els agents ja estan treballant, i la valoració es fa en una taula de seguiment conjuntament amb 

els bars involucrats. Destaca que els agents no estan sols, tenen el suport de l’equip del Pau, 

que controla i fiscalitza la tasca. També amplien la presència de la Guàrdia Urbana dins el pla 

“vigilància de l’espai públic” de 10 de la nit a 3 de la matinada. Ariadna comenta que no es pot 

deixar als agents cívics la responsabilitat en zones com a Tres Xemeneies. S’informa que els 

agents cívics han estat formats, i setmanalment es fan reports. Finalment, recull que 22 locals 

paguen el servei, destaca que tothom està interessat en que surti bé el projecte per tal que el 

veïnat estigui el millor possible. Aquest projecte té l’origen a Sant Martí, i ja demanen a altres 

territoris com funciona. Altres mesures aplicades inclouen la instal·lació de displays, o 

persianes. Es tracta doncs d’un acord de col·laboració públic-privada al triangle. Es deixa el 

debat dels assistents al torn de paraules. 

 

Josep Guzmán pregunta si algú vol fer preguntes, remarcant que encara no és el torn obert de 

paraules. 
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Comentari/pregunta Resposta 

Margarita pregunta si aquesta és una forma 

de privatització d’un servei públic. 

Ariadna: No es canvia la funció de cap cos de 

seguretat. Els locals són coresponsables a la 

façana del local, no més enllà. Els agents els han 

contractat per moments puntuals com fumar, 

persones que surten del bar, etc.  sobretot en 

plataformes importants com les discoteques. La 

Guàrdia Urbana ha augmentat el servei, en 

coordinació amb servei de nit i el districte de 

Sants.  

Pau afegeix que el servei públic segueix 

intervenint a la zona (en temes com 

sensellarisme, venda ambulant, etc.). Des de 

l’administració segueixen treballant amb la 

Guàrdia Urbana. 

 

Leonor: La Plaça del Sortidor es considera 

dins el pla? Comenta que no pot dormir a 

l’estiu. Viu a Blasc de Garai i a les 3 encara 

no dorm. 

Ariadna Ros: La mesura no inclou la plaça del 

Sortidor perquè no és una mesura destinada a 

solucionar tots els problemes de soroll al barri. Es 

pot plantejar, però de moment no s’ha fet. El 

2017 es va buscar a tot el barri els punts més 

conflictius, i és en aquests a on s’ha començat a 

treballar. Ariadna diu que recullen l’aportació.  

Pau diu que idealment voldria que en un futur que 

tots els bars participessin. 

(Veïna diu que d’aquí cinc anys potser no li 

interessa) 

 

Josep Guzmán demana als assistents que de 

cara a l’acta, les intervencions diguin el nom 

 

Fina: Viu a carrer Cabanes, al costat de Nou 

de la Rambla. Li sembla bona idea per a`la 

festa que baixen per Cabanes, els “guiris” van 

amb ampolles, llaunes, i fan tot al carrer. 

Critica que només es parla de Nou de la 

Rambla i diu que a Vila i Vilà darrera de 

l’Apolo, hi ha un local que no posa nom. Ella 

no sabia què era, pregunta si compleix les 

normes, pel cartell. 

Pau: es tracta de la discoteca Laut, 

especialitzada en “tecno”, participa en l’acord i té 

la llicència correcta.  

 

Ariadna: Torna a recordar que té llicencia, passa 

inspeccions periòdiques, compleixen amb la 

normativa i participen de l’acord. El fet de no tenir 

nom a la façana no és necessari. 

S’agrupen preguntes i respostes. Només relatives al tema de coresponsabilitat. 

 

Eudosio Gutiérrez. Recorda que hi ha 47.000 

persones a Poble-sec, amb port, Montjuïc, 

teatres, enumera llocs a on s’aglutinen 

persones. Pregunta si estan en disposició de 

dir quantes patrulles tenim al Poble-sec per 

les nits. 

