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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

 

Data: 23 d'octubre de 2018, 18:30h 

Lloc: Centre Cívic Sortidor, plaça del Sortidor 

Persones Assistents: 
 
Taula Tècnica 
 
Laura Pérez, Regidora del Districte 
Xavier Farré, Conseller Tècnic 
Josep Guzmán, Vicepresident del Consell de Barri 
Carolina López, Consellera del Districte 
Xavier Martín, Responsable del Pla Parc de Montjuïc 
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri, Conseller Grup Municipal Demòcrata 
Jordi Feixas, Conseller Grup Municipal ERC 
David Labrador, Conseller Grup Municipal Ciutadans 
Jose Antonio Calleja, Conseller Grup Municipal PP 
 
Excusa la seva assistència Àngels Boix, Consellera Grup Municipal PSC 
 
 
Entitats: 
Podem Barcelona 
Radioactius 
Hort de la Font Trobada 
Castellers del Poble-sec 
AAVV Satalia 
Salvem Montjuic 
CUP Poble-sec 
Coordinadora d'Entitats 
Casa de la Premsa 
Associació de Comerciants Poble-sec 
Associació d'amics de la plaça Santa Madrona 
Associació de Comerciants Poble-sec – Paral·lel 
Parròquies de Poble-sec 
Art&Coop 
Teatre Arnau 
Unió d'Associacions de Veïns de Poble-sec 
Consell de Cultura 
Gegants de Poble-sec 
Brunch in the Park 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
 
Gerard Lillo, Democràcia Activa 
Núria Pérez, Tècnica de Barri 
Anna Llidó, tècnica Poble-sec 
 
Total d'assistents: 89 
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Ordre del dia 

1) Aprovació acta sessió anterior 
2) Informacions sobre el barri 
3) Procés resultats Avaluació Consells de Barri de 2018 
4) Procés participatiu pla d'actuació del Parc de Montjuïc 
5) Projectes d'entitats del barri del Poble Sec en marxa 
6) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 

Sense cap comentari, es dóna per aprovada l'acta anterior 
 

2. Informacions sobre el barri de Poble-sec 
 

Té la paraula la Regidora, Laura Pérez. Dóna la benvinguda a les persones assistents, i fa un 
repàs de l'ordre del dia.  
 

 Ha començat un curs d'Art urbà, que treballarà als murs de les Tres Xemeneies i el 
projecte de decoració de persianes d'algun comerç de l’eix comercial del barri, 
conjuntament amb el col·lectiu RebobinART i el departament de Joventut de 
l'Ajuntament de Barcelona. 

 Sobre les obres del carrer Radas, falta l'arbrat. L'obra del carrer Concòrdia conclourà 
sobre el mes de gener de 2019. 

 S'ha començat a treballar amb el camí escolar de Sant Pere Claver i Consell de Cent. 
Es troba en la fase de disseny de les necessitats de millora dels espais del barri pels 
infants, conjuntament amb els dos centres escolars. 

 Es destaca, d'entre les demandes del passat Consell de Barri, que ja està en marxa la 
convocatòria de la Taula de Mobilitat, el 7 de novembre. S'estudiaran temes com, per 
exemple, com afecta a les parades de bus les obres del carrer Vilà i Vilà. 

 Sobre les obres del col·lector, hi ha hagut un petit endarreriment, a causa d'un desajust 
amb l'empresa encarregada. Començarà l'1 de novembre. Aquesta obra, de gran calat, 
obre un eix principal del barri, i va ser planificada el mandat anterior. S'inicia la segona 
fase, la més costosa i més complexa, i s'espera que al juny 2019 s'iniciï la tercera fase.  

 La Comissió de Seguiment ha demanat que es treballi amb els problemes de 
convivència de la plaça de les Tres Xemeneies. Per aquest motiu, es crearà un espai 
específic per fer un seguiment sobre aquest procés. 

 El centre de culte Hassan Medina ha estat inspeccionat i compta amb la llicència 
pertinent. No consta, així i tot, cap instància per escrit d'aquesta demanda recollida al 
Consell de Barri. 

 S'ha fet una neteja especial en terres i voreres al carrer Roser. Se seguirà treballant en 
el manteniment. 

 Les queixes sobre terrasses, han donat lloc a expedientar els locals afectats.  
 
