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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords del Consell de Barri del Poblenou 
Lloc Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz (Joncar, 35) 
Data i hora 9 de desembre de 2021, de 18 a 20.25 h 
 Emesa per streaming: youtu.be/VGaF_cN8YYk 

Assistents David Escudé, president del Consell i regidor del Districte 
 Francesc Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Sílvia Casorrán Martos, consellera de barri del Poblenou 
 Lourdes Arrando Bellés, consellera 
 Inmaculada Bajo de la Fuente, consellera 
 Fernando Gómez Carvajal, conseller 
 Paula Añó Santiago, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent del Districte 
 Joan Aldana, secretari del Consell i tècnic de barri del Poblenou 

Entitats i equipaments 
 Manel Pascual, ACS Bac de Roda 
 Jordi González, ACR Poblenou 
 Mercè Ayora, Colla del Drac del Poblenou 
 Sergio Prieto, escola Acàcies 
 Paloma Escalada, AFA escola Vila Olímpica 
 Tanya Martinovic, Comissió de Sostenibilitat i Entorn Escolar - AFA Vila Olímpica 
 Òscar Garcia Candela, Amics de la Comparsa de Capgrossos del Poblenou 
 Eric Rivas Barragán, Associació Esportiva Skateboard Poblenou 

Ciutadania a títol individual 
 Mireia Llach 
 César Ochoa Díez 
 Pere Mariné Jové 
 Blanca Ríos del Rio 
 Enric Ràfols Salvadó 
 Paloma Escalada 
 Jordi Lafuente 
 Pere Nieto 

Ordre del dia 
1. Avantprojecte de pacificació del c. Taulat, de Bilbao a Llacuna, a càrrec de Maite Gámez, 

de BIMSA, i de Berta Barrio, de l’equip redactor del projecte. 

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://youtu.be/VGaF_cN8YYk
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2. Pressupostos participatius: pacificació c. Bilbao, davant l’escola Pere IV, a càrrec d’Anna 
Castellà, de l’equip redactor del projecte. 

3. Nous carrils bici al barri, a càrrec de Sílvia Casorrán. 
4. Procés participatiu pg. Marítim de la Mar Bella, a càrrec d’Oriol Giol, de Model Urbà. 
5. Temes del darrer Consell: Hort La Vanguardia, amiant La Granota, futur del CEM Can 

Felipa i terminis de MPGM22, a càrrec de Josep García Puga, gerent del Districte 
6. Torn obert de paraules. 

Punt 1. Avantprojecte de pacificació c. Taulat, de Bilbao a Llacuna 

En aquest carrer ja s’havia intervingut per pacificar-lo durant el mandat anterior, fent un carril 
bici, i algunes actuacions durant la pandèmia. Es va intentar pacificar, però aquesta actuació 
hauria de ser la definitiva. Es tracta d’un carrer on hi ha una desproporció entre la part ocupada 
pels vehicles i pels vianants. Això es vol corregir fent un carrer de prioritat invertida, amb nou 
enllumenat, arbrat, etc. Es mantindrà el trànsit de vehicles de serveis i de veïns i veïnes. En el 
cas d’un tram on l’amplada és de 6 metres, es canviarà el clavegueram, i als trams de 12 
metres, s’hi posarà arbrat. Els nous embornals seran de sifó, per evitar olors a l’entorn. 

Es canviarà el sentit de circulació al tram de Llacuna a rbla. Poblenou per evitar la continuïtat 
del carrer. Els vehicles que vinguin des del c. Bilbao seran desviats sentit muntanya, i els 
vehicles que vinguin des de Llacuna seran desviats sentit mar. També es tenen en compte la 
ubicació dels contenidors, places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, etc. 

Consulta de Mireia Llach sobre si es fa alguna intervenció als carrers propers al carrer Taulat i 
el calendari de l’obra. El projecte, estarà fet al mes de gener i es preveu executar-la al següent 
mandat, ja que s’ha d’aprovar, licitar, etc. De la resta de carrers, s’haurà d’anar fent. 

Consulta de Paloma Escalada, del c. Ferrocarril, que demana la reducció de la velocitat i se li 
contesta que es confia que la pacificació de Taulat redueixi la velocitat als carrers de l’entorn. 

Consulta de Tania Martinovic sobre la pacificació de l’entorn de l’escola Vila Olímpica, on no 
arriba el carril bici. Se li respon que la pacificació de Taulat farà que les bicicletes s’hagin de 
desplaçar a d’altres carrers, però serà un carrer amable per anar amb infants en bicicleta. 

