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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

 

Data: 6 de juliol de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Maristes Anna Ravell, C/ Blasco de Garay 52 

(https://www.youtube.com/watch?v=6KdPldmeiUg) 

 

Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Aida Guillén,  Gerent del Districte de Sants-Montjuïc  

Sra. Susanna Crespo,   Vicepresidenta del Consell de Barri del Poble-sec  

Sra. Carolina López,  Consellera del Barri de Poble-sec  

Sr. Eudosio Gutiérrez,  Conseller del Barri de Poble-sec 

 

Consellers/es: 

Sra. Lourdes Vidrier,  GMD ERC  

Sr. David Labrador,  GMD C's  

 

Persones i entitats assistents:  

Guàrdia Urbana  

Coordinadora d’Entitats 

Alerta Poble-sec 

Taller Artesà 

 

Tècnics/ques municipals:  

Anna Llidó,     Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc   

Montse Corrales  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori dels Districte 

de Sants-Montjuïc 

Jordi Campillo,   Director de Projectes Estratègics a Gerència Municipal  

     

Total d’assistents: 24 persones  

 

Ordre del dia  

 

1. Pla Cuidem Barcelona  

2. Informe del Regidor   

3. Torn obert de paraula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6KdPldmeiUg
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1. Pla Cuidem Barcelona.                                             

 

La Vicepresidenta del Consell de Barri, Susanna Crespo, dona la benvinguda i comunica que 

s'ha canviat l'ordre del dia: l'informe del Regidor es farà més endavant.  

 

Dos veïns critiquen que el Consell de Barri se celebri a  una escola concertada i en una sala 

sense aire condicionat, en lloc de fer-ho a un equipament municipal.   

 

Aida Guillén, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc, explica el Pla Cuidem Barcelona, que 

suposarà una ampliació i millor coordinació dels recursos de manteniment de la ciutat. Es va 

començar fa mesos amb un pla de xoc de neteja i manteniment a tots els barris de Barcelona. 

Recorda que el pròxim dimecres 13 de juliol a les 18.00 h hi haurà una passejada amb veïns, 

Serveis de Neteja, enllumenat, manteniment de la via pública i Parcs i Jardins per a recollir més 

problemes in situ: el punt de trobada serà la pl. del Sortidor. Li passa la paraula a Jordi 

Campillo, Director de Projectes Estratègics a Gerència Municipal.  

 

Jordi Campillo explica que la voluntat és escoltar el veïnat sobre qüestions de manteniment, 

neteja i zones verdes. Recorda que al mes de febrer es va fer una passejada on ja es van 

recollir diverses qüestions. Avui es farà una dinàmica participativa sobre un plànol del barri, on 

els veïns i les veïnes podran indicar aquells punts on consideren que s'ha d'intervenir. Amb tota 

aquesta diagnosi, s'elaborarà un Pla de Manteniment Integral detallant les intervencions que es 

faran entre aquest any 2022 i el 2023.   

 

Els assistents es divideixen en 2 grups. Les diverses aportacions de la dinàmica es recullen en 

una acta pròpia.   

 

Jordi Campillo agraeix les aportacions dels veïns i les veïnes, que es valoraran durant el mes 

de juliol i setembre. Recorda que al mes de setembre es desplegarà la nova contracta de neteja 

al Districte de Sants-Montjuïc: els nous vehicles seran menys sorollosos, es canviaran tots els 

contenidors i s'incrementarà la plantilla de treballadors/es. Tot això s'explicarà als mesos de 

setembre i octubre als respectius Consells de Barri. Anuncia que també es presentarà el 

conjunt d'accions que el Pla de Manteniment Integral desplegarà enguany i l'any vinent, 

matisant que no es podran fer totes les demandes del veïnat. Finalment, explica que s'estan 

desenvolupant diversos programes per combatre els actes incívics: des de tallers a les escoles 

fins a iniciatives enfocades a problemàtiques concretes com la del grafiti. Obre la possibilitat de 

col·laborar en aquesta tasca a totes les entitats que vulguin.  

 

Intervenció Resposta 

Veïna: Pregunta si la ubicació dels nous 

contenidors continuarà sent la mateixa que 

ara. 

Jordi Campillo respon que no necessàriament,  

però hi haurà alguns canvis que s'explicaran 

després de l'estiu. 

 

 

2. Informe del Regidor.  

 

Marc Serra es disculpa per no haver arribat a l'inici del Consell de Barri: tenia un acte al barri de 

la Marina a les 18.00 h. 
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                 . 

