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

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Casal de Barri de Diagonal Mar (c. Selva de Mar, 22) 
Data i hora Dijous 16 de desembre, a les 18 h 

Emesa per streaming: youtu.be/Fxt1P1RT0vM 

Assistents David Escudé, regidor del Districte 
Joan Pujol, conseller de barri 
Lorena Dominguez Liébana, consellera 
Núria Mateo, consellera 
Maria Arenillas, consellera 
Josep Garcia Puga, gerent 
Carme Herrero, coordinadora territorial 
M. José López, secretària del Consell de Barri 

Entitats i equipaments 
Oriol Giol, d’Ecologia Urbana (Model Urbà) 
M. Carmen Garcia, de Movimiento Diagonal Mar 
Ignasi Alcàntara, de l’AVV Diagonal Mar 
Amador Monleón, de l’AVV Front Marítim 

Ciutadania a títol individual 
Eugenio Santos 
Antonio Garcia Fernández 
Rosario Pazos 
Jordi Garcia 
I 10 persones veïnes més 

Els documents que s’hi han presentat es poden trobar a: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Ordre del dia 
1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri 
2. Calendari del procés participatiu del pg. Marítim de la Mar Bella 
3. Torn obert de paraules 

El conseller de barri Joan Pujol dóna la benvinguda, presenta als membres de la taula, presenta 
la nova tècnica de barri, la Maria José López, i obre la sessió donant pas al primer punt de 
l’ordre del dia. 

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

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
934 027 000 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmarti 

https://youtu.be/Fxt1P1RT0vM
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Punt 1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri. 

Es tracta d’un càrrec vacant i l’elecció s’ha de fer amb el consell reunit presencialment i no ha 
estat possible fer l’elecció de manera telemàtica. Al desembre de 2020 es van registrar 3 
candidatures, de les quals 2 han decaigut. A data d’avui només n’hi ha una a nom de M. 
Carmen García, i en no haver cap motiu o raó en contra del seu nomenament per part de les 
persones assistents, es proclama la Sra. M. Carmen García com a vicepresidenta del Consell de 
Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou. 

La Sra. M. Carmen García, exposa que ha aparegut una notícia que en referència al Primavera 
Sound i que afecta el veïnat de Diagonal Mar i del Besòs i el Maresme que ha deixat el regidor 
del Districte i el veïnat en mal lloc. Tot i que s’han mantingut reunions amb la direcció del 
Primavera Sound i amb BSM no s’entén el que ha passat. 

El Sr. David Escudé, regidor del Districte, explica que s’ha publicat una entrevista amb una de 
les persones promotores del Primavera Sound on es deia que l’Ajuntament no el volia. Aquesta 
afirmació ha sorprès ja que des de l’Ajuntament s’ha intentat conciliar l’interès que suposa 
acollir un esdeveniment com aquest amb les molèsties que comporta als veïns i les veïnes dels 
barris afectats, convidant les parts de manera pública i transparent en reunions per tal de 
trobar punts d’entesa i així els veïns i les veïnes també es fessin seu el festival. 

Es dóna la paraula al Sr. Albert, que intervé de presencialment, i demana clarificar quin 
problema suposa reclamar fer les coses bé, pel que fa a la limitació del so, a la convivència del 
veïnat, etc. 

El regidor explica que és un gran defensor dels grans esdeveniments a la ciutat perquè aporten 
molt malgrat els inconvenients que també suposen per al veïnat, al qual hi està molt agraït, i 
que s’ha intentat ser equànime amb tots els grans esdeveniments. Recorda que les reunions 
mantingudes han estat molt constructives i positives, i per això sorprèn el contingut de la 
notícia apareguda al diari. 