Punt 2. Pressupostos participatius: pacificació c. Bilbao, davant l’escola Pere IV 

Encara no hi ha equip redactor, però s’explica que es preveu iniciar les obres a finals de 2022, 
amb una durada de 4 mesos. El carrer Bilbao és un carrer bàsic i s’ha de mantenir l’amplada de 
calçada, però es permet fer una ampliació de la vorera amb una plataforma de formigó amb 
barana i jardineres per protegir la sortida i entrada de l’alumnat. A l’institut Quatre Cantons, 
que està a camí Antic de València, carrer que actualment té molt poc trànsit, s’ha de concretar 
si es limita totalment o parcialment la circulació, potser posant mobiliari urbà en ziga-zaga per 
evitar l’excés de velocitat dels vehicles. 

Consulta de César Ochoa, professor de l’institut Quatre Cantons, que diu que s’havia parlat de 
tancar totalment al trànsit al camí Antic de València i desviar-ho cap al carrer Batista, ja que hi 
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ha hagut un atropellament d’un alumne, per sort sense conseqüències. Se li comenta que s’ha 
de permetre el pas de vehicles de serveis i emergències, però es consultarà la seva petició 
segons les indicacions que doni Bombers. 

Punt 3. Nous carrils bici al barri 

Hi ha 3 carrils bici que es preveu iniciar l’any vinent. 

- Eix Badajoz – Independència: connecta el mar amb Pare Claret, amb interrupció per l’eix de 
Glòries. Implica ampliació de voreres. Un cop aprovat, des de 22@ manifesten que es farà 
urbanització de tot el carrer Badajoz l’any 2023 i, per tant, de moment es farà actuació tàctica, 
sense actuació en voreres. 

- Av. Diagonal: baixar el carril bici a calçada entre Badajoz i Josep Pla, eliminant un carril en 
cada sentit. 

- Av. Litoral: entre el port Olímpic i el carrer Llacuna, on es va prohibir l’estacionament de 
vehicles, per treure les bicicletes de la zona de passeig de vianants. 

Tania Martinovic reitera la petició de connectar un camí escolar o carril bici fins l’escola o 
l’escola bressol, així com l’excés de velocitat i incompliment de normes de circulació dels 
vehicles al carrer Carmen Amaya, que surten de la ronda Litoral. També comenta que el 
semàfor de Jaume Vicens Vives a Carmen Amaya, de 3 fases, té una durada molt curta i els 
vehicles van molt ràpid, just davant de les escoles. També van molt ràpid els patinets i demana 
que se senyalitzi perquè vagin a peu. 

Paloma Escalada comenta que al tram de Garcia Faria, entre Bilbao i l’entrada de la ronda, hi 
ha molt incompliment de semàfors i es genera risc a les persones vianants; demana alguna 
senyalització i presència de Guàrdia Urbana. Es contesta que, sobretot, a les hores punta, molts 
vehicles surten de la ronda intentant evitar la congestió. A més, és de les escoles on hi ha més 
presència de Guàrdia Urbana a l’entrada i sortida de l’alumnat. 

César Ochoa comenta que davant de l’Institut Municipal d’Hisenda hi ha moltes motos 
estacionades indegudament on no ho poden fer i amb molt de trànsit incívic, mentre que 
davant de l’escola Flor de Maig hi ha aparcament de motos sense utilitzar. Demana implicació 
de l’Ajuntament en resoldre-ho. Es mirarà amb Guàrdia Urbana la millor manera d’actuar. 
Seguirem fent campanyes d’informació i revisant la senyalització. 

Punt 4. Procés participatiu pg. Marítim de la Mar Bella 

És el nou passeig marítim que s’està planificant, des del camp de futbol del Poblenou - Agapito 
Fernández fins al Fòrum. És un projecte de ciutat, amb un procés participatiu molt avançat. Es 
preveu una estructura verda per enllaçar-ho amb el parc de Diagonal Mar i la llera del riu 
Besòs, mirant de diluir el mur que hi ha entre la platja i el passeig. S’hi posaran activitats 
esportives i culturals per incrementar l’ús de l’espai. També hi haurà espais jugables, però 
sense jocs infantils explícits. Comprèn 11 hectàrees on es vol incorporar equipaments esportius 
i culturals que vertebrin l’espai. El camp de futbol es mantindrà, ja que és necessari i no hi ha 
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altres espais on ubicar-lo. Es vol tenir equip redactor al principi de 2022 i tenir fet el projecte 
executiu durant el mandat, amb un cost d’uns 45 milions d’euros. 

