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Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Centre Cívic Sant Martí (Selva de Mar, 215) 
Data i hora 31 de març de 2022, de 18 a 19.37 h 
 youtube.com/watch?v=XoDYuTKeDyg 

Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Antoni Santos, vicepresident del Consell 
 Francesc Carmona, conseller de barri 
 Francesc Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Maria Arenillas, consellera 
 Rosa Alemany, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Vanessa Garcia, secretària del Consell i tècnica de barri 

Entitats i equipaments 
 Coordinadora d’Entitats Vern 
 AV Sant Martí de Provençals 
 Vocalia de diversitat funcional de l’AV Sant Martí de Provençals 
 Vocalia de Gossos de l’AV Sant Martí de Provençals 
 Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals 

Ciutadania a títol individual: 30 persones 

Ordre del dia 
1. Zones d’Ús Compartit (ZUC) 
2. Pacificació del c. Concili de Trento, de Treball a Selva de Mar (entorn Biblioteca Gabriel 
García Márquez). 
3. Informació sobre l’estat de les obres: estació de l'AVE, plaça dels Porxos, biblioteca 
Gabriel García Márquez, escola bressol Pere Calafell i escola de música Pere Calafell. 
4. Torn obert de paraules. 

El conseller de barri informa del canvi dels punts de l’Ordre del Dia donat que el ponent del 
punt 3 per a l’explicació de les obres de l’estació de l’AVE està connectat telemàticament. Per 
tant, comencem per aquest punt 3 i es continua amb la resta de l’Ordre del Dia acordat. 

Punt 3. Informació sobre l’estat de les obres: estació de l'AVE. 

El conseller de barri dóna la paraula al director executiu de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, 

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=XoDYuTKeDyg
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el Sr. Joan Baltà, per a l’exposició de l’estat d’obres de l’estació de l’AVE. 

Barcelona Sagrera Alta Velocitat és un organisme de quatre administracions, dues de les 
quals són l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, juntament amb altres organismes del 
ministeri que realitza per encàrrec diverses actuacions vinculades a la urbanització i el 
desenvolupament urbà. 

Hi ha 11 actuacions en curs al barri de Sant Martí de Provençals: 

- Urbanització carril bici Clot. 

- Urbanització Torre del Fang. Tot i que pertany administrativament al districte de Sant 
Andreu, és d’interès per al veïnat de Sant Martí. 

- Construcció del col·lector de Prim. Es desvien els tres col·lectors antics i s’augmenta la 
capacitat d’aigua que poden portar. 

- Urbanització del sector Prim. Es convocarà el concurs d’idees per desenvolupar el projecte 
d’urbanització. Les obres les pagaran les persones propietàries del sòl. 

- Construcció del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Prim amb la col·laboració de 
BIMSA entre els carrers de Santander i la ronda de Sant Martí. 

- Construcció de l’estació de la Sagrera, separat en diverses actuacions: estructura i 
arquitectura, accessos de l’estació i traçat definitiu de la línia de Granollers. 

- Reposició del parc de Sant Martí: l’objectiu serà minimitzar la presència de taxis al parc 
per permetre una gestió dels mateixos reduint les cues de l’acumulador i permetent que 
els taxistes esperin en un espai exterior habilitat, així com per facilitar la renaturalització, 
afavorir l’accessibilitat, reduir les zones impermeables juntament amb la incorporació 
d’una bassa que faciliti el drenatge de grans quantitats d’aigua, integrant-ho tot amb 
l’entorn de l’estació i l’espai urbanístic. 

El Sr. Anastasio Montolio, veí de la Ronda Sant Martí, explica que degut al desplaçament de 
les vies del ferrocarril cap als pisos, han de patir molt de soroll, i ara, a més, acostaran la 
línia de Granollers. Van dir que es cobririen les vies però això serà cap al final de les obres. 
Pregunta si es faran actuacions respecte el soroll ja que les habitacions són a la façana. 

