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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC 

 

Data: 14 de juny de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Escola Mossèn Jacint  Verdaguer i virtual           

https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_PobleSec_SantsMontjuic-14juny2021 

 

Presideixen el Consell: 

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

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

Sra. Aida Guillen, Gerent del Districte de Sants-Montjuïc  
Sra. Carolina López, Consellera de Barri del Poble-sec  
Sr. Eudosio Gutiérrez, Conseller de Barri del Poble-sec 

 

Consellers/es: 

Sra. Ling Ling Masferrer, GMD ERC  
Sra. Georgina Lázaro, GMD JxCat  
Sr. David Labrador, GMD Cs  
Sra. Alba Gómez, GMD BxC 

Sr. Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Persones i entitats assistents: 

AFA Escola Bosc de Montjuïc  

Alerta Poble-sec 

SOS Monuments 

Escola Jacint Verdaguer 

Diverscoop 

Taller Artesà 

Parròquies Poble-sec 

Casa de la Premsa 

Consell de Cultura Popular 

Coordinadora entitats del Poble-sec 

 

Total assistència 27 persones 

 

Tècnics/ques municipals: 

Sra. Maria Rengel,   Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Gerard Lillo,     Tècnic de participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Núria Pérez,    Direcció de Serveis a les Persones i al territori del Districte de 

Sants-Montjuïc  

Sra. Anna Llidó,    Direcció de Serveis a les Persones i al territori del Districte de 

Sants-Montjuïc  

 

Total d’assistents: 19 persones  

 

1. Informació del Regidor i situació actual COVID.  

2. Presentació dels projectes de Pressupostos Participatius del barri del Poble-sec.  

3. Pla de Barris, comissió de seguiment i projectes en marxa.  

4. Torn obert de paraules.  

https://salavirtual.barcelona.cat/ConsellBarri_PobleSec_SantsMontjuic-14juny2021
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1. Informació del Regidor i situació actual COVID.  

 

Susanna Crespo, Vicepresidenta del Consell de Barri, dóna la benvinguda al primer Consell 

presencial de l'any, cedint la paraula a Marc Serra, Regidor del Districte. 

 

Marc Serra assenyala que la pandèmia ha canviat la forma de fer participació: una part de les 

possibilitats que ofereix la tecnologia ha arribat per quedar-se, per això, malgrat que torni la 

presencialitat, se seguiran fent els Consells de Barri del futur amb opció telemàtica o 

semipresencial. 

 

Marc Serra comparteix les dades d'evolució de la pandèmia. Explica que la tendència de les 

darreres setmanes és de disminució de casos i ja està consolidada, malgrat que la desescalada 

no va tan ràpidament com agradaria. Exposa que fa 2 setmanes hi havia 105 casos actius nous 

al districte, la següent 86 i, la present, 73: el nombre de casos baixa de forma sostinguda.  

 

El barri de Poble-sec té una alta densitat poblacional (40.000 habitants en pocs metres) i 

aquest fet repercuteix que les dades són més altes que a la resta de la ciutat: la setmana 

passada hi havia 17 casos actius al barri; aquesta, 23. Això significa que no ens hem de 

relaxar: tenim ganes de recuperar la normalitat, però hem de seguir previnguts.  

 

La Taxa de Contagi (RT) ara se situa al 0,94 a Barcelona (a Catalunya és una mica més alt). 

Pel que fa als indicadors de mortalitat per COVID, també han baixat en picat. Totes aquestes 

dades positives estan directament relacionades amb la vacunació. Des de l'Ajuntament s'està 

col·laborant per agilitzar el procés al màxim: s'han cedit 36 espais municipals, s'han instal·lat 15 

mòduls a l'espai públic i 4 grans espais on s'hi vacuna, un d'ells al districte: a la Fira cada dia 

s'hi vacunen 60.000 persones. A més, s'han desplegat 62 treballadors municipals, auxiliars i 

agents cívics, col·laborant al control d'accessos a la vacunació. Ara estem ja a la franja dels 40 

als 45, fet que constitueix una molt bona notícia.  

 

Hi ha algunes zones de la ciutat on la vacunació va una mica més lenta, fet que té a veure amb 

el fet que moltes vegades la vacunació depèn del telèfon mòbil: hi ha barris on la gent no té 

smartphone o no acaben d'entendre aquest procediment. Hem habilitat diferents espais al 

districte per fer acompanyament a veïns que volen vacunar-se, però no saben com fer-ho: al 

Poble-sec, s'ha habilitat un punt de suport al Centre Cívic Albareda, cada dia està disponible 

per ajudar a treure cita. A més, hi ha 2 punts més al districte, al barri de la Marina: l'Espai 

Química i el Casal de la Capa. Conclou anunciant que a principis de setembre es vol tenir el 

70% de la població vacunada, apropant-nos a la denominada "immunitat de grup".  