La Sra. M. Carmen García explica que s’han concedit dues setmanes pel festival degut a que no 
es va poder dur a terme ni al 2019 ni al 2020, però l’Ajuntament no ha concedit dues setmanes 
per als festivals futurs ja que aquesta concessió ha estat puntual. De la mateixa manera que 
s’ha demanat la reducció del soroll en 4 dB i l’ampliació de la neteja més enllà de la zona 
delimitada per al desenvolupament del festival. Aquestes condicions no han agradat a 
l'organització del Primavera Sound. 

Posteriorment, el conseller demana disculpes per saltar-se l’ordre del dia i dóna la paraula al Sr. 
Oriol Giol, del departament de Projectes Urbans d’Ecologia Urbana. 

Punt 2. Calendari del procés participatiu del pg. Marítim de la Mar Bella. 

El Sr. Oriol Giol, del departament de Projectes Urbans d’Ecologia Urbana, fa un resum del 
projecte del pg. Marítim de la Mar Bella. Pel que fa als terminis, explica que el retorn de la 
participació ciutadana es demorarà una mica del que estava previst i podria ser cap a mitjans o 
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finals del primer trimestre del 2022. Hi ha la voluntat de tenir el projecte aprovat per Comissió 
de Govern abans d’acabar el mandat i així poder licitar l’obra en el mandat següent. 

La Sra. M. Carmen García posa de manifest que la ciutat ha anat guanyat metres a la línia de 
costa des del 1800 fins ara i que hi ha molts metres construïts sobre el mar, amb el que això 
comporta. També explica que pel que fa a les escales que porten a la platja, més d’un 90% de 
les persones participants hi estaven en contra: persones amb mobilitat reduïda, amb bastó, 
gent gran, persones amb infants a les quals en baixar corrent poden caure, persones amb 
gossos que d’una estirada poden caure també, etc. Remarca la importància d’analitzar el 
terreny abans de construir-hi perquè a sota hi pot haver restes de runes d’antigues 
construccions i contaminants d’altres usos de fàbriques que van existir en el passat. Fa una 
crítica de les propostes de la plataforma Decidim. En relació a la proposta de posar un camp de 
futbol americà a la zona del camp del Camp de Futbol del Poblenou - Agapito Fernández, indica 
que per dimensions no hi cap. Pel que fa a afegir més parcs infantils, recorda que ja hi ha molts 
parcs infantils a dia d’avui. Reflexiona sobre els tobogans metàl·lics al passeig marítim i les 
grans pedres com a proposta perquè els infants hi juguin, ja que amb el sol, cremen. La pista 
proposada de skate queda molt a prop dels edificis i comportaria un problema de soroll. 

El Sr. Oriol Giol explica que les propostes cal contextualitzar-les i que són fruit d’un procés 
democràtic. Algunes d’elles no seran possible i així ho comunicaran justificant el motiu. 

• El conseller dóna la paraula al Sr. Amador que intervé presencialment. 

Demana si es podran fer algunes intervencions d’urgència com millorar la il·luminació, la 
pavimentació i la senyalística, tenint en compte que les obres començaran d’aquí a 2 anys. 

La Sra. M. Carmen García diu que pel que fa a la il·luminació, s’ha contactat amb una empresa 
perquè la part de Selva de Mar fins Fòrum es faci en breu. 

El Sr. David Escudé hi afegeix que pel que fa a mobilitat, s’han eliminat els cotxes que tenien 
diversos sentits i s’hi ha posat provisionalment una pista de voleibol. Pel que fa a terminis, no hi 
ha dates concretes. 

Punt 3. Torn obert de paraules 

• El conseller dóna la paraula al Sr. Eugenio Santos. 

Demana que s’aclareixi quines són les circumstàncies en les quals es poden dur els gossos 
sense lligar i si es podria millorar la ubicació dels cartells o crear més àrees d’esbarjo de gossos. 