Pla de Sorolls de la Ciutat de Barcelona  

Marc Serra explica que el soroll és un problema de ciutat, però especialment es nota al Poble-

sec, per les seves característiques pròpies. 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 barri de Poble-

sec s'ha identificat el C/ Nou de la Rambla i C/ Blai. L'objectiu del Pla és poder desplegar un Pla 

de Prevenció en aquestes zones, que permeti continuar fent sensibilització, coordinar millor els 

serveis que hi actuen (Guàrdia Urbana, Servei de Neteja, Servei de Convivència, etcètera), 

instal·lar sonòmetres i limitadors per a quantificar i reduir el soroll, regular horaris d'activitat i 

ajudar als veïns i les veïnes, si és necessari, amb subvencions per a millorar la insonorització i 

l'aïllament acústic dels habitatges.   

 

Destaca que al barri s'està trobant molta col·laboració i bona disposició per part dels agents de 

l'oci nocturn: al C/ Nou de la Rambla i C/ Vilà i Vilà s'han posat d'acord per a pagar 2 

informadors que ajudin a complir la normativa. Els darrers mesos s'ha treballat intensament 

amb la festa universitària d'entre setmana: especialment els dimecres i els dijous a la Sala 

Apolo. Fa anys, es van fer obres per habilitar un espai interior de fumadors que va solucionar el 

problema de la gent sortint fora, però, alhora, ha ampliat l'aforament fins a les 3.000 persones. 

S'ha desplegat un dispositiu intens d'intervencions de la Guàrdia Urbana contra els “botellons” a 

les Tres Xemeneies a partir de les 2.00 h o 3.00 h de la matinada: s'encercla, s'identifica i es 

denuncia a les persones que els fan. Quan s'ha parlat amb el veïnat, es va veure que no es 

tracta tant d'un problema de soroll sinó de miccions: es va decidir instal·lar un lavabo els 

dimecres i dijous com a prova pilot. Es va parlar amb la Sala Apolo, ja que la majoria d'aquests 

joves van allà: s'ha trobat bona col·laboració amb la sala i s'ha arribat a diversos acords. Es 

farà un canvi de tarifes dels promotors (si entren abans de la 1.00 h, hi ha descompte del 50%) 

i treballaran 2 informadors de carrer per a comunicar als joves la nova oferta i la presència del 

lavabo: aquest servei costa 200 € al dia i se'n fa càrrec la Sala Apolo. També s'ha incrementat 

el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana i de l'Equip de Convivència. S'han instal·lat 

sonòmetres a C/ Nou de la Rambla i C/ Blai: si s'incompleixen les normatives de soroll, 

l'Ajuntament podrà limitar els horaris de les terrasses i, fins i tot, els horaris dels establiments.   

 

Espai públic:  

· C/ Elkano: Des de la pl. Navas fins C/ Margarit està en molt mal estat. S'està redactant el 

projecte executiu, que estarà acabat a finals d'any: es renovaran les voreres, es faran més 

amples i s'hi plantaran arbres. Les obres s'iniciaran a la primavera de 2023.  

· C/ Piqué: Al setembre començaran les obres, que acabaran a la primavera de 2023. Hi havia 

una demanda forta, tant de comerciants com de veïns: s'ha treballat de forma participativa i 

aquesta intervenció permetrà ampliar voreres i protegir el vianant.  

· Jardins de les Hortes de Sant Beltran: Es renovarà la zona, fent un gran parc i reubicant 

l'espai de gossos al Mirador de Poble-sec, que també es renovarà. Aquestes actuacions 

s'emmarquen dins del Pla de Barris.   

· Festa Major del 15 al 24 de juliol: Els 2 darrers anys han sigut molt excepcionals, perquè la 

Festa ha coincidit amb una onada de la pandèmia. Hi haurà programació infantil i per a famílies, 

hi haurà castell de focs artificials, El Molino obrirà les portes al barri i totes les activitats seran 

gratuïtes.  

 

 

4. Torn obert de paraules. 
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Intervenció Resposta 

Guillem, veí del C/ Nou de la Rambla, entre 

Piqué i Vilà i Vilà:  

· Denuncia que es dona un problema greu de 

soroll, dia i nit. Hi ha 5 terrasses en aquest 

tram i 2 més a la cantonada, més les diverses 

discoteques de la zona.  

· Indica que la neteja és deficient, donada la 

pressió que té aquesta zona: es rega amb 

aigua 2 cops per setmana. Explica que el 010 

i el Telèfon del Civisme atén molt amablement, 

però no soluciona res.  

