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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

 

Data: 28 de març de 2022, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Mossèn Jacint Verdaguer, C/ Lleida 32 i virtual (https://youtu.be/hjzk89ZhurM) 

 

Presideixen el Consell: 

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

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

Sra. Carolina Lòpez,   Consellera del barri del Poble-sec 

Sr. Eudosio Gutierrez,  Conseller del barri del Poble-sec 

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

 

Consellers/es: 

Sr. Jaume Gaixas,   GMD BeC 

Sra. Ling Ling Masferrer, GMD ERC 

Sra. Lourdes Vidrier,   GMD ERC 

Sra. Georgina Lazaro,   GMD JxCat 

Sr. David Labrador,  GMD C's   

Sr. Miguel Martínez,   GMD Valents  

 

Persones i entitats assistents: 

AFA Escola del Bosc  

AFA Escola Tres Pins  

Alerta Poble-sec 

Amics de la Plaça Santa Madrona 

Associació Alerta Poble-sec  

AVV La França 

AVV Pl. Navas 

AVV Poble-sec 

BIMSA 

Bona Voluntat en Acció 

Cambalan 

Casa de la Premsa 

CE APA Poble-sec 

CERHISEC  

Consell de Cultura Popular i Tradicional del Poble-sec 

Coordinadora d'Entitats del Poble-sec  

Cuidem Montjuïc 

Despatx Birulés Cabré Romans  

Diverscoop 

Guàrdia Urbana de Barcelona 

Taller Artesà  

 

Tècnics/ques municipals:  

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

Sants-Montjuïc 

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

Sants-Montjuïc   

https://youtu.be/hjzk89ZhurM


 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 Acta del Consell de Barri de Poble-sec. 28 de març de 2022 2 

Xavier Martín,   Responsable del Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc  

     

Total d’assistents: 51 persones  

 

 

Ordre del dia  

1. Benvinguda   

2. Projecte Entorns i camins de la Muntanya de Montjuïc  

3. Acords Fira i decisió equipaments  

4. Pla Cuidem Barcelona  

5. Torn obert de paraula 

 

 

1. Benvinguda.                                             

 

La Vicepresidenta del Consell de Barri, Susanna Crespo, dóna la benvinguda i pas a Marc 

Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc.                                                  . 

 

Marc Serra explica que aquest està sent un mandat complicat i molt condicionat per la 

pandèmia, que ha paralitzat també molts projectes d'obres: tant per contingència sanitària com 

per precaució pressupostària. Ara, malgrat l'escenari de guerra a Europa, hi ha l'estabilitat 

necessària per reactivar aquestes iniciatives.    

 

Obres de ciutat:  

 

La transformació de la ciutat busca millorar el transport públic mitjançant grans obres:  

 Connexió del Tram Besòs amb el Tram Llobregat: S'han iniciat fa 2 setmanes les  obres 

que permetran connectar els municipis del Llobregat amb els del Besòs a través de la 

Diagonal. Significaran un increment de 200.000 usuaris més que faran servir el 

 transport públic per arribar a la ciutat.                                          

 Pl. Espanya: A finals de 2022 començaran les obres per a fer arribar el  ferrocarril des 

de pl. Espanya fins a Gràcia: connectant la xarxa del Baix Llobregat amb la xarxa del 

 Vallès. Depenen de la Generalitat i duraran almenys 2 anys, que, òbviament, 

 generaran afectacions al veïnat.                                               

 Obra de La Meridiana: El que era una autopista urbana ara s'està pacificant, s'hi està 

 introduint verd i s'ha fet un passeig agradable amb carril bici i carril bus. Ara es licitarà 

 una nova fase.  

 Via Laietana: Van començar fa 3 setmanes, s'estan ampliant voreres, s'introduirà un  

 carril bici de pujada i es millorarà la connexió amb bus.  

 Superilla de l'Eixample: Comencen imminentment i significaran 6 nous eixos verds a 

l'Esquerra de l'Eixample: hi haurà menys contaminació acústica i atmosfèrica i més 

 espai per a passejar.  

 

Bona part d'aquestes obres seran finançades amb una partida pressupostària de 75 milions 

d'euros provinents dels fons Next Generation de la Unió Europea.  

 

Obres de barri:  
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 C/ Piquer: S'ha treballat bastant. L'aprovació del projecte executiu ja ha passat per la 

 Comissió de Govern i aquesta setmana es licitaran les obres, que arrencaran de forma 

imminent a l'estiu. Es traurà una línia d'aparcament i s'ampliarà la vorera, fent que el 

carrer tingui millors condicions.  

 Hortes de Sant Bertran: S'ha treballat un projecte de rehabilitació mitjançant el Pla de 

Barris. S'acabarà intervenint als 2 jardins, per unir-los: es renovarà el parc infantil i tot 

 el verd, amb la idea de millorar la percepció de seguretat i l'ús d'aquesta zona. L'espai 

de gossos que hi ha es reubicarà  al Mirador de Poble-sec, a una zona que s'està 

 revitalitzant. 

 Tres Xemeneies: Hi ha un procés de negociació amb el propietari dels edificis que vol 

 desenvolupar un projecte econòmic. Es vol arribar a un acord per tal que part de la 

 plusvàlua d'aquest negoci reverteixi en una millora dels equipaments del barri i també 

 s'està treballant en una remodelació de tot l'entorn, inclosa la plaça. Aquest és un 

 procés lent: així que també s'ha acordat una intervenció a curt termini a través del Pla 

 de Barris, perquè hi pugui haver un ús ciutadà. S'està estudiant incorporar una pista de 

 bàsquet, una zona de cal·listènia i una guingueta amb lavabo, que està ja en procés de 

 contractació i que estarà oberta aquest 2022. També es reordenarà el mobiliari urbà. 

 Aquesta intervenció es realitzarà entre finals de 2022 i inicis de 2023.  