El regidor explica que hi ha una ordenança dedicada a aquest tema que faculta la Guàrdia 
Urbana a posar sancions. Es comenta que es va dedicar una partida de diners important en un 
espai per a gossos a Sant Martí de Provençals i, tot i així, hi havia persones que tenien el seu 
animal fora d’aquests espai. En preguntar a les persones es va saber que preferien tenir-lo fora 
perquè dins l’espai hi havia algun gos que molestava el seu. Finalment hi ha un component, 
personal, educatiu, de sentiment de pertinença a una comunitat que no es pot controlar. 

• El conseller dóna la paraula a la Sra. Rosario, que intervé telemàticament. 
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Explica que a l’alçada de l'av. Diagonal 54 hi ha bancs on s’hi ajunten persones que fan soroll 
fins a la 1 de la matinada, sobretot gent jove que fa botellots i orinen als locals dels baixos. 

El regidor explica que som el districte que més ha incrementat en efectius pel que fa a Guàrdia 
Urbana. En aquest mandat s’ha aconseguit la separació de la unitat territorial nocturna de Sant 
Martí de la del Districte de Ciutat Vella. Ara es comparteix comissaria amb Sant Andreu i de cara 
a futur es demana que sigui independent de qualsevol altre territori. Tot això ha fet que els 
efectius de Guàrdia Urbana per la nit a Sant Martí s’hagi gairebé quadruplicat. S’agraeix la 
intervenció ciutadana i es pren nota de la ubicació. 

• El conseller dóna la paraula al Sr. Jordi Garcia que intervé telemàticament. 

Diu, per una banda, que vol compartir el mateix problema però, en aquest cas, ubicat a les 
pistes de bàsquet de Diagonal Mar, on hi ha les taules de ping pong, perquè és un lloc on es 
fan botellots amb freqüència. Últimament, els joves de 16 a 20 anys s’hi reuneixen abans, cap a 
les cinc de la tarda, quan comença a fer-se fosc, i criden, posen música molt alta, embruten la 
zona, consumeixen drogues i, fins i tot, s’hi barallen. A part de les molèsties, això suposa un 
malbaratament de les instal·lacions esportives que es degraden i s’embruten per aquest ús que 
li donen, i és una zona insegura per als infants tant de dia, per la brutícia dels vidres que deixen 
i altres que hi poden haver pel consum de drogues, com per la tarda i la nit per la foscor. 
Manifesta que ja s’han queixat diverses vegades i en una d’elles la persona de la Guàrdia 
Urbana que estava al telèfon li va dir que no s’hi personarien perquè estaven compartits amb 
Sant Andreu i eren les festes d’aquell barri. Que si volia, que hi posés una denúncia. Explica que 
no està satisfet amb les maneres amb què se li va respondre. Vol saber quines accions es 
prendran, i menciona com per exemple les patrulles preventives que es van prometre i que no 
s’estan duent a terme. 

D’altra banda, pregunta si hi ha a curt termini algun projecte pensat pel pàrquing del carrer 
Llull, al descampat. En acabat, observa que la indigència va en augment i remarca que s’està 
instaurant al parc de Diagonal Mar. 

El regidor respon que efectivament, quan es fan espais esportius per a joves, és per què li 
donin ús. Es mirarà d’actualitzar aquest equipament per tal d’afavorir l’ús per al qual està 
concebut. Pel que fa als efectius de Guàrdia Urbana és normal que havent les festes de Sant 
Andreu requereixi d’un número important d’efectius. Pel que fa al triangle del descampat, sí que 
s’ha retirat un nombre important de cotxes. 

El gerent hi afegeix que de moment no hi ha cap projecte i per això ho han deixat així, perquè 
compleix la funció d’aparcament. Si hi hagués alguna queixa o proposta que necessités de la 
retirada de tots els cotxes caldria valorar i contrastar amb l’associació de veïns i veïnes quines 
actuacions fer. 

• El conseller Joan Pujol dóna la paraula al Sr. Jose Luis, que intervé presencialment. 