 

3. Presentació de resultats d'avaluació de consells de barri 2018 
 
Té la paraula Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte. Presenta l'enquesta d'Avaluació 
del Consell de barri, enquesta passada a tots els Consells de Barri durant l'any 2018.  
 
Amb l'aplicació del nou reglament s'han detectat millores en el funcionament d'aquest espai 
participatiu. No obstant això, l'objectiu era incorporar la mirada del veïnat per tal de mantenir els 
punts valorats positivament i aplicar millores en els elements valorats negativament. 
 
Al Poble-sec, un 43% de les persones assistents al Consell de Barri van contestar l'enquesta, 
de les quals el 47% eren dones i el 53%, homes amb una mitjana d'edat de 57 anys. 
 
La participació en els Consells de Barri es considera un espai consultiu en el 50% de les 
respostes. 
 
Es considera que el temps del Consell de Barri està ben distribuït en el 80% de les respostes. 
 
La qualitat de la informació és valorada pel 81% com a comprensible i el 18% com a molt 
comprensible. 
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Sobre la mesura en què el Consell compleix els seus objectius, el 57% valorava que “bastant”. 
No obstant això, el 31% de les persones enquestades van valorar que “poc”. 
 
En la valoració global del funcionament, el Consell de Barri del Poble-sec atorgava un 3,6 sobre 
5, és a dir un 7,2 sobre 10. 
 
A la llum d'alguns resultats detectats, s'aplicaran alguns canvis. De cara als Consells de Barri 
de Febrer i Març, per exemple, es proposa avançar l'horari per tal de facilitar la conciliació de 
tothom.  
 
S'ha facilitat una nova enquesta per tal de recollir més intervencions de cara el torn de 
paraules. D'aquesta manera es podran agrupar les intervencions de temàtica similar i 
s'assegurarà tenir el recull per tal de donar resposta per escrit en un termini de 30 dies a 
aquelles qüestions que no és possible contestar de forma immediata.  
 
S'obre un torn obert de paraules. 
 
Un veí valora que el mes de juliol no és el millor mes per fer aquest tipus d'enquestes, ja que és 
possible que moltes persones no són a Barcelona. Des de la taula es corregeix que l'enquesta 
va ser passada al juny i s'explica que aquest fet és perquè es va repartir els Consells de Barri 
de la ciutat durant tot l'any. 
 

 
4. Procés participatiu pla d'actuació del Parc de Montjuïc 

 
Té la paraula Xavier Martín, responsable del pla d'actuació del Parc de Montjuïc. 
 
Recorda que en mandats passats, s'inicià un procés de debat que culminà el 2014 amb la 
reforma del PGM de la muntanya del Parc de Montjuic. Aquest pla tenia quatre eixos principals:  
 

 Recuperar Montjuïc com a pulmó verd de la ciutat. 

 Blindar el Parc per a la construcció, llevat de rehabilitacions. 

 Apostar per la reducció en vehicle privat per la muntanya de Montjuïc, impulsant-ne el 
transport públic. 

 Desafectar el barri de la Satàlia. 

 Constituir el Consell del Parc de Montjuïc, semblant al Consell de Barri, amb la participació 
d'entitats i veïnat del parc. 

 
Amb el canvi de govern, el procés va ser aturat fins que va reprendre's la feina per part del nou 
govern. S'han actualitzat les dades diagnòstiques a nivells del 2018, incloent-hi l'impacte del 
turisme. S'han inclòs al Consell del Parc les escoles, museus i instal·lacions esportives 
properes que no en formaven part. Finalment, s'ha dissenyat un full de ruta per actualitzar el pla 
del Parc de Montjuïc. 
 
Durant la primera fase de treball es van dur a terme reunions amb els tècnics municipals 
implicats en les àrees de Cultura, Lleure, Esports, Turisme, Ecologia Urbana, Mobilitat i 
Convivència, eixos centrals de l'actualització del pla de Montjuïc. Posteriorment es va obrir el 
debat als membres del Consell del Parc perquè fessin aportacions en les diverses àrees. 
 
Es va constatar que les propostes fetes per ambdós grups eren molt semblants entre elles. 
 
