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

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC
Data: 20 de març de 2019, 18.00 h
Lloc: Escola Mossèn Jacint Verdaguer (C/ Lleida, 24)
Presideix el Consell:
Sra. Laura Pérez, Regidora del Districte
Sr. Josep Guzman, Vicepresident del Consell de Barri
Sra. Carolina López, Consellera de Barri
Sr Xavier Farré, Conseller tècnic
Sr. Francesc Jiménez Gusi, gerent del Districte
Consellers/eres:
Sr. Sergi Sarri, GMD Demòcrata
Sr. Jordi Fexas, GMD ERC
Sr. Àngels Boix, GMD PSC
Sr. Fernando Alcalde, GMD C’s
Sr. David Labrador, GMD C’s
Sr. José Antonio Calleja, GMD PP
Entitats:
AAVV plaça Santa Madrona
Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Guàrdia Urbana
Som Paral·lel
Associació de comerciants Poble-sec/Paral·lel
Salvem Montjuïc
AMPA Bosc
Parròquies Poble-sec
Casa de la Premsa
Associació de Pares de Discapacitats Psíquics del Poble-sec
Fundació Artesà
Consell Tradicional Poble-sec
Tècnics/ques Municipals:
Sr. Xavier Martin, tècnic responsable del Pla de Montjuïc
Sra Ariadna Ros, tècnica de prevenció del districte
Total d’assistents: 41 persones

Ordre del dia
1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2) Situació actual del barri.
3) Retorn del procés participatiu del Pla Actuació del Parc Montjuïc.
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4) Retorn dels projectes de millora de les relacions a l’espai públic: oci nocturn, art
urbà i altres.
5) Torn obert de paraules.
Inici de la sessió
Josep Guzmán dóna la benvinguda a l’últim Consell de Barri ordinari de la legislatura.
Proposa deixar l’aprovació de l’acta anterior i la situació actual del barri del Poble-sec
(punts 1 i 2) per just abans del torn de paraules. L’ordre del dia queda, llavors, de la
següent manera:
1) Retorn del procés participatiu del Pla Actuació del Parc Montjuïc.
2) Retorn dels projectes de millora de les relacions a l’espai públic: oci nocturn, art
urbà i altres.
3) Situació actual del barri.
4) Aprovació de l’acta anterior.
5) Torn obert de paraules.
1. Retorn del procés participatiu del Pla Actuació del Parc Montjuïc.
Xavier Martín, tècnic responsable del Pla del Parc Montjuïc, presenta el punt sobre el
procés de tancament del procés participatiu del Pla d’Actuació del Parc Montjuïc. El
procés ha constat de tres fases: una primera de treball intern municipal, una segona
de treball amb els principals agents i, per últim, una tercera de procés de participació
ciutadana. La darrera d’aquestes fases, oberta a la ciutadania, es va conduir des de
l’espai virtual de participació Decidim Montjuïc. Tota la documentació està penjada a la
pàgina web. Es tracta de dos documents: l’informe de la Jornada de Cloenda del 26
de gener i la presentació de la mateixa jornada, on es va recollir la participació del
veïnat. Tot plegat es resumeix en sis blocs:
Bloc 1: Un parc pel veïnat i amb projecció de ciutat: potenciar l'activitat comunitària de
Montjuïc, que proposa:
 Ordenar i racionalitzar l’oferta de la muntanya, intentant reduir el nombre
d’actes, especialment els que són molestos per al veïnat.
 Millorar la comunicació de la muntanya: interna, per a programadors i
operadors, i externa, per a la ciutadania, en general, i veïnat, en particular.
 Generar i enfortir els vincles entre la muntanya i la ciutat. És a dir, potenciar els
espais i les activitats per als infants i facilitar l’accés a les activitats del parc
(amb preus reduïts pel veïnat).
 Generar una estratègia de sostenibilitat i ús eficient dels recursos.
 Planificar la gestió i usos dels equipaments del Parc.
Bloc 2: Un parc d'espais diversos: recuperació de la muntanya com a gran pulmó verd
de la ciutat de Barcelona:
 Elaborar un mapa de soroll de la muntanya.
 Agenda prioritzada per la reconversió d’equipaments existents.
 Endreçar i millorar els elements de la via publica, ja que hi ha hagut
reclamacions sobre la manca de lavabos, zones de pícnic, etc.
 Recull d’incidències, a través del sistema IRIS.
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Desenvolupar una estratègia de catalogació, recuperació i manteniment del
patrimoni natural i històric. Es crearà un centre d’interpretació de la muntanya
de Montjuïc.
Definir mesures de prevenció d’esllavissades, inundacions i altres fenòmens
meteorològics i geològics lligats amb el Pla Clima 2018-2030.