· Assenyala que al C/ Nou de la Rambla 123-

129 hi ha unes tarimes posades pels 

hostalers: estan fetes amb palès i concentren 

brutícia a sota, ja que no es poden netejar, 

atraient rates. A més, els arbres amb flor, 

embruten el carrer i atrau vespes i pugons, 

que després entren a les cases.  

· Critica que el Poble-sec viu en una Festa 

Major permanent. Demana que enguany la 

Festa Major sigui familiar, tradicional i diürna: 

res de barra lliure horària a bars i discoteques. 

· Indica que l'asfalt del C/ Nou de la Rambla 

està molt malmès: critica que l'Ajuntament ha 

posat uns coixins rectangulars que afecten els 

cotxes i que considera que no tenen sentit.  

Marc Serra respon que les terrasses que hi ha 

en aquesta zona són provisionals i estan 

sobre la vorera: es va decidir durant la 

pandèmia, per salvar 2.000 llocs de treball a la 

ciutat. Ara s'està decidint quines es 

mantindran: al Districte es preservaran el 

70%, però a Nou de la Rambla les terrasses 

baixaran al 50% i no tots els bars han 

demanat de consolidar-les. Afirma que es té 

present. Sobre les plataformes, s'està 

treballant perquè s'hi instal·lin d'homologades: 

a Nou de la Rambla, es farà en 2 o 3 mesos.   

Aclareix que la Festa Major només la munten 

les entitats, gràcies al teixit associatiu del 

barri: s'ha fet un esforç perquè bars i 

discoteques no puguin muntar-ho. Els horaris 

marcats són responsables: entre setmana fins 

a les 00.00 h i els caps de setmana fins a les 

2.00 h.  

 

Pel que fa a la mobilitat, especifica que el veí 

es refereix als coixins berlinesos: a Nou de la 

Rambla els van demanar els veïns, el carrer fa 

baixada i els cotxes circulaven massa ràpid. 

Explica que aquestes decisions s'estudien i 

acorden a la Taula de Mobilitat. Tècnicament, 

no s'ha trobat una millor solució que aquesta. 

Les bandes rugoses són bastant agressives 

pels busos: tot s'estudia i s'avalua. Es 

compromet a fer-ne seguiment. 

Isidre, veí de la part alta del Passeig de 

l'Exposició: 

· Denuncia la presència de rates a la seva 

zona: venen del Parc de Montjuïc i afecten els 

habitatges dels veïns.  

· Assenyala que el C/ Julià s'hauria d'asfaltar 

de nou, els dies de pluja és molt lliscant per 

als vehicles.  

· Indica que el tram del C/ Julià amb Creu dels 

Molers està abandonat i degradat. Connecta 

aquesta sensació de degradació a La 

Magrana, construcció històrica que està 

ocupada i que, afirma, és un niu de conflicte.  

· Critica que a la seva zona continuen tenint 

pals de fusta amb cables elèctrics. Considera 

Marc Serra respon que s'analitzarà el 

problema de rates. S'ha d'identificar bé si les 

rates estan en terreny públic o privat.  

 

Pel que fa a l'ocupació de La Magrana, afirma 

que s'està seguint de prop: s'estarà pendent i, 

si hi ha conflicte, s'intervindrà.  

 

Sobre els pals de fusta, que estan arreu de la 

ciutat, respon que qui els ha de retirar és el 

concessionari de la xarxa d'electricitat, 

Endesa. Cada vegada que es fa la 

reurbanització d'un carrer, se li demana a 

Endesa que retiri els pals. Pren nota i es 

compromet a comunicar-ho a l'empresa. 
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Intervenció Resposta 

que dóna una mala imatge del barri.  

Laura, veïna del C/ Elkano: Exposa que el 

camió de recollida de la brossa passa de 2/4 

de 3 fins a 2/4 de 5 de la matinada. Demana si 

és possible canviar l'horari de recollida. 

Denuncia que fa 15 anys que pateix soroll per 

aquest motiu i que ha escrit molts cops 

queixant-se. 

Marc Serra respon que es tracta d'un tema 

històric i que preocupa molt, especialment en 

un barri dens i de carrers estrets com Poble-

sec. L'empresa adjudicatària recull el vidre 

durant el dia, perquè és el més sorollós, però 

altres residus es recullen durant la nit per un 

tema de logística i de mobilitat. No veu 

possible canviar horaris de recollida: el que sí 

que es farà és renovar els camions per uns de 

menys sorollosos. A més, s'incrementarà la 

plantilla de neteja amb 300 treballadors més a 

tota la ciutat i es farà més neteja amb aigua. 

