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Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 

Assumpte Resum d'acords 
Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 
 Emesa per streaming: youtube.com/watch?v=dYXXw-3cwfU 
Data i hora 28 d'abril 2021, a les 18 h 

Assistents David Escudé Rodríguez, regidor del Districte 
 F. Xavier Bañón Fàbregas, conseller tècnic 
 Joan Pujol, conseller de barri 
 Núria Mateo, consellera 
 Lorena Domínguez, consellera 
 Maria Arenillas, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 
 Carme Herrero, Dir. de Serv. a les Persones i al Territori del Districte 
 Izaskun Martín, ponent del projecte del parc Diagonal Mar 
 Mónica Beneyto, ponent del projecte del parc Diagonal Mar 
 Oriol Giol, Gerència d'Ecologia Urbana 

Entitats i equipaments 
 M. Carmen García, Movimiento Diagonal Mar 
 Ferran Saro, Macosa 
 Joaquim Ortín, AV Front Marítim 
 Mireia Solé, AV Front Marítim 
 Manel Ávila, veí de Diagonal Mar 
 José Manuel Franganillo, veí del barri 
 Daniel Lamata, veí del barri 

Ordre del dia: 

1. Reorganització del Front Marítim: treballs realitzats, calendari i participació veïnal. 
2. Parc de Diagonal Mar, refugi de biodiversitat. 
3. Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal (VMP). 
4. Full de ruta del mandat al barri. 
5. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 
6. Torn obert de paraules. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

https://www.youtube.com/watch?v=dYXXw-3cwfU
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Dóna la benvinguda al Consell de Barri el Sr. Joan Pujol, conseller de barri de Diagonal Mar i 
el Front Marítim del Poblenou, i explica el funcionament de la sessió. Seguidament, dóna pas 
al primer punt de l'Ordre del Dia (en endavant, OD). 

Per problemes de connexió de les persones ponents dels primers temes, s'avancen els punts 
4 i 5 de l'OD. 

4.- Full de ruta del mandat al barri. 

El Sr. Joan Pujol enuncia aquest punt, aclareix que encara no s'ha aprovat el Pla d'Actuació 
Municipal (PAM) i, per tant, tampoc el Pla d'Actuació de Districte (PAD), i que són els 
documents on es fixen els objectius del mandat d'enguany; per aquest motiu s'utilitza 
l'expressió 'full de ruta'. 

Donada la situació excepcional produïda per la pandèmia, es pretén rellançar el districte de 
Sant Martí en tots els àmbits afectats, amb actuacions estratègiques i coordinades, seguint 6 
eixos principals: 

1. Recuperar l'activitat econòmica. 
2. Reforçar l'atenció i els recursos per a la inclusió social. 
3. Acceleració de la transició ecològica envers la crisi climàtica. 
4. Enfortiment de la ciutat educadora, científica i esportiva. 
5. Ciutat amable i segura amb visió metropolitana. 
6. Impulsar una ciutat oberta amb una administració digitalitzada i propera. 

Totes aquestes accions integren d'altres més concretes per aconseguir l'objectiu global, però 
totes es basen en 10 grans punts, que el conseller procedeix a enumerar: 

1. Regeneració urbana del Besòs i el Maresme. 
2. Executar el projecte del pont de Santander. 
3. Implementar les mesures del pacte per un 22@ més inclusiu i sostenible. 
4. Finalitzar el compromís per Glòries. 
5. Rehabilitació del patrimoni industrial de La Escocesa i Can Ricart. 
6. El nou Port Olímpic. 
7. Redacció del projecte executiu del Front Marítim. 
8. Establiment de nous equipaments sanitaris, educatius, esportius... 
9. Nou nucli cultural al districte: la biblioteca Gabriel García Márquez. 
10. Recolzament i regeneració del comerç de proximitat (especialment a l'eix de Rogent i 

el mercat del Clot). 

Pel que fa a Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, el nou Port Olímpic, el projecte de 
regeneració del Front Marítim i totes les obres incloses en el Besòs i el Maresme, continua 
explicant el Sr. Pujol, formen part d'un gran projecte pel qual el regidor del Districte, Sr. 
David Escudé, ha apostat i es vol que sigui referent no només a la ciutat, sinó també a tota 
Catalunya. 
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5.- Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà 

Manté el torn de paraula el conseller de barri per explicar, merament, que s'ha de continuar 
amb la renovació iniciada al 2019 del Consell Ciutadà. La normativa preveu que en formaran 
part entitats, associacions de veïns i veïnes i persones a títol individual en representació de 
cada barri del districte, a proposta dels Consells de Barri. 