Bloc 3: Un parc accessible, optimitzar la mobilitat:
 Treballar pel foment d'una mobilitat sostenible al Parc.
 Potenciar l’ús del transport públic i reduir l’ús del vehicle privat al parc.
 Repensar el recorregut dels autobusos.
 Fomentar la mobilitat a peu i en bicicleta.
 Ampliar la xarxa de carrils bici.
 Potenciar la connexió de Montjuïc amb l’eix litoral. Treballar conjuntament amb
els barris del Poble-sec i la Marina per redefinir la connectivitat amb els barris
de la resta de Barcelona a través d’un desdoblament de la Ronda Litoral.
 Definir i regular els espais d’aparcament: Definir l’estacionament temporal i
l’aparcament dels busos turístics, millorar la gestió de l'aparcament de vehicle
privat, especialment per activitats com concerts.
Bloc 4: Un parc protegit, vetllar per la seguretat de les persones:
 Impulsar una estratègia de prevenció i millora de la seguretat al parc,
incrementant la vigilància i establint un protocol preventiu d’incidències, tant per
actes vandàlics com per als robatoris.
 Repensar el paper dels agents cívics.
Bloc 5: Un parc per tothom, Montjuïc inclusiu:
 Impulsar una oferta d'activitats al Parc que tingui en compte la diversitat
funcional.
 Garantir l'accessibilitat al Parc de les persones amb mobilitat reduïda. No es
tracta només de què les persones amb diversitat funcional puguin accedir al
parc, sinó de què puguin gaudir-lo també. És a dir, adaptar la programació del
parc a les necessitats de tothom.
Bloc 6: La governança, un debat obert:
 Fomentar el debat per a definir un model de governança del Parc.
 Potenciar el paper del Consell del Parc de Montjuïc com a òrgan de
participació.
 Crear una unitat administrativa de Montjuïc, una oficina que coordina totes les
àrees municipals implicades en la gestió de la muntanya i la feina dels
operadors públics i privats.
Tota aquesta informació es pot trobar amb més detalls a la plataforma Decidim.
Malauradament, no es pot fer la presentació definitiva del pla. Aquesta és només la
informació pública del dia 26 de gener. El document final del pla d’actuació encara no
es pot publicar fins que no acabi la moratòria de presentació de projectes públics,
després de les eleccions.
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El document final es presentarà en un Consell del Parc, després de les eleccions. Es
farà una presentació pública i es penjarà el document a la plataforma Decidim, perquè
l’executi el futur equip de govern.
Pel que fa a les xifres que resumeixen el procés participatiu:
 Reactivació del Consell del Parc de Montjuïc: 100 representants de 75
operadors i entitats diferents (més 25 operadors municipals).
 8 reunions de grups de treball interns municipals (2 reunions per grup), amb un
total d’assistència de 106 participacions de tècnics/ques municipals.
 8 reunions de grups de treball oberts a membres del Consell (2 reunions per
grup), amb un total d’assistència de 86 participants, que representaven 25
entitats.
 3 sessions territorials de debat participatiu als barris de Font de la Guatlla, la
Marina i el Poble-sec, amb un total d’assistència de 90 participants.
 6 sessions sectorials de debat del Pla d’Actuació Montjuïc, amb persones
d’origen divers (persones amb diversitat funcional, entitats de mobilitat i
sostenibilitat, famílies de les escoles de la muntanya, entitats de turisme i
comerç i el Col·legi d’arquitectes), amb un total d’assistència de 141
participants.
 Creació de la Comissió de seguiment del procés participatiu del Pla d’actuació
Parc Montjuïc (1 reunió), amb un total d’assistència de 71 participants.
 Jornada de Cloenda del Procés Participatiu al Caixa Fòrum, amb un total
d’assistència de 90 representants.
 Total de participació presencial del procés: 530 participants.
 Pel que fa a la participació virtual del procés, d’entre els 15 processos
participatius oberts de la ciutat, aquest i el de la Model han sigut els dos
processos amb més participació, amb 232 propostes, 75 propostes oficials i