Actualment, en l'última fase del projecte, s'obrirà el debat a tota la ciutadania. En aquest sentit 
es presenta avui l'apartat del procés participatiu “Montjuïc, un parc per Barcelona” de la pàgina 
web www.decidim.barcelona. Dins de la pàgina, s'hi explica el procés viscut fins ara, així com 
tots els documents que recullen tot el que s'ha parlat, des de les actes del Consell del Parc al 

http://www.decidim.barcelona/
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PGM 2014, la diagnosi del 2018 i les actes de les sessions participatives amb els agents del 
Parc. 
 
També es poden consultar les línies d'actuació que s'han marcat de cara la redacció del pla de 
Montjuïc. 
 
Hi ha una sèrie de propostes, vinculades a les línies d'actuació, que es penjaran a partir de 
novembre, pendents d'aprovació política. 
 
La ciutadania també pot fer propostes o bé donar suport a les propostes, així com fer 
comentaris sobre les propostes a través de la pàgina web. 
 
Finalment, a la pestanya de trobades, es poden consultar totes les reunions i sessions 
monogràfiques previstes. Recalca que, més enllà de la participació virtual, també es vol 
potenciar la participació presencial per totes aquelles persones que ho prefereixin. Cada barri 
limítrof amb la muntanya es farà una sessió monogràfica, així com sessions monogràfiques per 
a col·lectius concrets, com les famílies i escoles de la muntanya, col·lectius de discapacitats, i 
entitats vinculades a temes de mobilitat i ecologia urbana. Amb el Col·legi d'Arquitectes i 
lobbies interessats en el projecte, també es faran sessions. 
 
Dijous 25 hi ha convocada una reunió de la Comissió de Seguiment del procés participatiu i es 
convida a totes les entitats que hi puguin estar interessades. 
 
Es pregunta si les propostes pendents d'aprovació són les propostes fetes en els grups de 
treball. Xavier Martín respon que sí. 
 
 

5. Projectes d'entitats del barri de Poble-sec en marxa. 
 

 Júlia Gutiérrez, d'Art&Coop, Produccions i processos comunitaris: La cooperativa és la 
nova gestora del pla comunitari del Poble-sec. Es dedica a la cultura i l'acció 
comunitària, i són col·laboradores de l'Associació Maragall, ubicada al barri. Com a 
veïnes, treballadores i activistes, estan interessades en els barris, en l'àmbit sanitari i 
l'àmbit educatiu. Treballen també, a banda del Poble-sec amb Eix Besós, Montcada i 
Reixac, Ciutat Vella, Sant Martí, etc. El Projecte Rua Xic, en col·laboració amb el pla 
comunitari des del 2011 és un dels projectes que tenen en marxa. Gestionen el pla 
comunitari del barri des del Juny. La concessió s'acabarà el desembre 2019 i conviden 
a les entitats interessades es presentin com a candidates amb les seves activitats. 
Tenen intenció de continuar amb les comissions i projectes que ja s'estan 
desenvolupant, impulsar línies estratègiques com el treball amb joves, la interculturalitat 
i el gènere, amb el projecte Dones Interculturals, setmanalment. I finalment en l’àmbit 
de cultura es canalitzarà a través d'una Taula de Cultura. L'aposta és escoltar el barri i 
caminar plegats cap a la gestió conjunta del pla comunitari, perquè el barri decideixi 
quines són les necessitats i les línies de treball del pla. El 9 de novembre faran una 
jornada per presentar el pla comunitari, al Sortidor, i recollir noves propostes del veïnat. 
Tenen intenció de treballar en xarxa amb altres entitats, barris i territoris.  
 
També presenta el projecte Teatre Arnau, amb la seva reobertura. S'ha aprovat el 
projecte de rehabilitació del teatre. Mentrestant, s'ha posat en marxa la seva 
programació fora de l'edifici i a l'octubre ja s'ha presentat la programació. L'equipament 
és municipal però la gestió és cívica i és el veïnat interessat qui es dedica a la gestió 
d'aquest equipament. D'una banda, hi haurà dos espectacles, un d'ells “Carrer Hospital 
amb Sant Geroni”, estrenat el 10 de setembre, i queda pendent estrenar el primer 
espectacle comunitari, amb entitats i artistes del barri, sobre la censura i la llibertat 
d'expressió. Es presentarà al Mercat de les Flors al desembre, conjuntament amb una 
exposició sobre memòria històrica. La programació del 2019 s'està construint des del 
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grup motor del Teatre Arnau. Es convocarà una assemblea oberta per a tot el veïnat de 
Poble-sec, Raval i Sant Antoni. Per a preguntes i aportacions, escriure a 
info@artandcoop.com o placomunitaripoblesec@gmail.com 

