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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL POBLE-SEC 

 

Data: 2 de desembre de 2019, 18.00 h 

 

Lloc: Sala d’actes del Centre Cultural Albareda (C/ Albareda, 22-24) 

 

Presideix el Consell: 

Sr. Marc Serra, Regidor del Districte 

Sr. Josep Guzman, Vicepresident del Consell de Barri 

Sra. Carolina López, Consellera de Barri 

Sr. Eudosio Gutiérrez, Conseller de Barri 

Sr. Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte 

Sra. Sònia Frias, Gerent del Districte 

 

Consellers/eres: 

Sr. Jaume Gaixas, GMD BeC 

Sr. Josep Joaquim Pérez, GMD ERC 

Sra. Ling Ling Masferrer, GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro, GMD JxC 

Sr. David Labrador, GMD C’s 

Sra. Alba Pérez, GMD BxC 

 

Entitats: 

AFA Escola Poble-sec 

AAVV plaça Santa Madrona 

Castellers del Poble-sec 

Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 

Cooperativa Diverscoop 

Associació de comerciants Poble-sec/Paral·lel 

Unió AV del Poble-sec 

Casa de la Premsa 

Som Poble-sec 

 

Tècnics/ques Municipals: 

Sr. Gerard Lillo, Tècnic de participació del Districte 

Maria Rengel, Directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Sra. Anna Llidó, Tècnica de suport de la Direcció de Serveis a les Persones i al territori del 

Districte 

Sra. Núria Pérez, Tècnica de Barri, de la Direcció de Serveis a les Persones i al territori del 

Districte 

Guàrdia Urbana de Barcelona, Unitat Territorial de Sants 

 

Total d’assistents: 45 persones 

 

Ordre del dia  

1) Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri i dels membres de la Comissió de 

seguiment. 
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2) Situació actual del barri del Poble-sec i propostes d’actuació per aquest mandat. 

3) Torn obert de paraules. 

 

 

 

1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri i dels membres de la Comissió 

de seguiment. 

 

Gerard Lillo, tècnic de participació del Districte, presenta la informació del procés de renovació 

de la vicepresidència del Consell de Barri, així com de la Comissió de Seguiment. Es defineix 

que el Consell de Barri és l’òrgan d’enfortiment comunitari i de participació política de la 

ciutadania en les qüestions que afecten el territori, en aquest cas, del Poble-sec. Cada 4 anys 

es renoven tant la figura de la vicepresidència, que aquest mandat ha estat el Josep Guzmán, 

com la Comissió de Seguiment, formada per les entitats i agents socials del territori.  

 

Les funcions de la vicepresidència són, d’una banda, convocar el Consell de Barri i la Comissió 

de Seguiment i, d’altra banda, vetllar, com a membre de la mateixa Comissió de Seguiment, per 

les següents qüestions: 

 L’acord de l’ordre del dia dels Consells. 

 La documentació relativa als temes a tractar que estigui a disposició de les persones 

interessades abans del Consell. 

 La redacció de les actes i la seva distribució o publicació.  

 El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de Barri i a la Comissió de 

Seguiment. 

 La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries.  

 La moderació dels Consells de Barri. 

 

La Comissió de Seguiment, que es reuneix abans de la convocatòria dels Consells de Barri, 

està formada per representants de la direcció política i tècnica del Districte, un/a Conseller/a de 

Districte de cada grup municipal, persones representants d’entitats del barri escollits/des i 

ciutadans/es no pertanyents a cap associació escollits/des. Més enllà de reunir-se abans de 

cada Consell, poden fer-ho a proposta del/la President/a, del/la vicepresident/a o d’1/3 part dels 

seus i les seves membres. 

 

Es defineix que poden presentar-se candidatures als dos òrgans fins a la següent reunió de la 

Comissió de Seguiment, que serà entre el gener i el febrer, mentre que la votació de les 

candidatures es farà al següent Consell de Barri, entre el febrer i el març.  