156 propostes ciutadanes.
De totes les propostes ciutadanes, gairebé el 90% s’han incorporat com a propostes
oficials i sí que hi ha hagut una cinquantena de propostes que s’han acceptat, tot i que
només de forma parcial. Xavier Martín valora que, a grans trets, el consens entre
operadors i veïnat ha estat molt alt. L’horitzó que s’ha fixat ara és el Pla d’actuació de
Montjuïc 2019-2029. Hi ha qüestions que són de fàcil implementació i execució al llarg
del proper mandat, i d’altres que requereixen d’un treball més a llarg termini.
Josep Roman recorda que els fulls d’intervencions són per si alguna persona vol fer
una pregunta per escrit, ja que se li contestarà per escrit. També es pot participar
després, al torn obert de paraules.
3. Retorn dels projectes de millora de les relacions a l’espai públic: oci nocturn,
art urbà i altres.
Ariadna Ros, referent de prevenció del Districte, explica les conclusions del projecte i
les propostes per l’any vinent.
Com a antecedents al projecte hi havia el Pla d’usos del Poble-sec (juny 2016), una
experiència similar al triangle lúdic de Sant Martí, i la Mesura de millora de relacions
de proximitat a l’espai públic (maig 2017). Partint d’aquesta diagnosi, es va proposar
un projecte de col·laboració col·lectiva a 23 locals de tota mena. Es va proposar als
locals que treballaren amb col·laboradors que feien d’agents cívics, des de les 00.00h
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fins a les 05.00h, les nits de dijous, divendres i dissabte. Van supervisar i acompanyar
aquests locals i valoren que:
 Segons l’anàlisi de les dades, es forma un «triangle lúdic» entre els carrers
Paral·lel, Nou de la Rambla i Vilà i Vilà.
 Es van veure dos indicadors clars en el període de juny a octubre de 2018: el
primer va ser el nombre de trucades a la Guàrdia Urbana per molèsties a la
zona del triangle, comparat amb el nombre de les que es rebien pel mateix
motiu a tot el barri del Poble-sec. El segon, les trucades per molèsties
produïdes per locals concrets i per persones en espais públics. En les dues
ocasions ha baixat la quantitat de les trucades que es rebien.
 Ha disminuït l’impacte en la via pública i les molèsties que generen els locals,
al voltant d’un 66%.
 S’ha pogut constatar un cert increment dels requeriments els dies
intersetmanals que no disposaven del servei, principalment els dimecres.
Conclouen que l’administració i els locals tenen una coresponsabilitat per fer aquests
serveis mancomunats. S’ha de fer un treball transversal amb la Guàrdia Urbana i el
servei d’inspeccions i s’ha de procurar la vinculació amb els equips de col·laboració
cívica al carrer.
No hi ha cap pregunta i pren la paraula Miriam Alarcón, de la plataforma d’art urbà
Rebobinart. El projecte que han dut a terme entre octubre de 2018 i febrer de 2019
s’inclou dintre de les mateixes mesures de millora de les relacions a l’espai públic. Es
va plantejar com una fórmula per donar sortida a dos factors importants dins del barri
del Poble-sec. Per una banda, més ocupabilitat per als joves residents del Districte (ja
que es tractava d’una formació per tenir recorregut professional) i, d’altra banda, per
incloure l’art urbà, dins aquestes mesures per la convivència veïnal i l’oci nocturn. El
projecte es va estructurar en dues fases, la primera d’elles, des de l’octubre fins a just
abans del Nadal, que es dividia en tres blocs:
 Bloc 1: Introducció, teoria i continguts generals d’art urbà.
 Bloc 2: Competències sociolaborals, per una posterior incorporació al mercat
laboral.
 Bloc 3: Pràctica amb tècniques, materials i estils diversos d’art urbà.
Míriam Alarcón ensenya fotografies dels i les joves a una de les pràctiques amb els
materials al parc de les Tres Xemeneies. En tancar aquesta fase es va fer una
exposició al Centre Cultural Albareda, per explicar com estava anant el curs. La gent
del centre també va participar activament a l’esdeveniment.