 

 Es presenta la Càpsula d'interculturalitat per a associacions de comerciants: Detectada 
una realitat diversa en el comerç de Barcelona, i en concret, al Poble-sec, amb el 
col·lectiu paquistanès, es creu que actualment és un bon moment per aplicar el mateix 
projecte que Begoña Ruiz de Infante va aplicar al Fort Pienc amb el col·lectiu xinès del 
barri, al Poble-sec. El projecte és una col·laboració entre l'Ajuntament i l'Associació de 
Comerciants de Poble-sec. Es destaca que al barri hi ha l'associació de taxistes 
paquistanesos de Barcelona i l'associació d'estudiants paquistanesos. 
Cristina, de l'Associació de Comerciants, explica que les persones implicades són la 
Begoña, l'Ahmed, intèrpret, Neus, tècnica de comerç del barri i la Núria Pérez, tècnica 
del barri. De l'Associació hi ha participat la Francesca. Italiana, i Shahbaz, comerciant 
del barri i ella mateixa. Han repartit un tríptic, un llibre de serveis, informació de 
Barcelona Activa i una Fitxa d'inscripció a tots els comerços del barri, en català i urdú, 
traduïda per l'Ahmed. En resum s'han recorregut, durant 20 hores (8 dies), des del 
carrer Vallhonrat i Cabanes, fent 78 visites en 44 comerços. Els 44 comerços són 
d'Àsia Meridional, Amèrica Llatina i la Xina. El 92% són botigues d'alimentació, de 
moda, telefonia i reparació d'electrodomèstics. S'ha trobat que, pel que fa al model de 
negoci, hi ha negocis familiars, persones com a treballadors i model d'emprenedors. 
D'aquests 44 negocis, amb un mes s'han aconseguit 4 nous socis, un d'ells el 
vicepresident de l'associació de treballadors paquistanesos de Barcelona, i 6 comerços 
com a potencialment socis. 
S'explica que el col·lectiu d'estudiants paquistanesos s'ha apropat a la Taula de Cultura 
i celebraran conjuntament la castanyada divendres 26 al Centre Cultural Albareda. 

 

 El president de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec des de fa un any i mig inicia la 
seva presentació indicant que és la primera vegada que parla al Consell de Barri 
perquè creuen que es viu un moment crític al barri. Per una banda, destaca el projecte 
d'art urbà amb el curs de formació d'art urbà i disseny, amb l'objectiu de pintar les 
persianes dels comerços del barri. Gràcies a l'impuls de la solidaritat veïnal, s'han 
presentat persones voluntàries pels seus programes socials de suport a les persones 
del barri. Aquest voluntariat vindrà avalat per la Federació Catalana de Voluntariat, en 
els programes Baixem al carrer, Acompanyem a la Gent Gran, Poble-sec per a tothom 
(joves, immigració i joves), i Infància. Aquests quatre programes han estat impulsats per 
la Coordinadora d'Entitats. A partir de la fusió d'aquests quatre programes s'ha 
constituït el programa Compartim Poble-sec. S'han creat i fomentat espais de trobada 
veïnal per generar nous vincles, i es crearan taules tècniques amb entitats i agents 
socials del barri que ajudin als diferents col·lectius: taula de gent gran, taula d'infància, 
etc. També han donat importància a l'acollida, en específic amb la joventut, immigració i 
dones. Existeixen cursos d'idiomes, de cuina i formació per a trobar feina. Celebren 
conjuntament El Sopar del Ramadà, el Dinar de Nadal, el Carnestoltes, el Dia de la 
Dona, la Diada de Sant Jordi, la Castanyada (les persones del programa de gent gran 
ensenyarà a fer panellets a persones de programes per a immigrants). Hi ha 
preocupació per la pèrdua de la gestió del pla comunitari, i demana que es treballi 
conjuntament per tal de no malgastar diners públics, amb racionalitat i responsabilitat, 
ànim de col·laboració, i potenciar les activitats que ja existeixen. Finalment, mostra 
preocupació, tal com van expressar a l’Audiència Pública, pel tema econòmic, ja que no 
han rebut algunes de les subvencions que anualment reben i són necessàries per les 
activitats que realitzen. Finalment, comenta que ja s'ha resolt el rumor que afirmava 
que se'ls faria fora del magatzem que ocupen. Expressa també la seva preocupació per 
la manca de seguretat i l'augment de la delinqüència al barri. Demana prevenció. 
També expressa preocupació per possibles narcopisos, contaminació, brutícia, soroll, 
Parc de les Tres Xemeneies, desnonaments, etc. Ofereix col·laboració per solucionar 
aquests temes. 