 

 

Pau: Hi ha bars que poden obrir fins les 3 i discos 

fins les 7, com són l’Apolo, Laud, Brisas i 

Plataforma. Això és per una llei de la Generalitat 

de Catalunya 

 

Ariadna: El Pla d’Usos permet traspassar 

llicencies, no permet obrir nous bars. No es pot 

controlar els traspassos de llicència, si el nou 

propietari vol, pot fer l’horari com vulgui. És una 

Montse, Viu a la cruïlla entre Magallanes i 

Roser. Fa 10 anys era una zona tranquil·la, 
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Comentari/pregunta Resposta 

però no para d’augmentar el soroll a la zona 

de dalt. S’estan posant bars a dalt de Roser, 

abans d’arribar a Magallanes. Hi ha molt 

“guiri”, i crea impacte a la zona. Ara molt 

soroll, com de 10-15 persones parlant com si 

fos de dia, ja és un fet normal. Preocupació 

per si va pujant cap a Magallanes al obrir nous 

bars d’oci nocturn. Si tanquen els bars 

“normals”, que obrien de matí fins a les 10 de 

la nit, com el bar Manolo, què passa quan 

obrin altres? No vol que obrin bars amb horari 

nocturn. 

normativa de la Generalitat de Catalunya, un bar 

pot obrir fins les 3. No es poden obrir nous bars 

però si traspassar. Per això al 2013 es va fer una 

primera diagnosi, i en comparar amb el 2016 es 

veuen diferències, no per més bars sinó perquè 

han canviat l’horari.  

En relació al carrer Cabanes, la problemàtica 

està en relació a l’activitat del “brunch in the 

park”, que s’està treballant a part. S’està recollint. 

Destaca que els organitzadors tenen molts 

dispositius d’intervenció de l’espai públic, neteja o 

accés a la gent. 

En relació als dispositius de la Guàrdia Urbana, 

aquests van en funció de l’activitat del barri. Si hi 

ha activitat a Montjuïc, hi ha mes dispositius. Ara 

no es pot dir  quantes patrulles hi ha cada nit. 

 

 

 

Josep Guzmán pregunta als assistents si tenen alguna objecció es dona per aprovada l’acta del 

consell anterior. Sense intervencions del públic assistent es dóna per aprovada l’acta. 

 

Xavi Ferrer demana fer una aportació en relació al tema anterior. Puntualitza que a Poble-sec 

es poden obrir bars, hi ha zones de no creixement, però hi ha a alguns carrers en que si que es 

pot, però controlant la densitat. Mai s’ha marcat un mapa segons les condicions del carrers en 

relació a l’obertura de bars (amplada, etc.). A Magallanes amb Roser es pot obrir un bar, ja que 

no és una zona restringida. Xavier remarca que el Pla d’Usos és una victòria veïnal, i està 

portat al màxim que la normativa permet. L’Ajuntament no pot dir que en tot el barri no s’obrin 

bars, depèn de lleis europees. El Pla d’Usos es va aprovar en l’actual mandat, amb una gran 

participació i en aquell moment es considerava una victòria. 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Josep Guzmán, recorda altre cop la llei de protecció de dades. Si alguna persona no vol ser 

filmada es pot moure a una zona per aquest propòsit. Demana també que la gent digui el nom 

al fer la pregunta i que el temps d’intervenció sigui curt, contestant sense entrar en diàlegs. 

S’inicia el torn amb preguntes a quatre-cinc persones. 

 

Gerard Lillo, recorda que hi ha a disposició dues enquestes. Una de valoració dels Consells de 

Barri, i una com la que ha comentat la Carolina sobre el punt d’ancoratge de bicicletes. 