 

Els requisits per presentar-se a la vicepresidència són les de ser un ciutadà o ciutadana de 

consens, amb una trajectòria reconeguda, vinculada a la vida social o associativa del barri, i 

que hagi tingut el suport de 2/3 parts del Consell de Barri. D’altra banda, el requisit per formar 

part de la Comissió de Seguiment és comptar amb el suport de 2/3 parts del Consell. Les 

candidatures poden presentar-se a través de la plataforma Decidim 

(https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic), o al correu electrònic 

dte03_participacio@bcn.cat. 

 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/santsmontjuic
mailto:dte03_participacio@bcn.cat
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2. Situació actual del barri del Poble-sec i propostes d’actuació per aquest mandat. 

 

Marc Serra, Regidor del Districte, comenta la situació actual del barri del Poble-sec i fa un 

resum de les propostes d’actuació pel present mandat. 

 

El Regidor valora la Festa Major del Poble-sec positivament, assenyalant el gran nombre 

d’activitats, sense incidents greus, i que el veïnat ha gaudit, en general. Les queixes per soroll 

han disminuït de 120 a 74, en gran part perquè no hi ha hagut escenari a l’Apol·lo, de forma 

acordada amb la sala. Hi ha una reunió convocada per organitzar la propera Festa Major del 

2020, aquest 18 de desembre, al local de la Coordinadora d’Entitats. Les entitats i veïnat estan 

convocades per dir la seva opinió sobre com ha de ser la Festa Major. 

 

El tema de l’habitatge ha estat central en l’anterior legislatura i ho serà en el present. S’ha 

produït una pujada generalitzada dels preus de lloguer i, conseqüentment, han augmentat els 

desnonaments. Poble-sec és un dels barris de la ciutat en els que més desnonaments hi ha. 

Amb l’anterior govern es va crear una unitat de mediació, amb l’objectiu d’evitar els 

desnonaments. Aquesta unitat de mediació ha atès a 7.000 famílies en el 2019. Tanmateix, 

s’han d’implementar polítiques a llarg termini. S’ha de crear més habitatge social i protegit, 

ampliant el parc públic de lloguer. S’ha comprat un edifici al carrer d’Elkano, per convertir-lo en 

habitatge públic. Més enllà del barri, que de per si és molt dens, hi ha altres espais que poden 

oferir al Poble-sec espai per habitar. És el cas de la Fira de Montjuïc, que serà una gran 

oportunitat de sòl públic i que obrirà a principis de 2020 un procés participatiu per definir-ne els 

usos.  

 

Quant als equipaments, l’anterior mandat es va elaborar un Pla d’Equipaments. Estem en 

procés de presentar el document final d’aquest Pla, incorporant la variable de la Fira de 

Montjuïc. Algunes de les necessitats que van sorgir en el procés participatiu del Pla 

d’Equipaments van ser que la biblioteca de carrer Blai és petita, que falta un Casal de Barri, un 

Casal de Joves, un poliesportiu i una escola bressol. D’altra banda, la Casa de la Premsa, amb 

la plataforma veïnal que està lluitant per tornar a obrir aquest espai i poder gestionar una part 

de l’espai, suposa una oportunitat que s’ha de debatre. Per l’obertura de la Casa de la Premsa 

cal una inversió important i es valora que la Casa de la Premsa pot ser l’espai que incorpori la 

nova biblioteca, per exemple, respectant sempre l’existència de l’actual biblioteca del carrer 

Blai. No es vol moure la biblioteca del carrer Blai, però es valora que es poden adaptar les 

funcions de l’espai a la demanda dels veïns i veïnes. 

 

Un dels problemes centrals històrics del barri ha estat l’oci nocturn i la contaminació acústica. 

S’ha aconseguit coresponsabilitzar els locals per implementar dos agents educadors al carrer, 

pagats pels mateixos agents privats, que treballen per mantenir una actitud de respecte i 

descans cap als veïns i veïnes. Al carrer Blai hi ha una situació semblant amb les terrasses 

dels bars, pel que s’ha modificat la normativa, igual que s’ha fet a plaça Osca, per reduir l’horari 

d’obertura. Aquesta normativa ha estat impugnada pel Gremi de Restauradors en diverses 

ocasions. La darrera sentència ha estat a favor de l’Ajuntament i, per tant, tenim una base legal 

per mantenir aquesta restricció horària.  

