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Consell de Barri del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz (c. Joncar, 35) 
Data i hora Dimarts 31 de maig, de 18 h a 20.45 h 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/0hWsfhYzXvA 
Persones assistents 
 David Escudé Rodríguez, regidor del Districte 
 Sílvia Casorrán Martos, consellera del barri del Poblnou 
 Xavier Bañón Fàbregas, conseller tècnic 
 Lourdes Arrando i Bellés, consellera 
 Fernando Gómez Carvajal, conseller 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Joan Aldana Mato, secretari i tècnic de barri 
Entitats i equipaments 
 AFA de l’escola Pere IV 
 AFA de l’escola La Llacuna del Poblenou 
 Institut Quatre Cantons 
 AVV del Poblenou 
 Coordinadora d’Entitats del Poblenou 
 Assoc. Cultural i Social Bac de Roda 
 Assoc. Coordinadora d'Entitats Juvenils del Poblenou - La Xemeneia 
Ciutadania a títol individual: 20 persones 
Ordre del dia 

1. Valoració de les Festes de Maig i preparació del 150è aniversari de la Festa Major del 
Poblenou. 

2. Modificació del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i sostenible. 
3. Zones d’Ús Compartit (ZUC). 
4. Projectes d’urbanització al c. Pere IV: 

- de Joan d’Àustria a Roc Boronat 
- de Provençals a Selva de Mar. 

5. Exposició “La Memòria Pictòrica del Poblenou”. 
6. Celebració del 50è aniversari de l’AVV del Poblenou. 
7. Torn obert de paraules. 

Els documents presentats durant la sessió es poden consultar clicant el següent enllaç: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Punt 1. Valoració de les Festes de Maig i preparació del 150è aniversari de la 
Festa Major de Poblenou. 
La consellera dóna la paraula a la Mercè Ayora, de la Coordinadora d’Entitats del Poblenou, 
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que informa que estan molt contents amb les Festes de Maig, on s’han fet més de 50 
activitats, sense restriccions per la covid-19. No hi ha hagut incidències de convivència i el 
punt lila que ha gestionat Invia no ha rebut cap situació d’agressió sexista. Aprofita per 
recordar al gerent que cal fer una reunió per reorganitzar la rambla de Poblenou quan es 
faci la Fira d’Entitats. 
Quant a la Festa Major, serà diferent perquè se celebra el 150è aniversari. Recorda que la 
Coordinadora d’Entitats ha rebut la Medalla d’Honor de l’Ajuntament per tota la tasca 
realitzada durant els darrers anys i que compartiran amb totes les entitats i veïnat. Ja s’està 
treballant en l’organització de la festa, que durarà des de setembre de 2022 a setembre de 
2023. En breu es convocarà les entitats per crear una comissió de treball per a l’organització 
i s’enviarà informació des de les xarxes socials. 
Hi havia una intervenció d’Alfredo Benedicto, sobre un escenari de les Festes de Maig a Roc 
Boronat – Pallars, però no ha assistit. 

Punt 2. Modificació del Pla General Metropolità per un 22@ més inclusiu i 
sostenible. 
La consellera dóna la paraula a Josep Alió, de l’equip d’Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona, que informa que avui s’ha aprovat aquesta modificació i que probablement es 
publicarà al DOGC la setmana vinent i ja serà vigent. Se’n poden consultar els documents i 
l’explicació completa als enllaços abans esmentats. 
La modificació del Pla General Metropolità abasta 5 barris i unes 200 hectàrees, unes 115 
illes de l’eixample de Cerdà. Els objectius són 3: més habitatge (assegurar habitatges 
assequibles i evitar la gentrificació), més economia i més verd (aproximadament un de cada 
3 carrers serà un eix verd). A la modificació aprovada, en lloc de continuar amb el procés de 
transformació que s’havia definit el 2020 se seguirà una estratègia de regeneració on es 
tindran en compte els habitatges existents i les activitats d’interès al barri. Hi ha 3 línies 
principals d’actuació: 

• estructurar el sistema de mobilitat de doble malla, combinant eixos rodats amb eixos 
verds i cívics. 

• consolidar el reconeixement de l’habitatge existent, de les traces i el paisatge urbà, així 
com la conservació del teixit d’habitatge i industrial. 