Una senyora comenta que s’ha parlat de canvi climàtic i que la zona sigui inundable a finals de 
segle i pregunta si s’ha tingut aquest tema en l’obra. Se li contesta que s’ha fet unes previsions 
respecte a les platges que impliquen una pujada del nivell del mar d’1 a 2 metres, cosa que no 
afecta a aquest àmbit, però sí que s’ha de treballar en l’impacte dels temporals. En canvi, a la 
banda de Barceloneta, el front edificat està a la mateixa alçada que la platja. S’està treballant 
en possibles solucions diferents dels dics submergits de formigó. 

Òscar García pregunta si s’han tingut en compte les aus migratòries, que cada cop tenen menys 
hàbitat per viure, com passa al parc de Diagonal Mar. Es contesta que és possible que aquest 
projecte en sí mateix no té prou escala per resoldre aquest tema, però unit al parc de Diagonal 
Mar i la llera del Besòs, potser sí que doni alguna mena de solució al problema. S’està tenint en 
compte el factor “aigua”. 

Punt 5. Temes del darrer Consell 

Els temes són: 

- Hort La Vanguardia: quan ja es tenia tot consensuat es va veure que el sòl estava contaminat 
i s’ha hagut de fer un projecte de descontaminació. Fa un mes s’han reprès les obres i cap al 
febrer o març es preveu que finalitzin. 

- Amiant a La Granota: es va licitar l’obra de desamiantat però va quedar deserta. S’ha tornat a 
licitar i hi ha diverses ofertes. Es preveu que al febrer o març estaríem en disponibilitat d’iniciar 
les obres. Encara que suposa confinament hermètic, es parlarà amb l’escola per veure quin és 
el millor moment (a l’abril o quan acabi el curs). L’obra duraria uns 3 mesos. 

- Futur del CEM Can Felipa: s’estan fent estudis per establir la millor opció per al nou 
equipament que es vol construir. Es preveu tenir l’avantprojecte finalitzat abans que acabi el 
mandat. Es vol aconseguir que sigui el millor equipament esportiu de la ciutat. 

- Modificació del PGM22@: el que s’està treballant és l’aprovació provisional de la modificació al 
mes de febrer, que serà la definitiva per part de l’Ajuntament. Posteriorment es farà l’aprovació 
definitiva per part de la Generalitat. 

Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda i membre de la Taula d’Equipaments, manifesta que no 
rep informació al respecte perquè el districte no la reuneix. Volen saber quin és el projecte amb 
el que s’està treballant (pistes poliesportives, un Complex Esportiu, etc.). Se li contesta que són 
tipologies molt diferents i que, precisament per això, es vol fer un estudi de les demandes que 
poden haver de clubs, escoles, etc., creixement de la població, àrees d’influència amb altres 
equipaments esportius, etc., abans de decidir quina serà la configuració futura. Es preveu 
iniciar les obres de l’equipament de Tànger - Pamplona abans de final de mandat, com a 
pavelló esportiu que doni servei al Club Handbol Poblenou i a l’escola Auditori. 

Jordi Lafuente, de Col·lectiu Superilla, diu que se li va dir que el pavelló de Tànger – Pamplona 
aniria on ara està l’escola Flor de Maig i que seria un CEM. Es respon que inicialment era 
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aquesta proposta, però que es treballa en fer un projecte encara millor que el previst 
inicialment, que podria no ser un CEM. La consellera comenta que la piscina ha anat canviat 
d’ubicació i s’ha donat prioritat a equipaments educatius. 

Pere Nieto, de l’AV Poblenou, comenta que els equipaments que finalment es posen, influencien 
en la tipologia del barri i que demanen que es tracti a la Taula d’Equipaments per copsar els 
diferents interessos d’entitats i veïnat. Se li comenta que, com s’ha dit abans, es vol tenir un 
projecte per tenir un dels millors equipaments de la ciutat. 

Punt 6. Torn obert de paraules 

Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda comenta, sobre l’Espai Polivalent Sant Bernat, quina és la 
situació actual pel que fa a la utilització veïnal d'aquest espai i de quina forma cal gestionar-ho. 
Encara no s'ha concretat la utilització per part de les entitats ni quines activitats es poden 
realitzar. Es respon que es tracta d’una sala que fa servir l’escola Mar Bella fins les 18.30 hores. 
El Consorci ha posat uns requisits per a la utilització per les entitats del Districte, amb un 
conveni de relació on quedi clar que al matí es trobin tot net, amb alarma engegada, etc. De 
moment la gestió l’assumeix el Districte, amb algú de Can Felipa. Es vol que entri en 
funcionament al mes de març, però si alguna entitat vol fer ús abans, s’intentarà donar 
cobertura. En aquest cas s’hauria de fer la petició mitjançant el tècnic de barri. Es preveu signar 
el conveni abans de Nadal. 