 Ampliació de l'Hort de la Font Trobada: Actualment, en fan ús 100 famílies. Es preveu 

ampliar-lo cap a dalt i que l'espai s'obri a les escoles, entitats i veïns del barri per a 

 poder fer educació ambiental.  

 

Educació: 

Institut d'Estudis Esportius: Institut de postobligatòria que es mudarà a un dels equipaments 

infrautilitzats derivats dels Jocs Olímpics de 1992. L'institut es traslladarà als baixos de les 

piscines de salt. Això servirà per a dinamitzar també aquesta zona. Es preveu una inversió de 

4,6 milions d'euros: les obres començaran enguany, però l'institut no s'hi mudarà definitivament 

fins a 2023.  

 

Cultura:  

 El Molino: L'Ajuntament el va adquirir fa uns mesos. S'està treballant per a poder  treure 

a concurs la seva gestió i s'espera que l'equipament obri durant el 2022: de moment ja 

s'ha fet servir per allotjar alguna activitat, com el Festival Barcelona Negra   

 Sala Barts: Ha finalitzat la concessió que tenia i ara s'ha adjudicat a un nou gestor, 

 mitjançant concurs. Reobrirà amb un altre nom, Sala Bam: s'ha assegurat al plec que 

 aquest equipament tingui un retorn al barri, treballant amb entitats, escoles i instituts.   

 

Seguretat: 

 Convocatòria de places Guàrdia Urbana: Es trauran fins a 1000 noves places, que 

 suposaran un creixement net de 600 nous agents. Fa uns mesos es van incorporar 21 

 nous agents al districte, dels quals, 13 són al torn de nit. Es continua treballant 

 prioritàriament en aquesta qüestió.  

 Narcopisos: És una realitat bastant nova al barri i, malgrat que és competència de la 

 Guàrdia Urbana, des de l'Ajuntament també es treballa intensament en la prevenció i 

 desallotjament d'aquests punts de venda de droga. Es va desallotjar C/ Piquer 26, 

 sense noves incidències i un dels 2 locals del C/ Blesa 10: malgrat que des de 

 desembre no hi havia hagut noves denúncies, aquestes van tornar durant les 2 últimes 

setmanes i es va demanar de fer intervenció a Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. 



 
Districte Sants-Montjuïc 
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Creu Coberta, 104 
08014 Barcelona 
T. 93 2915282 
 

 Acta del Consell de Barri de Poble-sec. 28 de març de 2022 4 

 Hi ha hagut detencions i se segueix a sobre. També s'ha intervingut al c/ Elkano 61, 

 en un edifici de propietat municipal i al passatge de la Vinyeta, on s'ha desnonat i tirat a 

terra la construcció que hi havia. Finalment, a pl. Navas 12, es va contactar la 

 propietat per tal que iniciés un procés judicial: consta que arribarà el desallotjament.  

 

 

2. Projecte Entorns i camins de la Muntanya de Montjuïc.   

 

Frederic Cabré, arquitecte responsable del projecte, comparteix presentació en pantalla. El 

projecte consisteix en una proposta de millora dels camins de la muntanya i dels entorns de les 

escoles Tres Pins i el Bosc, resultat d'un procés de participació ciutadana. El projecte uneix el 

nivell baix del barri amb el passeig de l'Exposició fins a l'av. Miramar i fins a l'Escola Tres Pins: 

l'objectiu és integrar-se amb l'entorn protegit de la Muntanya de Montjuïc, pacificar el trànsit i 

millorar les condicions físiques i l'habitabilitat d'aquests trajectes. Es prioritzarà el pas de 

vianants, triant una il·luminació i pavimentació adequades, habilitant espais d'estada i millorant 

la vegetació existent.  

 

Es pavimentarà el vial de la baixada de la Satalia, que té necessitat del trànsit puntual i 

restringit d'alguns vehicles de serveis. També hi haurà l'accés de vehicles de l'Escola El Bosc. 

Aquest paviment serà naturalista i semi-drenant, consistent en una aglomeració de terres.  

 

Al parc de Joan Prat es plantejarà un espai de jocs infantils, una Aula Ambiental i la revegetació 

de la zona. Pel que fa a la pujada a l'Escola Tres Pins, es pintarà el paviment per tal de 

visibilitzar que es tracta d'una zona de vianants, es restaurà la plaça de la Font de la Palmera, 

la mateixa font i es rehabilitaran les escales i la rampa.   

 

Marc Serra afegeix que aquest projecte està proposat i presentat per la ciutadania a través dels 

Pressupostos Participatius. Dóna pas a dos representants de les AFA de l'Escola Tres Pins i de 

l'Escola del Bosc.  

 

Expliquen que primer hi va haver un procés participatiu a les dues escoles, mitjançant 

enquestes a les comunitats educatives que van fer aflorar els diferents problemes que hi havia 

amb l'estat actual de la zona. D'aquest procés es va elaborar un avantprojecte i es va presentar 

als Pressupostos Participatius. Malgrat les diverses renúncies i adaptacions que ha patit el 

projecte inicial, consideren que assoleix els objectius: la pujada és molt més agradable i 

segura, l'actuació recupera i protegeix la muntanya i l'espai podrà ser gaudit tant per les 

escoles com per la resta del veïnat del barri. Finalment, valoren que l'equip d'arquitectes ha fet 

una gran feina.   

 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt:  

 

Intervenció Resposta 

Veí: Opina que aquesta zona té un pendent 

molt gran i que no és accessible per la gent 

gran. 

Marc Serra respon que és cert que el desnivell 

dificulta l'accés a la gent gran, així i tot, molta 

el fa servir actualment malgrat que la rampa 

no es troba en bon estat. El projecte millorarà 

això. 
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Intervenció Resposta 

Membre de l'AFA afegeix que les zones 

d'estada i descans també estan pensades per 

a fer més accessible aquesta zona.  

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: Pregunta si l'espai 

infantil té en compte els infants amb 

discapacitat. 