La segona fase del projecte, des del gener fins a finals de febrer, tenia com a pràctica
principal intervenir diverses persianes comercials als carrers Nou de la Rambla i
Exposició. En total es van adherir 9 locals comercials i els alumnes mateixos van
proposar els dissenys.
El marc d’aquesta segona fase eren temes com la convivència, l’oci nocturn, l’ús
compartit de l’espai públic, el civisme, d’entre altres. Els i les joves presentaven tres
opcions i els comerciants en triaven una. Míriam Alarcón mostra un mapa on es
localitzen els 9 locals. Fa dues setmanes es va celebrar l’acte de clausura de les dues
fases amb una entrega de diplomes.
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Des de Rebobinart agraeixen la feina feta a la Coordinadora d’Entitats, al Departament
de Joventut, a Anna Muñoz, que ha tutoritzat els i les joves quasi tots en situació
sense regularitzar i amb una situació vital molt complexa. Valora que la dinàmica que
s’ha generat ha estat positiva, el jovent s’ha sentit acompanyat, ben acollit i valorat.
Ara per ara, la intenció és que hi hagi una tercera fase on tota aquesta formació es
reculli i es traslladi a un entorn plenament professional, és a dir, marcar l’inici de la
seva trajectòria professional.
4. Situació actual del barri.
Josep Guzmán passa la paraula a la regidora Laura Pérez, que repassa els temes que
creen neguits o preocupació al barri:
 Pel que fa a la Festa Major, ja s’està preparant. La voluntat és recollir les
propostes noves i fer les avaluacions per saber quina festa s’imagina el barri i
com volen que sigui. Enguany el pregó serà a Santa Madrona i la festa serà del
19 al 28 de juliol.
 La Taula de Mobilitat es va reunir el passat 27 de febrer. Algunes propostes van
ser millorar la mobilitat al voltant de les escoles Mossèn Jacint Verdaguer i
l’escola del Poble-sec (en la que ja s’està començant a millorar l’accés). A
l’escola Mossèn Jacint Verdaguer es va parlar el neguit que portava el projecte
de la Fira 2030, que treballaran diversos mandats, es vol un conveni on es
signin quines actuacions preveu la Fira.
 Es planteja també com es treballarà la mobilitat, no només de l’àrea de Maria
Cristina i carrer de Mèxic, dels quals ja es parla en el Pla d’actuació de
Montjuïc.
 Ara mateix han passat de 21 a 13 les activitats anuals que tenen impacte
directe sobre el barri.
 Pel que fa a la gentrificació i les oportunitats d’habitatge, la intenció és
recuperar habitatge públic per al barri.
 Intensificar la neteja a les places de la Bella Dorita (riscos de caigudes,
brutícia…), la de les Tres Xemeneies (grafiti, gestió per part dels nous
propietaris de l’edifici de les Tres Xemeneies), la de Santa Madrona (es va fer
una reunió amb el responsable del programa Sensellarismes i ara treballen
conjuntament amb la Guàrdia Urbana, ja que és una de les places que
necessiten més treball, s’ha fet una neteja vàries vegades per setmana).
 Quant a la millora de l’ocupabilitat, es valora positivament el curs Rebobinart (8
de 12 joves que el van començar l’han acabat). S’espera que la resposta sigui
bona també al curs d’ajudants de cuina i cambrers que comença ara (15
persones). S’està donant ajuda als recursos de Bona Voluntat en Acció pel seu
projecte de prospecció.
 Respecte al tema del Clima, es va fer una sessió específica el 15 de març amb
els responsables del Pla Clima per abordar la part més teòrica i des del neguit
per part d’un moviment veïnal que demana mesures clares per part de les
institucions.
 S’ha aprovat inicialment el Pla d’Usos del Paral·lel. El procés participatiu previ
va tenir prou consens, falta aprovar-lo definitivament.
5. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sense cap intervenció, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
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6. Torn obert de paraules.
Josep Guzmán explica el funcionament del torn obert de paraules i demana brevetat:
Pregunta/petició