Resposta: El Sr. Baltà respon que la zona a què es refereix era una zona per on passava el 
tren a tocar del mur de la Perona. Les vies es van desplaçar provisionalment en direcció a la 
Sagrera. La línia de Mataró té una zona pendent de cobrir que es cobrirà enguany a partir de 
maig. Quedarà només un espai no cobert a les zones estrictament adjacents del pont de 
Felip II amb Bac de Roda. Les vies en servei a mesura que es van incorporant cap a l’estació 
passen a ser vies cobertes en la major part del seu tram. El tren de Mataró, només en 
aquest punt, respirarà. Amb el tren de Granollers passarà el mateix. 

Punt 1. Zones d’Ús compartit (ZUC). 

El conseller de barri dóna la paraula al gerent. 

El gerent explica que les ZUC són espais a la via pública destinats a un ús compartit amb 
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persones usuàries de gossos en un horari determinat, horari en el qual els gossos podran 
anar deslligats sempre tenint en compte les normes cíviques. A Sant Martí s’hi 
implementaran 16 ZUC que se senyalitzaran concretant la seva dimensió i horari d’ús per a 
gossos. Els horaris correspondran a les primeres hores del matí i les darreres hores de la 
tarda. L’inici previst serà l’últim trimestre d’aquest any i anirà acompanyat d’una campanya 
de comunicació amb persones informadores. 

Una de les zones d’esbarjo per a gossos més grans del districte i de la ciutat es troba al parc 
de Sant Martí. Aquestes zones es fan cada cop més necessàries perquè Barcelona és una de 
les ciutats de l’Estat amb més gossos censats. 

La ZUC prevista pel barri de Sant Martí de Provençals és al costat de la plaça dels Porxos, a 
la zona de Fluvià amb Andrade amb un horari de 8.30 a 11.30 h pel matí i de 21 a 23 h a la 
nit. Fora d’aquesta franja els gossos hauran d’anar lligats. 

A la plaça de la Palmera de Sant Martí també s’ha delimitat un espai per aquest ús. Com que 
hi ha una escola al costat, l’horari de la ZUC començarà a partir de les 9.30 h, un cop els 
infants ja hagin entrat al centre. 

La Sra. Laura comparteix la seva preocupació pel que fa al civisme de la gent. Diu que se 
suposa que la gent cívica anirà amb una ampolla d’aigua amb una mica de sabó. Però no hi 
ha ningú que ho controli i això resulta un problema degut a la quantitat de persones que no 
ho fan. 

Resposta: Des de la Vocalia de Gossos de l’AV Sant Martí de Provençals (SMP) responen que 
reparteixen unes ampolles amb aigua i vinagre perquè les persones ho facin. Reconeix que 
hi ha gent incívica que no en fa ús i indica que faran una campanya, una més de les que ja 
n’han fet, per intentar resoldre-ho repartint ampolles que l’Ajuntament els facilitarà. 

La Sra. Mònica Cano, de la Vocalia de Gossos posa de manifest que falta una franja horària a 
les ZUC, la que correspon al migdia, ja que els gossos han de sortir tres vegades al dia. 
També explica que hi ha una àrea d’esbarjo a la zona del parc de Sant Martí on va molta 
gent d’altres barris i està molt ple. Inclús hi ha vegades que han de quedar-se fora de l’espai 
per aquest motiu. Proposa que també s’apliquin aquestes franges horàries de les ZUC on els 
gossos poden anar deslligats a la zona del voltant de l’àrea d’esbarjo del parc de Sant Martí, 
per a totes aquelles persones que no hi poden entrar perquè està ple. Proposa també fer 
una ZUC a la zona de Can Planes. 