 

Marc Serra recorda que l'any passat la Festa Major de Poble-sec es va haver de suspendre a 

causa de la segona onada del virus. Enguany es farà Festa Major del 16 al 25 de juliol: la 

voluntat és recuperar aquesta festa i no perdre l'articulació comunitària que aporta i que és tan 

important per al dia a dia del barri. Malgrat que serà una Festa Major atípica i que estarà 

adequada a totes les limitacions que marca el PROCICAT, valora com una molt bona notícia el 

seu retorn.   
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Com a novetat, anuncia una col·laboració amb el Festival Grec, d'un nou escenari gratuït a la 

pl. Margarita Xirgu amb un espai d'oferta gastronòmica. Aquesta proposta s'ha treballat amb  

l'Associació de Comerciants del Poble-Sec, la Xarxa de Bars i Restaurants de Poble-sec i la 

Revista Barcelona Més. Fa molts anys que es volia lligar millor l'activitat d'aquests grans 

festivals amb l'activitat econòmica i cultural del barri i enguany s'avançarà un petit pas en 

aquesta direcció. Al mes de juliol, aquest espai estarà disponible els dimecres, dijous, divendres 

i dissabte, amb espai de restauració i programació musical (l'horari, en dies laborables, serà 

fins a les 23.30 h i en festius fins a la 1.00 h). 

 

També es recupera la carpa de jocs infantils de la pl. Navas, que s'instal·larà periòdicament 

també a la pl. del Doctor Franquesa i Hortes de Sant Beltran, durant els mesos de juliol, agos t i 

setembre.  

 

Finalment, també es recuperen els patis oberts: malgrat el poc temps que queda de curs 

escolar, els patis escolars tornaran a obrir els dissabtes per recuperar-los com a places i 

equipaments esportius del barri. 

 

 

2. Presentació dels projectes de Pressupostos Participatius del barri del Poble -sec.  

 

Susanna Crespo dóna pas a Gerard Lillo, tècnic de participació del districte de Sants-Montjuïc. 

 

Gerard Lillo comparteix presentació en pantalla (https://ajbcn-decidim-

barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11708/Presentaci%C3%B3_Pressupostos_votaci%C

3%B3_CB.pdf). Destaca que el districte de Sants-Montjuïc és el districte que rep més part dels 

pressupostos participatius, amb una dotació de 3,6 milions d'euros del total de 30 que es 

destinaran a tota la ciutat. Recalca que, dels 19 projectes acceptats a Sants-Montjuïc, 6 són del 

barri de Poble-sec.  

 

Gerard Lillo Recorda que la fase de votació va del 10 al 20 de juny (fins diumenge a les 23.59 

h) i que poden votar persones de 14 anys o més empadronades a Barcelona. La votació és 

digital, si bé hi ha punts físics de suport al vot: al Poble-sec, es troben a la pl. del Sortidor i a la 

seu del Districte. A més, al Centre Cívic de la pl. del Sortidor hi ha una exposició de plafons 

exposant els diferents projectes. Es pot votar a 2 districtes (un ha de ser allà on s'està 

empadronat) i cal votar mínim 2 projectes per districte. També hi ha alguns punts mòbils de 

suport al vot, del 10 al 18 de juny, que s'ubiquen a entrades i sortides de les escoles (es pot 

consultar la informació a decidim.barcelona/pages/faqspuntsmobilssantsmontjuic). Cada 

projecte té un tòtem a l'espai públic, amb una cara amb informació del projecte i, a l'altra, el 

plànol amb la localització de tots els projectes del districte. 

 

Gerard Lillo comparteix vídeo on s'explica el procés de votació 

(https://www.youtube.com/watch?v=8GXJlFXmVGk) i enumera els projectes que es poden votar 

al barri, donant la veu als que compten amb la presència d'algun dels veïns impulsors. 