Òscar García, dels Amics de la Comparsa dels Capgrossos del Poble Nou, nova entitat al barri i 
que vol fer una presentació al barri. La primera activitat es farà el 31 de desembre a les 10 h 
per presentar l’Home dels Nassos. L’entitat ja col·labora amb altres entitats del barri, com ara el 
Centre d’Imatgeria Festiva per fer capgrossos de personatges com el Santet, la Maria Espinalt, 
Carme Amaya, el Subirats, etc., per preservar la memòria del barri. A part de l’Home dels 
Nassos, es vol tenir, per a la Festa Major, 4 figures. Se li desitja sort i empenta. 

Blanca Ríos del Rio comenta que el carrer Tortellà és de vianants i sempre hi ha cotxes i motos 
estacionades i es demana posar fitons o una senyal de limitació de velocitat. Els fitons no es 
posen per esdevenir obstacles per a persones invidents i la senyalització és competència de 
Mobilitat. Els vehicles fan servir el carrer com a drecera, fins i tot en sentit contrari. Demanen 
senyal de prohibició d’estacionament. Es respon que sembla que no hi ha cap senyal i que 
podria haver el de prohibit circular excepte veïns o el de zona compartida amb veïnat. Es mirarà 
amb Guàrdia Urbana quina és la millor solució. 

Enric Ràfols Salvadó pregunta sobre pilones metàl·liques instal·lades amb clau al passatge 
Massaguer que impedeixen el pas del serveis públics, privats i vehicles dels veïns i veïnes, a 
pesar que tenim accés amb targeta a la pilona mòbil de rambla del Poblenou amb Dr. Trueta. 
Els taxis i ambulàncies no tenen clau per obrir, i no és cert que s’hagi vandalitzat. Se li contesta 
que s’ha respost a totes les instàncies que s’han presentat, així com preguntes dels grups 
polítics municipals al Consell de Districte. El que el senyor Ràfols demana és moure la pilona 
uns 50 metres. Se li contesta que és el resultat d’un procés participatiu de la plaça Sant Bernat 
Calbó on es va acordar permetre la circulació fins arribar a l’aparcament privat. Tothom que 
acrediti una mobilitat reduïda se li donarà una clau. La consellera proposa que el veïnat demani 



Resum d’acords del Consell de Barri del Poblenou Pàg. 6 

 

 

la clau i, cas que no se’n surtin, tornar-ho a parlar al proper Consell. 

L’Eric Rivas Barragan, de l’Associació Esportiva Skateboard Poblenou, parla d’un espai 
abandonat on abans hi havia una llacuna fa anys, al costat del cementiri del Poblenou. Se 
l'informa que no es poden fer certes actuacions, ja que està sobre un dipòsit pluvial i el que es 
faci ha de ser provisional. Dins de l’explicació donada a l’apartat de les obres del front marítim 
s’ha parlat d’activitats esportives i potser es podria fer allà. Quan es faci, es tindran en compte 
les seves necessitats. Es farà una primera reunió de presa de contacte. No es poden posar 
papereres ni punts de llum i aigua, però es mirarà on es poden posar els aparcaments de 
bicicletes que algunes persones usuàris han demanat. 

La consellera fa una explicació de les activitats planificades per Nadal: 

- Guarniment de l’Arbre de Nadal i Xocolatada, el 18 de desembre al Casal Barri Bac de Roda 
Poblenou. 

- Ara Ve Nadal, el 18 de desembre a la rbla. Poblenou, organitzat per la Colla del Drac. 

- Cantada de Nadales, el 18 de desembre a la rbla. Poblenou amb Pallars, a càrrec de l’Església 
Evangèlica. 

- Activitat de petit format a Can Saladrigas, el 18 de desembre a càrrec de la Direcció de 
Comerç. 

- Pintada de mural, el 19 de desembre al solar de l’antiga estació transformadora, a càrrec de 
l’escola Sant Martí. 

- Campament Reial: del 28 de desembre al 5 de gener, a la plaça Can Saladrigas, a càrrec de la 
Coordinadora d’Entitats del Poblenou. 

- Presentació de l’Home dels Nassos, el 31 de desembre, a la rbla. Poblenou, a càrrec dels 
Amics de la Comparsa dels Capgrossos del Poblenou. 

-Cavalcada de Reis, el 5 de gener, a càrrec de l’ACR Carrers del Poblenou. 

Es tanca el Consell de Barri a les 20.25 h. 

Joan Aldana 
Secretaria del Consell de Barri del Poblenou 

Barcelona, 9 de desembre de 2021 
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