En aquesta sessió, doncs, s'inicia el procés d'elecció de la persona representant al Consell 
Ciutadà del Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. Les persones 
interessades en participar-hi, han de presentar la sol·licitud corresponent al registre general, 
indica el Sr. Pujol. En el proper Consell de Barri se n'escollirà la persona representant, en cas 
d'haver-hi més d'una sol·licitud. 

Es reprèn, ara sí, el segon punt de l'OD. El conseller cedeix la paraula a les Sres. Izaskun 
Martín i Mònica Beneyto. 

2. Parc de Diagonal Mar, refugi de biodiversitat 

Es comparteix un document titulat 'Refugi Biodiversitat Diagonal Mar', que serveix de suport 
per a l'exposició de les ponents. La Izaskun s'encarrega de la part tècnica del projecte i la 
Mònica de la part de la comunicació. 

La Sra. Martín informa que el refugi de biodiversitat de Diagonal Mar ha començat a 
funcionar el 19 d'abril. Com a antecedents, indica que el parc de Diagonal Mar és el segon 
més gran de la ciutat de Barcelona i és un espai especial quant a vegetació i fauna. Parcs i 
Jardins hi està instal·lant estructures i hàbitats per afavorir aquesta biodiversitat. Donades 
les demandes de les diferents AV, s'ha emprès aquest gran projecte. Una de les mesures, 
per exemple, és la regulació de l'entrada de gossos al parc. L'ordenança de Medi Ambient ja 
recull aquests aspectes per protegir i moderar l'ús d'aquest espai. Aquesta mesura, afegeix la 
Sra. Martín, s'ha aplicat a més parcs de la ciutat. 

Al document adjunt s'indiquen en color vermell les zones restringides a gossos, excepte la 
zona ratllada on tenen un àrea amb entrada independent. A més, s'han col·locat una sèrie 
de panells explicatius amb les diferents espècies d'animals i plantes del parc, juntament amb 
una senyalització per delimitar espais, etc. 

La Sra. Martín afegeix a la seva explicació que s'ha fet una campanya informativa pels 
usuaris i usuàries que promou el respecte i la cura per aquest parc. Tot plegat es va donar a 
conèixer a través de premsa, tríptics, anuncis i agents cívics. Com a refugi de biodiversitat 
és, de moment, el més gran i important de la ciutat, tot i que en futur hi haurà més (parc de 
la Ciutadella i plaça Gaudí). 

El conseller dóna les gràcies a les ponents per haver donat l'explicació del projecte i de com 
assolir els seus objectius, i afegeix que, en aquest punt de l'OD, està prevista una petita 
intervenció de la Sra. M. Carmen García, a qui dóna pas. 

La Sra. García es presenta com a membre del Movimiento Diagonal Mar, que forma part de 
la Comissió Municipal del parc de Diagonal Mar, aprovada al Consell Municipal del 2018. 
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Manifesta el seu orgull per la qualificació de 'Refugi de biodiversitat' atorgat a aquest parc, i 
agraeix a Parcs i Jardins la seva escolta activa al veïnat del barri. Tanmateix lamenta 
l'enfrontament entre el veïnat per les restriccions establertes al parc i es posiciona a favor de 
les mesures implementades per l'Ajuntament de Barcelona. Des del Movimiento Diagonal 
Mar, la Sra. García anima els animalistes a buscar sinergies amb el govern municipal per 
educar en civisme les persones propietàries de gossos. 

Conclou així la seva intervenció, per la qual el conseller li dóna las gràcies i passa al següent 
punt de l'OD. 

1.- Reorganització del Front Marítim: treballs realitzats, calendari i participació 
veïnal 

El Sr. Joan Pujol presenta el ponent per aquest punt, el Sr. Oriol Giol de la Gerència 
d'Ecologia Urbana, que pren la paraula i comparteix el document titulat 'Passeig Marítim de 
Llevant'. 

El context en el qual s'emmarca aquest projecte és que, d'entrada, el front litoral és objecte 
de contacte permanent amb la ciutat, que s'integra amb el teixit que hi ha al darrere, 
geogràficament parlant. Tot i les barreres infraestructurals que hi ha al passeig de Llevant, la 
idea és fer més accessible l'arribada de la ciutadania al barri. 