La Sra. Rossemary, de la Vocalia de Gossos, expressa que agraeixen l’àrea d’esbarjo però en 
aquest barri hi ha molts gossos als quals s’hi sumen els dels altres barris. Hi ha un moment 
del dia, a les 19 h, en què no s’hi pot entrar. Manifesta que calen més ZUC, sobretot al parc 
de Sant Martí. Afegeix que porten més de dos anys demanant la retirada dels cubs 
individuals de formigó de l’interior de l’àrea d’esbarjo. Explica que no serveixen per a res, 
només per què els gossos es facin mal i es lesionin amb el xoc. Recorda que és una àrea 
perquè corrin i els cubs són un perill. Diu que fins i tot han enviat fotografies de gossos que 
s’han fet mal. També refereix que cal senyalitzar les àrees per a gossos grans i les àrees per 
a gossos petits perquè tot i que per la mida de les zones es podria deduir, la gent no ho fa 
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al·legant que no hi ha cap cartell que ho indiqui. Per acabar, agraeix que s’hagi portat terra i 
sorra a les àrees. Afegeix que posin cartells de prohibir el joc a pilota perquè els gossos van 
tots darrere de les pilotes que veuen en moviment. 

La Sra. Mireia Muñoz està d’acord amb l’exposat per la Sra. Rossemary i hi vol fer incidència. 
Explica que algun veí que va canviar el parquet de casa va fer un cartell a mà per la zona del 
Clot de la Mel. Proposa que l’Ajuntament tingui iniciatives com posar pales per recollir els 
excrements o cartelleria on no n’hi ha. 

La Sra. Sònia, de la Vocalia de Diversitat Funcional, recorda que la cartelleria ha de tenir 
contrast i Braille i els encaminats han d’estar adaptats a les persona amb poca visió i 
discapacitat visual. 

La Sra. Pilar vol preguntar quines són les 16 ZUC. Demana si hi ha algun lloc on hi estiguin 
escrits els carrers dels punts ZUC del plànol mostrat a la presentació. El gerent li facilita un 
llistat que diu que penjarà al web. 

El Sr. Anastasio Montolio manifesta el seu descontent amb la brutícia de la zona de la Ronda 
de Sant Martí 2 ,4, i 6; c. Menorca 2 i 4; c. Fluvià fins a l’escola, tota aquella illa. Explica que 
les persones que surten a primera hora del matí, com que no els veu ningú no recullen els 
excrements dels animals. No sap si es podria posar algun cartell o fer alguna actuació. 

El Sr. Antoni Santos, president de l’AV, explica que té la sensació que no s’ha avançat gaire 
en la capacitat de fer que la gent compleixi les normes. Diu que estaria bé que al costat de 
la zona de gossos hi hagués una altra zona amb un horari limitat perquè no es noti tant que 
hi ha persones que no compleixen les normes. Demana que s’hi faci algun control per tal 
d’assegurar que fora d’aquests horaris no hi ha gossos. Afegeix que a les zones de gossos 
no s’hi podrà estar entre maig i setembre per la calor. Diu que s’hi van plantar uns arbres 
però no faran ombra fins dins de quinze anys. L’any anterior la Vocalia va haver de posar, i 
pagar, uns penjolls de roba per fer-hi ombra. 

El gerent insisteix que tot això es fonamenta en la bona entesa de les persones i això 
funcionarà si entre tots i totes s’hi posa de la seva part. No funcionarà només amb normes i 
policia perquè el nombre de gossos i de persones amb gossos que s’haurien de controlar és 
molt elevat. Ja està estipulat per les ciències socials que un percentatge al voltant del 5% no 
complirà les normes, al marge de l’educació que tinguin ja que no és un tema d’educació 
tampoc. Hi ha unes ordenances, unes normes i unes sancions, i si la Guàrdia Urbana veu 
alguna d’aquestes accions les sancionarà. 

Pel que fa al parc de Sant Martí, està d’acord amb el president de l’associació de veïns, però 
també diu que cal recordar tot el procés seguit. Davant la necessitat de trobar un espai gran 
per a gossos i no trobar-lo, al final es va arribar a un acord amb l’AV que va demanar que 
els gossos fossin dins la zona i no al mig del parc. Es va fer una forta inversió econòmica per 
fer aquesta àrea i després de descontaminar el sòl es va optar per plantar arbres que caldrà 
esperar que creixin per fer ombra, ja que fer una gran coberta no era viable. 