 

                   

COMENTARI/PREGUNTA        RESPOSTA 

Ainoha, primera vegada al Consell. Vol parlar  de 

la brutícia al carrer Vila i Vilà, Molino, i zones 

baixes del Paral·lel. Creuen que està vinculat al 

comportament incívic dels veïns i a la presència 

de sense sostres amb problemes amb l’alcohol i 

drogues. Pregunta si hi ha constància dels fets i 

Carolina comenta que el tema de la brutícia i 

persones sense llar a Molino, i Vila i Vilà, és 

una queixa habitual. S’està treballant en el 

tema. Es tracta d’un problema de difícil 

solució i recalca el concepte de la 

patrimonització de l’espai públic. És un barri 
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quina és la solució. Considera que hi ha un 

problema de patrimonialització de l’espai públic. 

 

 

Ainoha, recorda que també parlava de 

comportament incívic de la gent, dels veïns. 

en el que s’està intentant ser més 

imaginatius per abordar el problema. Posa el 

cas realitzat a les Hortes de Sant Bertran 

com una feina paradigmàtica i d’exemple pel 

futur. Estan mirant com adaptar-lo a altres 

zones com al Paral·lel. 

 

Ariadna: Hi ha un equip de ciutat, el Servei 

d’Inserció Social que hi treballa. Al districte 

de Sants hi ha 4 agents que hi estan 

treballant. Remarca que a Poble-sec es fa 

de manera molt intensiva. A la resta de 

territori s’adapta el servei quan hi ha una 

persona sense llar i es fa un oferiment de 

recursos. El perfil d’aquestes persones és 

molt obert, i es fa un abordatge des de la 

intervenció social. No sempre els sense llar 

accepten les propostes. A vegades estan 

vinculats també a conductes incíviques, Per 

això es treballa conjuntament amb Guàrdia 

Urbana. També es treballa conjuntament en 

el servei de neteja. Conclou dient que es 

seguirà treballant en el tema 

Oscar. Vol preguntar sobre coresponsabilitat. No li 

queda clar si són 2 persones per bar o per tots els 

locals. També vol saber què és el que realment 

fan i quina potestat tenen. 

 

Pau. Diu que es tracta de 2 persones pels 22 

bars. Hi ha 2 bars han dit que no volien 

entrar al projecte. Als agents, els han 

organitzat rutes per densitat de nit. Comenta 

que estar a les 3 de la matinada a Blai és 

llençar diners, però a les 7 entre Plataforma i 

Apolo es una gran inversió. Nomes actuen 

davant del local (els 22 que paguen el sou), 

informen de la mesura, formats en 

l’ordenança i es corresponsabilitza al 

propietari perquè ho comuniqui als clients. 

En cas de problemes més greu tenen un 

telèfon perquè es comuniquin amb la 

Guàrdia Urbana, amb qui hi ha una 

coordinació habitual. 

 

Narciso. Diu que al Paral·lel les terrasses estan 

davant del bar, darrera la ventilació del metro o 

armaris d’Endesa. Demana que es posin les 

terrasses més al fons, per donar més pas a les 

persones, perquè hi hagi més espai. 

 

Sobre les terrasses del Paral·lel, hi havia 

una ordenança que deia que havien d’estar 

exactament davant del bar. Ara en la nova 

normativa es veurà si es podrà fer alguna 

modificació i ampliar la vorera als vianants. 

S’apunta i es veurà què es pot fer.  

 

Fabián.  Considera que hi ha una mancança als 

serveis públics al Poble-sec per sense sostres, 

gent que no està al bar, i que fa 1 any que ho ha 

reclamat. Què es fan de les cabines portàtils que 

estan emmagatzemades i sense ús? A part de la 

Xavier Farré. Pel que fa als lavabos, aquesta 

és una mesura de ciutat. S’aniran posant de 

manera permanent, com a altres ciutats 

europees i s’ha iniciat ciutat vella (com el cas 

de la Filmoteca). És un model a aplicar a 
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pudor i brutícia, també destaca la pudor dels fums 

de la gent que està als hostals i es queda al 

carrer. 

