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Resum d’acords del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals
Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215)
20 d’octubre de 2021, de 18 a 19.37 h
youtube.com/watch?v=3vaj_sKYHlk&t=147s

Assistents

David Escudé, regidor
Francesc Xavier Bañón, conseller tècnic
Josep Garcia Puga, gerent
Francesc Carmona, conseller
Maria Arenillas, consellera
Rosa Alemany, consellera
Vanessa Garcia, secretària i tècnica de barri

Entitats i equipaments
Roger Torrell, de la Coord. d’Entitats Vern
Antoni Santos, de l’AV Sant Martí de Provençals
José A. Benito, del C.E. San Francisco
Sonia, de la Vocalia de diversitat funcional de l’AV Sant Martí
Arantxa Moran, del Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals
Ciutadania a títol individual
Julián Arranz Sarria
Alessandro Signoriello
Antonio García Fernández
Xavier Carné Gasa
Patricia
Luis Tomas de la Huerga Urones
Antonio Millán
Ordre del dia
1. Impermeabilització de l’aparcament de la pl. dels Porxos
2. Estat de les obres del barri:
- Biblioteca Gabriel García Márquez: finalització d'obres i obertura
- Espai Pere Calafell: estat i calendari d'obres
3. Previsió de la programació per a la Festa Major 2021
4. Torn obert de paraules
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Punt 1. Impermeabilització de l’aparcament de la pl. dels Porxos
Esteve Piazuelo, de BIMSA, explica que s’està fent una reparació d’una sèrie de patologies
que té l’aparcament de sota de la plaça dels Porxos. Per fer les reparacions s’ha d’afectar a
la superficie, encara que no significa que s’estigui fent cap remodelació integral de la plaça.
Les actuacions són per fer una impermeabilització definitiva de l’aparcament, que va ser
construït el 1992 i sempre ha tingut filtracions d’aigua que afecta la seva estructura. La
configuració de la plaça no canviarà encara que hi haurà més verd i algun mobiliari urbà serà
col·locat de nou. La pèrgola ocasiona part de l’entrada de l’aigua, cosa per la qual s’hi farà
una actuació.
Les entrades d’aigua han produït uns despreniments del formigó en alguns punts, pèrdua
d’espai d’ús i carbonatació de l’acer. L’obra consisteix en un enderroc de la superfície i
retirada dels elements que hi ha, una impermeabilització nova de tot l’aparcament i reposició
novament de la plaça, on es posaran unes noves jardineres (no es pot plantar a terra). La
resta es mantindrà. Tothom que tingui plaça d’aparcament, en tindrà una de vigilada en
superfície mentre duri l’obra.
El director d’obra explica les diferents fases de l’obra. Actualment s’està fresant el formigó
de la plaça amb màquines petites que faran dues passades i s’emportaran tot el material que
hi ha a sobre del forjat. Un cop fet això es farà la impermeabilització de l’aparcament.
Posaran una capa de formigó i pintaran el formigó per evitar la carbonatació i renovar la vida
útil del formigó de dins del aparcament. La impermeabilització es farà entre novembre i
desembre amb la delimitació d’un aparcament provisional en superfície. Després de Nadal es
vol intentar d’organitzar al veïnat que té aparcament per repercutir el mínim possible en la
seva comoditat. A l’abril o el maig, un cop alliberada la plaça es procedirà a tornar a posar
l’asfalt i els elements urbans i verds i conclourà la obra.
Pregunta de Julián Arranz: respecte a la pèrgola, es va dir que es desmuntaria i es tornaria
a muntar. Es així? Han sortit més esquerdes provocades per la vibració de la maquinaria que
treballa dintre de l’aparcament. També hi ha hagut una queixa d’una plaça d’aparcament ja
que la calç que s’ha utilitzat ha caigut damunt d’un cotxe i ha fet malbé la pintura. Ho ha de
pagar el pàrquing? Respecte a la superfície de la plaça, caldria tornar a repassar com
quedarà estructuralment per saber si hi ha modificacions. Per a aquest seguiment caldrà fer
una comissió?
Resposta: El director de l’obra explica que la pèrgola no és desmuntarà, treballaran en un
reforç del pilar de la pèrgola que entra en el forjat amb una nova coronació i
impermeabilització del voltant. El regidor pren la paraula i diu que el tema de la pintura