Marc Serra respon que hi haurà un parc 

inclusiu i adaptat perquè tothom el pugui 

utilitzar. 

Veí: 

· Vol saber si els nous camins conservaran 

l'orografia del terreny. Considera que seria bo 

sortejar-la amb escales i no treure més arbres.  

· Pregunta si hi haurà més arbres que ara o 

menys. 

Membre de l'AFA respon que hi haurà més 

arbres: es mantindran els que hi ha i s'hi 

plantaran més a totes les zones, ja que el 

projecte també vol ser una recuperació 

ecològica de l'entorn de la muntanya.  

Veí: Pregunta si els arbres que hi posaran són 

els que s'han tallat al barri. Denuncia que 

s'estan tallant molts arbres a Poble-sec. 

 

 

Marc Serra conclou comunicant que s'està tancant el projecte executiu, les obres començaran 

a finals de 2022 i s'espera que per la primavera de 2023 estiguin acabades. Recalca que també 

és molt important d'aquest projecte el com s'ha fet, a través de processos participatius. 

 

 

3. Acords Fira i decisió equipaments.  

 

Marc Serra comparteix presentació en pantalla, explicant que és el resultat del procés 

participatiu, acordat amb la Fira i aprovat pel govern municipal. La Fira s'ubica sobre sòl 

municipal: la concessió finalitzarà el 2025 i, coincidint amb la voluntat de l'Ajuntament de 

renovar-la, es va comunicar a tots els actors involucrats que calia repensar els usos. Els 

pavellons també seran més petits, per a fer-hi activitats més ciutadanes.      

 

Destaca l'obertura del pas al pavelló de la Metal·lúrgia, que permetrà la connectivitat dels veïns 

de Font de la Guatlla amb Poble-sec i L'Eixample. A més, es guanyen diversos espais 

d'equipaments, suposant 22.000 m²:   

 Pavelló Victòria Eugènia: S'hi ubicarà l'ampliació del MNAC. 

 Espai tocant a Font de la Guatlla: Podria ser per la ludoteca i entitats de Font de   

 la Guatlla.   

 Pavelló Itàlia: Es transformarà en un poliesportiu (primer trimestre de 2023).  

 CAP: Se cedirà el sòl municipal a la Generalitat per instal·lar l'equipament.   

 Casa de La Premsa: S'està acabant el projecte executiu per obrir-hi una  biblioteca de 

referència per al barri, amb uns baixos d'ús veïnal.  

 Centre Assistencial per a gent gran i persones amb diversitat funcional.  

 500 Habitatges Públics de Lloguer Protegit (13.350 m²).  
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Està previst que l'MPGM s'aprovi definitivament a finals de 2022. Un cop aprovat, caldrà tancar 

el conveni econòmic amb la Fira per tal que es puguin desenvolupar totes les inversions 

necessàries.  

 

Pel que fa a la mobilitat, destaca que s'obrirà el c/ Guàrdia Urbana fins al Paral·lel, es 

pacificarà el c/ Lleida i el c/ Mèxic i es construiran nous carrils bici. Sobre la monumentalitat de 

l'Av. Maria Cristina, es vol mantenir reforçant el verd. Els habitatges públics seran de PB + 3 

altures i s'ubicaran al nou tram del c/ Guàrdia Urbana.  

 

Sobre l'activitat econòmica, es vol que hi hagi espais permanents per a empreses, cooperatives 

i startups que generin activitat econòmica.  

 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí: Vol saber per què se sacrifica la pl. 

Univers per a l'ampliació d'un pavelló de la 

Fira. 

Marc Serra agraeix les aportacions, però 

recorda que la fase de debat es va produir en 

el marc del Procés Participatiu, que va ser 

obert i on van participar centenars de veïns 

que van arribar a aquesta proposta de 

consens. 

 

Sobre la pl. Univers, explica que mai ha 

existit, malgrat que hi fos al projecte original. 

Aquest espai ha acabat privatitzat per la Fira, 

però s'ha arribat a un acord per obrir-lo amb 

un carrer, que s'intentarà que sigui el més 

verd possible. 

Veïna de la Comissió de Seguiment de Font 

de la Guatlla-Magòria: 

· Pregunta si Jaume Collboni, Primer Tinent 

d'Alcalde, és responsable d'aquest projecte. 

· Anuncia que el 25 de març al Passeig Sant 

Joan ha registrat una queixa, a nom de Marc 

Serra, per no haver sigut convidada. 

· Recorda que la ludoteca era una 

reivindicació del barri de Font de la Guatlla 

des del 2011, així com el casal de joves: ha 

enviat una carta al president de La Caixa 

demanant què poden fer pel barri. Anuncia 

que l'1 d'abril tindrà una reunió amb la 

responsable de la zona de Sants. 

Marc Serra respon que Jaume Collboni està 

assabentat i forma part del projecte, igual que 

l'Alcaldessa Ada Colau, el President de la 

Generalitat Pere Aragonès i l'Alcaldessa de 

l'Hospitalet Núria Marín. S'ha fet molta feina i 

s'ha arribat a aquest acord amb tots els actors 

implicats a la Fira, amb una alta participació 

dels veïns i veïnes. 

Veí: 

· Critica que al plànol no consta l'espai 

comunitari que va amb la biblioteca. 

· Indica que els plànols es representen amb 

els colors verd i vermell i que hi ha persones 

Marc Serra respon que encara s'és a temps 

d'ubicar habitatge reservat per a gent gran i 

també per a joves: tot això s'ha de definir ara. 

També es pot marcar un mínim d'habitatge 

reservat per a veïns i veïnes del barri. 
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Intervenció Resposta 

que no els diferencien. Demanen si es pot 

tenir en compte per a fer-los més accessibles. 

· Al procés participatiu es va demanar també 

habitatge protegit per a gent gran. Denuncia 

que no hi és, malgrat que sí que s'ha acceptat 

el centre assistencial. També recorda que s'ha 

demanat escales mecàniques per a fer més 

accessible la zona. 