 

Es va actuar sobre els problemes de convivència de plaça de les Navas, dinamitzant l’espai 

perquè es generin altres tipus d’activitats que no provoquin incidents, com una carpa de jocs 
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setmanal. També s’ha pres la mateixa mesura a la plaça del Doctor Franquesa. La valoració és 

positiva, tot i que l’estat de plaça de les Navas encara és millorable. Respecte a la plaça de les 

Tres Xemeneies, s’ha de plantejar un pla de xoc per dignificar l’espai. Hi ha hagut un 

abandonament de les diferents propietats de l’edifici i ha acabat derivant en aquest estat de 

deixadesa. L’actuació que s’ha plantejat en l’anterior mandat ha estat ubicar el Mercat de la 

Terra els dissabtes, que ha estat positiu, però encara s’hi ha de treballar més.  

 

Quant a l’urbanisme, s’han reurbanitzat tres carrers: de la Concòrdia, de Radas i de l’Olivera. 

Aquest mandat es plantejaran altres carrers que tinguin la necessitat. Les obres del col·lector 

han estat les principals i més complicades dels darrers anys, que s’allargaran en el temps 

perquè al voltant del juny del 2020 finalitzarà la segona fase de les tres que tenen les obres. El 

Regidor explica que aquestes són unes obres de ciutat perquè són per evitar que tant Poble-

sec com el Raval s’inundin. Afegeix que són unes obres complexes, que requereixen un gran 

treball del personal tècnic, i demana paciència i confiança als veïns i veïnes. 

 

La situació econòmica del barri és preocupant, el Poble-sec està per sobre de l’índex d’atur de 

la ciutat. S’ha treballat amb Barcelona Activa, amb l’economia social, amb CooperaSec, amb 

les entitats sociolaborals del barri; per implementar projectes laborals., d’ocupació, de suport a 

projectes cooperatius i per promoure l’ocupació els veïns i veïnes en edat activa. Hi ha hagut 

un impacte positiu, encara que s’ha de continuar treballant. 

 

3. Torn obert de paraules 

 

Pregunta/petició Resposta 

Israel i Carola, de l’AFA de l’escola Poble-sec: El 

passeig de l’Exposició és una via perillosa, amb les 

voreres molt estretes, la senyalització semioculta 

per l’arbrat, amb dificultats per circular a peu pels 

vianants. S’ha de reduir la priorització dels vehicles 

motors i donar prioritat als vianants i a les bicicletes. 

Des de l’AFA de l’escola Poble-sec demanem la 

pacificació del passeig de l’Exposició, així com la 

implementació d’un carril bici de dos carrils, 

independents un de l’altre.   

Marc Serra: És una proposta raonable. 

Aquesta no és una situació exclusiva de 

l’escola Poble-sec, sinó que succeeix a la 

major part de les escoles del Districte. Com a 

govern volem fer una mesura de govern sobre 

totes les escoles del Districte, evitant així que 

es produeixin aquestes situacions en l’entorn 

dels centres educatius. Sobre el carril bici, 

s’hauria d’estudiar a la Taula de Mobilitat. El 

Regidor proposa fer una reunió amb totes les 

AFA del Districte. 

Carme Pérez: Al carrer Lleida es viu una situació 

similar a la del passeig de l’Exposició. Tenim l’escola 

Jacint Verdaguer, a part que és un carrer molt 

transitat tant per persones com per vehicles, però la 

vorera és molt estreta i és perillosa. Hi ha un punt 

també on els autobusos giren, envaint part de la 

vorera. Els passos de vianants són perillosos perquè 

els vehicles circulen per sobre de la velocitat 

permesa. Aquesta situació que s’ha explicat és més 

greu quan hi ha esdeveniments culturals a la 

muntanya, col·lapsant el carrer Lleida. 

Marc Serra:  És una proposta raonable. Com  

a govern volem fer una mesura de govern 

sobre totes les escoles del Districte, evitant 

així que es produeixin aquestes situacions en 

l’entorn dels centres educatius, com és el cas 

de carrer Lleida. 

També és important treballar aquest tema en 

el marc del Consell del Parc de Montjuïc.  