 

· Reforma del Camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica de criquet i esports minoritaris 

(1,6 milions d'euros) 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4422/proposals/29142 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11708/Presentació_Pressupostos_votació_CB.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11708/Presentació_Pressupostos_votació_CB.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11708/Presentació_Pressupostos_votació_CB.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11708/Presentació_Pressupostos_votació_CB.pdf
http://decidim.barcelona/pages/faqspuntsmobilssantsmontjuic
https://www.youtube.com/watch?v=8GXJlFXmVGk
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4422/proposals/29142
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· Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins (850.000 €) 

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/

103  

 

Sandor, de l'AMPA de l'Escola Bosc de Montjuïc, explica que es volen arreglar els camins 

perquè facilitin la comunicació del nucli urbà del Poble-sec amb les escoles i els diversos 

equipaments que hi ha a la muntanya de Montjuïc. Això permetrà crear espais segurs, 

didàctics, inclusius i útils per a tothom, en un context de recuperació ecològica de la muntanya. 

Hi havia 3 actuacions plantejades, però 1 s'ha descartat perquè ja està inclosa al Pla de 

Barris, a l'àmbit de l'entorn de les escoles. 

 

· Rehabilitem els Jardins de Walter Benjamin (300.000 €) 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/

113 

 

· Millorem els vestuaris del gimnàs de l’Escola i de l'Institut Bosc de Montjuïc (275.000 €) 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/

104 

 

· Fem un pati verd i obert al barri a l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer (236.500 €) 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/

100 

  

Anna explica que el pati obert de l'Escola Mossèn Jacint Verdaguer funciona de fa temps, però 

que necessita una zona verda, esdevenir un refugi climàtic i, alhora, una nova perspectiva de 

gènere, per tal d'amplificar els usos de l'espai, més enllà de l'actual pista esportiva on 

principalment hi van nens. 

  

· Visibilitzem el cementiri jueu de Montjuïc (50.000 €) 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/

102 

 

Dominique, representant de SOS Monuments, explica la proposta de senyalitzar l'antic 

cementiri jueu de la part alta de Montjuïc. El lloc és considerat un Bé Cultural d'Interès des del 

2009, però no s'ha fet cap intervenció. Conclou afegint que, un cop senyalitzat, l'espai permetria 

generar noves sinergies i activitats. 

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veí demana saber si les intervencions a 

escoles (patis, entorns, etcètera) depenen 

Marc Serra felicita els veïns i veïnes que han 

explicat alguns dels projectes. Pel que fa a la 

http://decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/103
http://decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/103
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/104
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/104
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/100
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/102
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/13/projects/102
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Intervenció Resposta 

de l'Ajuntament o de la Generalitat. competència a les escoles, depèn del tipus 

d'intervenció: si és a l'espai públic, la 

competència és de l'Ajuntament. Si és 

d'infraestructura, depenent del cas serà 

competència de la Generalitat o del 

Consorci. En qualsevol cas, intervenir a les 

escoles no és competència exclusiva de 

l'Ajuntament i el pes més gran dins el 

Consorci el té la Generalitat de Catalunya. El 

que fa l’Ajuntament és aportar la part de 

pressupost per aquests projectes si surten 

elegits.  

Veí felicita l'Ajuntament per la iniciativa  

dels pressupostos participatius, però 

expressa diferents consideracions:                      

· Hi ha 2 projectes que no corresponen al 

Poble-sec, sinó a la muntanya de Montjuïc. 

 

· Recorda que les primeres votacions van 

excloure la gent que no té accés digital. Ara 

valora positivament que això s'hagi arreglat. 

 

· Critica que hi ha barris del districte que no 

estan representats amb cap projecte. 

Marc Serra admet que el projecte del 

cementiri de Montjuïc podria ser més d'àmbit 

ciutat que no de barri. Malgrat això, respon 

que els pressupostos no s'adjudiquen per 

barris, sinó per districte. Així doncs, podria 

passar que els projectes que siguin 

guanyadors es concentrin a un sol barri: tot 

depèn de quants vots tinguin. De totes 

maneres, es compromet a recollir la idea de 

cara als següents pressupostos participatius: 

es tindrà en compte, perquè hi ha hagut una 

participació molt bona i és molt probable que 

es repeteixin. 

Veïna troba bé els pressupostos, però 

pensa que no es parla de la part baixa del 

Poble-sec. Denuncia que hi ha molts 

problemes a la zona de Nou de la Rambla, 

que no apareixen reflectits. Pensa que seria 

interessant tenir idees per fer també en 

aquesta zona.  

Marc Serra respon que els 6 projectes 

actuals els han triat els veïns i veïnes del 

barri, que van prioritzar-los per sobre 

d'altres. És cert que molts veïns potser no es 

van assabentar, però a tota la ciutat han 

participat al voltant de 40.000 ciutadans, que 

es considera que no es una xifra dolenta. 

