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

VERMELL 

 
Data: 16 de febrer de 2021, 18.00 h 
 
Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/lamarina/f/2771/meetings/4239 
 
Presideixen el Consell: 

Sr. Marc Serra,    Regidor del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Esther Pérez,   Consellera dels barris de la Marina 
Sra. Maribel Sánchez,  Consellera dels barris de la Marina 
Sra. Anna Trapero,   Vicepresidenta del Consell de Barri de la Marina de Port 
Sr. Manuel Coronado,  Vicepresident del Consell de Barri de la Marina del Prat 

Vermell 
 
Consellers/es: 
Sr. Xavi Farré,    Conseller Tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 
Sr. Jaume Gaixas,   GMD BeC 
Sr. Ancor Mesa,   GMD BeC 
Sra. Lourdes Vidrier,   GMD ERC 
Sra. Georgina Lázaro,   GMD JxCat 
Sr. David Labrador,   GMD Cs 
Sra. Alba Gómez,  GMD BxC 
 
Membres d’entitats: 
Coordinadora d'AAVV i comerciants de la Marina 
Federació Taula d'Esports la Marina 
Club Esportiu la Marina 
Club d'Escacs la Cadena 
Memorial Democràtic Treballadors/es SEAT 
AVV Can Clos 
AVV la Vinya 
 
Tècnics/ques Municipals: 
Sra. Sònia Frias,   Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Maria Rengel,  Directora 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. Lídia Pérez,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 
Sra. M. Elena Molina,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de 

Sants-Montjuïc 
Sra. Aurora López,  Institut Municipal d’Urbanisme 
 
Total d’assistents: 27 persones 
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Ordre del dia 

1. Benvinguda i informació del Regidor. 
2. Premis Sants-Montjuïc. 
3. Presentació de la Oficina de La Marina del Prat Vermell. 
4. Presentació de la gestió cívica del Poliesportiu La Marina. 
5. Torn obert de paraules. 

 
 
 

1. Benvinguda i informació del Regidor. 

 
Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda al Consell de Barri de 
La Marina de Port i La Marina del Port Vermell i fa un repàs dels punts de l’ordre del dia. 
 
El Regidor explica els projectes que s’han desenvolupat al llarg dels darrers mesos al barri, o 
relacionats amb el barri. 
 

S’ha aprovat el Pressupost municipal, el qual permet desenvolupar projectes a La Marina de 
Port i La Marina del Prat Vermell. Alguns dels projectes que permetrà el Pressupost dibuixar 
són els següents: 

• Centre d’Atenció Integral de La Marina, integrant en un sol equipament diferents equips 
de Serveis Socials i Atenció a la Ciutadania, alliberant alhora el centre de Pepita 
Casanellas. 

• Millores en l’espai públic.  
o Carrers de la Foneria i del Segura, reurbanització i ampliació de voreres. 
o Plaça de Falset i els seus entorns, un projecte treballat amb el veïnat. 
o Projecte de la Bòvila i Can Clos, urbanització de la zona. 

• Redacció del projecte executiu de la piscina i sala fitness de La Marina.  
• Procés participatiu per la remodelació del passeig de la Zona Franca. 

 
Manuel Coronado, Vicepresident del Consell de Barri de la Marina del Prat Vermell, felicita 
l’escola de Can Clos, que fa 50 anys, per mantenir la seva escola. Ànima a les administracions 
a continuar invertint en educació i sanitat pública. 
 