Manel Cal Duch: Les obres del carrer de Vila i Vilà 

haurien d’haver acabat a l’octubre, segons una 

Marc Serra: L’Ajuntament va licitar un projecte 

d’obres. La constructora que va guanyar es va 



 

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, 2 de desembre de 2019  5 

Pregunta/petició Resposta 

informació transmesa pel mateix Districte fa uns 

mesos. L’empresa adjudicatària les ha anat 

endarrerint. Suposadament el Districte fa un control 

de les obres, però els veïns i veïnes han detectat 

que hi ha dies que no hi ha ningú treballant a la 

zona.  

 

trobar, quan va començar, amb un escenari 

diferent del que havia pressupostat i, per tant, 

els temps de finalització de les diferents fases 

estan sent diferents. Estem estudiant si s’ha 

de fer una modificació del contracte o, 

simplement, si només és un endarreriment.  

Sergi Gazquez:  

- S’hauria de posar la Taula del Consell de Barri 

sobre la tarima, perquè tots els veïns i veïnes 

puguem veure qui parla.  

- D’altra banda, a la Comissió de seguiment es va 

parlar sobre diferents qüestions que no han 

quedat reflectides en l’ordre del dia.  

- Vol saber quin és l’estat de les obres del 

col·lector del carrer Vila i Vilà, de la reforma del 

carrer de Piquer, i si hi ha previstes més obres 

de la via pública durant aquest mandat. 

 

Marc Serra:  

- Sobre les obres del col·lector, 

l’Ajuntament va licitar un projecte i la 

constructora que va guanyar es va trobar, 

quan va començar, amb un escenari 

diferent del que havia pressupostat i, per 

tant, els temps de finalització de les 

diferents fases estan sent diferents. Estem 

estudiant si s’ha de fer una modificació del 

contracte o, simplement, si només és un 

petit endarreriment. 

- Sobre la tarima, es pot parlar a la 

Comissió de Seguiment pel següent 

Consell de Barri. 

- Respecte al projecte d’obres del carrer de 

Piquer, està molt avançat. Si tenim dotació 

pressupostària, es portarà a terme. 

Mari Carmen Villareal: Al carrer Blesa amb carrer 

Cabanes hi ha un solar ocupat des de fa temps. Vol 

saber quin és l’estat del procés per expulsar a les 

persones que ho estan ocupant, si és que s’ha 

iniciat el procediment. 

 

Marc Serra: El solar és carrer Blesa, 1. És una 

propietat privada, l’Ajuntament ha instat als 

propietaris a denunciar per portar a terme el 

desnonament. Si hi ha més problemes de 

convivència, poseu-vos en contacte de nou i 

prendrem més mesures.   

Victor Gimenez:  

- Les parades del bus 121 no tenen seients i la 

gent gran té dificultats per esperar de peu. 

Demana que s’instal·lin seients i, si no es pot 

per la seva ubicació, que es canviï també la 

ubicació. 

- La xarxa elèctrica del carrer Olivera es va 

canviar, però les obres estan inacabades.  

Marc Serra:  

- Sobre el procés d’urbanització del carrer 

Olivera, l’estat de la xarxa elèctrica ho ha 

d’arreglar Endesa. Un veí assenyala que 

fa una setmana que estan treballant i 

s’està solucionant.  

- Sobre el bus 121, és raonable que 

s’instal·lin seients per la gent amb 

mobilitat reduïda. Quant a mobilitat, 

aquest mandat ha de ser el dels busos de 

barri. Trobarem un moment per seure i 

parlar-ne.  

Carles Burgès: Hi ha una normativa que indica que 

està prohibit aparcar bicicletes i la resta de vehicles 

elèctrics sobre les voreres, i estipula els límits de 

velocitat. Qui és el responsable de fer complir la 

Marc Serra: És veritat que aquest ha estat un 

problema creixent. Guàrdia Urbana està 

sancionant i confiscant patinets. El Regidor 

demana paciència i confiança en la normativa i 
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Pregunta/petició Resposta 

normativa? Perquè no es respecta. en el treball de GUB.  