El regidor afegeix que existeix l’opció de treure el gos a unes hores en què no faci la màxima 
calor. Vol agrair la feina de les entitats i si calen més ampolles se’n facilitaran més. També 
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explica el cas que van anar a visitar una zona de la qual el veïnat es queixava perquè hi 
havia molts gossos fora de l’espai. Es van trobar que tot i que l’espai per a gossos no estava 
ple, les persones que s’hi trobaven a fora els van dir que dins hi havia un gos que semblava 
perillós i li tenien por. Explica que no existeix la solució perfecta i totes tenen els seus 
avantatges i inconvenients. Pel que fa als cartells, es posaran. 

El regidor s’apunta la proposta del dispensador de bossetes per les àrees d’esbarjo per 
gossos. 

El conseller de barri diu que aprofitant les campanyes que es faran per la implantació de les 
ZUC, es recordarà quines són les actituds cíviques correctes. 

Punt 2. Pacificació del c. Concili de Trento, de Treball a Selva de Mar (entorn 
biblioteca Gabriel García Márquez). 

El conseller de barri dóna la paraula al gerent que, enllaçant el tema de la pacificació de la 
zona del davant de la biblioteca, comunica que la primera notícia sobre les obres de la 
biblioteca Gabriel García Márquez és que gairebé ja estan finalitzades. Si tot transcorre 
segons el calendari i sense imprevistos, l’obertura de la biblioteca serà el 21 de maig. 

Es tracta de la biblioteca central del districte, la tercera més gran de la ciutat, amb més 
3.000 m2 d’espai, 40.000 documents i terrassa exterior. Una de les plantes estarà adreçada a 
lectura infantil. Hi haurà tallers, espais per a grups, un auditori amb capacitat per a 150 
persones. Dins de la biblioteca i amb l’acord amb el Centre d’Estudis de Sant Martí de 
Provençals i l’Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals, hi haurà l’espai Antonio 
Herrera en record de qui va ser veí del barri i conseller de cultura del Districte i que 
s’encarregava de recollir la història oral dels barris de Barcelona, en especial a Via Trajana i 
tota aquesta part dels barris de Sant Martí. En aquest espai es recollirà tota la documentació 
en referència a les històries orals. 

Al voltant de Setmana Santa començarà la pacificació del tram de davant de la biblioteca, al 
carrer Concili de Trento. De cara al setembre començarà el procés d’igualar el nivell de la 
calçada amb la vorera. 

El Sr. Antoni Santos vol expressar el malestar pel fet que s’han assabentat de retruc que 
estaven organitzant una festa d’inauguració de la biblioteca. I que fa uns dies, a través d’un 
diari van veure com era la biblioteca per dins sense que el veïnat hi hagués tingut accés tot i 
portar anys lluitant per la nova biblioteca. Degut a aquesta falta d’informació cap al veïnat, 
comencen a tenir por de que la biblioteca vagi per lliure. Manifesta que després de 20 anys 
esperant per la biblioteca, reclama que la festa d’inauguració ha de ser del veïnat. Es dóna la 
situació que coincidirà amb el Primavern, que ja porta temps programat, perquè ningú va fer 
la consulta sobre la idoneïtat de les dates de la festa d’inauguració. Estan disposats al que 
sigui per reconvertir la festa d’inauguració en una festa per al veïnat. Això ha molestat molt 
el veïnat i no volen que la festa d’inauguració esdevingui una festa aliena al barri. 

Resposta: el regidor manifesta que ells tampoc estaven assabentats. Explica que de 
vegades, amb obres d’aquesta magnitud i repercussió, no només per al barri sinó també per 
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a la ciutat, on estan implicades diverses administracions (en aquest cas, l’Ajuntament i la 
Diputació), es pot donar el cas que no es tingui en compte a qui ha estat lluitant durant anys 
per aquest equipament, en concret al barri i veïnat. Pren nota i demana disculpes per la part 
que li toca. Es treballarà per intentar esmenar l’error. 

Punt 3. Informació sobre l’estat de les obres: plaça dels Porxos, biblioteca 
Gabriel García Márquez, escola bressol i escola de música Pere Calafell. 

El conseller de barri dóna la paraula al gerent, per a la resta d’informacions relatives a les 
obres del barri. 