Vol comentar un problema que hi ha davant l’Illa de la Llum de Diagonal Mar. Hi ha com una 
dotzena de persones propietàries de gossos que sistemàticament es reuneixen entre les 18 h i 
les 19 h dins del parc, amb els gossos sense lligar i amb una actitud rebel. Demana si pot 
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passar de tant en tant una patrulla perquè hi ha molts actes incívics. De vegades també es 
troben que hi deixen sofàs i mobles que la gent ja no utilitzarà i demana que s’indiqui un lloc 
concret on deixar aquest tipus de coses. 

El regidor respon que es farà una campanya comunicativa per informar sobre on i quan s’han 
de deixar els mobles vells, coincidint amb que al febrer es parlarà sobre la contracta de neteja. 

Pel que fa als gossos, no és apropiat, i al parc de Diagonal Mar encara menys perquè és un 
espai d’especial protecció per la fauna que hi ha, que és única a la ciutat de Barcelona. Per tant, 
ho traslladaran a la Guàrdia Urbana. 

• El conseller dóna la paraula a una persona del públic, que intervé presencialment. 

Pregunta per què durant l’estiu es va treure part de l’aparcament de la zona de Diagonal amb 
Llull quan en d’altres barris com Canyelles, les Roquetes, Bon Pastor, zona de La Maquinista hi 
ha aparcaments molts semblants a aquest. Vol saber si aquesta zona que ha quedat sense 
aparcaments es quedarà com a descampat. 

També pregunta si hi ha previst fer millores en la mobilitat pel que fa a l’autobús a nivell de 
barri i districte. Fa menció al número 136 que passa cada mitja hora en dies feiners i cada 40 
minuts en dissabtes i festius. 

• El conseller dóna la paraula a una persona del públic, la Sra. Carme, que intervé 
presencialment. 

Explica que viu des de fa 19 anys a Diagonal Mar, a l’Illa del Bosc i exposa el problema dels 
tobogans. Fa 4 anys es va substituir la terra per una goma per parc infantil i això va generar 
dos anys més tard un altre ús. En el projecte inicial de Miralles, el que pretenia era reflectir la 
llum del sol quan es ponia. Hi van posar arbres i suro. Al cap d’uns anys van tenir un problema 
important de sobre ús d’aquella instal·lació amb el conseqüent problema de soroll que arriba a 
uns nivells massa elevats per tenir habitatges al costat. De vegades s’hi acumulen 100 
persones. Planteja que són joves, no són infants, i la zona s’ha tornat una atracció més que no 
pas un parc infantil. Explica que aquest soroll és incompatible amb la vida dins de casa i que és 
curiós que s’hagi declarat el parc com a zona protegida quan els ocells fugen quan senten 
aquests crits del parc. Demana que vingui algú de l’Ajuntament a fer una sonometria i que 
abans de fer una reparació s’estudiï una altra ubicació. 

El regidor explica que estudiaran el cas per veure quin ús se li està donant a l’espai. No es 
canviarà la ubicació perquè difícilment es fan aquests canvis respecte el plantejament original, 
però remarca que es miraran l’ús que se li està donant. 

El Sr. Josep Garcia, gerent del districte, explica que respecte l’autobús 136, s’ha treballat sobre 
la freqüència però ara per ara no és possible reduir la freqüència de 30 minuts. Si en algun 
moment es té l’oportunitat d’aconseguir, a través de l’Autoritat del Transport Metropolità, la 
incorporació d’un nou vehicle, podria disminuir la freqüència, però a dia d’avui és de 30 minuts. 

Pel que fa al triangle d’aparcament, el que s’està fent és regular totes les zones d’aparcament 
de Barcelona. S’estan reduint les que no estaven regulades a l’espera d’un procés 
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d’urbanització, de manera  que es regula l’entrada massiva de cotxes privats a Barcelona i es 
pretén que les persones utilitzin el transport públic. 

Maria José López 
Secretaria del Consell de Barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 

Barcelona, 16 de desembre del 2021 