Resposta

Una veïna de la plataforma Som Paral·lel
presenta la campanya sobre la plaça de les
Tres Xemeneies que s’ha encetat des de Som
Paral·lel i l’Ateneu la Base perquè l’edifici de
les Tres Xemeneies vingui a portar solucions
per al barri i no a enriquir als especuladors.
Comenta que es tracta de dos edificis, que fa
set anys que estan buits i en desús.
Contextualitza la campanya explicant els
processos de canvi de propietat que han patit
ambdós edificis. Han passat per moltes mans, i
han tingut un passat llunyà (un dels edificis era
la Canadenca, on es va conquerir la jornada
laboral de 8 hores ara fa cent anys). Als anys
80 es va requalificar com a zona verda i va
acabar qualificat després com a serveis tècnics,
esdevenint així la seu de FECSA (Endesa). Ara
mateix és buit des de 2012. La propietat actual
és un fons d’inversió que vol fer oficines per
llogar-les, cosa que no es pot portar a terme
amb l’actual qualificació, ja que no és
residencial. Demanen que l’edifici passi a
titularitat pública, per poder esdevenir habitatge
públic i equipaments per al barri. Presentaran la
campanya el 21 de març a la plaça de les Tres
Xemeneies. Temen que si la propietat acaba
construint oficines, els treballadors que podrien
venir a ocupar-les tindran segurament un poder
adquisitiu més alt que la gent que ja viu al barri,
s’encaririen els lloguers, i els petits comerços
no veurien cap millora. En el cas contrari, si no
aconsegueixen construir les oficines, l’edifici
quedaria buit, cosa que tampoc beneficiaria al
barri. Deixa material perquè l’agafin les veïnes.

Francesc Jiménez: Sobre les Tres
Xemeneies, és correcta la informació
sobre el propietari que ha donat la
plataforma. Es tracta, en efecte, d’una
propietat privada. Per fer el que pretén la
propietat, transformar-lo en residencial, ha
de buscar algun sòl residencial proper a
l’edifici per poder-ho intercanviar i a més
ha de demostrar un interès general de
ciutat acreditat.

Una veïna denuncia que han detectat que ha
augmentat el trànsit dels cotxes al c/ Lleida,
que surten de l’Eixample, sobretot quan es talla
Maria Cristina o hi ha esdeveniments a la
muntanya. Consideren que és perillós per a
l’escola i per als infants el soroll, la
contaminació, i el fet que si no està
congestionat el carrer, els cotxes passen molt
de pressa i no veuen els passos de vianants. A

Laura Pérez: Pel que fa a la Fira, quan
s’ampliï la zona desapareixerà el pavelló
del carrer Lleida. S’haurà de pacificar tota
la zona i s’haurà de pensar amb tot el
veïnat, perquè quan deixi de ser Fira
continuï sent barri. És necessari que es
pensi a pacificar la zona i remodelar-la
amb menys cotxes i amb més carril bici.
És cert que s’ha executat ja un bon tros de

Tanmateix, si la propietat fos l’Ajuntament,
el procediment seria el mateix, com va
passar amb la pista esportiva de les Tres
Xemeneies, que es va canviar per zona
verda. A l’hotel del Palau també es va
donar la mateixa situació d’intercanvi, però
no es va acreditar l’interès general, que
també cal, per modificar-ho. De fet, la
llicència que té l’edifici de les Tres
Xemeneies implica que esdevindria zona
verda si s’enderroca La persona que ha
preguntat abans pregunta que si mai més
estarà destinat a serveis tècnics, per tant
s’hauria de poder canviar. No obstant això,
la propietat privada hauria de demostrar
interès públic i busca una altra zona on
intercanviar.
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Pregunta/petició
més, les voreres han quedat estretes, els
carrers estan pensats per als cotxes i no per als
vianants, a la vorera hi ha motos i contenidors.
No hi ha comunicació del carril bici fins al
Paral·lel. Demana un procés participatiu per
redefinir la mobilitat del carrer.

Resposta
xarxa, però no han pogut acabar tota la
xarxa en quatre anys, la part que diu la
veïna implica Tarragona i Espanya, s’ha
de pensar bé també en les rutes
d’autobús, etc.

Una veïna exposa que fa unes setmanes va
veure a les notícies la nova planificació de la
zona de la Fira, amb la idea d’allargar carrer
guàrdia Urbana, No es va parlar d’això en el
treball fet durant el procés de treball i
inauguració Existeix una problemàtica als
matins, a l’hora d’entrar a l’escola, amb el camí
escolar. Creu que la quantitat de trànsit que hi
ha al carrer Lleida es pot multiplicar amb la
reforma. Demana que es tingui en compte que
hi ha una escola i els infants entren a les 8.30h
del matí i no hi ha cap regulació de la Guàrdia
Urbana, com es va proposar.