També recorda que ara s'ha parlat dels 

pressupostos participatius, però que això no 

és l'únic que passarà a Poble-sec. Hi ha 

constància que la part "mar" del barri, la 

zona d'Hortes de Sant  Bertran, està més 

deixada i ha tingut un dèficit històric 

d'inversió: per això tenim el Pla de Barris que 

se n'ocuparà. 

 

 

3. Pla de Barris, comissió de seguiment i projectes en marxa.  

 

Susanna Crespo dóna pas a Núria Pérez, de la Direcció de Serveis a les Persones i al territori 

del Districte de Sants-Montjuïc.   
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Núria Pérez comparteix presentació en pantalla (https://ajbcn-decidim-

barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11730/1CS_PdB_Poble-sec_final.pdf).  

 

Explica que la comissió de seguiment del Pla de Barris es va reunir el passat dijous dia 10 per 

celebrar la primera reunió: és un espai d'intercanvi, de posada en comú i de projecció dels 

pròxims 4 anys del Pla de Barris. La idea és recollir les taules i comissions que ja existeixen al 

barri (a través del Pla Comunitari, la  Coordinadora d'Entitats, el Pla d'Equipaments, el Pla de 

Mobilitat, etcètera) i crear un espai de seguiment i amb la limitació que marca el Pla de Barris: 

l'objectiu principal és treballar amb les vulnerabilitats de la població, treballar amb un 

pressupost tancat i amb les competències que es tenen com a Ajuntament i com a districte dins 

de la limitació física del barri del Poble-sec. 

 

Destaca que el Pla de Barris treballa en 3 eixos: Accions Transversals, Inversió a l'Espai Públic 

i les accions i projectes que es puguin ananr desenvolupant (dividides en 6 àmbits: Educació / 

Salut, Drets Socials, Habitatge, Activitat Econòmica, Espai Públic i Sostenibilitat). Apunta que 

una altra de les funcions de la comissió de seguiment del Pla de Barris és definir quines 

accions són puntuals i quines tenen un recorregut més llarg i necessitaran intervencions 

futures, un cop s'acabi el Pla de Barris.  

 

Informa que actualment ja estan en marxa:  

 

 · Projecte XARSE: Al Centre Cívic del Sortidor: un programa d'acompanyament per fer la 

tramitació a  recursos i prestacions diverses, sobretot persones afectades per la crisi de la 

COVID. 

  

 · Bibliocasal: Adreçat a nens i nenes de 6 a 12 anys i que estarà obert al mes d'agost a la 

 biblioteca Francesc Boix. 

 

 · Menjallibres: Programa de reforç a la lectura i escriptura per alumnes de 2n i 3r de 

 primària, que s'iniciarà al curs 2021-2022. 

 

 · Treballs de Recerca en alimentació sostenible: Suport per a alumnes de batxillerat que 

 escullin aquesta temàtica per al seu treball de recerca al curs 2021-2022. 

 

 · Caixa d'Eines: Es potenciaran les disciplines artístiques dins l'horari lectiu. A l'Escola 

 Verdaguer, l'Escola Poble-sec i l'Institut Consell de Cent.  

 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Veïna critica que la zona de Montjuïc, al 

voltant del Palau Nacional, es troba en un 

estat "vergonyós" i molt deteriorat: les escales 

mecàniques no funcionen, les fonts ni 

sortidors tampoc i el monument a la Sardana 

està en mal estat. 

Marc Serra aclareix que el Pla de Barris, que 

per primer cop arriba al Poble-sec, és un 

procés que es fa als barris amb indicadors de 

desigualtat social més grans. El conjunt de la 

inversió que s'hi farà durant els 2 pròxims 

anys serà d'entre 10 i 12 milions d'euros. 

Recorda que al procés participatiu del Pla de 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11730/1CS_PdB_Poble-sec_final.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11730/1CS_PdB_Poble-sec_final.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/11730/1CS_PdB_Poble-sec_final.pdf


 
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 l Poble-sec. 14 de juny de 2021 7 

Intervenció Resposta 

Barris,  iniciat el passat mes de novembre, 

van arribar unes 150 propostes, que han sigut 

treballades fins a acordar les intervencions 

que ha presentat la Núria Pérez. Actualment, 

ja no s'hi poden sumar més actuacions al Pla 

de Barris: ja s'ha fet el procés participatiu i el 

pressupost és limitat.  