 

tota la ciutat. Respecte als de plàstic, 

aquests són de contracte, de lloguer, 

l’Ajuntament paga, i no són barats. Es 

reserven per moments puntuals. Posar 

sempre aquests no es contempla.  

 

Sergi. Comenta que avui han rebut la resposta a 

l’escrit que van entregar el passat 22 novembre. 

L’escrit diu que s’està redactant l’informe del 

carrer Piqué. Vol saber qui ho fa, els terminis, 

pressupost, i quan es considerarà  la veu dels 

veïns perquè sigui reformat 

 

Carolina: Del tema del carrer Piqué, comenta 

que ara s’obre la licitació per redactar el 

projecte. No es sap si es farà abans o 

després de l’estiu. Després s’asseuran amb 

el barri perquè opinin, juntament amb 

Ecologia Urbana. 

 

Josep. Agraeix la senyalització “d’atenció zona 

escolar” a carrer Lleida. Comenta que al carrer 

Rius i Taulet no es veu una senyal que hi ha 

instal·lada, amagada entre els arbres. 

Vol saber també quines mesures de seguretat 

s’han previst pel menjador del carrer Murillo, ja 

que hi ha molta gent amb problemes de mobilitat. 

Per exemple, que passaria amb la porta corredera 

si es talla la corrent elèctrica per un incendi o un 

altre incident? 

Quin és el criteri per donar llicències a bars fins les 

3 de la matinada? 

Per últim, comenta que a la Xina totes les motos 

són elèctriques, i vol saber què es farà aquí en 

relació a aquest tema ja que sempre s’acusen als 

conductors de cotxes. 

 

Respecte al carrer Murillo, Carolina diu que 

tornaran a parlar amb la propietari, i es 

contestarà per escrit. 

 

Carolina: Referent al comentari del Josep 

(sobre els horaris dels bars). Recalca que la 

Normativa no es seva, només les distàncies 

es poden considerar, no les llicències. Els 

bars poden obrir fins les 3 de la matinada. 

Eudosio Gutiérrez diu que li ha donat la paraula 

l’Associació de Veïns del Poble-sec i les Hortes de 

Sant Bertran, recolzat per l’Associació de 

comerciants de Paral·lel i Poble-sec. Dóna un 

document a la regidora, un dossier amb fotos de 

l’estat dels carrers de les Hortes de Sant Bertran, i 

diu que els obliga a presentar-ho a la Síndica. 

Reclama la falta d’inversions a les Hortes de Sant 

Bertran. Demanen que encara que no hi hagi 

pressupost al districte, es vagi al pressupost de 

ciutat. 

 

Laura Pérez vol agrair la feina i la tasca que 

s’ha presentat. Alguns dels temes es poden 

tractar amb el pressupost de rehabilitació del 

districte, per coses petites, i recorda que el 

districte te un pressupost limitat. El PIM del 

mandat es fa cada 4 anys, i no es poden fer 

grans obres. Agraeix altre cop el que li han 

entregat i diu que ho passaran a serveis 

tècnics.  

 

Fina. No va poder anar a la reunió de març, diu 

que no té resposta a la seva queixa sobre la 

llicencia de la mesquita. Demana perquè no es va 

preguntar primer a la comunitat, diu que no pot 

entrar a casa seva perquè la gent està al carrer. 

Pregunta, què fem amb les rates i la pudor que fa? 

Diu que no té respostes. 

 

La regidora Laura Pérez recorda la seva 

petició, diu que n’havien parlat a l’anterior 

reunió, i que ho portaven també preparat per 

avui. Comenta que la llicència està en ordre. 

Laura Pérez comenta que la llicencia el que 

fa és en base a una llei, s’han de fer 

inspeccions, i es demanen que s’adaptin els 

locals, de la mateixa manera que quan es 

presenta una nova normativa. Posa 
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l’exemple de quan es van adaptar els 

lavabos per persones amb mobilitat reduïda. 