Opina que calen molts més contenidors, 

especialment al C/ Blai. Tot això es podrà 

millorar amb la nova contracta de neteja.  

Roco, veí: 

· Opina que el barri està en un estat 

“apocalíptic” i que cada vegada hi ha menys 

gent assistint al Consell de Barri: sempre 

s'exposen els mateixos problemes de neteja i 

de soroll sense que se solucionin.  

· Denuncia que hi ha problemes quotidians de 

seguretat al barri, cada dia. Indica que a C/ 

Creu de Molers 32 hi ha uns baixos ocupats 

on es trafica amb drogues.  

·  Critica que el Pla de Montjuïc fa molt que 

s'anuncia, però no s'executa res.  

· Opina que el barri està pitjor del que estava 

abans que comencés a governar l'actual 

Ajuntament. Demana que es multi el Sindicat 

de Barri de Poble-sec per unes pintades en 

protesta a un desnonament. 

· Critica el soroll que fa el camió de la neteja 

quan neteja amb aigua els carrers a la nit. 

Marc Serra respon que la seguretat provoca 

moltíssim. S'està treballant amb les 

competències que té l'Ajuntament. Fins ara, 

els indicadors són millors que els del 2019: 

s'ha baixat un 30% en delinqüència. Ara que 

torna l'activitat turística, els indicadors pujaran. 

Des de l'Ajuntament es pot incrementar la 

Guàrdia Urbana: s'han incorporat 21 agents al 

Districte i 13 al torn de nit. A més, el territori de 

patrullatge nocturn s'ha reduït.  Calen més 

promocions: es convocaran 1.000 places, que 

suposaran 400 nous agents. També calen més 

Mossos d'Esquadra: és la Conselleria 

d'Interior qui té les competències en seguretat. 

Finalment, es necessiten millors lleis per a ser 

més efectius i més recursos per al sistema 

judicial: opina que la llei és tova amb la 

multireincidència i la justícia és massa lenta. 

 

Sobre Montjuïc, explica que es continua 

treballant: dilluns passat va ser el Consell del 

Parc. S'ha aprovat un pressupost de 6 milions 

d'euros per a fer els talussos de la muntanya: 

hi ha problemes greus amb la pluja. S'han 

canviat tots els senyals i ara s'està treballant 

per renovar totes les escales mecàniques, 

entre altres intervencions.   

 

Agraeix la informació sobre el punt de venda 

de droga. 
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Intervenció Resposta 

Roman, veí: Explica que té un centre de ioga 

al C/ Cabanes, baixos. Hi ha uns contenidors 

just davant, que reben un mal ús permanent: 

s'hi llencen trastos i runa en qualsevol 

moment del dia i s'hi treballa ferralla. Critica 

que ja ho van denunciar en anteriors Consells 

de Barri i que les respostes que han rebut 

durant 3 anys no han ofert cap solució. Hi ha 

150 firmes de veïns i usuaris del centre per a 

demanar-ne el trasllat.   

Marc Serra recorda la intervenció al Consell 

de Barri anterior: es va passar a Serveis 

Tècnics. Es compromet a revisar quina va ser 

la valoració que es va fer. 

Montse, veïna: Denuncia que hi ha una heura 

plantada al número 86 del C/ Fontrodona. 

Explica que ho va comentar per privat a l'últim 

Consell de Barri: es van quedar el seu 

contacte, però ningú li ha trucat ni s'ha fet res. 

Fa 2 anys que fa instàncies a l'Ajuntament. 

Prèviament, s'ha parlat amb el propietari de la 

planta, demanant que no envaeixi les façanes 

dels veïns ni altres espais de la via pública.  

Marc Serra recorda el cas i explica que va 

anar a veure-ho personalment amb Serveis 

Tècnics. No s'ha contactat amb la veïna, 

perquè amb qui cal contactar és amb el 

propietari perquè faci la poda: Parcs i Jardins 

no pot fer les podes d'espais privats. 

L'administració té eines, però és lenta: han 

passat 2 o 3 mesos des del darrer Consell de 

Barri. S'ha contactat el propietari i se li haurà 

de donar un temps perquè ho faci. 

Mireia, veïna: Opina que es poden millorar 

més les coses, però no té la sensació de viure 

a “un barri apocalíptic”. Reflexiona sobre si, a 

vegades, viu en un barri diferent que altres 

persones que intervenen al Consell de Barri.  