Veïna corrobora la intervenció anterior i 

denuncia que hi ha molts carrers 

inaccessibles per a les persones grans i amb 

mobilitat reduïda. També critica l'estat de la 

neteja del barri, així com el soroll que generen 

les terrasses del Poble-sec. Finalment, 

demana rebre les notificacions dels Consells 

de Barri directament al seu correu. 

Marc Serra explica que ara és l'espai per fer 

preguntes relatives al Pla de Barris. Per altres 

qüestions generals, es donarà resposta durant 

el torn obert de preguntes. 

 

 

4. Torn obert de paraules.  

  

Intervenció Resposta 

Veïna del C/ Cabanes manifesta que no entén 

com és que s'ha remodelat (asfaltat, 

enllumenat i altres elements) el C/ Palaudàries  

i altres, però no s'ha fet cap intervenció al seu 

carrer.  

 

Critica que als baixos de l'edifici on viu hi ha 

una mesquita on cada divendres s'apleguen 

moltes persones que no compleixen amb les 

mesures de seguretat per COVID-19. També 

manifesta dubtes sobre si el local compleix 

amb les normatives, tant de llicències 

d'activitat com de sortides d'emergència. 

Finalment, expressa que no es va demanar el 

permís de la comunitat de veïns per a iniciar 

aquesta activitat. 

Marc Serra recorda que, actualment, 

qualsevol propietari que adquireixi un local i 

compleixi amb les normatives, pot 

desenvolupar l'activitat que vulgui, sigui un 

bar, una mesquita o una església catòlica. 

Veïna d'Alerta Poble-sec, exposa 3 qüestions: 

 

· No s'ha arreglat el Monument a la Sardana. 

 

· Demana que s'instal·lin lavabos públics a les 

places, ara que tornaran a omplir-se. 

 

· Denuncia els problemes de soroll i de 

convivència que generen els bars del C/ Blai: 

malgrat que tanquin a l'hora, la gent es queda 

Marc Serra recorda que el monument a la 

Sardana va ser vandalitzat. En tractar-se d'un 

monument històric, no es pot enviar a la 

brigada municipal: s'ha de contactar a l'artista i 

s'ha de seguir tot un procediment. Actualment 

aquest procés està en marxa i la rehabilitació 

s'ha pressupostat amb 30.000 € de cost.                            

Sobre la instal·lació de lavabos públics, 

explica que s'hauria de tenir un debat de quina 

mena de lavabos volem. Primerament, cal que 
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al carrer i genera moltes molèsties al veïnat. els lavabos de tots els equipaments públics 

existents siguin visibles i accessibles. Un cop 

fet això, a les zones que no estiguin cobertes, 

s'hauria d'estudiar on cal instal·lar mòduls: si 

bé és cert que, pel seu manteniment, són 

equipaments cars. Conclou anunciant que és 

una qüestió en què s'hi està treballant i que 

espera que es pugui exposar en un futur 

consell de barri.                  

 

Sobre la neteja del barri, exposa 

problemàtiques tradicionals del Poble-sec que 

fan que la percepció sigui negativa: problemes 

amb el clavegueram, l'alta densitat de població 

o les zones d'oci. Explica que amb la nova 

contracta de neteja es podrà fer un salt 

qualitatiu que podrà millorar la situació i que 

aquesta qüestió es treballarà en futurs 

consells de barri. 

Veí del C/ Creu dels Molers denuncia:  

 

· Que l'Ajuntament hagi pujat l'IBI en plena 

pandèmia, mentre l'Esglèsia segueix sense 

pagar aquest impost.                             

 

· Que la subvenció per instal·lar ascensor a la 

seva finca arribi 1 any més tard d'haver-lo 

pagat, quan hi ha una veïna al seu bloc amb 

mobilitat reduïda.                         

 

· Que l'Ajuntament hagi pujat la factura de 

l'aigua, mitjançant l'impost de residus, mentre 

Ecoembes només recicla el 25% del que es 

diposita als contenidors de reciclatge. 

 

· Que només hi ha 3 agents de Guàrdia 

Urbana al torn de nit a tot el barri, fet que fa 

que els hi costi 1 hora intervenir quan hi ha 

situacions conflictives i perilloses.           

 

· Que els nous pisos de Creu dels Molers 

tocant amb Blai tenen preus excessius 

(d'entre 400.000 € i 525.000 €, IVA no inclòs).                  