 

Pren nota de la qüestió dels colors del plànol. 

Veí: Explica que el projecte inicial de 1929 

ideava que la pl.Univers fos un espai verd, 

assenyala que això no es respecta a la 

planificació futura. 

Marc Serra es mostra d'acord que tant de bo 

es recuperés el projecte original, però afirma 

que no ha sigut possible. Així i tot, recalca que 

s'han aconseguit 6 equipaments i 500 

habitatges públics. No hi haurà pl. Univers, 

tanmateix aquest pavelló es podrà creuar. 

Veí: Puntualitza que l'espai de la Fira no és 

part del Poble-sec. L'únic edifici que pertany al 

barri és la Casa de la Premsa, la resta és 

Montjuïc. Si no es canvien les línies 

administratives del barri, tota la resta 

d'equipaments quedaran fora: està previst fer 

un canvi de delimitació.  

Marc Serra respon que, a la delimitació 

administrativa actual, Montjuïc i Poble-sec són 

el mateix barri: tant els equipaments que es 

guanyen com els habitatges seran del Poble-

sec. 

Veí: Exposa la necessitat que l'av. Maria 

Cristina no es talli el trànsit, especialment el 

de serveis que circula cap a la muntanya. Es 

mostra a favor de la renaturalització de 

l'avinguda. 

Marc Serra respon mostrant-se absolutament 

d'acord: han de poder passar el transport 

públic i els serveis, ja que és l'única manera 

que es pacifiqui el c/ Lleida. Avisa del risc que, 

si es tallés el trànsit, l'avinguda esdevingués 

un espai privatitzat cada vegada que hi hagi 

alguna Fira i opina que això no es pot 

permetre. 

Veí: 

· Opina que el centre assistencial per a gent 

gran està molt lluny del barri de Poble-sec.  

· Critica que el MNAC es quedi l'espai més 

gran d'equipament. Celebra els habitatges 

públics, però considera que es podria haver 

estat més ambiciosos. 

Marc Serra admet que l'equipament queda 

lluny del barri, malgrat que, si acaba vivint 

gent gran a la nova promoció d'habitatges, els 

hi quedarà a prop i tot quedarà integrat. 

 

Pel que fa al MNAC, explica que hi havia un 

acord previ entre la Fira i la Generalitat, que 

ha condicionat tot el procés. A banda, és el 

pavelló que queda més lluny i no hagués sigut 

una ubicació gaire idònia per un equipament 

com el CAP. 

Veïna: Qüestiona que es faci un poliesportiu, 

quan hi ha el Pavelló d'Esports abandonat. 

Marc Serra respon que s'està treballant per a 

rehabilitar el Pavelló d'Esports: els problemes 

són la grandària de l'espai, el mal estat 

estructural de l'edifici i la seva qualificació com 

a patrimoni, fets que signifiquen un elevat cost 
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Intervenció Resposta 

econòmic. El pròxim divendres es presentarà 

un projecte de rehabilitació, per a preservar-

ne els usos esportius i introduir-hi activitat 

econòmica. Aclareix que es tracta d'un 

equipament de ciutat que requereix una 

inversió de 30 milions d'euros, que no estaran 

disponibles a curt termini. Per tant, no es pot 

demanar que esperin tots els clubs esportius 

del barri que ja necessiten un terreny de joc. 

Veí: Pregunta si la biblioteca de la Casa de la 

Premsa significarà que es tanqui l'actual 

Biblioteca de Poble-sec. 

Marc Serra respon que la Biblioteca del C/ 

Blai ha de seguir: la Casa de la Premsa serà 

una ampliació, que sumarà als equipaments ja 

existents. 

Representant de l'Associació Alerta Poble-sec: 

· Opinen que no es tracta d'una bona ubicació 

per als habitatges, que podrien fer-se a altres 

espais buits, com a la Marina o Zona Franca. 

També proposen que, com a alternativa, 

l'Ajuntament compri habitatges privats ja 

construïts o sòl privat. Valoren que Poble-sec 

és un barri superpoblat i mancat de serveis, 

que cal protegir l'espai natural de la muntanya. 

· Sobre el CAP, consideren que caldria 

reforçar els que ja existeixen, on ja manca 

personal.  

· Pel que fa al Centre Assistencial, valoren 

que podria ubicar-se a uns altres baixos. 

· Coincideixen que no s'hauria de fer un nou 

poliesportiu tenint ja el Pavelló d'Esports. 

· Pensen que cal conservar el pulmó 

mediambiental de la Muntanya de Montjuïc 

per a la ciutat de Barcelona i l'esperit de 

l'Exposició del 1929. 

· Proposen crear una comissió de tècnics de 

l'Ajuntament, de Parcs i Jardins i de veïns de 

Poble-sec i que tota la ciutat pugui decidir 

sobre el futur de la Muntanya de Montjuïc. 

Marc Serra respon que Barcelona té un 

problema d'habitatge gravíssim: la gent jove 

que vol independitzar-se, no té on viure i ha 

de marxar de la ciutat. S'està construint més 

habitatge públic que mai i es compta amb una 

reserva de 30% de l'habitatge que anirà 

destinat a veïnat del barri. Afegeix que s'està 

construint també a la Marina i a la Zona 

Franca: hi haurà 550 habitatges públics d'un 

total de 10.000 que se'n construiran. Explica 

que no cal comprar sòl privat, quan hi ha sòl 

públic edificable que, fins ara, es dedicava a 

pavellons infrautilitzats per la Fira. 

 

Es mostra d'acord que falten treballadors als 

CAP, però aquesta qüestió no és competència 

de l'Ajuntament, sinó del Departament de 

Salut.   

 

Aclareix que les noves edificacions no 

interfereixen amb el pulmó mediambiental de 

Montjuïc i que es construiran edificis baixos.  

