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Consells de Barri de Provençals de Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc MUHBA Oliva Artés (parc del Centre del Poblenou, c. Espronceda, 142) 
Data i hora Dimecres 10 de novembre, de 18.05 h a 19.50 h 
Streaming youtube.com/watch?v=0ZMrS7KAR0k&t=490s 

Assistents David Escudé, regidor 
 Eduardo Lanuza, vicepresident 
 Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Alberto Cordobés, conseller 
 Javier Mesía, conseller 
 Joan C. Canela, conseller 
 María Arenillas, consellera 
 Paula Añó, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Carme Herrero, coordinadora territorial 
 Vanessa Garcia, secretària i tècnica de barri 

Entitats i equipaments 
 Eduardo Lanuza, de l’AV Gran Via-Espronceda-Perú 
 Joan Vidal, de l’Assoc Veïnal Vecinal Provençals Mar 
 Jordi Callejon, de la Taula Eix Pere IV 
 Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda 
 Guillem Mir, del Casal de Joves del Poblenou Can Ricart 
 Arquitectes de Capçalera 

Ciutadania a títol individual 
 Eduard Milan 
 Antonio García Fernández 

Ordre del dia 
1. Projecte Vila Veïna. 
2. Programa Protegim les Escoles - 2022 al c. Perú. 
3. Estat i calendari de les obres al barri. 
4. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Projecte Vila Veïna 

Helena Guiu, de l’equip de Coordinació de Ciutat (Foment de Ciutat), presenta el projecte de 

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=0ZMrS7KAR0k&t=490s
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Vila Veïna, que és un projecte nou que es desplega durant el mes de setembre a quatre 
barris de la ciutat, un dels quals, Provençals de Poblenou. Té com a principal objectiu 
impulsar tot el que té a veure amb les cures en sentit ampli, no només el sanitari. 

Vila Veïna estructura la ciutat en comunitats d’entre 10.000 i 30.000 habitants que volen 
donar resposta a les necessitats de cura de forma col·lectiva i des de la proximitat, enfocats 
a la petita infància i el procés d’envelliment. A Provençals es podrà trobar al Casal de Ca 
l’Isidret, on hi haurà una persona dos matins i dos tardes responent preguntes i impulsant 
iniciatives i activitats. 

Tothom en algun moment de la vida serem persones cuidadores d’alguna persona, i durant 
la nostra vida trobem moments que necessitem rebre cura nosaltres mateixes. Per això la 
ponent explica els objectius específics al respecte. 

1. Al territori hi ha moltes iniciatives de cura però són desconegudes pel veïnat. 

2. Es vol ajudar a aquestes iniciatives que ja existeixen, per saber què necessiten i quines 
mancances tenen. 

3. En la nostra societat és la dona qui porta aquestes cures i es vol fer que hi hagi 
coresponsabilitat, comunitats entre els veïns i les veïnes. 

4. Promoure espais de treball entre les persones professionals, ja que s’ha detectat que 
qui treballa en les cures moltes vegades no es coneix amb la resta de membres. 

5. Volen donar importància al que significa fer aquestes tasques de cura. 

6. Promoure actuacions per garantir l’espai públic com un entorn que cuida, per exemple 
si es detecta que la gent gran necessita un banc per descansar o els espais escolars 
després de classe. 

Es desplegaran 115 Viles Veïnes a la ciutat. Pel que fa a Sant Martí, al 2021, a Provençals, i 
al 2022 (al 3r trimestre) s’hi incorporaran el Camp de l’Arpa del Clot i el Maresme. 

També explica que es vol fer un espai d’assessorament jurídic i legal per a les famílies que 
volen contractar persones cuidadores, que normalment són persones migrades i sense 
papers. 

Pregunta: Jordi Callejón, estan encantats amb el projecte però consideren que les franges 
d’edat són insuficients i creu que un projecte de cura ha de ser total. 

Resposta: Està d’acord i remarca que és un projecte pilot però demana que la gent expressi 
les seves necessitats, ja que tothom necessitem ser cuidats durant la vida. 

Punt 2. Programa Protegim les Escoles - 2022 al c. Perú. 

Sílvia Casorrán presenta el programa Protegim les Escoles, que vol afectar tota la ciutat 
encara que ara estan començant amb les primeres 200 escoles, cosa que afectarà uns 
200.000 estudiants (des de l’escola bressol a l’institut). 