No es pot tenir discrecionalitat amb la llei. Si 

que poden a l’espai públic, com per exemple 

limitant actes. En el cas que comenta la 

Fina, qui te la llicencia de la mesquita és una 

associació de paquistanesos. Si hi ha marc 

legal no es pot fer una consulta a la 

ciutadania. S’acompanya pels requeriments. 

Es va tractar el tema durant la trobada amb 

l’alcaldessa, i va dir que la llicència estava 

en actiu. Recorda que la Fina va rebre la 

resposta anteriorment, però que es torna a 

donar. Respecte als problemes al entrar a 

casa, diu que es un tema de diàleg. Passa a 

molts espais de la ciutat, com sortides 

d’escoles o centres culturals, i no hauria de 

causar conflicte.  

 

Veïna. Sobre el tema de l’oci nocturn, ha entès 

que no hi ha limitació per zones, demana que 

s’expliqui millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda parla de la iniciativa de fer jardins 

al voltant dels arbres. Diu que al voltant de Sant 

Antoni, s’han fet jardins i proteccions amb un 

disseny únic. Proposa que s’estengui aquest 

model a la iniciativa de Poble-sec. 

Veïna: La idea es que parteixi de l’Ajuntament per 

no fer diferents dissenys, perquè hi hagi un model 

oficial. 

Xavi contesta que no s’ha entès bé el que 

deia, en tornaran a parlar més endavant. 

Carolina: Respecte al Pla d’Usos, recorda 

que no es poden fer nous bars a menys de 

30 metres dels que ja estan oberts, a 

gairebé tot el barri. També hi ha bars que 

poden obrir perquè les llicencies anteriors no 

expiren. Potser no es un bar nou, sinó que 

s’obren les llicències. Hi ha 3 carrers que no 

poden obrir nous bars, Vila i Vilà, Nou de la 

Rambla i Blai. A places també està limitat 

per densitat. Tot això segons la normativa 

aprovada fa 2 anys. 

 

Carolina López: Respecte als jardinets, van 

parlar amb Ecologia Urbana i s’està fent el 

seguiment. A Sant Antoni s’està fent un pla 

pilot, i més endavant entrarà al programa a 

Poble-sec i es faran els escocells com a Sant 

Antoni. Allà s’ha treballat per demanda a 

Ecologia Urbana, al Poble-sec la iniciativa és 

diferent. 

Carolina: A Poble-sec els que ho porten no 

volen que sigui oficial, s’apunta i es 

treballarà per estudiar com fer-ho per 

acontentar les parts. 

 

Jordi Goñi. Fa temps que la Comissió de Mobilitat 

no es troba, té un company amb mobilitat reduïda 

que li pregunta quan es convocarà.  

 

També, sobre la Taxa turística, els diners que rep 

Carolina. Sobre el tema de la mobilitat, es 

disculpa perquè no s’ha pogut tornar a 

convocar la comissió. Comenta que són 8 

barris i que no s’ha pogut arribar a tot. A 

Poble-sec hi ha hagut altres funcions a 
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l’Ajuntament com repercuteixen als veïns del 

barri? 

resoldre de manera urgent.  

Tot i això, hi ha 2 plans a traves dels quals 

es vol treballar el tema. El primer és a través 

del Consell de la Muntanya de Montjuïc. 

Esperen les conclusions d’aquest Consell 

per prendre mesures. Per altra banda, hi ha 

la Mesura de Govern del Paral·lel, que 

també recull l’estudi de mobilitat. Comenta 

que hi va haver un problema al fer el 

tancament. 

Remarca que la mobilitat del Paral·lel és 

important. S’aniran comunicant i informaran 

sobre el tema. Se’n recorda del seu amic, i 

reitera que és un tema important  

 

 

Sobre la taxa turística. Una de les coses en 

que s’invertirà serà segurament l’estudi de 

mobilitat. S’acaba d’aprovar a nivell de ciutat 

l’Estratègia de turisme. A Sants-Montjuïc, hi 

haurà espais on els veïns puguin dir 

propostes. De totes maneres, aquestes es 

poden anar fent a traves del Consell de 

Barri. 