 

 

Veí: 

· Opina que la concentració de tants 

habitatges socials constitueix un error per 

raons mediambientals i en el context de la 

pandèmia. Considera que s'haurien d'ubicar 

als afores, per exemple, als barris de la 

Marina o a la Zona Franca.   

· Demana que la pl. Univers mantingui la 

planificació de 1929, que comptava amb 

Marc Serra respon que el pavelló Itàlia potser 

no té valor arquitectònic, però sí que tindrà 

valor per a tots els joves i infants que, fins ara, 

es mullen quan plou, ja que no tenen un espai 

esportiu a cobert. Des d'un punt de vista humà 

i de barri, es guanya un espai esportiu. 
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jardins, arbres i natura, integrada amb la resta 

del parc. 

· Considera que el pavelló Itàlia no té cap 

valor, ocupa un espai que havia de ser públic, 

tapa el pavelló de la ciutat, que compta amb 

una façana neoclàssica. Hi ha més 

equipaments esportius a la muntanya, que 

podrien estar oberts a la ciutadania. 

 

 

4. Pla Cuidem Barcelona. 

 

Aida Guillén, Gerent del Districte, comparteix presentació en pantalla. Descriu que “Cuidem 

Barcelona” és un pla de xoc, anunciat el 2021 i amb durada al barri fins a setembre del 2022, 

que comportarà una inversió de 335 € per ciutadà i un pressupost global és de 70 milions 

d'euros. Al barri, estarà en vigor fins a l'entrada del nou contracte de neteja el setembre del 

2022, que significarà la substitució de tots els vehicles i contenidors actuals.  

     

El pla desenvolupa el concepte que la percepció d'un espai públic net també té a veure amb el 

manteniment, no només amb la neteja. Per aquest motiu, s'ha dissenyat un pla de manteniment 

integral, que inclou la pavimentació de calçades, el manteniment del mobiliari urbà, del verd, de 

les fonts i clavegueram, de l'enllumenat i la gestió dels animals que hi conviuen a la ciutat (tant 

plagues com animals domèstics, que necessiten una tinença responsable per part dels seus 

passejadors). Aquest pla de manteniment integral està en vigor des del mes d'octubre: enumera 

una vintena de petites intervencions localitzades que ja s'han dut a terme a carrers del barri.  

 

Anuncia que després de Setmana Santa es farà una trobada específica, per a compartir la 

diagnosi sobre on es considera necessari fer les intervencions de manteniment i  rebre 

aportacions al respecte. 15 dies després de la reunió, es farà una passejada territorialitzada, 

amb els operadors responsables, per a identificar tots els espais on s'ha de fer una actuació 

amb el pla.  El retorn es plantejarà al següent Consell de Barri, entre els mesos de juny i juliol.  

 

Conclou recordant els diferents canals de fer arribar incidències a l'Ajuntament:   

 Telèfon del Civisme (trucada gratuïta al 900 266 266) o 010.  

 App “Barcelona a la Butxaca”: Descarregable a l'smartphone, cal donar-se d'alta  amb 

nom i telèfon de contacte. Permet enviar foto i ubicació de cada incidència 

 directament a l'operador de manteniment.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí: Valora que l'aplicació Barcelona a la 

Butxaca funciona força bé. Opina que s'hauria 

de millorar que no ubica ben bé al lloc les 

fotografies que es trameten. 

Es respon que, com que la localització és via 

satèl·lit i sempre té un petit error, s'ha de 

remetre la localització exacta amb el nom del 

carrer i el número a “observacions”. 
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Marc Serra afegeix que, a vegades, la 

localització no és prou precisa, però es pot 

enviar la informació per text. 

Veïna: 

· Explica que el C/ Piquer està destrossat i 

que, des del Telèfon del Civisme, se l'ha 

informat que forma part d'algun projecte del 

qual no té informació. Recorda que fa 15 anys 

que s'està a l'espera d'una solució. 

· Denuncia que el barri està brut, 

especialment entorn de la pl. del Molino: hi ha 

orins, vòmits i excrements. Anuncia que els 

veïns estan recollint firmes per exigir una 

solució. 

Marc Serra aclareix que l'objectiu del torn de 

paraula era aclarir dubtes sobre el Pla Cuidem 

Barcelona i no tant denunciar incidències 

concretes.  

 

El projecte del C/ Piquer ja està aprovat, es 

licita aquesta setmana i les obres començaran 

aquest estiu. Recorda que ho ha detallat al 

primer punt del Consell i que se n'ha parlat 

molt als últims mesos. S'ampliaran les voreres 

i es millorarà l'arbrat. 

 

Pel que fa a la brutícia a la pl. del Molino, 

explica que hi ha un problema amb els 

excrements dels ocells: està previst prendre 

mesures mitjançant el Pla Cuidem Barcelona. 

També es generen deixalles per les persones 

que ocupen actualment la plaça: cal canviar-

ne la dinàmica i un dels factors que ajudarà 

serà l'obertura del Molino com a equipament. 

Veí: Critica que hi ha operaris de neteja que 

no fan bé la seva feina. Demana que 

s'incideixi en la formació dels treballadors per 

aprofitar bé els recursos. 

 

Veïna: 

· Demana que es faci recollida a porta amb els 

bars i restaurants del c/ Blai, com es fa a 

altres eixos de la ciutat. 

· Recorda que al c/ Blasco de Garay, fa temps, 

els cotxes aparcats es movien d'un cantó a un 

altre, facilitant la neteja. Demana perquè ja no 

es fa. 

Marc Serra es mostra d'acord amb el 

problema dels contenidors del c/ Blai, que es 

troben sempre plens a causa dels locals 

comercials. S'està estudiant col·locar més 

contenidors per tal de trobar una solució. 

