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Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Sessió ordinària al Casal de Barri Vila Olímpica-Can Gili Nou (c. Taulat, 3) 
Data i hora Dimarts,14 de desembre de 2021 a les 18 h. 
 Emesa per estreaming: youtu.be/oC8L1a1bbrI 

Assistents David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Jordi Giró, vicepresident del Consell de Barri, AVV Vila Olímpica del Poblenou 
 Immaculada Bajo, consellera de barri 
 Francesc Carmona, conseller 
 Núria Mateo, consellera 
 Fernando Gómez, conseller 
 Fernando Alcaide, conseller 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Joan Aldana, de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
 M. José López, secretària del Consell de Barri 

Entitats i equipaments 
 Toni Roig, de BIMSA 
 Adriana Malé, de BIMSA 
 Xavier Pasqual, de BIMSA 
 Ariadna Ros, del Dept. de SS.SS. a l’espai públic IMSSB 
 Jose Garcia, de la Mancomunitat de veïns i veïnes Creu Cases 

Ordre del dia 
1.- Marxa de les obres del Port Olímpic. 
2.- Ordenança sobre els espais privats d’ús públic. 
3.- Situació dels assentaments a av. Bogatell i Església Patriarca Abraham. 
4.- Torn obert de paraules. 

El regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé, dóna la benvinguda a les 18.09 h i passa la 
paraula a la consellera de barri Immaculada Bajo. 

La consellera dóna una sèrie de recomanacions sobre el desenvolupament del Consell de Barri, 
com ara que els micròfons restin tancats si no s'hi ha d'intervenir i que el Consell acabarà a les 
19.45 h per compatibilitzar la vida laboral i personal, i passa a enunciar que donat que hi ha 
problemes amb la connexió dels ponents del primer punt de l’ordre del dia, comencem per les 
preguntes ciutadanes. 

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/oC8L1a1bbrI
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4. Torn obert de paraules. 

El regidor dóna la paraula a les persones assistents que han demanat intervenció en relació a la 
problemàtica als jardins Creu Cases: Ángela Norte Izquierdo, Mark Frantz, Ángeles Garcia-
González García i Antonio Moreno. 

José Garcia, president de la mancomunitat de veïns i veïnes, reclama que el 18 de novembre 
2021 va haver una reunió de districte on es va parlar de l’ús dels jardins de Creu Cases com a 
pipican per part d’algunes persones i es va dir que s’establirien mesures de control per evitar 
fer servir els jardins com a tal. Demana solució al problema. 

En el mateix sentit, s’expressa una veïna que exposa el tema de soroll dels lladrucs a les 7 h del 
matí i tarda, a la nit, i es reflexiona sobre les hores d’obertura i tancament de les portes ja que 
també és una zona amb poca il·luminació. 

El gerent recorda que es va acordar tancar les portes quan la llum del dia marxés, reforçar la 
presència de Guàrdia Urbana i de cara a gener, es va acordar fer una acció informativa sobre 
com entrar en aquests espais amb gossos. Es revisarà des de Districte que s’acompleixen els 
acords. 

Atès que les persones ponents del primer punt ja estan connectades, es torna l’ordre del dia 
establert: 

1. Marxa de les obres del Port Olímpic. 

Ponència telemàtica a càrrec d’Adriana Malé, Toni Roig (director del port), i Xavi Pasqual. 

Presentació de documentació gràfica per part de BSM i publicada a: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-
poblenou. 

Les persones ponents expliquen els següents punts: 

Antecedents: Concessió al 1990 per un termini de 30 anys. Havia d’acollir els Jocs Olímpics del 
1992. Cessió al 1996 a una entitat privada POBASA amb data de finalització 02/04/2020. El 
2019 la Generalitat aprova la delegació a l’Ajuntament de Barcelona i el 2020 l’Ajuntament 
n’encarrega la gestió a BSM. 

Eixos de la visió del nou port: espai ciutadà, nàutica, economia blava i gastronomia, a través de 
la gestió pública i la sostenibilitat. 

Màster pla Port Olímpic. Aprovació 2021. 

Línies d’actuació: millora de la infraestructura portuària, ordenació d’usos, millora de la 
connectivitat entre la ciutat i el port i model de gestió basat en la gestió pública i la 
sostenibilitat. 

Projectes i obres: s’està recuperant el Moll de Mestral i s’està urbanitzant de manera 
provisional. El febrer de 2022 es preveu la finalització de la millora funcional del Dic de Recer i 
al març es preveu que comencin les obres del nou accés. Cap a l’abril del 2022 s’iniciaran les 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-poblenou
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-poblenou
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obres dels nous locals d’economia blava al Moll de Mestral i cap al maig s’iniciarà la reforma 
integral dels locals i pallols en el Dic de Recer. S’està redactant el projecte de la rehabilitació del 
Centre Municipal de Vela. També està pendent la fase de licitació de les obres per la millora 
funcional del dic Escola de Vela. 

Com a gestió i manteniment, comenten que s’estan duent a terme l’actualització dels amarres i 
la millora de les condicions ambientals en els fons sedimentaris. També expliquen s’han estat 
tramitant el dragat de la bocana i han realitzat gestions per restringir l’accés nocturn al port. 

No hi ha intervencions ciutadanes en aquest punt de l’ordre del dia. 

3. Assentaments a l’av. Bogatell i l’església Patriarca Abraham. 

Ponència telemàtica a càrrec d’Ariadna Ros (Departament de Serveis Socials d’Intervenció a 
l’Espai Públic: DSSIEP). 