mailto:info@artandcoop.com
mailto:placomunitaripoblesec@gmail.com
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 El president de CERHISEC, presidirà també la comissió organitzativa del 150è 
aniversari del barri, amb data fundacional el juny de 1869. La proposta és que hi hagi 
activitats durant tot l'any organitzades pels col·lectius i entitats que hi estiguin 
interessats. S'obrirà una pàgina web que funcionarà com a programa on es penjaran 
totes les activitats. Es crearà un logo del 150è. La coordinadora no organitzarà 
activitats. CERHISEC, donarà suport en l’àmbit històric.  
Al gener es farà una roda de premsa anunciant la festa, que finalitzarà al voltant de 
Nadal del 2019. Els objectius són el sentiment de pertinença, empoderar el veïnatge, 
visibilitzar les entitats, i emplaçar les entitats col·laboradores a dissenyar el Pla de Futur 
del Poble-sec al gener 2020. Les reunions s'anunciaran a través de ZonaSec. 

 
6. Torn obert de paraules. 

 
Comentari / pregunta Resposta 

Sergi Vázquez: 

 Per què s'ha tornat a aturar el funicular a 
l'hivern, mentre el funicular de Vallvidrera 
l'aturada tècnica és a l'estiu? Demana que 
es canviï. 

 Les AAVV de Poble-sec i altres barris de 
Barcelona es van reunir amb l'alcaldessa. 
Es va donar un termini per parlar amb el 
Districte i demana una data. 

Laura Pérez recorda que fa anys que 
insisteixen amb el funicular, sobretot per 
l'afectació a la muntanya i les escoles. Tornarà 
a posar-ho de manifest, perquè està d'acord 
que no pot ser que estiguin sis mesos sense 
aquest servei. 

També explica que no va poder assistir en 
aquella reunió per un tema de disseny de la 
reunió. Aviat es posaran en contacte amb les 
AAVV per posar data de la reunió. 

Víctor. Al carrer Murillo, demana prevenció 
de la protecció per les persones, en temes 
d'evacuació, per les persones que van al 
menjador. 

Afegeix també que els postes elèctrics de 
Fonthonrada encara no estan solucionat. 

Es respondrà per escrit. 

Josep Salvador es queixa de la problemàtica 
dels gossos, de la manca de  vigilància, i 
comenta la mort al carrer Tapioles d'un 
matrimoni gran. 

Laura Pérez explica que s'han fet programes de 
sensibilització i tinença responsable adreçats a 
les persones responsables de gossos, i s'està 
pensant una ordenança de gossos. 

Sobre la parella del carrer Tapioles, no té la 
informació a mà. Hi va haver l'assassinat 
masclista i posterior suïcidi de l'assassí, es va 
fer un protocol de ciutat i un minut de silenci.  

Gianluca Manuli, 

ha llegit un nou sistema de disposició policial 
als barris del centre de Barcelona. Demana 
com això pot afectar al Poble-sec, tenint en 
compte els dos apunyalaments i el tiroteig 
que han tingut lloc els últims dies. 

Laura Pérez explica que les actuacions a un 
Districte no afecten als altres, i es revisa 
constantment les actuacions que es fan. Es 
congratula de la bona coordinació entre Mossos 
d'Esquadra i Guàrdia Urbana al Districte de 
Sants-Montjuïc. 

Javier Velasco, 

En relació a les obres, informa al Districte 
que està quedant molt malament quant a 
informació al veïnat pel que fa al col·lector de 
pluges. 

Laura Pérez reconeix que hi ha hagut un 
endarreriment i per transmetre tota la 
informació que es vulgui tenir es pot convocar 
una Comissió de Seguiment. Recorda que les 
preguntes tindran resposta per escrit. 
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Degut a aquests canvis, demana si s'ha 
pensat a parlar amb el veïnat sobre com 
acabarà el carrer. 