 

Indica que es neteja sota els contenidors 

setmanalment i que és més fàcil fer-ho als 

carrers on hi ha alternança d'aparcament dels 

cotxes. Aquest sistema, però, s'ha alterat a 

causa de l'ampliació de terrasses de bar. Així i 

tot, aquesta situació no ha de perjudicar el 

sistema de neteja.  

Veí i veïna: Expliquen que tenen un quiosc a 

l'av. Paral·lel, alçada C/ Tapioles i que la 

neteja és cada vegada pitjor. Denuncien que 

cada matí, quan obren, hi troben excrements 

de gossos, ampolles i llaunes. 

Marc Serra pren nota i es compromet a 

netejar més la zona. Recorda que la nova 

contracta de neteja permetrà sumar 300 

treballadors nous, millorar els contenidors i els 

vehicles i incrementar la neteja de tota la 
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ciutat. Alerta, així i tot, que també és necessari 

que la ciutadania sigui cívica i tingui més cura 

de l'espai públic. 

Veïna: 

· Denuncia que els últims 4 anys, s'ha 

degradat molt la situació pel que fa a 

l'incivisme dels passejadors de gossos que no 

recullen els excrements dels animals.  

· Indica que el tram entre c/ Roser i 

Fontrodona està sempre molt brut. Demana 

control i solucions. 

 

Veí: Denuncia les actituds incíviques dels 

passejadors de gossos. 

 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Susanna Crespo, Vicepresidenta del Consell de Barri, recorda que té la potestat de donar i 

treure el torn de paraula. Recorda que a l'últim Consell, les intervencions es van allargar massa 

i no va poder parlar tothom que ho desitjava: per evitar-ho, marca un límit màxim de 3 minuts 

per intervenció i demana respecte i brevetat. Es prioritzarà que parlin els veïns que encara no 

ho han fet.   

 

Intervenció Resposta 

Veïna del C/ Cabanes: Explica que fa 47 anys 

que viu al barri i que troba que hi ha una gran 

diferència entre la part baixa i la part alta de 

Poble-sec. Denuncia que, sota de casa seva, 

hi ha una mesquita des de fa 15 anys i que 

ara, des de fa 6 mesos, estan fent obres 

d'insonorització. Quan havia interposat 

queixes, el Regidor i l'Alcaldessa li havien 

contestat sempre que el local complia totes 

les normatives. Considera que les respostes 

eren falses.  

Marc Serra respon que, si el que molesta són 

els sorolls, llavors cal celebrar aquestes obres 

d'insonorització. Es compromet a parlar amb 

la veïna un cop acabat el Consell, si és 

necessari. 

Veí: 

· Demana que s'arreglin les escales de 

Forestier. 

· Denuncia que manquen senyalitzacions per 

arribar a Montjuïc i que el funicular està tancat 

6 mesos a l'any. 

Marc Serra admet que hi ha part de la 

muntanya que està mal senyalitzada: pren 

nota. Actualment, s'estan fent millores a la 

senyalització: s'estudiarà què es pot fer. 

Representant de la Coordinadora d'Entitats 

del Poble-sec: 

· Explica que des de l'associació de 

Marc Serra afegeix que hi ha un conveni amb 

la Coordinadora d'Entitats des de la Direcció 

d'Immigració. Informa que han arribat gairebé 
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comerciants, l'associació de veïns i la 

Coordinadora, es va fer una recollida 

d'aliments, medicines i roba d'hivern per als 

refugiats de la guerra d'Ucraïna. Valora que hi 

va haver una resposta solidària extraordinària. 

Destaca que s'ha creat una estructura 

d'acollida al barri i que avui s'han començat a 

matricular a classes de llengua els primers 

ucraïnesos.  

· Manifesta la seva preocupació per la 

reticència trobada a l'hora de celebrar les 

festes culturals tradicionals al barri. Expressa 

la voluntat de poder celebrar la Fira de Sant 

Ponç, com cada any dels últims 40, a la pl. del 

Molino i fer un homenatge a una veïna 

distingida del barri.  

· A la revista de la FAVB del mes de març, 

apareix una llista de 63 equipaments de gestió 

cívica a la ciutat. Hi apareixen el Centre Cívic 

el Sortidor i la Pista de les Tres Xemeneies: 

demana que es facin passes per a fer realitat 

la gestió cívica completa d'aquests dos 

equipaments. 

15.000 refugiats ucraïnesos a la ciutat i que 

continuaran arribant, tot i que molts no es 

queden ja que Barcelona és una porta 

d'entrada. Es calcula que s'hi han instal·lat 

unes 1.500 famílies: s'ha treballat de forma 

intensa perquè cap es quedi al carrer i de 

moment s'està aconseguint, amb molta 

col·laboració per part d'entitats socials i 

institucions. Agraeix la feina i la solidaritat i 

recorda que, més enllà d'Ucraïna, hi ha altres 

refugiats que estan ja a la ciutat i que també 

necessiten suport. 

 

Afirma que la voluntat del Districte és que la 

Fira de Sant Ponç es pugui celebrar amb 

normalitat, tant la part cultural com la part 

econòmica. Espera que s'arribi a un acord 

amb l'equip tècnic que ho està gestionant. 

 

Pel que fa al Centre Cívic del Sortidor, explica 

que és un referent a la ciutat que ha 

aconseguit mantenir una direcció comunitària 

amb una entitat, malgrat tenir una gestió 

privada per part d'una empresa. Hi ha un altre 

referent de cogestió, Vila Urània. Es mostra 

obert a parlar-ne, si la Coordinadora d'Entitats 

vol fer una passa endavant de cara a la gestió 

cívica. Afegeix que s'ha de valorar que la 

gestió cívica implica més feina i que l'actual 

funcionament de l'equipament és molt positiu. 

Veí: Expressa la seva preocupació per la 

manca de seguretat al pàrquing de BSM de la 

pl. de les Navas. Denuncia que li van trencar 

un vidre al seu vehicle per a cometre un 

robatori i que aquesta mena d'incidents s'hi 

donen sovint. A més, hi ha grups de joves que 

fan servir l'espai per a fumar cànnabis. 