 
2. Premis Sants-Montjuïc. 

 
Esther Pérez, Consellera dels barris de la Marina, introdueix les bases dels premis Sants-
Montjuïc i explica l’objecte de l’edició d’enguany, qui pot presentar-se, quan i com, i la 
composició del Jurat. Més informació al següent enllaç:  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/lamarina/f/2771/meetings/4239  
 
 
3. Presentació de la Oficina de La Marina del Prat Vermell. 

 
Aurora López, responsable de la Oficina de La Marina del Prat Vermell i referent de l’Institut 
Municipal d’Urbanisme, presenta la Oficina de La Marina del Prat Vermell, que serà l’òrgan 
encarregat de liderar el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-
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Montjuïc. Es transformarà un entorn de 75 hectàrees per crear un nou barri amb 12.000 
habitatges i 28.000 habitants, i un nou pol de vida i activitat econòmica que inclourà entre 8.000 
i 11.000 nous llocs de treball. Més informació al següent enllaç:  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/lamarina/f/2771/meetings/4239  

 

Intervenció Resposta 

Tomàs Martínez: el problema amb el 
cadastre afecta només al barri de La Marina 
o a tota la ciutat? 

Aurora López: Està passant arreu de 
Barcelona. Abans l’Ajuntament tenia les 
mateixes bases que el cadastre, però eren 
molt antigues, i quan s’han actualitzat s’han 
produït problemes de coordenades. Això es 
tradueix en tràmits que s’allarguen en el 
temps.  

Abdó Florencio:  

• Quan acabaran les obres? 

• Quan es farà una reunió amb els 
veïns i veïnes de l’edifici Encuny 7? 

Marc Serra: Cadascuna de les parcel·les 
tenen el seu propi calendari. En el calendari 
del Parc Central de La Marina, que és un 
dels projectes centrals, està previst que 
s’inicien les obres abans de finalitzar el 
mandat.  
Aurora López: La idea és publicar la licitació 
de les obres del Parc Central de La Marina 
aquest 2021. Teniu en compte que el 
calendari general del projecte general és 
d’uns 15 anys.  

 

4. Presentació de la gestió cívica del Poliesportiu La Marina. 

Andreu Farrera, de la Federació Taula d’Esports de La Marina, fa repàs de la creació de la 
Federació, l’any 2016, i valora la gestió cívica del Poliesportiu La Marina, explicant quines 
activitats esportives es desenvolupen a l’equipament i quin ha estat el procediment i l’evolució 
d’aquesta gestió. El representant de la Federació assenyala que qualsevol entitat esportiva del 
barri que necessiti espai per portar a terme les seves activitats pot adreçar-se al Poliesportiu. 
 
Maria Rengel, Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, valora molt 
positivament la gestió cívica de l’equipament per part de l’entitat. Posa en valor tenir una 
Federació que agrupa tantes entitats esportives del barri i indica que, des del Districte, s’aposta 
per continuar el conveni entre la Federació i l’Ajuntament.  
 
Sergio Delgado, Director del Poliesportiu La Marina, se suma a la valoració positiva de la gestió 
cívica. Quant a la futura piscina i sala de fitness, que ha presentat el Regidor, es demana que 
es desenvolupi el projecte juntament amb les entitats del territori, comptant amb les seves 
valoracions.  
 

Intervenció Resposta 

Tomàs Martínez: Valora positivament la 
gestió de l’equipament. Es podria potenciar 
el ping-pong al Poliesportiu La Marina? 

Andreu Farrera: Si una entitat està 
disposada a fer ping-pong, estem oberts a 
incorporar-ho a l’oferta de l’equipament. 
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5. Torn obert de paraules 

 
Intervenció Resposta 

Rosalia: A Can Clos tenim un problema de 
plagues. Des de les comunitats de veïns ja 
s’han desinfectat els habitatges i zones 
comuns. Quines actuacions ha pres 
l’Ajuntament a l’espai públic? 

Marc Serra: Tenim en compte les 
incidències, s’han detectat i s’estan portant a 
terme intervencions. Només assenyalar que 
si són solars privats no és espai públic com a 
tal, són de titularitat privada i el Districte els 
hi derivarà si és necessari. Us mantenim 
informats de les novetats.  

Kiko: Quan es farà el canvi de nom del camp 
de La Bàscula? 

Marc Serra: Aquest canvi de nom segueix 
endavant, en principi es vol fer en un acte 
presencial al mateix camp de futbol, quan la 
situació ho permeti. Tanmateix, si hi ha 
voluntat per fer-ho en petit format, es pot 
avançar a aquest estiu, si les entitats ho 
prefereixen. 