Laura Pérez: Quant a la presentació de
Montjuïc, s’esclareix que hi havia dues
parts, la de 2024 s’havia pensat amb uns
pavellons, que serien a l’Hospitalet. El
2029 hi ha una remodelació de la Fira
amb la intenció que la ciutat recuperi l’illa
entre Rius i Taulet, Guàrdia Urbana,
Paral·lel i carrer Lleida. Desapareixerà el
pavelló Itàlia (que es troba sobre una
propietat de zona verda), Alfons XIII es
queda i el Palau Victòria Eugènia tornarà
a la ciutat. Esclareix que el Pla d’Actuació
de Montjuïc preveia, entre altres coses, la
reducció de la mobilitat privada, tot i que
l’horitzó és també 2029. Ambdós temes,
tallar Maria Cristina i reduir la mobilitat a
Montjuïc i augmentar el transport públic,
van de la mà.

Un veí expressa dues demandes. Abans,
comenta que a la pàgina 22 de la memòria hi
ha una sèrie de punts vermells i verds que
s’han marcat i les persones amb daltonisme
tenen dificultats per a distingir-los. La primera
intervenció és per comentar la situació de la
Casa de la Premsa. Exposa que després de 4
anys s’ha recuperat l’edifici i estan en un
procés de negociació amb l’administració. Han
demanat una sèrie d’espais amb una sèrie de
necessitats. Vol convidar a la resta del veïnat a
participar en el procés. L’associació volia parlar
del tema al Consell de Barri per fer una
devolució. La segona intervenció és sobre un
tall al carrer de França el 8 de març. Hi va
haver una festa i als veïns els va sorprendre
que no es va fer l’activitat a la plaça que hi ha
al costat. Els autobusos no podien passar.

Laura Pérez: Sobre els colors als
documents de l’administració, prenen nota
per canviar-ho.
Respecte a la segona pregunta, la resta
de veïnes i la regidora Laura Pérez
esclareixen
que
hi
va
haver
manifestacions a tot el carrer i per tot
Barcelona en motiu d’una vaga general.

Una veïna proposa, sobre la repoblació
d’arbres en el tram de Passeig de l’Exposició
que va des del carrer de Roser fins al carrer de
Margarit, es dupliqui el nombre d’arbres que hi
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ha, perquè es veu tot de ciment. També vol
comentar que tot i que s’ha advertit que es
tingui cura quan es treballa a la muntanya, li fa
l’efecte que les intervencions no són curoses: a
l’interior del camp de futbol de la Satalia i al
jardí de Joan Prats no es deixa lloc a la
diversitat natural de Montjuïc. Hi ha un
perímetre molt gran ocupat per maquinària, han
tirat tot el camí, han tirat terra i pedres damunt
la vegetació i ciment. Creu que aquesta
actuació està renyida amb el discurs del
«Pulmó Verd». Demana que es treballi de
manera molt més curosa. D’altra banda, ha vist
que en una de les propostes que s’han
acceptat es proposa que a Montjuïc a les faldes
de la muntanya es facin més horts. Ella valora
que a la muntanya ha de ser un bosc, no un
hort.

Resposta

Un veí, en representació d’una entitat, té un
escrit que vol exposar. Grup d’Ecologistes de la
Satàlia denuncien les podes i tales que es fan a
l’entorn de la muntanya. Qualifica d’atemptat la
tala de les acàcies, perquè eren emblema
distintiu del Poble-sec i proporcionaven una
vista característica del barri. Consideren que tot
i que no seria el mateix, estaria bé que es
tornessin a plantar arbres nous al camp de
futbol, i pregunta si hi ha intenció de fer-ho.
D’altra banda comenta que no hi ha cap
proposta específica ni al Pla d’actuació ni al Pla
Clima que consisteixi a augmentar la massa
arbrada de la muntanya per aturar els efectes
de la contaminació. Consideren que una
política per augmentar la quantitat de la massa
d’arbres és de vital importància i hauria de ser
present a tots els plans d’actuació. Demanen
compromís de l’ajuntament i un estudi tècnic
per saber la qualitat, quantitat, i espècie dels
arbres que queden. També vol saber per què
es permet la circulació dels cotxes de les
autoescoles amunt i avall de la muntanya, i
quan es recuperarà la viabilitat del carrer Vila i
Vila i del Passeig de Montjuïc. Han portat unes
fotos del camp de futbol que comparteixen.