Expressa sensació d'inseguretat general.  

Marc Serra respon que era conscient que hi 

havia alguns problemes, però no d'aquesta 

magnitud. Es compromet a posar-se en 

contacte amb Mossos d'Esquadra i BSM per a 

trobar solucions. És una qüestió que excedeix 

les competències del districte, però s'hi 

treballarà. 

Veí: Demana quina mena d'intervenció s'està 

fent a la part central de l'av. Paral·lel. 

Marc Serra respon que es tracta de les obres 

al subsòl per a la instal·lació de 6 ascensors al 

metro de pl. Espanya. 

Veïna d'Alerta Poble-sec: 

· Assenyala la “poda salvatge” que es 

produeix a la Muntanya de Montjuïc. Recorda 

que fa 4 anys que demanen una poda 

selectiva i que es deixi créixer el sotabosc 

Marc Serra valora la qüestió de la gestió del 

verd com a molt interessant i afirma que està 

havent-hi canvis: fins ara s'utilitzaven molts 

productes químics i no es deixava créixer el 

sotabosc. Posa com a exemple els parcs 
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dels parcs. Critica que no hi ha hagut cap 

canvi de criteri i que es continuen desbrossant 

totes les plantes que hi creixen. Demanen un 

parc més naturalitzat. 

· Vol saber quin és el catàleg de plantes que 

l'Ajuntament considera invasives. 

· Demana que els animals que viuen a la 

ciutat, com les cotorres, no es qualifiquin 

d’espècie invasora” i que se'ls deixi 

d'exterminar. 

d'altres ciutats europees, com Berlín, on es 

planta menys i es permet que hi creixin més 

plantes autòctones, fet que pot generar una 

impressió de manca de manteniment. Explica 

que des de Parcs i Jardins s'està treballant en 

aquest sentit i fent una transició cap a una 

gestió menys intervencionista. Indica que, ara 

mateix, tampoc hi ha suficient consens per a 

fer un canvi radical: es tracta d'un tema de 

conscienciació ciutadana, ja que encara hi ha 

molts veïns que demanen que s'eliminin les 

herbes silvestres que creixen arreu. Recorda 

que aquestes decisions les prenen els tècnics, 

però s'ofereix a organitzar una reunió amb els 

veïns i Parcs i Jardins per tractar aquesta 

qüestió a fons. 

Veí: 

· Afegeix que les “espècies invasives” ocupen 

bona part de verd de la Muntanya Montjuïc. 

Torna a demanar una comissió de treball 

integrada per tècnics, veïns i Parcs i Jardins. 

· Denuncia que als Jardins del Teatre Grec i 

entorns, es tallen molts arbres.  

· Assenyala que els Jardins de Laribal estan 

en estat ruïnós i tancats al públic. 

· Afegeix que si no hi hagués el pavelló Itàlia, 

potser hi passejaria més gent per la zona. 

Marc Serra respon que els tècnics de Parcs i 

Jardins expliquen que les espècies invasores 

també perjudiquen les espècies autòctones i, 

per això, hi ha el criteri d'aturar-les. 

Veí: Explica que el local de l'antiga Tresoreria 

de la Seguretat Social, a l'av. Paral·lel 149, fa 

temps que està buit. Demana saber quines 

són les dimensions i quina és la titularitat: en 

cas de ser pública, l'espai repercuteixi al barri, 

destinant-se a entitats i col·lectius. 

Marc Serra respon que s'ha portat aquesta 

qüestió a Patrimoni: hi ha molts edificis buits 

que pertanyen a altres administracions 

públiques, de l'Estat i de la Generalitat. Conta  

que costa molt que es facin cessions gratuïtes 

a l'Ajuntament, fins i tot quan els edificis no 

estan en ús. L'edifici en qüestió és de l'Estat i 

anima els veïns a fer una campanya de 

reivindicació per ajudar a aconseguir-lo: des 

de l'Ajuntament s'acompanyarà i es donarà el 

suport que sigui possible. Són qüestions molt 

lentes. 

Veí: 

· Denuncia que han apujat els preus de l'Àrea 

Verda i s'han reduït les places. Critica que 

l'Ajuntament subcontracta molts serveis, 

malgrat sostenir un discurs a favor dels 

serveis públics. 

· No s'ha parlat de les obres del C/ Creu dels 

Marc Serra respon que tant l'Ajuntament com 

el Consorci d'Educació valoren molt necessari 

l'Institut d'Estudis Esportius: no tots els joves 

han de passar per la universitat ni pel mateix 

itinerari formatiu.  

 

Afegeix que respecta totes les opinions, si bé 
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Molers cap a la Fira. Critica que es gastin 

diners en comprar el Molino, però no es 

comprin els solars buits que hi ha al barri. 

· Afirma que, amb la inversió de 4,6 milions 

d'euros que es destinaran a la nova ubicació 

de l'Institut d'Estudis Esportius, ell pot fer 69 

ascensors. Denuncia que l'Ajuntament no 

gasti diners en instal·lar ascensors per a fer 

accessibles habitatges privats del barri. 

· Afirma que ara el problema no són els 

“narcopisos” sinó les “narcoperruqueries”, on, 

segons ell, es trafica actualment amb drogues 

al barri. Assegura que n'hi ha molts, de c/ 

Creu dels Molers cap a la Fira.  

· Denuncia els nous impostos a la factura de 

l’aigua que, segons ell, suposen entre 4 i 6 

milions d'euros al mes. Explica que l'empresa 

Sorigué li va generar una intoxicació per fum a 

casa seva a causa d'una màquina. 

· Denuncia que s'han tallat els arbres del c/ 

Murillo i d'altres carrers del barri.  