Continua l'explicació el Sr. Giol indicant les diferents àrees d'aquesta zona del litoral: Fòrum, 
el parc de Diagonal Mar, el límit entre el Besòs i Sant Adrià i el parc del Poblenou. Barcelona 
està redibuixant el contacte que té amb el mar, tant a nivell de port com de platges. Un 
tema a tenir en compte, adverteix el ponent, és el canvi climàtic, que està afectant a tot 
aquest projecte, i especifica que al 2100 les platges de Llevant i la Nova Mar Bella quedaran 
en zones inundables. Tot plegat no se solucionarà amb el passeig de Llevant, ja que hi ha 
altres complexitats a la zona del litoral de la ciutat. És una peça més de tot un gran projecte 
metropolità. En anys alternatius, des del 1976 fins el 2016 ja s'havia començat a treballar en 
aquest tema però romania inacabat. El Sr. Giol explica breument els diferents plànols que es 
mostren en pantalla tots plegats relacionats amb propostes anteriors que es varen fer (per 
exemple, el Pla Director de l'any 2013). [Es recomana seguir l'enllaç al Consell, ja que és un 
tema complex i difícil de sintetitzar. Minut 34 a 56]. Conclou el Sr. Giol mostrant un calendari 
amb les següents dates rellevants: 

- Concurs per redactar el projecte executiu: maig-juny 2021. 
- Licitació: juny-desembre del 2021. Alhora, es desenvolupa i finalitza l'avantprojecte. 
- Procés participatiu: primer trimestre 2022. 
- Finalització de la redacció del projecte executiu: darrer trimestre del 2022 (tràmit i 

auditoria). 
- Licitació d'obra: juliol 2023. 
- Inici d'obra: gener 2024. 
- Cost: superior a 500.000 euros. 

El Sr. David Escudé, com a regidor del Districte de Sant Martí i com a regidor d'Esports de 
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ciutat, agraeix al Sr. Giol l'exposició del projecte i destaca, sobretot, la relació amb el mar i la 
promoció dels esports nàutics i de platja. 

El conseller de barri passa la paraula a la Sra. Mireia Solé, representant de l'AV del Front 
Marítim, que es mostra sorpresa per la realització del projecte i explica que han demanat a 
un taller d'arquitectura un esbós amb la idea que ells tenen pel Front Marítim. Afegeix que 
no entén com encara no s'ha fet un gran parc a la zona. 

El següent torn de paraula correspon al Sr. José Manuel Franganillo. Es reitera amb l'anterior 
intervenció de la Sra. Solé: no entén per què no es contempla la cobertura del cinturó. Li 
respon el regidor argumentant que el pressupost és limitat i no es contempla encara aquest 
macroprojecte com a prioritat en l'agenda política. 

Es dóna la paraula al Sr. Joaquim Ortín, que pregunta si s'obrirà un procés participatiu on 
pugui participar el veïnat i les entitats del barris. La solució es troba al cronograma que ha 
compartit el Sr. Giol on el propi Sr. Ortín ja ha vist la dada: primer trimestre del 2022. 
També pregunta sobre l'antic edifici Galbó, que està en estat lamentable. Es preveu el seu 
enderrocament, explica el Sr. Escudé. 

Intervé el Sr. Ferran Saro, de Macosa, per preguntar sobre la implicació de la Torre de les 
Aigües en tot aquest projecte. L'Oriol Giol li respon que no es contempla. 

Per tancar aquest punt de l'OD, el regidor agraeix el Sr. Giol la seva intervenció i aquest 
aprofita per remarcar que estarà a disposició del Districte en tot el procés participatiu, per 
aclarir dubtes o explicar amb més concreció el projecte. 

3.- Nova normativa estatal de vehicles de mobilitat personal (VPM) 

No es desenvolupa aquest tema donada la no compareixença de la persona adient de la 
Guàrdia Urbana al Consell. 

6. Torn obert de paraules 

Mireia Solé, de l'AV Front Marítim, prega posar més cartells de les convocatòries del Consell 
de Barri a la zona del Front Marítim. A més, demana que hi hagi transcripció als Consells de 
Participació, ja que a vegades costa d'entendre i seguir la sessió. El conseller pren nota de 
les demandes i farà valoració de com aplicar el tema de l'accessibilitat als Consells del 
Districte. 

De nou, pren la paraula la Sra. M. Carmen García: 

1. Demana per la recollida de trastos a l'illa de la Llum. 
2. Fanals del pg. Marítim, zona Llevant, que no funcionen i vol saber quina solució s’hi 

donarà. 
3. A la xemeneia de Macosa manca neteja. 
4. Informació sobre zones infantils de Lope de Vega, Selva de Mar i Garcia Fària. 
5. Al triangle de Fluvià i Diagonal hi ha molt tràfic. El veïnat demana l’enjardinament. 
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Respon el gerent del Districte, Sr. Garcia Puga, a aquestes qüestions: 

1. En el temps més breu possible es tindrà solucionat aquest assumpte. 
2. Està passat a enllumenat i s'està estudiant com millorar aquesta il·luminació de la zona. 
3. No es respon la pregunta sobre la xemeneia de Macosa. 
4. S'està realitzant campanya de senyalització, però es mirarà de fer-la més contundent 

per evitar futurs conflictes. 
5. Proposta de fer horts en aquell triangle, que s'està estudiant. 