 

Margarita, veïna: Ha viscut al barri fa molts 

anys i creu que sí que s'hi fan coses i s'ha 

millorat respecte al passat. 

 

Sergi, veí d'una AAVV:  

· Assenyala que la zona de Montjuïc del 

Mirador de Poble-sec està molt seca i que el 

verd està degradat: potser no funciona el 

sistema de rec. A més, és zona molt amagada 

i no hi passa Guàrdia Urbana: preocupa molt 

la possibilitat d'incendis, demana que es 

revisi.  

· Exposa que, des de setembre, s'està 

demanant parlar amb Laura Pérez, Regidora 

de l'Ajuntament i Directora de l'Àrea de Drets 

Socials, sobre qüestions socials del barri per a 

demanar més recursos. Demana que 

responguin, ni que sigui per dir que no. 

Marc Serra respon que la possibilitat 

d'incendis preocupa molt, especialment enmig 

de l'Emergència Climàtica.  

 

Pel que fa a la reunió amb Laura Pérez, 

admet que fins ara no ha prioritzat de 

perseguir-los amb aquesta qüestió: s'hi posarà 

en contacte. Afegeix que, com a Regidor del 

Districte, és una persona propera i accessible 

i que s'intenta sempre donar respostes àgils 

als problemes que planteja l'AAVV. 

Jordi, veí:  

· Agraeix la tasca de la Guàrdia Urbana.   

· Es disculpa per la informació falsa que va 

Marc Serra respon que els cartells es poden 

penjar a la part interior dels portals, 

independentment del cartell, segons la 
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Intervenció Resposta 

compartir a l'últim Consell de Barri relativa a 

un cotxe híbrid de l'alcaldessa que, 

suposadament, havia costat 40.000 €. Afirma 

que, en realitat, són 5 cotxes oficials de 

lloguer, 11 cotxes dels regidors i 4 dels serveis 

tècnics. 

· Considera que 300 treballadors nous de 

neteja per a la ciutat no suposen res per al 

barri. Critica el soroll dels camions que 

recullen la brossa i el soroll nocturn de les 

persones que tornen de festa. 

· Opina que el barri ha anat a pitjor en els 

últims 11 anys que fa que hi viu. Critica la 

inseguretat i opina que no és que hagi baixat 

la criminalitat, és que la gent no denuncia 

perquè no és eficaç. 

· Sobre el pipican, opina que, s'hi els 

ubiquessin en zones més cèntriques, 

funcionarien millor.   

· Proposa que es posin plafons a cada plaça 

del barri per a penjar els cartells que 

convoquen al Consell de Barri. Considera que 

els cartells de paper són poc ecològics i 

embruten. Pregunta si pot penjar el cartell a la 

façana de l'Ajuntament. Afegeix que no veu bé 

els focs artificials al mes de juliol, si hi ha 

sequera es pot provocar un incendi.   

normativa. No se sanciona a menys que 

s'enganxin en façanes o mobiliari urbà. Hi ha 

plafons als equipaments del barri, on es 

pengen les activitats pròpies. 

 

Reflexiona que les opinions polítiques del veí 

són molt respectables, però considera que, si 

es ve a fer partidisme al Consell de Barri del 

Poble-sec, l'espai serà inútil i es perdrà com a 

espai de participació. Aquesta mena 

d'intervencions fan que els veïns deixin 

d'assistir: anima a participar i expressar-se, 

però amb respecte.  

 

Lluís, veí: 

· Pregunta si les dades de seguretat 

compartides pel Regidor, eren de la 

comparativa de 2019 amb 2022. 

· Assegura que hi ha un problema greu de 

seguretat a la ciutat. Afirma que ha patit 2 

entrades a casa i 2 robatoris al cotxe en 4 

anys que viu a Poble-sec. Demana que, si hi 

ha un problema de seguretat al barri, s'ha de 

fer notar també des de les institucions. 

Marc Serra respon afirmativament la primera 

pregunta.  

 

Expressa preocupació pels fets viscuts pel veí 

i li ofereix de parlar en persona al final del 

Consell de Barri. Explica que les dades 

compartides són correctes: en comparació a 

l'any 2019, els fets delictius denunciats han 

baixat un 30%. Als pròxims mesos, 

l'estadística empitjorarà, però s'espera que no 

s'arribi als nivells de 2019. 

  

Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

Marc Serra agraeix la participació i tanca la sessió. 