Anna Soler recorda que fa un any que es 
faria una Oficina d'Habitatge conjuntament 
amb el barri de Sant Antoni. Pregunta quan 
s'obrirà. 

Xavi Farré respon que l'Oficina d'Habitatge 
encara no és una realitat, tot i que s'ha treballat 
per alliberar un local municipal a Ronda de Sant 
Pau. Al proper Consell de Barri es comunicarà 
als col·lectius que treballen habitatge al barri si 
hi ha nova informació. 

Maria Teresa Salvat, llegeix la resposta dels 
tècnics sobre una pregunta referent a la 
neteja, que posa de relleu que la 
problemàtica és la manca de civisme del 
veïnat. Destaca que la problemàtica dels 
orins no són únicament de gossos sinó 
sobretot de persones, especialment a la 
Plaça del Molino.  

També es queixa de la problemàtica de les 
bicicletes dins del barri, on no hi ha carril bici. 

Laura Pérez explica que a nivell de ciutat es 
treballa amb la problemàtica motos i bicicletes.  

Montserrat Pons, desitja que es facin les 
actuacions presentades per Xavier Martin, ja 
que la zona de l'Exposició no està en bones 
condicions.  

 

Vicenç Martínez està preocupat pels escolars 
del barri, havent vist que no són prou 
segures i hi ha molta brutícia a la vora, que 
provoca moltes picades als infants de 
l'escola bressol Nic i l'escola Poble-sec. 

Es respondrà per escrit. 

Roco Stinghauser, vol reflexionar sobre la 
seguretat al barri. Ha vist atracaments al 
carrer Blai, apunyalament al carrer Radas 
per temes de droga, acampada de gent que 
dorm a la vora del Barcelona Teatre Musical i 
es baralla. Pensa que és greu i que no pot 
ser que la Guàrdia Urbana estigui 
desbordada. 

A nivell de neteja, destaca que quan hi ha 
força dies festius seguits, els serveis mínims 
són insuficients.  

Demana també que s'utilitzin els suports 
digitals per respondre, no només per difondre 
el que es fa des de l'Ajuntament. 

Es queixa de les obres del carrer Radas, 
cosa que ha afectat als comerciants del 
carrer a causa del retard. 

Finalment, es lamenta que el pla del Parc de 
Montjuïc arribi a sis mesos abans de les 
eleccions, quan fa temps que l'estat del Parc 
és deficient. 

Laura Pérez explica que no és funció de la 
Policia de Barri el tema de drogues o 
delinqüència, sinó de Mossos d'Esquadra. 
Destaca que també s'han preocupat dels 
indicadors de sensellarisme, menors no 
acompanyats que han arribat al barri, i s'ha 
treballat amb coordinació entre els diferents 
agents i institucions implicades per tal que es 
pugui millorar la qualitat de vida d'una persona. 
L'Ajuntament de Barcelona està donant servei a 
moltes problemàtiques que transcendeixen les 
competències municipals, i els serveis estan 
saturats. 

Pel que fa a les xarxes del Districte, indica que 
ni el partit al govern ni la regidora les fan servir 
per exposar la seva activitat política. No obstant 
això, ella personalment va demanar que es fes 
la neteja de la Plaça i reitera la millora de la 
neteja un cop es va realitzar dues hores més 
tard.  

Xavi Farré recorda que el Comunity Manager, el 
dissabte al matí, no està operatiu perquè està 
fora del seu horari laboral. La plaça Navas es 
neteja al vespre i al matí, conscients de l'ús 



 
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, 23'octubre de 2018  9 

nocturn que té. 

Raquel López reitera el tema dels 
excrements de gos.  

Com a veïna del carrer Blai, denuncia que la 
llicència de terrasses no és prou respectuosa 
amb el veïnat i pensa que potser s'hauria de 
diversificar el carrer, que només són 
terrasses i bars. 

Xavi Farré explica que l'ordenança de terrasses 
va ser aprovada entre districte, veïnat i 
restauradors, els quals van recórrer als tribunals 
perquè consideraven que no es respectaven els 
seus drets d'ús de l'espai públic. L'ajuntament 
ha reduït taules i horaris, i tot i així s'està a 
l'espera d'un recurs judicial.  