 

Veïna. Viu a sortidor, comenta que a les baranes 

de Garay hi xoquen els camions i cotxes quan 

giren. Diu que es peten les rodes. El camió 

d’escombraries a les 4 de la matinada s’enganxa i 

fa soroll, demana canviar les baranes. 

 

Relatiu a les baranes de Sortidor, ja ha sortit 

abans. Es portarà al districte. 

 

 

Ester. Quina es la mesura per reduir les conductes 

incíviques i brutícia dels veïns, què es pot fer? 

 

Carme. Diu que Poble-sec pateix els darrers anys, 

es molt caòtic, saturat de turisme, bars i zones 

d’oci. Demana regular més. Creu que han de 

canviar les normatives. Primer és la ciutadania, 

abans que els diners i la restauració. Diu que si 

s’ha d’anar a base de multa, endavant. Opina que 

no hi ha prou vigilància. El problema creu que 

repercuteix a tot el Poble-sec, la gent puja i baixa 

pel barri encara que no hi hagi res més obert. És 

un problema per la salut de la gent. 

Relatiu al Pla d’Usos. Recorda que no es pot 

fer una zona de saturació a tot el Poble-sec. 

Remarca que no es pot demanar que no es 

facin més bars a tot el barri perquè ho 

tombarien al jutjat. Comenta que es va 

decidir al Pla d’Usos on 300 persones van 

votar. El tema dels 30 metres ho va decidir la 

ciutadania. Es parlarà de nou ara que han 

passat dos anys,  s’obrirà una comissió i es 

valorarà si continua igual o es fan més 

mesures. Esta d’acord en que el barri està 

saturat i que no es pot viure a Blai, des de 

l’Ajuntament intenten donar la millor 

resposta. 

 

Fina. (Referent a la mesquita) Pregunta si tenen 

sortida d’incendi i extintors, poden cuinar? Creu 

que no tenen llicència. Des de casa seva veu 
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bombones de butà i s’inquieta.  

 

Interpel·la a la Guàrdia Urbana: Si volen recaptar 

diners, i poden, que vagin a la cantonada Cabanes 

amb Vila i Vilà, ningú fa l’stop. Que els diners que 

recaptin vagin al barri. 

Eudosio. Comentari a la regidora: Respecte el 

tema de la Font, Piqué i Mata, es poden fer 

arreglos, però volen compromís abans que s’acabi 

la legislatura, demana posar mà. Diu que fa 

vergonya la situació i demana que vingui amb la 

Sra. Colau.  

Sobre el tema de les bicicletes, pregunta si hi ha 

previst alguna cosa com assegurances, 

aparcaments, etc. Demana limitar més, ja que es 

lliguen a faroles, parets, i posar per exemple que a 

la seva mare se la van “emportar per endavant”. 

Ara comença la reforma del carrer Piqué, es 

vol solucionar el desfasament de manca 

inversions a la part de la horta. També 

recolzar altres accions com recuperar festes 

majors, fer que la vida social revifi, com es 

va veure ala revetlla. Torna a agrair 

l’organització de l’acte. Volen invertir més 

amb el temps. 

Bàrbara. Viu a Blai amb Salvà. Hi viu amb els fills i 

la seva mare. Pregunta quan podrà treballar i 

dormir en pau. Va esta 4 anys fora, ara ha tornat. 

Comenta que entre el Tropical i l’Agusto fan una 

macro terrassa, amb els para-sols atornillats al 

terra. Truca molts cops a la policia. També diu que 

hi ha l’Alberg Hipstel, el qual fa festes durant dia i 

nit. Esta treballant, es queixa i l’amenacen. 

No sap que més fer, ha fet informes i està a alerta 

Poble-sec. Diu també que en una carnisseria a 

Blai núm.12 amaguen cadires. Té 36 anys i pot 

marxar, però la gent gran no ho pot fer. Es 

disculpa pel dramatisme. 