· Que la normativa de patrimoni impedeix cap 

rehabilitació de les façanes protegides, mentre 

que al barri de Sants l'Ajuntament està 

permetent que una fàbrica faci un futur 

Marc Serra respon que quan l'actual govern va 

arribar a l'Ajuntament hi havia un dèficit 

d'agents de la Guàrdia Urbana. Calia una 

millor organització i més recursos: al llarg del 

present mandat s'incorporaran 600 noves 

places de Guàrdia Urbana, que milloraran la 

capacitat de resposta al districte. La unitat 

nocturna, que treballava a Sants-Montjuïc, 

Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts ara reduirà la 

seva zona geogràfica només a Sants-Montjuïc 

i Les Corts.                      

 

Sobre les dades d'habitatge, entén que els 

preus es refereixen a una promoció privada. 

En aquest àmbit, l'Ajuntament té poc marge de 

maniobra, si bé s'ha aprovat una normativa 

que obliga els privats a cedir una part 

d'habitatge social a cada nova promoció. Pel 

que fa a la construcció d'habitatge públic, 

recorda que actualment l'Ajuntament ha 

impulsat 2.200 pisos, sense tenir 

competències. Mentrestant, la Generalitat, que 

sí que les té, n'està construint únicament 36. 

 

Pel que fa al tanatori, recorda que el local és 

privat i que l'Ajuntament no pot vetar cap 

activitat econòmica si compleix amb les 

normatives. 
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tanatori, que el barri no vol, modificant una 

façana històrica i protegida.  

Veïna denuncia impotència quan hi ha una 

problemàtica i es truca a la Guàrdia Urbana, 

perquè no obtenen resposta. Denuncia:  

 

· Que a la muntanya de Montjuïc s'organitzen 

macrofestes sovint.                      

 

· Que s'han ampliat terrasses a tot el barri, 

que sumen molèsties a les que ja genera la 

zona del C/ Blai i han restat encara més espai 

públic del que ja manca.      

 

· Que s'hagi suprimit la subvenció de l'IBI, 

alhora que s'ha apujat l'impost.      

 

· Que ha denunciat un parell de cops 

molèsties causades per una fusteria al C/ 

Salvà 86. 

Marc Serra respon que tant el barri com la 

ciutat tenen una economia molt centrada a la 

restauració i el turisme: aquest fet ha suposat 

que, durant la pandèmia, l'economia s'hagi 

aturat. Per sort, l'Estat va desplegar una 

política d'ERTO i, des de l'Ajuntament, com 

que tampoc es podia reconvertir l'economia en 

qüestió de mesos, es va apostar per una 

política expansiva de terrasses, que ha salvat 

2.000 llocs de feina. Aclareix que les terrasses 

s'han ampliat, sobretot, on hi havia 

aparcaments de cotxes i no sobre voreres 

estretes.  

 

Així i tot, l'Ajuntament ha intentat garantir el 

descans dels veïns: totes les ampliacions de 

terrassa que s'han fet al nucli antic del Poble-

sec s'han fet amb limitació horària: tancant a 

les 23.00 h entre setmana i a les 00.00 h en 

cap de setmana. Si es veu que hi ha un bar 

que no compleix, cal trucar al 112: encara que 

no vingui la Guàrdia Urbana, la trucada 

serveix, perquè queda registrada. Al barri del 

Poble-sec s'han precintat bars per incomplir 

horaris. Recalca que les ampliacions de 

terrassa no han anat en detriment de l'espai 

públic: el 90% s'han fet prenent espai als 

cotxes. Admet que el tema de les terrasses és 

molt sensible, però reivindica les mesures 

valentes que es van prendre en casos com el 

de la limitació horària al C/ Blai.          

 

 

Veïna de la Comissió de Seguiment del barri 

de Font de la Guatlla-Magòria, exposa:  

 

· Que a l'ordre del dia d'avui no apareixia 

l'acta del Consell de Barri anterior. 

 

· Que els responsables polítics de l'anterior 

mandat haurien d'assumir responsabilitats i 

donar explicacions dels problemes actuals del 

barri. 
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· Que els barris obrers com Poble-sec i Font 

de la Guatlla mereixen respecte i atenció. 

Veïna del C/ Pedreres demana:  

 

· Que es faci més pedagogia amb els bars del 

C/ Blai, ja que sembla que no respecten els 

horaris limitats per, segons afirmen, 

ignorància.  

 

· Que es faci una campanya pedagògica pel 

que fa a la neteja i el civisme.         

 

· Saber si es farà alguna actuació amb 

l'assentament que hi ha al cantó del seu 

domicili, que genera problemes de 

convivència. 