Laura Pérez: Els arbres i la vegetació del
camp de futbol es tornaran a plantar,
també perquè no afecti la seva absència a
l’equipament.
Pel que fa a les autoescoles, mentre
puguin circular cotxes de particulars
podran circular cotxes d’autoescoles. El
que sí que pot fer l’Ajuntament és limitar la
mobilitat privada, cosa que ja és part del
pla. Es comenta que les obres de TMB
eren per unes esllabissades que
afectaven el funicular.

Una veïna comenta sobre l’estat dels parcs
infantils (Tres Xemeneies i Primavera), que a
més de ser molt pocs, moltes vegades estan
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plenes de llaunes, burilles i preocupa molt a les
famílies. Pregunta si hi ha prevista alguna
actuació per millorar el seu manteniment.

Resposta

Una veïna, en representació de l’AMPA del
Bosc i de la plataforma Salvem Montjuïc, vol
saber si la parcel·la de Passeig de l’Exposició
es pot requalificar com a parc, perquè no es
pugui construir. Van enviar la proposta dins del
procés de Montjuïc i s’ha rebutjat perquè la
parcel·la no és part del parc, però vol saber què
han de fer. També comenta que aquesta
parcel·la pertany al Pla d’Equipament de Poblesec, però al Pla del districte no se’n parla.
Un veí pregunta quan es recuperarà la viabilitat
dels carrers Vilà i Vilà i al costat del Passeig de
Montjuïc.

S’informarà

Un veí, denuncia que s’ha obert una pizzeria al
c/ Blai al número 28, que no entén i que a més
té excés de llum a l’entrada i la carta que tenen
a l’exterior ocupa massa metres de la façana.

Se li respondrà per escrit.

Una veïna volia fer una intervenció sobre la
màquina de neteja del carrer Lleida. No hi és,
se li contestarà per escrit.

Se li respondrà per escrit.

Un veí té dues preguntes. La primera és sobre
l’ocupació de les zones peatonals. Ell és veí del
carrer Concòrdia, que ara és mixta de vianants
i vehicles li agrada com ha quedat. El que no li
agrada és que es giri a la dreta pel carrer
Magalhaes. Diu que hi ha cotxes que circulen
en contra sentit i d’altres que estacionen a la
vorera. No pot descansar i es queixa que els
cotxes ocupin una zona peatonal, que ara ha
esdevingut una zona privada on a més es
treballa amb cotxes i s’aixeca una pols que
resulta molt molesta. Va obrir un expedient al
juliol de l’any 2018 i encara no l’ha contestat
ningú. Demana, per una banda, que tot el
carrer esdevingui zona peatonal, i d’altra
banda, que la Guàrdia Urbana passi més
sovint. També proposa un projecte ambiciós a
llarg termini, mitjançant el qual es podria
plantejar fer peatonal tot Poble-sec des de
Magallanes.

Se li respondrà per escrit. Laura Pérez
recorda que qualsevol persona que tingui
obert un expedient a l’administració
pública pot consultar-lo, o bé per telèfon o
bé presencialment.
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La directora de l’escola Mossèn Jacint
Verdaguer agraeix les intervencions sobre la
proposta de modificació de la Fira, tot i que li
sap greu el fet que no es van tenir en compte
els equipaments que podien acabar afectats
per aquest projecte, i que es parlés de la
pacificació de Maria Cristina i de la reducció de
la mobilitat a Montjuïc, però sense parlar del
carrer Lleida. Demana que tot el que es treballi
d’ara endavant com a projecte de ciutat es parli
al Consell de Barri.

Resposta
Laura Pérez: La pacificació del carrer
S’aclareix que com ja s’ha dit, Lleida està
implícita a la pacificació de Montjuïc i tots
els carrers que l’envolten.

Un veí, arran el que s’ha comentat sobre que
l’edifici de les Tres Xemeneies es podia canviar
de serveis tècnics a oficines mitjançant una
permuta, vol saber si es podria rebaixar l’edifici
d’Endesa a canvi de reconvertir-ho en oficines.

Francesc Jiménez: No és vàlida la solució
de reduir el sostre a canvi d’una
requalificació a l’edifici de les Tres
Xemeneies. Per una requalificació hi ha
una sèrie de claus que expliquen quin
tipus de terreny és. Per fer qualsevol canvi
(menys per passar de qualsevol altre tipus
de terreny a zona verda), s’han de trobar
els metres compensatoris.