Maria Rosa Ferrer: El carrer d’Elkano, entre Creu de 

Molers i carrer de Radas, està en un estat deficient. 

L’asfalt està aixecat i ple de forats i el carrer no es 

neteja. Aquesta és una reivindicació que fem des de 

fa molts anys.  

Marc Serra: El carrer d’Elkano ha de ser un 

dels prioritaris en aquesta legislatura. Quan 

tinguem pressupost podem seure i parlar-ne.  

 

Josep Salvador: Al carrer de Salvà hi ha gent que 

embruta la via pública (escombraries, excrements 

de gossos). S’ha de fer una intervenció amb 

Guàrdia Urbana. 

 

Marc Serra: Hi ha un problema de brutícia en 

aquesta zona, molt lligat al fet que hi ha gent 

que deixa les escombraries fora dels 

contenidors. Hem de fer campanyes 

educatives, sobre civisme, en l’àmbit de ciutat. 

En paral·lel, també es farà un reforç de GUB, 

des de la idea de la convivència.  

Piedad Barragan: Ha marxat, se li respondrà per 

escrit.  

 

Victòria Egea:  

- Falta una plaça d’aparcament per a persones 

amb mobilitat reduïda al carrer Bòbila, sense 

matrícula, perquè hi ha demanda. 

- Hi ha unes cadires a l’encreuament de carrer 

d’Olivera, 15, amb carrer Bòbila, 1; on joves 

tenen actituds incíviques a la nit. Demando que 

retirin aquestes cadires. 

- Falta neteja diària al carrer d’Olivera 15, amb 

carrer Bòbila, 1.  

- Quan s’obriran les ajudes per rehabilitar les 

façanes? 

Marc Serra: Apunten els temes que s’han 

esmentat i es respondran per escrit.  

 

Jordi Roca:  

- A la comunitat de carrer Creu dels Molers 34 

tenim, als baixos, un bar que no compleix les 

normatives, quan truquem a Guàrdia Urbana no 

apareix. La referent de GUB al Poble-sec ens va 

comunicar que només tenen un cotxe patrulla a 

la nit. En aquest bar hi ha consum i venda de 

drogues. Els Mossos d’Esquadra ens va dir que 

no actuaven perquè així, almenys, tenien el 

focus de drogues controlat. La comunitat de 

propietaris no vol denunciar directament perquè 

no pot assumir els costos judicials.  

- Ha disminuït el nombre de trucades al 112 no 

perquè hagi disminuït la delinqüència i 

l’incivisme, sinó perquè la gent sap que no 

serveix per res trucar perquè no s’ofereixen 

solucions.  

-  

 

 

Marc Serra: Aquest local té una llicència de 

bar, però no poden fer altres tipus d’activitats, 

ni òbviament tampoc per vendre drogues. Ens 

reunirem amb GUB i Mossos per tractar 

aquest tema. En qualsevol cas, animem a la 

comunitat de propietaris a denunciar els fets 

delictius que han presenciat davant de 

Mossos, perquè no hi ha tals costos judicials. 
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Pregunta/petició Resposta 

Rocco Steinhäuser:  

- S’hauria d’incrementar el nombre de Consells 

de Barri anuals, perquè el temps de torn obert 

de paraules és limitat i el veïnat no pot 

expressar-se adequadament.  

- A carrer Creus dels Molers va caure un arbre fa 

un any, s’ha sol·licitat tornar a plantar-ne un i la 

resposta de l’Ajuntament ha estat que es farà a 

finals del 2020. Per què?  

- A la placeta dels Ocellets hi ha una situació 

complicada amb persones sense sostre, ja que 

generen brutícia i actes d’incivisme. Hem parlat 

amb ells i ens han dit que no ha passat ningú de 

Serveis Socials a atendre’ls. Se’ls ha de donar 

una alternativa habitacional (encara que sigui 

temporal, a un equipament municipal) i una 

atenció urgent des de Serveis Socials. Aquesta 

situació és impensable en altres països 

europeus. 

- El carrer d’Elkano, com s’ha esmentat, està en 

una situació de brutícia constant que no es pot 

permetre. En general, l’estat de la neteja del 

barri és un desastre. S’ha d’aplicar la mànega 

d’aigua més sovint, no cada 4-5 dies.  