Marc Serra recorda que els horaris del C/ Blai 

estan reduïts, entre setmana a les 23.00 h i el 

cap de setmana a les 00.00 h. Si hi ha cap bar 

que ho incompleix, cal trucar al 112.  

 

Es mostra d'acord que cal també pedagogia 

amb la qüestió de la neteja. 

Veïna en representació de La Fira o la Vida i 

la Plataforma Recuperem les Tres Xemeneies, 

exposa: 

 

· El recinte firal de Montjuïc és una de les 

concentracions de sòl públic més grans que hi 

ha a la ciutat. El contracte de cessió de l'espai 

expira el 2025 i, des de la Fira o la Vida, amb 

el suport de més de 60 entitats de la ciutat, es 

proposa a l'Ajuntament que siguin els 

barcelonins i les barcelonines qui decideix el 

futur d'aquest espai. Malgrat això, en 

novembre del 2019, l'Ajuntament va aprovar el 

finançament d'un projecte decidit des de la 

Fira2000 SA sense cap participació ciutadana, 

fet que constitueix una extensió de facto de la 

cessió.          

  

 

· Demana saber si el govern municipal 

considera que aquestes decisions sobre un 

gran bé comú de la ciutat són prou importants 

per afrontar-les amb transparència i 

participació. 

 

· Demana saber si la ciutadania podrà decidir 

sobre aquest l'ús d'aquest espai, considerant 

la manca d'habitatge assequible i equipament 

actuals. 

 

Marc Serra respon que els dos espais citats, la 

Fira i les Tres Xemeneies, són estratègics per 

al barri. Les úniques opcions de solucionar la 

manca d'equipaments que hi ha al barri, 

depenen d'obtenir un bon acord en aquests 2 

àmbits.  

 

Sobre la Fira de Montjuïc, és cert que 

l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb 

altres agents, van signar un conveni amb Fira 

2000 SA. En aquest conveni, s'especifica que 

els usos definitius de l'espai es definiran 

mitjançant un procés participatiu, que s'espera 

que es pugui arrencar a la pròxima tardor.  

 

Sobre les Tres Xemeneies, explica que 

l'Ajuntament intentarà arribar a un bon acord 

amb el fons d'inversió que ha comprat els 

antics edificis d'Endesa. Posa com a exemple  

el que s'ha aconseguit a la Mercedes: 

aconseguir que l'empresa cedeixi espais per a 

equipaments. Com a Ajuntament, el 

compromís és no fer un "pelotazo", 

requalificant i provocant que el fons guanyi 

molts diners. Però, tampoc es vol deixar que la 

zona es degradi. S'està treballant en aquesta 

qüestió i s'intentarà que el mateix fons 

d'inversió vingui al Consell de Barri o a un 

altre espai a explicar-se. 
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· Demana saber al detall el projecte "Univers 

Montjuïc" i quin percentatge dedicarà aquest 

projecte a habitatge assequible, equipaments i 

espais dedicats a l'economia circular i quin 

percentatge es dedicarà als usos de la Fira.  

 

· Sobre les Tres Xemeneies, explica que, si 

l'actual inversió d'oficines de luxe "surt bé" a la 

propietat, es gentrificarà encara més el barri. 

Si surt malament, passarà com amb el 22@.                           

· Finalment, denuncia la manca d'habitatge 

públic, la vigència dels desnonaments i la 

manca d'equipaments. 

Veïna del barri demana:                     

 

· Saber quin és l'estat de la pacificació del C/ 

Piquer 

 

· Aclareix que ella assisteix al Consell de Barri 

per temes d'interès general i que no se sent 

representada per queixes molt concretes 

sobre aspectes com si a una font li falta aigua 

o no, en un context d'emergència social, 

desnonaments i desigualtat. 

Marc Serra respon que la pacificació del C/ 

Piquer s'executarà al llarg dels pròxims 2 

anys, dins del Pla de Barris, amb un 

pressupost inferior a 2 milions d'euros. Es vol 

reconvertir un carrer comercial en un carrer de 

passeig, dignificant les voreres. Les obres 

s'iniciaran a finals del 2021.       

 

Sobre la inversió social, enguany s'han 

incrementat 30 milions d'euros al pressupost. 

Barcelona és la ciutat de l'Estat que fa més 

inversió social. Malgrat això, mentre no hi hagi 

una llei que reguli la pujada dels lloguers, serà 

impossible arribar a un equilibri. 

Veí del barri, demana:                 

 

· Saber què ha passat amb l'assentament que 

hi havia al solar del C/ Blesa, que fou 

desallotjat al febrer.                