Un veí del carrer Vilà i Vilà parla sobre la
inseguretat que sent pel carrer. Explica que
cada dia hi ha robatoris de telèfon i també està
d’acord amb l’opinió que la muntanya de
Montjuïc s’està degradant moltíssim. Sobre
l’edifici de les Tres Xemeneies, considera que a
Paral·lel hi ha un edifici buit, a la ronda un altre
edifici buit, i dos solars més a Montjuïc, al
Passeig de l’Exposició i un altre antic teatre
també buit, que podrien esdevenir habitatges
públics. Proposa que s’agafi un de tots aquests
edificis per fer lloguers socials perquè porten
menys problemàtica.

Laura Pérez: Pel que fa als edificis buits a
Nou de la Rambla, hi ha un que sí que
està qualificat d’equipament i totes les
gestions que s’han fet per donar-li un ús
no hi ha manera, el propietari privat el vol
tenir tancat. Volia transformar-lo en hotel i
li van dir que no.

Una veïna del Passatge de Prunera exposa
que a la cantonada amb Fonthonrada, al
Centre d’atenció a immigrants, va observar fa
deu dies que el servei generava moltíssimes
cues de persones que esperaven perquè les
atenguessin. Explica que va trobar un grup de
20 persones, de les quals 8 segurament
menors, esperant fora, asseguts a les escales.
Explica que va marxar i tornar en moments
diferents i ningú els va atendre en tot el cap de
setmana. Vol saber si no hi ha cap servei
perquè les persones que no tenen recursos es

Laura Pérez: Sobre els menors al Centre
d’Educació Laboral, es va detectar una
organització que feia arribar a georgians
com a refugiats, s’ha fet investigació en
coordinació amb el govern de l’Estat.
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puguin apropar, ja que al centre de
Fonthonrada sembla que no donaven l’abast.

Resposta

Una veïna pregunta si no hi havia prevista una
línia de metro que travessava Montjuïc.

Laura Pérez: En efecte, estava prevista la
parada a Montjuïc de la línia 2 del metro
des de l’any 1992. El pla especial preveu
un informe de TMB que ja està demanat
perquè donin el vistiplau, però no hi ha
cap mena de calendari

Un veí del carrer Tamarit demana si mentre es
desenvolupa el Pla de Mobilitat als passatges
per a vianants de Tamarit i Lleida es poden
col·locar, com a mesura provisional, reductors
de velocitat, ja que hi ha encreuaments de camí
escolar que són molt perillosos.

Sobre la proposta del carrer Tamarit, hi ha
una taula de mobilitat del barri on participa
qui vol i es parlen les problemàtiques. Han
fet un estudi de posar algun semàfor o
canviar la disposició dels passos de
vianants. Guàrdia Urbana no deixa posar
un dispositiu per reduir la velocitat.
Intenten aconseguir el mateix resultat a
través de canviar semàfors i passos de
vianants.

Un veí opina que l’art al carrer (arran el que
s’ha explicat del projecte Rebobinart) s’hauria
de fer de manera que estigués integrat amb el
paisatge.
Laura Pérez comenta que, des del punt de vista tècnic, hi ha alguns temes que s’han
plantejat, com ara obres i parcs infantils, dels quals ja no es pot dir que es farà fins que
passin les eleccions. Serà amb el proper mandat quan es conformi el PAD i es
definiran les millores i propostes del barri. No es poden executar obres noves aquest
mandat, però prenen nota dels temes de manteniment. De la mateixa manera, pel que
fa a la requalificació d’equipaments, durant el mandat sí que s’han requalificat amb un
PGM algunes zones verdes a prop de Satalia. Amb la requalificació dels habitatges de
de la Satalia, s’incorpora una zona d’equipaments.
El Gerent assenyala que aquesta setmana s’inicien les obres de reforma dirigides a
recuperar i millorar els accessos als jardins de Costa i Llobera.
La Consellera de barri comenta sobre les obres de passeig de l’Exposició, cada
setmana el comitè d’obres fa revisió i una llista dels canvis i dels tancaments de
carrers. Respondran per escrit fins quan serà i intentaran fer arribar la informació de
quina és la mobilitat a l’àrea, quines són les alternatives de pas i quan acabaran les
obres.
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.
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