Marc Serra:  

- Parcs i Jardins treballa amb uns 

calendaris i no pot atendre casos 

particulars, arbres que puntualment han 

caigut. Es posarà a finals de 2020. 

- El sensellarisme és un problema central. 

Els lloguers han pujat molt i una de les 

conseqüències és l’augment del nombre 

de persones en situació de carrer. Això se 

soluciona fent polítiques d’habitatge, 

canviant les lleis. En paral·lel, s’ha 

d’actuar des del vessant social. Els equips 

de serveis socials de Barcelona tenen una 

gran experiència. Treballen de paisà i 

tenen a totes les persones sense llar 

controlades. Aquest govern ha 

incrementat el nombre de places d’atenció 

a les persones sense llar, però no ha estat 

suficient per atendre tota la demanda 

perquè és molt gran. Si no canviem les 

lleis d’habitatge i prohibim les pujades 

abusives del lloguer, no aconseguirem 

trencar aquest problema. 

- Sobre el tema de neteja, hi ha un nou 

contracte de neteja que entrarà en 

funcionament al llarg de 2020. És un 

contracte més gran i més ampli que 

l’actual. A més a més, l’empresa actual ha 

estat denunciada per l’Ajuntament per 

frau, facturava serveis que després no 

portava a terme. Per tant, al llarg del 2020 

se solucionarà aquest problema. 

Jordi Goñi:  

- A la Comissió de Mobilitat es va parlar del tema 

dels contenidors de carrer d’Elkano, però no 

s’ha solucionat.  

- Respecte a les cadires que hi ha a 

l’encreuament entre Olivera i Bòbila, formen part 

d’un itinerari cívic per a persones amb mobilitat 

reduïda i són molt importants. Demana que no 

es retirin. Contràriament, s’hauria d’ampliar 

aquest itinerari a altres carrers del barri. 

- La iniciativa Radars està implementada a altres 

barris de la ciutat, però no està al Poble-sec. Es 

podria estudiar la seva implementació, amb 

l’objectiu d’oferir suport a la gent gran. 

- Al Pla de Barris 2021-2024 estarà el Poble-sec 

Marc Serra:  

- Sobre el projecte Radars, estem treballant 

amb les entitats i Serveis Socials per 

estendre’l a la resta de barris de la ciutat. 

Quan al Poble-sec, s’han començat les 

reunions de serveis socials i iniciaran els 

contactes amb les entitats.  

- Respecta la Casa de la Premsa, ho 

treballarem en els mesos vinents.  

- Sobre el Pla de Barris 2021-2024, ens 

agradaria que el Poble-sec sigui un dels 

barris subjectes d’aquesta política en la 

present legislatura.  
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inclòs? Seria necessari.  

- Formo part de la plataforma de la Casa de la 

Premsa. Durant aquest mandat tenim l’objectiu 

de tornar a obrir l’espai, a disposició del veïnat 

del barri. 

Joan Antoni Samartino: S’han tallat arbres a 

diferents carrers del barri i no es reposen. També a 

Montjuïc.  

Marc Serra: Ens consta que es va fer una 

resposta extensa amb les actuacions que hi ha 

hagut. Ho apuntem i donarem una resposta 

per escrit. 

 

Josep Maria Cruset: S’estan tallant arbres al Parc de 

Montjuïc i al seu entorn i no es reposen. Es té com a 

proposta al nou Pla de Montjuïc? 

Marc Serra: Ho apuntem i donarem una 

resposta per escrit. 

 

 

Tonet Font: Cal reforçar l’economia social i solidària, 

per tal d’ampliar les oportunitats dels veïns i veïnes 

en atur, amb dificultats, així com dinamitzar els 

carrers. Es necessiten locals comercials a preu 

assequible que ho facin possible. Una opció és la 

dels locals (o baixos) de protecció oficial, que ja es 

fa al Raval. També s’ha de donar suport al Mercat 

de la Terra. 

 

Marc Serra: El Mercat de la Terra és una gran  

iniciativa i tindrà el nostre suport, ja que és una 

aposta del govern canviar els usos de la plaça 

de les Tres Xemeneies. Sobre la proposta de 

baixos de protecció oficial, s’està treballant per 

implementar-la al Poble-sec.  