El projecte ve dels Camins Escolars i les Escoles Refugis Climàtiques, amb la idea de crear 
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places al davant de les escoles, millorant la qualitat ambiental, la seguretat vial i la implicació 
del veïnat. 

Es prioritzen les escoles bressol i de primària (encara que s’han fet actuacions en instituts) 
que s’ha detectat que tenen punts complicats de seguretat viària, per demandes de Districte 
o d’equips de les escoles que ja hi estiguin implicats. 

Es vol pacificar el trànsit als entorns escolars amb la instal·lació de radars. Es treballa per 
visibilitzar un espai escolar mitjançant elements separadors com ara baranes, jardineres, 
bancs i grades. També s’estan instal·lant elements jugables com fustes i boles de formigó. 
Una altre manera és pintant l’asfalt per fer-ho indicatiu d’entorn escolar. 

Respecte a la proposta de l’Eix Perú pel 2022 es vol fer actuacions en 7 escoles, en un carrer 
on hi ha tendència a anar a molta velocitat amb els vehicles encara que es tracta d’un carrer 
amb un límit de 30 km/h. A data d’avui s’estan definint els avantprojectes. Els canvis 
plantejats són de mobiliari urbà a la vorera, i també la implantació d’un carril bici a cada 
banda. També hi ha la idea de pacificar el carrer Fluvià, ja que es va plantejar i es veu 
possible fer-ho. A l'EBM Dolors Canals trauran aparcaments per fer espai d’estada i 
aparcament de bicicletes. A l'escola Brasil s’està mirant de fer dos espais d’estada però 
mantenint el màxim de nombre d’aparcaments perquè s’ha detectat una gran necessitat. Al 
CEE Concha Espina és on es farà la intervenció més ambiciosa. Es farà una connexió amb el 
parc de davant però mantenint les places d’aparcament de persones amb diversitat funcional 
i minibusos. 

Punt 3. Estat i calendari de les obres al barri. 

En Marc Pinedo, cap de Projectes de l'ICUB, i l’Amadeu Santacana, arquitecte, parlen del 
projecte de la nau FOSECO, dintre de La Escocesa, que s’iniciaran les obres al 2022 per a 
allotjar a artistes plàstics. 

Explica que es va guanyar un concurs per part de Nuc al 2009-2010 i actualment s’està 
acabant el projecte per poder-ho licitar. Les obres les gestionarà BIMSA amb una previsió de 
licitació al 2022 i iniciar les obres el mateix any, per finalitzar-les al juliol o agost del 2023. 

Pregunta: Jordi Callejón pregunta respecte als accessos al recinte i els espais públics. 
També comenta que La Escocesa és pública des del 2017 i creu que s’ha de fer coses més 
enllà del 22@ a les naus que hi ha. Manel Pascual demana poder treballar conjuntament els 
usos futurs d’aquestes naus. 

Resposta: El regidor respon que s’ha de conservar tot el patrimoni industrial i la manera 
d’aconseguir-ho és donar vida a aquell espai. 

Punt 4. Torn obert de paraules. 

Pregunta: Eduardo Milán fa les següents preguntes: hi havia una petició de reposició d’un 
banc vinculada a una zona de càrrega i descàrrega que ja s’ha reposat i vol que es revisi els 
usos de la zona de càrrega i descàrrega del carrer Maresme amb Gran Via. Activar els 
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recorreguts periòdics amb la finalitat de recollir necessitats "in situ" i seguiment d'actuacions. 
A la zona de petanca de Maresme / Pere IV, creu que s’ha de recollir la brossa que s’hi 
genera. Vol que es torni a posar la parada de bus davant de rambla Prim, 123. De la font de 
la placeta Kleim, volen que es recuperi i es reconegui aquest nom per la plaça. Pregunta 
respecte a l’àrea d’esbarjo per a gossos a Gran Via amb rambla Prim (costat mar) que ha de 
beneficiar als barris veïns que li han dit que no es pot fer de cap manera. Per últim, té una 
queixa respecte al PAE (Punt d’Assessorament Energètic) ja que considera que les peticions 
no s’acaben de resoldre amb agilitat. 

Resposta: El regidor agraeix la feina que fa i la seva vocació per participar. S’ha recollit les 
demandes per estudiar-les encara que la del autobús ho veu més complicat però es tornarà 
fer arribar la demanda a TMB. A favor de recuperar el patrimoni històric. I respecte a la zona 
d’esbarjo per a gossos, es treballarà en un espai compartir entre els barris del Besòs i el 
Maresme i de Provençals del Poblenou. Respecte al PAE, el gerent del districte pren nota. 