Explica que sí que s'inverteix temps i diners per 
fer inspeccions. 

Un cop surti la sentència, es podrà tornar a 
discutir sobre el tema, i ara mateix no es poden 
fer noves actuacions. 

Gianluca Manuli es congratula que la 
Concòrdia sigui un carrer peatonal, però 
demana on són els contenidors que hi havia 
abans. Proposa que es posi cartelleria també 
per donar la nova ubicació dels contenidors. 

Es respondrà per escrit. 

Jose Antonio Samartino denuncia que s'han 
tallat arbres centenaris al costat de La Unió 
Esportiva Poble-sec. 

Creu que la brutícia continua a tot Montjuïc. 

Xavi Farré demanarà un informe sobre la tala 
d'arbres. No obstant això, explica que després 
de les pluges es va valorar que alguns 
exemplars s'havien de tallar per qüestions de 
seguretat. 

Transmetran la informació als tècnics de Parcs i 
Jardins especialitzats i demanen com i quan 
faran la reposició de l'arbrat. 

Pregunta com està el tema d'equipaments de 
Montjuïc. No s'ha tornat a tenir notícies sobre 
el tema. 

En els últims Consells de Barri i reunions a 
Creu Coberta, s'ha demanat que es 
rearboritzi i es mantingui, i no entenen per 
què es talen arbres. Demanen que si se'n 
talen, es reposin.  

Sí que celebra que enguany s'ha deixat florir 
l'acanto. 

Pel que fa a l'equipament, Xavi Farré explica 
que el solar no està descartat per a possible 
equipament. Això va sorgir des de la 
desafectació de la Satalia, feta molt recentment. 

Jordi Salvat comenta que a Montjuïc no s'ha 
invertit des de fa anys. Parla del projecte 
Acròpolis Verda, aprovat fa anys, i no n'ha 
tornat a saber res més. 

Xavi Farré explica que l'Acròpolis ha de ser 
actualitzada, vint anys després de la seva 
proposta. Es comprometen com a govern a tenir 
uns pressupostos per executar els objectius 
establerts al pla de la muntanya de Montjuïc. 

Jose Maria Cruset, com a veí de la Satàlia, 
denuncia una tala d'arbres recent d'unes 
acàcies de més de 10m d'alçada i 1m de 
gruix. A banda de la pèrdua dels beneficis de 
la vegetació, també ha causat augment de la 
contaminació acústica.  

 

Gianluca Manuli, observa que hi ha alguns 
carrers (Concòrdia, Olivera, Elcano) on els 
baixos estan buits. Pregunta si hi ha algun 
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pla de desenvolupament econòmic per 
augmentar l'arribada de nous comerços i 
recuperar els que s'han perdut. Si això no és 
possible, per no tenir més bars, planteja la 
possibilitat de reconvertir els baixos en 
habitatge social abans no acabin ocupats. 

Un veí explica que el bus barri, a moltes 
ciutats europees, són molt importants, ja que 
permeten la mobilitat de la gent gran. Els 
busos que funcionen pel Poble-sec són vells 
i han produït la caiguda d'algunes persones 
que van a comprar al mercat.  

Demana que els conductors també tinguin 
una sensibilitat especial. També que es 
permeti usar ambdues portes tant per entrar 
com per sortir. 

Xavi Farré recorda que estan fent canvis en la 
xarxa de transport públic, per tal de millorar-ne 
el conjunt i la freqüència.  

Una veïna denuncia que a les escales al 
costat del camp de futbol hi ha un grup de 
nois organitzats que atraquen a turistes.  

Un altre veí afegeix que al Parc de la 
primavera, també ocorre sovint. Demana 
més vigilància. 

Laura Pérez recorda que encara que no surti al 
Consell de Barri, sí que hi ha coneixement 
d'aquests fets. 

Pel que fa als assaltaments i robatoris, estan al 
corrent i en contacte amb les ambaixades i 
Mossos d'Esquadra., 

Un veí es queixa de la recollida de deixalles 
a les 4 del matí. Creu que no és incompatible 
amb el circuit del bus 121.  

També denuncia els clubs cannàbics que 
venen marihuana a turistes. 

Laura Pérez explica que amb la renovació de la 
flota, alguns d'aquests problemes se 
solucionaran. 

Demanarà informes sobre aquests locals. 

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.  