 

· Quines mesures en matèria d'habitatge 

s'estan prenent al barri, per a evitar 

desnonaments i pisos turístics.           

 

· Que hi hagi una mica més de memòria, ja 

que considera que avui dia el barri està molt 

més net que no pas fa 10 anys. 

Marc Serra respon que el solar era propietat 

d'un fons d'inversió, Cerberus. Veïns sense 

llar havien construït un assentament, si bé no 

generaven un problema de seguretat, sí que 

suposava molèsties. Es va oferir una solució a 

les persones que hi vivien, si bé és cert que la 

majoria no la van acceptar. Finalment, s'ha 

arribat a un acord amb el fons d'inversió 

perquè hi habiti un espai públic.       

 

Marc Serra respon que enguany s'han habilitat 

600 noves places per a persones sense llar, 

que se sumen a les 2.000 que ja hi havia a la 

ciutat de Barcelona. Pel que fa als pisos 

turístics, recorda que, quan l'actual govern va 

arribar a l'Ajuntament, no hi havia cap 

normativa que regulés els pisos turístics. El 

juliol del 2016 es van suspendre les noves 

llicències de pisos turístics i ja no se n'han 
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donat més, fet que ha fet proliferar els 

apartaments turístics il·legals, que es poden 

denunciar i acaben sent sancionats per 

l'Ajuntament.  

Veí de l'Escola Sant Pere Claver, demana:     

 

· Tenir les voreres de l'entrada de l'escola més 

ampliades, encara que sigui amb línies a terra 

o tanques mòbils. Aquesta és una demanda 

que s'ha fet de fa temps i és necessària de 

cara al curs vinent, ja que el programa 

"Protegim les Escoles" no serà efectiu fins a 

l'estiu del 2022. 

Marc Serra explica que hi ha una intervenció 

programada per al 2022 i que, al llarg del curs 

vinent, es pugui fer tant el procés participatiu 

com el projecte executiu. Admet que li hagués 

agradat fer-ho abans, però que durant el 2021 

es faran 21 intervencions en escoles. De totes 

maneres, s'estudiarà l'opció de fer alguna 

intervenció provisional.  

Veïna reitera que la Guàrdia Urbana no 

respon i que, aquest fet, genera angoixa. 

Exigeix que l'Ajuntament faci complir les lleis i 

recorda que el descans i la salut de les 

persones són fonamentals.      

 

Critica que el regidor no ha donat cap 

resposta ni al tema de les festes a Montjuïc ni 

al de la pujada de l'IBI. 

Marc Serra afirma que hi ha constància de les 

festes puntuals de Montjuïc i que aquestes 

generen molèsties. També explica que les 

festes a la pl. Navas o la pl. Santa Madrona 

són molt més molestes i, quan s'hi produeixen 

allà, s'intervé molt més ràpidament. També 

explica que aquest fenomen està relacionat 

amb el tancament de l'oci nocturn i que 

s'espera que quan aquesta activitat torni a 

reobrir pròximament es notarà un canvi.  

 

Pel que fa al nou IBI, pactat amb els grups de 

l'oposició, preveu pujades en funció de la zona 

on es viu i de la tipologia del propietari. 

Explica que ha tingut molt més impacte als 

barris alts de la ciutat i que es pot exposar al 

detall en un futur consell de barri. Conclou 

afegint que si es vol més despesa social, més 

neteja i més seguretat, això repercuteix també 

en pagar més impostos. 

Veí de l'Associació Casa de la Premsa, 

exposa: 

 

· Que els carrers són espai públic, però 

l'Ajuntament cobra per l'Àrea Verda i la Zona 

Blava. 

 

· Demana saber si l'expansió de les terrasses 

a l'espai públic serà temporal i si hi haurà 

també un descompte a la Zona Blava i l'Àrea 

Verda. 

 

· Al C/ Vallhonrat 8 s'està edificant, però no hi 

Marc Serra es compromet a prendre nota de 

la situació al C/ Vallhonrat, 8 i que s'estudiarà.  
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ha cap senyalització per a les persones que 

van per la vorera.                   

Veí exposa:                                   

 

· Que es van gastar molts diners en 

propaganda durant la pandèmia, mentre que 

Serveis Socials van molt desbordats.        

 

· Denuncia que el regidor evita les qüestions 

sensibles, fent com tots els polítics. Demana 

claredat, transparència i honestedat.             

 

· Denuncia de nou tant la pujada de l'IBI com 

la qüestió de la subvenció a l'ascensor, 

exposada abans. 

  

 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió.  

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