Prossegueix la Sra. García: 

6. Edifici de Bac de Roda amb concessió extingida. El gerent respon que hi ha projecte 
d'enderrocament en marxa que es farà al llarg del 2022. 

7. Demana saber per la lletra E del pavelló esportiu de La Mar Bella, que fa temps que no 
hi és. El regidor s'ho anota i ho passarà a qui pertoqui. 

8. Al c/ Provençals amb Taulat, manca acabar un tram de vorera. Pregunta si tenen 
intervenció prevista. 

9. Quant a la plaça Ramon Calsina, qüestiona l'edat a qui va dirigit aquest espai. (4-14 
anys) i demana retirada del lloc. 

10. Pregunta si té permís el xiringuito instal·lat a Llevant. 
11. Caseta del vigilant de la platja de la Nova Mar Bella està enganxat a un xiringuito i 

preocupa la visió que pugui tenir si hi ha algun incident. 

Dóna respostes el Sr. Garcia Puga: 

8. En aquest entorn, tant el Districte com Ecologia Urbana, han realitzat intervencions, 
però es mirarà de solucionar la problemàtica plantejada per la Sra. García. 

9. No s'ha pogut fer encara consulta a Parcs i Jardins, però es troba raonable la retirada 
demandada per la Sra. García. 

10. Actuació provisional. Donat el dèficit de sorra a la platja, s'ha pujat el lloc on s'ha 
col·locat el xiringuito. Té permís. 

11. Es traslladarà aquesta preocupació a Salvament de Platges per a la seva valoració. 

Pren la paraula, de nou, el Sr. Ferran Saro, que intervé en representació de les persones 
companyes pensionistes de Macosa-Alstom afectades per l'amiant. Comença posant en 
antecedents al Consell i explica que fa 20 anys van quedar la Casa de les Vàlvules i la Torre 
de les Aigües abandonades, i valora molt positivament aquesta última i creu que se li ha de 
treure profit com a equipament. Posteriorment, realitza 3 preguntes: 

1. Proposta de nom per a la xemeneia fins ara coneguda com xemeneia de Macosa o 
xemeneia de Provençals-Llull: 'xemeneia de la laminació', així com la placeta on es 
troba. 

2. L'enllumenat creu que també s'hauria de millorar, en opinió del Sr. Saro. El mateix 
passa amb la maqueta de plaça Ramon Calsina, que tampoc s'ha dut a terme encara.  

3. Reivindica la memòria històrica i el patrimoni industrial del Poblenou. 

Respon el conseller que s'ha iniciat la licitació per a l'execució dels projectes de l'enllumenat i 
la maqueta; el tema del nom de la xemeneia es passarà a Nomenclàtor. 
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Torn de paraula pel Sr. Manel Ávila, veí de Diagonal Mar. Demana que es contempli 
l'assistència al bany a la platja de Llevant, com a l'any 2019 que ja va funcionar prou bé, i 
que no s'interrompi el torn al migdia. Contesta el regidor i explica que aquest no és tema del 
Districte, sinó de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) a qui es 
traslladarà la petició. 

Daniel Lamata intervé en últim lloc per dos temes. Està d'acord amb el senyor Ávila amb el 
tema de l'assistència al bany. Exposa que el carril bici del c/ Selva de Mar presenta 
irregularitats a l'asfalt, no hi ha línia de separació entre carril d'anada i tornada i demana 
neteja a la zona propera a la platja, ja que tot plegat comporta dificultats en la circulació. 
Així mateix, apunta que amb el vent la brossa de les papereres surt enfora i molesta les 
persones vianants. El regidor fa notar un problema d'incivisme quant a la brutícia generada 
pels gossos i pren nota dels altres temes presentats pel Sr. Lamata. 

El Sr. Joan Pujol llegeix 3 preguntes més: 

1. Sr. Amador Monleón, AV Front Marítim, fa petició per recuperar l'escola bressol a la 
plaça Remedios Baró. Respon el gerent exposant que es té una reserva d'equipament, 
però que en aquest mandat no es preveu encabir aquest assumpte. 

2. Sr. Eugenio Santos, sobre el xiringuito esmentat anteriorment per la Sra. M. Carmen 
García. El conseller dóna per resposta la pregunta. 

3. Sr. Delfili Encinas, sobre la no inclusió dels barris del Besòs i el Maresme en aquest 
Consell. Respon el conseller explicant que aquests barris tenen entitat i Consell propi. 

El conseller dóna les gràcies a tothom per l'assistència al Consell i conclou la sessió. 

Carme Herrero 
Secretaria del Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 

Barcelona, 1 de juny de 2021 
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