Tomàs Martínez:  

• Una part del Pressupost municipal 
va destinat a un Pla de Barris de La 
Marina? 

• Dins d’aquest Pla de Barris de La 
Marina, hi ha prevista participació 
ciutadana? 

Marc Serra: El Regidor fa un repàs de les 
actuacions del darrer Pla de Barris de La 
Marina, algunes de les quals s’han d’acabar 
amb partides del present Pressupost 
Municipal. 
 
Quant als Pressupostos Participatius, el 
Districte de Sants-Montjuïc disposa de 3,7M€ 
per projectes d’inversió proposats per la 
ciutadania i les entitats del territori. Dels 200 
projectes presentats en la fase propositiva, 
s’està revisant que compleixen els requisits 
tècnics i, posteriorment, hi haurà una fase de 
priorització (suports, a finals de març) i 
votació dels 20 projectes amb més suports. 
Es portaran a terme els projectes més votats, 
fins esgotar el pressupost del Districte. 

Rosalia:  

• Quan finalitzaran les obres del carril 
bici del passeig de la Zona Franca? 

• Quan estarà disponible el servei de 
Bicing? 

• A una reunió a Can Clos es va parlar 
que es farien unes places 
d’aparcament a la plaça Alta, a canvi 
d’eliminar altres per facilitar un gir i 
una parada de la L23, però no hem 
tornat a saber res d’aquest tema. 

Esther Pérez: La Consellera resumeix el 
contingut de la reunió que es va fer amb els 
veïns i veïnes de Can Clos. Indica que 
Districte està esperant la resposta de TMB o, 
finalment, la parada se situa a Jocs del 92 i 
no afecta Can Clos. 
 
Marc Serra: Sobre la implementació del 
Bicing, és progressiu, es van ampliat 
estacions i nombre de bicicletes per estació. 
Les dades d’ús són positives així que es 
continuarà amb l’ampliació. 
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Intervenció Resposta 

Sobre el carril bici del passeig de la Zona 
Franca, es va comunicar que a finals de 
gener estarien finalitzades i no ha estat així. 
L’empresa encarregada va tenir problemes 
amb la climatologia i sembla que s’han 
endarrerit, però continuen avançant a bon 
ritme.  

Kiko: Ens ha arribat als veïns que a la Bòvila 
començaran a edificar aviat. Es connectarà 
la Vinya amb Can Clos? 

Marc Serra: S’ha explicat en punts anteriors. 
Serà una promoció privada amb un 15% 
d’habitatge públic. Millorarà la connexió dels 
diferents espais, però cal perfilar com serà 
aquesta connexió.  

Raquel Serrano: Quan es farà una reunió 
amb els veïns de l’edifici Encuny 7? 

Marc Serra: El Regidor explica l’adquisició de 
l’edifici Encuny 7 per part de l’Ajuntament i 
l’entrada de l’actual veïnat. Es comunica que 
el local dels baixos que està en desús es 
rehabilitarà per desenvolupar projectes 
d’economia social. El projecte està encara 
obert, s’està treballant amb les entitats 
d’economia social per acabar de tancar-lo. 
Quan es tingui un esborrany del projecte, el 
Districte es reunirà amb els veïns de l’edifici i 
de l’entorn i els hi presentaran.  

Andreu Farrera: Quant als equipaments 
esportius a l’espai públic que s’han col·locat i 
el circuit saludable, cal implementar millores, 
com explicacions i senyalitzacions de com 
fer els exercicis i quins beneficis reporten. 
També s’ha d’explicar el projecte a la 
ciutadania.  

Marc Serra: Es farà consulta i, si escau, es 
revisaran les indicacions sobre el conjunt del 
circuit de la salut, perquè encara no ha 
finalitzat la instal·lació de les màquines. 
Organitzarem una reunió amb les entitats 
esportives per fer difusió del circuit.  

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 
 
 