· Denuncia el procés del nou Tanatori de 

Sants i apunta que hi ha hagut un cas de 

corrupció i tràfic d'influències entre 

l'Alcaldessa de Barcelona i Manuel Valls. Es 

mostra molt crític amb el govern municipal i la 

direcció del districte. 

· Denuncia que el c/ Elcano, c/ Blasco de 

Garay i c/ Creu dels Molers estan molt bruts. 

· Critica que els 300 nous treballadors del 

servei de neteja significaran, només 4 

treballadors per barri. 

· Finalment, critica el Consell de Barri com a 

espai inútil de participació. 

afirma que s'han compartit informacions que 

són falses. Desmenteix que l'Alcaldessa s'hagi 

comprat un cotxe amb diners públics i que hi 

hagi cap mena de corrupció o relació amb 

Manuel Valls en el procés del Tanatori de 

Sants. Alerta sobre les notícies falses que 

difonen determinats mitjans de comunicació i 

que poden confondre els veïns: explica que 

l'Ajuntament denuncia aquestes notícies i que 

hi ha hagut ja més de 30 condemnes judicials. 

Es mostra obert a rebre tota mena de 

crítiques, però demana que el veïnat s'informi 

amb rigor, per a preservar la salut del Consell 

de Barri. 

Veí de l'AVV: 

· Destaca, personalment, que els veïns del 

Poble-sec volen quedar-se al barri i que per 

això és molt important edificar-hi nous pisos i 

només hi ha 2 oportunitats; als voltants de les 

Tres Xemeneies i a la Fira.   

· Pregunta si el tipus de programació de la 

nova Sala Barts serà només musical o serà 

més diversa. Des de l'AVV es valora 

positivament mantenir una programació 

multidisciplinària. 

· Celebra que s'hagi posposat la intervenció 

Marc Serra opina que la Sala Barts tenia una 

molt bona programació cultural, però no 

s'entenia perquè no s'arribava a acords amb 

escoles per a oferir també programació als 

matins: aquesta és una de les condicions que 

s'han incorporat al nou plec. Ja que hi ha un 

equipament públic amb tant potencial, és 

necessari que aquest compleixi també amb 

una tasca social i educativa i no només 

comercial. 

 

Es mostra d'acord que les tasques de 
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de mobilitat a la Muntanya de Montjuïc que 

implicava tallar alguns dels carrers, però no 

perquè l'AVV estigui en contra de reduir el 

trànsit, sinó perquè cal comptar amb una bona 

xarxa de transport públic abans. Denuncia que 

el Funicular de Montjuïc ha estat unes 

setmanes tancat durant el curs escolar i 

recorda que no es tracta d'una atracció 

turística, sinó d'un servei de transport públic 

que hauria de tenir els mateixos horaris i tarifa 

integrada que el metro. 

manteniment del funicular s'han de fer a l'estiu 

i no a l'hivern. Aquest servei el gestiona TMB: 

algun any s'ha aconseguit fer el manteniment 

en horari d’estiu, però no s'ha quedat de forma 

definitiva. També està d'acord que el telefèric 

hauria de funcionar amb la mateixa targeta 

integrada que la resta de la xarxa de transport 

públic: s'hi està treballant. Recorda que està 

prevista la instal·lació de 3 o 4 noves parades 

de Bicing a la muntanya a finals de 2022 i 

també una millora del servei de bus.  

Veïna: 

· Agraeix el Pla Cuidem Barcelona i demana si 

és possible algun pla educatiu de barri, de 

cara a conscienciar el veïnat sobre la 

importància de mantenir net l'espai públic. 

· Indica que hi ha persones que alimenten els 

coloms, fet que genera espais d'acumulació 

d'excrements com la pl. del Molí. No està 

d'acord en exterminar els animals urbans, 

però tampoc s'ha de fomentar que n'hi hagi 

més. 

· Demana si es pot netejar més els carrers 

amb aigua i sabó. 

Marc Serra explica que es parla molt de 

neteja, però poc d'educació: una qüestió molt 

important. S'ha comentat de fer una 

campanya de barri, dirigida als veïns, per 

conscienciar sobre la cura de l'espai públic. 

Afegeix que seria més potent si s'hi sumessin 

també entitats. Pren nota. 

 

Pel que fa a les persones que alimenten els 

coloms, està d'acord que és un problema: hi 

intervenen els educadors socials de carrer i, 

alguna vegada, Guàrdia Urbana. Explica que 

és un tema complex, ja que sovint va associat 

a problemes de salut mental. 

Veí del barri i president d'una entitat del 

districte: 

· Explica que la seva entitat ha demanat fa 1 

any l'entrada a la Coordinadora d'Entitats de 

Poble-sec i que no ha sigut acceptada pel fet 

de no estar ubicada al barri, malgrat que hi 

desenvolupa activitat. Demana una reflexió 

sobre la necessitat d'adaptar-se a noves 

realitats. 

· Vol saber quin pla té l'administració respecte 

del fum de tabac a l'espai públic: és molest i 

perjudica la salut de tothom. 

· Indica que el bus D40 va sempre saturat de 

passatgers i que només es pot entrar per una 

porta, fet que genera aglomeracions. Demana 

si hi ha alguna solució per a millorar el seu 

funcionament, com obrir més portes, instal·lar 

més màquines validadores de bitllet o 

augmentar la freqüència a les hores d'entrada 

i sortida de les escoles. 

Marc Serra respon que la Coordinadora 

d'Entitats té una visió molt oberta i a favor de 

la convivència i la diversitat. Insta les entitats a 

parlar-ne directament i veure com es pot 

trobar una possible col·laboració. 

 

Pren nota de la problemàtica del bus i recorda 

que s'està en procés d'implementar la línia 

ortogonal d'autobusos i la redefinició dels 

busos de barri. En el cas del Poble-sec, 

aquestes qüestions es treballen a la Taula de 

Mobilitat. 
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Sense més intervencions, es tanca la sessió.  

Marc Serra agraeix la participació i dóna per acabada la sessió. 