1. El gerent explica que pel que fa a la plaça dels Porxos té una previsió de 8 mesos i, 
seguint el calendari, acabarà aproximadament al maig o el juny. 

2. Pel que da a l’escola bressol Pere Calafell, cap a l’abril començaran les obres i la previsió 
de finalització és cap a finals del 2023. 

3. Sobre l’estat de les obres de l’escola de música de Pere Calafell, calculen que al juny o 
juliol podria haver passat l’auditoria del projecte i hi hauria la licitació a continuació. En 
aquest punt, demanen quedar amb el Districte, barri i associacions, per fer una festa 
simbòlica, tallant el carrer, portant una orquestra d’una de les escoles de música de la 
ciutat i comptant amb el grup de música del barri. 

La Sra. Arantxa Moran, del Centre d’Estudis de Sant Martí de Provençals, manifesta que hi 
ha material dins de Pere Calafell, com uns bressols que són de fusta, i que ja no faran 
servei. Demanen si se’ls pot avisar per poder anar a recollir-los i així poder reconvertir-los i 
reciclar-los abans que comencin les obres. També han contactat amb el MUHBA perquè hi ha 
elements que els poden interessar, així com el museu d’arqueologia que demanen fer una 
visita per poder fer fotos als mosaics de l’aula. 

Resposta: el gerent i el regidor no hi veuen cap inconvenient. 

Veí resident al davant de l’edifici de Pere Calafell, manifesta que tenen entès que pugen un 
pis però ningú els ha avisat com a veïns afectats que els que viuen al primer pis quedaran 
tapats. Demana si hi ha algun plànol. 

Resposta: el gerent explica que porten tres anys explicant Pere Calafell al Consell de Barri i 
que la petició es remunta a fa sis anys. Prenen nota i se’ls facilitarà la documentació. 
Finalment, el veí informa que ja disposa del plànol que inicialment ha demanat. 

Punt 4. Torn obert de paraules. 

La Sra. Sònia, de la Vocalia de Diversitat Funcionals, pregunta què poden fer perquè l’ICUB 
no tregui els drets humans a les persones amb discapacitat ja que només els permet tenir 
una persona de suport per persona i activitat al centre cívic. Manifesta que és injust que la 
resta de persones puguin fer totes les activitats que vulguin i les que tenen discapacitat 
només en puguin fer una ja que estan lligades a la única persona de suport que els ofereix 
l’ajut de l’ICUB. 
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També posa de manifest un altre tema pel que fa al centre cívic. Diu que s’han inaugurat 
uns lavabos i no segueixen la normativa d’accessibilitat: cal canviar les aixetes, cal posar 
correctament les barres a la distància que correspon i cal canviar el pom de la porta per un 
de seguretat. Ho ha posat en coneixement de la tècnica del Districte i la tècnica de l’IMPD. 
Per últim, demana que l’Ajuntament posi cadires salva escales a les sortides d’emergència 
perquè així les persones amb mobilitat reduïda o amb diversitat funcional, en cas 
d’emergència, puguin baixar si es trobessin a la segona planta on hi ha el departament de 
llicències. 

El gerent respon a les 3 consultes: explica que arran de la seva queixa han fet la consulta a 
l’ICUB que els va transmetre que per qüestions merament pressupostàries han decidit que hi 
hagi una activitat per persona i centre cívic amb suport. Aquest tema no es troba regulat. 
Diu que l’ICUB ho està parlant amb l’IMPD per poder incrementar-ho en la mida que hi hagi 
més pressupost, però que ara per ara no hi ha més possibilitats. Pel que fa als serveis del 
centre cívic, agraeixen aquestes aportacions i miraran de corregir-ho. Respecte les cadires 
salva escales, que van parlar fa dos o tres anys, van fer la consulta riscos laborals i els van 
dir que tot era correcte i que no hi havia la necessitat d’aquest tipus de cadires. El que sí 
s’està plantejant fer són zones refugi. 

Es tanca el Consell de Barri a les 19.37 h. 

Vanessa Garcia 
Secretaria del Consell de Barri de Sant Martí de Provençals 

Barcelona, 31 de març de 2022 
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