Presentació de documentació gràfica per part del ponent i publicada al següent enllaç: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-
poblenou. 

Comença la seva explicació amb la contextualització del DSSIEP dins l’Institut Municipal de 
Serveis Socials de Barcelona (IMSSB). El departament treballa de manera proactiva fent 
observació i prospecció del territori. S’exposen els 4 serveis que composen el DSSIEP: 

• SASSEP: Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic. Assentaments, locals en 
dinàmica d’assentaments o persones que viuen a la via pública. 

• SISFAM: Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors. Famílies que viuen en 
assentaments o locals en dinàmica d’assentaments. La diferència és la presència de menors. 

• SDI: Servei de Detecció i Intervenció amb infants, adolescents i joves migrats sols. 
• SGC: Servei de Gestió de Conflictes. Per conflictes contextualitzats a l’espai públic. 

Persones destinatàries SASSEP: persones soles, famílies o col·lectius, en determinades 
situacions de sensellarisme, totes majors de 18 anys. En situació de pernocta al carrer 
sostinguda a la ciutat de Barcelona, amb un alt grau de vulnerabilitat. Sense vinculació 
territorial i inestabilitat domiciliària. En una situació de desatenció per part de Serveis Socials 
Bàsics. 

No és un servei d’urgència; en aquests casos està el servei del Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB). 

S’explica la metodologia d’intervenció i les Zones d’Especial Atenció (ZEA). 

Es comparteixen dades del mes de novembre sobre la realitat de Barcelona pel que fa al 
nombre de persones que viuen en aquestes situacions. 

El regidor dóna pas a les persones que han demanat intervenció sobre aquest tema. 

Un veí manifesta que a la pràctica, si no hi ha una llar al final, la persona que està en situació 
de sensellarisme torna al carrer al marge del seguiment i les estadístiques que es puguin fer a 

https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-poblenou
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/organs-actuals/consell-de-barri-de-la-vila-olimpica-del-poblenou
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través dels diferents serveis. Pel que fa a l’assentament de l’església del Patriarca Abraham 
també comporta un problema de seguretat ja que la porta principal de la plaça, que en 
ocasions acull un esplai per menors, està bloquejada. Es manifesta que la Fundació Arrels 
també s’hi ha apropat però les persones de l’assentament no s’acullen a cap projecte que no 
passi per l’obtenció d’una llar digna. Cal una política de ciutat i no només de Districte. 

El regidor explica que el tema és de gran complexitat i coincideixen que no és un tema només 
de districte i segurament tampoc ho és només de ciutat. 

L’Ariadna Ros (DSSIEP) està d’acord amb el que s’ha comentat. Explica que tot i l’augment de 
recursos, Barcelona sola no pot donar resposta a aquesta problemàtica que arriba també els 
nuclis veïns que no poden donar-hi resposta. Caldria una cerca de recursos més estructural. 
Malgrat això, la covid-19 ha permès obrir equipaments específics per atendre necessitats 
bàsiques i s’hi seguirà treballant per poder cobrir aquestes necessitats de la millor manera 
possible. 

2. Ordenança sobre els espais privats d’ús públic. 

En Jordi Giró, president de l’AVV de Vila Olímpica, exposa que les ordenances engloben els usos 
d’aquests espais de manera molt global i de vegades no es veu clar de qui és la competència de 
segons quines gestions. S’exposa que caldria parlar-ne per tal d’acordar criteris compartits en 
aquelles situacions que no estan clares a les ordenances. 

En Josep Garcia, gerent del Districte de Sant Martí, explica que hi ha dues ordenances: una 
municipal, que regula les vies i places públiques de Barcelona, i una altra ordenança 
metropolitana, que regula també aquests espais públics. Es posa de manifest que les 
ordenances no delimiten totes les casuístiques perquè així també permeten l’entesa entre les 
diferents parts implicades. 

4. Torn obert de paraules. 

El regidor dóna pas a la intervenció d'una ciutadana, representant d’una mare del col·legi de la 
Vila Olímpica, la qual forma part del Consell de la Comissió d’Entorns Escolars. 

Al Consell de Barri del Poblenou es va parlar que es posarien senyalitzacions entorn l’escola de 
la Vila Olímpica però no es va concretar data. Es demana una aproximació de les dates. També 
es demana conèixer els plànols dels carrils bici que arribaran fins l’escola pel carrer Badajoz. 

El gerent respon que degut a que fa tot just una setmana d’aquest Consell ara no es disposa 
d’informació nova. El tema es va traslladar a l’àmbit de Mobilitat de l’Ajuntament. 

Des del públic es pregunta si es prendrà alguna mesura pel que fa als assentaments de 
l’església Patriarca Abraham. 

El gerent respon que existeix una taula d’assentaments on s’analitza la situació al districte per 
veure quines accions es poden dur a terme. S’estan duent a terme desallotjaments per tal 
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d’evitar que les situacions es cronifiquin. S’està treballant en el tema de l’habitatge però encara 
queda molt de recorregut. 

Un altre veí demana la instal·lació d’un radar al carrer de la Marina 55 per l’alta velocitat en què 
passen els vehicles. Des de la taula responen que ho traslladaran a Mobilitat perquè ho estudiïn 
perquè aquestes demandes no són competència del Districte. 

El regidor tanca la sessió agraint la participació ciutadana. El Consell de Barri finalitza a les 
19.45 h. 

Maria José López 
Secretaria del Consell de Barri de la Vila Olímpica Poblenou 

Barcelona 14 de desembre de 2021 
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