 

Josefa Balduque:  

- Agraeix la rapidesa en publicar les actes dels 

Consells de Barri. 

- Pregunta si a la Taula hi ha un representant de 

les entitats del Poble-sec. En cas afirmatiu, 

demana una reunió amb aquesta persona. 

- Ha estat una sorpresa que el 12 de novembre, 

al Consell de Barri de la Font de la Guatlla, es 

va parlar de la Fira de Montjuïc i dels seus futurs 

possibles usos, i el 20 de novembre es va 

publicar un article a El Periódico amb el titular 

“Los vecinos presionan por los pisos sociales de 

la Fira”.  

S’assenyala que el representant de les entitats 

a la Taula és el vicepresident, Josep Guzmán. 

 

 

Maria Cardús: S’ha anunciat el procés participatiu 

de la Fira de Montjuïc, però abans s’hauria de 

decidir si s’enderroquen els edificis de la Fira. Cal 

esmentar que el que es proposa a través del 

pressupost participatiu té unes despeses molt altes. 

 

Marc Serra: No hi ha sobre la taula un projecte 

concret. Hi haurà un procés participatiu per 

decidir quina part ha de continuar amb 

l’activitat firal, quina part ha de ser habitatge, 

quina part ha de ser equipaments i quina part 

ha de ser espai públic o verd. A partir de 2020 

s’obrirà aquest procés i tindrem ocasió de 

parlar-ne. Els pavellons que estan catalogats 

com a patrimoni no s’enderrocaran. Respecte 
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a la gran despesa, aclarir que hi col·laboraran 

l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 

l’Hospitalet de Llobregat i la Generalitat de 

Catalunya.  

Fina Flores: 

- Al carrer Vila i Vilà, des de Nou de la Rambla 

fins a Poeta Cabanyes, hi ha un problema 

d’enllumenat en un dels costats de la vorera. 

- A l’encreuament entre carrer de Cabanes amb 

Vila i Vilà, hi ha un stop pels vehicles, però no 

es respecta. Demana instal·lar una càmera per 

sancionar els conductors. 

- Es va presentar el referent de la policia de barri, 

però els veïns i veïnes no saben com contactar. 

- Que es farà on hi havia l’antiga Fecsa? 

- Als baixos de casa, al carrer de Cabanes 16, 

tenim una mesquita. Hi ha una situació 

d’incivisme que els veïns i veïnes no suporten 

(rates, brutícia, acumulació de gent). El local no 

està insonoritzat, no tenen sortida d’incendis ni 

extintors. En general, no compleixen la 

normativa. També fan vetlles i han tret un taüt, 

no sé si és legal, però no és agradable. 

Marc Serra:  

- Sobre l’enllumenat, es pren nota i es 

donarà resposta per escrit. 

- Sobre l’encreuament, es pren nota i es 

mirarà de millorar la senyalització. La 

instal·lació d’una càmera ha d’estar 

suficientment justificat. 

- La policia de barri hi és, li presentem quan 

finalitzi el Consell de Barri. Hi ha un agent 

de Guàrdia Urbana destinat a cada barri 

del Districte com a policia de barri, més 

enllà de la resta d’agents que hi ha 

destinats a aquesta zona. S’acorda portar 

en un altre Consell de Barri com a punt de 

l’ordre del dia la figura del policia de barri. 

- Sobre l’edifici de l’antiga Fecsa, es pren 

nota i es donarà resposta per escrit. En 

qualsevol cas, és un espai privat. 

- La mesquita té el local en regla. Si hi ha 

fets fora de la legalitat, s’han de 

comunicar, però l’activitat que es fa en 

aquell espai, pel que sap l’Ajuntament, és 

totalment legal. Ens hem d’acostumar al 

fet que vivim a una ciutat plural, amb 

diferents persones que practiquen 

diferents religions. Per la seva pròpia 

existència no ho podem tancar. Tenen dret 

a estar-hi. 

 

 

 

Sense cap més intervenció, es dóna per tancada la sessió.  