Pregunta: Joan Vidal demana que es convoqui la Taula d’Equipaments del Districte i també 
parla de la indefinició de les noves normes de participació. 

Resposta: El regidor no tenia constància de la Taula d’Equipaments però ho miraran i 
respecte a les normes de participació, com es va recórrer s’ha hagut de tornar a l’inici del 
procediment administratiu i s’està treballant en un nou projecte. 

Pregunta: Manel Pascual pregunta respecte a un semàfor de Diagonal - Lope de Vega – 
Pere IV, que han reclamat diverses vegades per què els i les vianants no tenen temps de 
creuar abans que canviï de color. També parla del parc del Centre, del Pou del Món, que 
considera que és un espai que només genera problemes i cal definir una solució ja que no 
s’està fent l’ús per al qual es va dissenyar i demanen que es posi una guingueta-bar amb wc 
a la plaça de la Sardana, l’espai més gran del parc, així com un espai de pícnic. 

Resposta: El regidor recorda que es va parlar en l’anterior Consell i diu que no entén perquè 
no hi ha resposta i es buscarà. El gerent rep un missatge mòbil de Serveis Tècnics de 
Mobilitat on es diu que el semàfor està bé però que tornaran a anar-hi per tornar-ho a mirar. 

Respecte a l’ús originari del Pou del Món, el gerent reconeix que el que es va preveure es va 
preveure malament i el regidor manifesta que es parlarà amb Parcs i Jardins i es tornarà a 
mirar, perquè qualsevol intervenció requereix molts tràmits encara que sap que no funciona 
des de la seva inauguració i es donarà una solució abans d’acabar el mandat. 

Per últim, tenir unes guingueta també té problemes relacionats amb la seguretat, neteja, 
etc. El gerent explica que una de les tres guinguetes de Glòries ha hagut de tancar per no 
ser rendible, i això que aquell espai sempre és ple. El que pretén de l’estructura del parc del 
Centre de Poblenou és que aquest espai MUHBA Oliva Artés doni cobertura amb un bar i 
serveis a les peticions veïnals. Tanmateix, el procés no està sent tot el ràpid que caldria. 
Actualment, obren els dimecres i els caps de setmana i caldrà esperar a l’obertura diària de 
l’espai per al funcionament d’aquests serveis. El gerent manifesta que per part del districte hi 
ha interès que es posi en funcionament i es parlarà amb l’ICUB. 

En Marc Pinedo, cap de Projectes de l’ICUB, informa que s’està preparant el projecte per a 
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l’aïllament del sostre i la millora del control climàtic a l’interior de l’espai, a petició del propi 
MUHBA. Respecte al bar-guingueta, està climatitzat i podria funcionar encara que manquen 
persones peticionàries per a la seva gestió. 

Pregunta: L’Àngels Quiles, respecte al nou l’Eix Verd de Cristobal de Moura – Fluvià - 
Provençals, vol saber quines són les mesures i pautes de neteges que es duen a terme. Es 
poden observar parterres molt malmesos, que s’han transformat en pipi-cans o cendrers. 
També, s’ha fet un nou espai infantil que comparteixen la canalla i els gossos i demana que 
es delimitin els usos diferenciats. I respecte a temes de mobilitat, es queixa que l’entrada pel 
carrer Pere IV, el senyal de 10 km/h ha quedat tapat per un arbre i molts cotxes quan 
arriben a la zona infantil han de girar obligatòriament a la dreta però fan girs il·legals per 
sortejar les pilones que s’han col·locat. Demana es puguin perllongar aquestes pilones per 
evitar futurs accidents. 

Resposta: El regidor informa que els parcs infantils ja no es delimiten i que aquest en 
concret, no han rebut cap queixa i s’estan treien d’altres que estan tancats. La resta de 
coses les passarà a Manteniment. 

Pregunta: Presentació per part d’Arquitectes de Capçalera del projecte OSTRAC que 
s’ubicarà un parell de tardes al Casal Ca l’Isidret. La presentació es pot veure clicant a 
youtube.com/watch?v=0ZMrS7KAR0k&t=490s. 

Es tanca el Consell de Barri a les 19.50 h. 

Vanessa Garcia 
Secretaria del Consell de Barri de Provençals del Poblenou 

Barcelona, 10 de desembre del 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZMrS7KAR0k&t=490s