Xavi. Es disculpa a Bàrbara del tema de Blai, 

però recorda que el 2016 van aprovar 

l’ordenació singular de carrer Blai, limitant 

terrasses i horari. L’ordenació està 

impugnada perquè alguns restauradors 

creuen que no els poden limitar comparant 

amb la resta de la ciutat. La primera 

sentencia diu que el districte no pot limitar. 

Ara han recorregut i esperen que la jutgessa 

respongui. Han de seguir treballant amb les 

eines que es tenen. Comenta que aquest fet 

no els eximeix, s’ha de continuar treballant 

amb els veïns. Demana als veïns que si 

veuen que passa alguna cosa, truquin. 

Saben com funciona els llocs que ha citat 

però costa “enganxar-los” en el moment 

precís. Necessiten més coordinació amb la 

Generalitat. Tenen competència només en 

espai públic, no amb salut, ni treball, que 

seria una bona forma de combatre aquests 

problemes. 

Carme. Diu que no és responsabilitat dels veïns. Xavi. Argumenta i recorda que el 2016 van 

incorporar mes de 100 agents nous, també 

el 2017 i el 2018. En total més de 300 

agents en 3 anys. La incorporació no és 

ràpida i senzilla. També s’han incorporat 

nous inspectors de llicències d’espai públic. 

Saben que mai és suficient, però s’ha de fer 

progressivament i s’ha de sostenir 

l’increment en el temps. 

Eudosio. Diu que el problema és endèmic, els 

veïns no entenen com els hi reverteix el que 

pateixen. Torna a demanar quants agents fixes hi 

ha al barri. 

Xavi recorda que ja s’ha parlat, que estan 

treballant perquè millori. 
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Ainoha. Com a proposta demana que 

s’intensifiquin els torns de neteja a les zones que 

han detectat com a més problemàtiques. 

Carolina. Diu que per solucionar situacions 

incíviques es fan campanyes, i proposa 

mostrar les campanyes que es fan al 

següent Consell de Barri. Remarca les 

campanyes per caques de gossos, soroll, 

brutícia o agents cívics. Algunes conductes 

fora de l’ordenança es poden multar. Diu que 

també hi ha una responsabilitat de cadascú, 

tots hem de ser mes cívics. 

Ester. Diu que les campanyes estan bé però vol 

més solucions directes. Es queixa que els camions 

passen a les 4 de la nit. Demana agents cívics. 

Carolina diu que ja hi són, que estan al 

carrer tot el dia. 

Segueix Ester. Agraeix la seva feina, però demana 

que les accions es puguin mesurar. 

Carolina. Diu que evidentment els agents 

cívics fan el seu paper, i es mesura els 

resultats. Es recullen moltes dades i es 

creen noves campanyes. 

Respecte el carrer Margarit, ella coneix el 

lloc i la problemàtica. Recorda l’existència 

del telèfon de civisme, al qual es pot trucar i 

venen al moment a netejar el punt negre. Diu 

que a aquest espai hi ha un forat que 

s’omple de lixiviat. Recorda també que hi ha 

una aplicació que es diu “bústia ciutadana”. 

Fas la foto del lloc, et geolocalitza, arriba al 

servei i al mateix moment et contesten per 

mail i en hores està resolta. 

Ester ho agraeix, diu que les conductes incíviques 

són per part dels veïns, no només dels turistes. 

Carolina. S’ofereix a noves formules, les 

sancions no tenen perquè ser bones, 

l’educació és important. Recorda l’existència 

de la Comissió de Seguiment, a on tothom 

es benvingut. Convida a que vingui la gent i 

decidir juntes. És on es prepara l’ordre del 

dia i altres temes del barri. Hi ha actors que 

treballen en sensibilitat o persones d’altres 

sectors i conjuntament poden decidir juntes 

què fer. 

 

 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 