millor es parla fora del Consell per focalitzar el tema. Respecte a la proposta d’una comissió,
el regidor proposa que conjuntament amb l’AV Sant Martí es trobarà una manera per fer-ne
el seguiment.
Pregunta de Sònia: respecte a la il·luminació quina temperatura tindrà l’enllumenat
exterior.
Resposta: L’enllumenat exterior no varia. No és objecte d’aquesta obra prevista, parla que
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reforçaran la il·luminació provisional els tres mesos que els cotxes del pàrquing hagin
d’aparcar en la superfície complint la normativa vigent.
Pregunta d’Antoni Santos: informa que respecte a la coberta es va fer un procés
participatiu i s’ha demanat a BIMSA rellegir l’actual proposta per tal d’incorporar millores
sense modificacions urbanístiques substancials i està pendent de resposta.
Resposta: El regidor pren nota.
Punt 2. Estat de les obres del barri.
Biblioteca Gabriel García Márquez. El gerent dóna les dates de les obres de la Biblioteca que
està anant molt bé i, si tot va bé, al gener les obres estarien finalitzades i només faltaria una
part de condicionament de 3 o 4 mesos per obrir portes a Sant Jordi de 2022. Entre
novembre i desembre es tancarà l’actual biblioteca. Serà la biblioteca central del Districte.
Espai Pere Calafell. S’està arribant a l’inici de l’obra, que està previst que comenci al gener
de 2022 l’obra de l’escola bressol, i al setembre del 2022 l’obra de l’escola de música. Es
preveu que al setembre-octubre del 2023 es puguin obrir al públic. L’obra la fa el Consorci
d’Educació de Barcelona conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
Pregunta d’Antoni Santos: fa un recordatori que cal posar-se d’acord en relació a tots els
elements artístics d’interès patrimonial. Mobiliari de l’escola Montessori, recuperació de les
ceràmiques de Josep Aragay que abans de començar les obres estigui aclarida quina ha de
ser la seva destinació. Pregunta del pont de Santander, si es coneix les dates d’inici de les
obres.
Resposta: El gerent contesta que és important incorporar en els nous equipaments tots
aquells elements, ja sigui ceràmica com en aquest cas, que permet recuperar, identificar i
mantenir els trets distintius que existeixen. Respecte al pont de Santander, la gerent de
BIMSA li va comunicar que desprès de l’obra de Glòries el pont de Santander és l’obra més
complexa de portar a terme. Ha aparegut una canonada d’aigua que s’haurà de moure i ha
complicat i encarit el projecte encara que demana calma perquè s’enredereix la licitació fins
a principis de l’any que ve però es farà.
Pregunta de José A. Benito: vol conèixer el preu del pressupost inicial i cost final de la nova
biblioteca municipal.
Resposta: el regidor contesta que encara no ha finalitzat l’obra però que s’han encarit tots el
materials a causa de la pandèmia. El gerent comenta que l’obra està al voltant dels 15
milions d’euros amb una modificació del pressupost inicial. Estem parlant de l’edifici públic
més alt de Barcelona construït amb fusta i per tal de reforçar-lo ha suposat un increment als
ancoratges dels pilars de la base. També s’està rebent assessorament tècnic especialitzat i
entre d’altres, això explica la modificació inicial del cost.
Pregunta de Sonia: demana que els banys compleixin la normativa i que els vàters tinguin
“motxilla” per ajudar a fer les transferències de persones amb cadira de rodes i que siguin
accessibles de veritat i que es concreti una visita amb ella mateixa i el president de l’AV Sant
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Martí Provençals abans que finalitzi l’obra.
Resposta: El gerent contesta que no hi ha ningú ara mateix de l’obra present per poder
donar resposta al tema dels banys, però que en pren nota i traspassa la informació per
concretar aquesta visita en el moment que es pugui accedir amb cadires de rodes.
Punt 3. Previsió de la programació per a la Festa Major 2021
En Roger Torrell de la Coordinadora d'Entitats VERN comenta que la Festa Major serà del 5
al 14 de novembre i a partir de divendres tindran el programa en PDF i al Centre Cívic. Vol
destacar que hi haurà molta música. També vol destacar tres coses més:
- poder dir-li a la Festa Major la Festa de Festes, que inclou no només Sant Martí, sinó
també al barri de la Verneda.
- estan treballant molt un tema que els preocupa: la violència. Cap tolerància a la violència
a les Festes, equipaments, escoles al barri. Estan desenvolupant protocols per poder
portar-ho a terme.
- volen donar la notícia de que no es podrà dur a terme la paellada que es feia cada any.
Punt 4. Torn obert de paraules
Pregunta de Patricia: problemàtica a la plaça Mercè Capsir, que s’hi reuneixen moltes
persones joves a consumir i a fer soroll i amb baralles. Es truca a Guàrdia Urbana i moltes
vegades no s’hi presenten o diuen que no tenen efectius.
Resposta: el regidor contesta que sap de la problemàtica d’aquest espai i dona la noticia del
nou increment de Guàrdia Urbana el Districte de Sant Martí és el més beneficiat i que és un
increment molt notable, sobretot a la Brigada Nocturna a partir de la setmana vinent, amb
un terç més de plantilla. El problema no només es de Guàrdia Urbana sinó que es tracta de
les persones joves, i s’ha de fer molt treball des de la Prevenció i espera que, de mica en
mica, deixem de tenir aquest problema.
Pregunta d’Arantxa Moran: ha fet arribar un informe sobre el patrimoni local de Sant Martí
de Provençals i la Verneda amb diferents peticions. Respecte al mosaic del passatge Arriassa
(a la Verneda) pregunta si se sap quan es col·locarà.
Resposta: el regidor comenta que voldria fer una reunió per treballar aquest informe. El
gerent respon el tema del mosaic d’Armand Olivé: en un principi es posarà al novembre i es
taparà perquè l’acord a què es va arribar es va decidir que s’obriria al mateix moment que
s’obri tota la reforma, que està prevista al gener.
Pregunta de Jose A. Benito, director de la escola San Francisco: demanen més
transparència a l’hora de gestionar l’Auditori. Abans de la pandèmia feien el Festival de
Nadal allà (250 famílies), però ara els hi ha resultat molt complicat trobar una data. Suposa
que està molt ocupat però no els donen alternatives i volen que s’estableixi una eina ràpida i
àgil per tal de conèixer quan està disponible per a la cessió d’espais.
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Resposta: El regidor contesta que li sembla adequada la proposta i que es preguntarà a
l’Auditori si tenen la capacitat de poder dur a terme aquesta eina.
Pregunta de Sonia: del 98,6% que són bars, cafeteria, restaurant, etc... la gent amb cadira
de rodes no pot accedir-hi ni poden anar al lavabo. Es va fer la Guia del Comerç Accessible
al 2017 i considera que és paper mullat i altres informes que diuen que només 5 locals eren
accessibles dels que es van mirar. Demana que es compleixi la llei d’accessibilitat universal.
Resposta: el gerent contesta respecte al problema de les terrasses que van aparèixer pel
tancament dels establiments pel confinament i la pandèmia. Les terrasses s’estan revisant, i
podran sol·licitar la permanència (el permís era fins el 31 de desembre), sempre que el
desnivell que hi ha entre la vorera i la calçada sigui recobert per unes estructures que ja
estan homologades i compleixen els requisits d’accessibilitat que se’ls indiqui. Respecte al
nivell global d’accessibilitat, si s’apliqués la llei al peu de la lletra molts locals desapareixerien
perquè hi ha locals que tenen la llicència demanada abans de la llei i aquesta no es
retroactiva. A més, hi ha locals que no cap un lavabo accessible. Els locals nous que s’obren
han de complir la llei d’accessibilitat i per això es fan les inspeccions i les sancions.
Pregunta d’Antonio Millán: demana que tornin els animals de granja a l’espai de Can
Cadena, que van marxar durant la pandèmia, per la importància que tenen per a les escoles
i el barri. Sembla que no tornaran pel cost que suposen, i vol la confirmació d’aquesta
informació.
Resposta: el regidor desconeix el tema però el gerent pren nota i el contacte per tal de
donar-li resposta.
Es tanca el Consell de Barri a les 19.37 h.

Vanessa Garcia
Secretaria del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals
Barcelona, 20 d’octubre de 2021

Resum d’acords del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals

Pàg. 5