• transformar els àmbits amb oportunitats de millora. 
L’estratègia es basa en una ciutat mixta, amb eixos rodats (amb mobilitat de vehicle privat i 
transport públic) i eixos verds i cívics (amb accessibilitat de vianants i usos de la vida 
quotidiana). Es passa de la transformació illa a illa a posar l’èmfasi en l’espai. 
La proposta contempla els següents eixos: habitatge, activitats econòmiques, qualitat 
ambiental, protecció patrimonial, equipaments i urbanisme feminista. 
Respecte l’any 2000, al 2022 hi ha una previsió de 8.000 habitatges més, dels quals 7.000 
seran habitatges assequibles i 1.000 habitatges lliures. Això s’aconseguirà exhaurint 
l’edificabilitat en teixits de consolidació, és a dir, construint fins l’alçada que els edificis 
permeten i que ara no s’està aprofitant i fomentant els edificis mixtes on s’hi construirà 
habitatges en edificis a sobre d’on ara hi ha negocis. 
Quant a equipaments, el pla preveu 30.000 metres quadrats amb 15 solars per realitzar tot 
tipus d’equipaments: esportius, culturals, educatius, sanitaris, i un mercat. 
Pregunta: Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda, pregunta sobre si a l’aprovació es concreten 
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els equipaments que es posaran. 
En Josep Alió informa que alguns sí, però d’altres necessiten que es redacti un pla de millora 
urbana, que és un àmbit privat de transformació. És possible que en els propers mesos hi 
hagi moltes peticions, ja que el mercat està pendent de presentació de projectes que 
estaven aturats mentre es feia la modificació. Alguns són de propietat municipal o en procés 
d’expropiació. El gerent informa que 22@ inicialment era majoritàriament de propietat 
privada. Als diferents planejaments s’ha incorporat que hi hagués reserva d’espais per a 
espais verds, habitatge social, equipaments, etc. Fins ara la transformació es feia illa a illa i, 
per tant, els equipaments eren de petit format. El nou planejament planteja transformacions 
de diverses illes, per permetre equipaments més grans, però les transformacions s’aniran 
fent en els propers anys. A Provençals del Poblenou hi ha un espai que permet construir un 
mercat, però no es podrà fer fins que es faci la corresponent transformació. El més 
important és que hi ha reserva de sòl per als propers 50 anys. 
Pregunta: En Jaume, de l’AV Poblenou, comenta que és una millora respecte al planejament 
anterior, però el que preocupa sobretot és l’habitatge, ja que van demanar que el 100% fos 
públic i de lloguer, però només s’incrementa parcialment i es dona peu a fer habitatge lliure 
i, per tant, la gentrificació al barri. Troben a faltar una resposta més agosarada i considera 
que l’administració ha de fer adquisició de sòl per a fer habitatge públic. 
La consellera Sílvia Casorrán comenta que s’havia de garantir la viabilitat econòmica del pla 
perquè l’aprovés la Generalitat i això es feia permetent un percentatge mínim d’habitatge 
lliure. S’incrementa en 7.000 nous habitatges públics i només 1.000 habitatges lliures. Josep 
Alió comenta que tots els àmbits de transformació tenen el 100% d’habitatge públic, però hi 
ha hagut sentències que obliguen que els àmbits estiguin equilibrats en les tipologies 
d’habitatges. 
Pregunta: Ramon Maria Altisent, de l’AFA de l’escola Pere IV, pregunta si es pot concretar 
quins són els carrers que seran eixos verds. Hi ha la possibilitat que algun altre carrer es 
pugui incorporar com a eix verd? 
En Josep Alió informa que els carrers són Doctor Trueta, Pujades i Ciutat de Granada, però 
això no vol dir que el veïnat no pugui accedir amb els seus vehicles. A Pere IV, a més, 
només passarà transport públic, però s’ha de veure ja que és un àmbit superior al barri. No 
hi ha previsió que el planejament actual incorpori carrers com a eix verd; s’haurien 
d’incorporar en una futura modificació. 

Punt 4. Urbanització de c. Pere IV, entre Selva de Mar i Provençals. 
La consellera indica que és un projecte que no està dins de l’àmbit del barri de Poblenou, 
però que segur que ens interessa i dóna la paraula a M. Dolors Febles, de l’Institut Municipal 
d’Urbanisme. 
M. Dolors Febles presenta el projecte de la cruïlla entre els carrers Marroc, Pere IV i Selva de 
Mar. Parla del cas concret de dos vials qualificats com a vial de xarxa bàsica de mobilitat i el 
carrer Pere IV que està qualificat com a eix cívic tot i que s’intenta donar-li un tractament 
semblant al d’eix verd ja que dona continuïtat al parc del carrer Pere IV i connecta amb la 
part reurbanitzada del mateix carrer a partir de Selva de Mar. S’estableixen uns eixos 
connectors per on passa el transport públic, bicicletes i vehicles privats de motor, per 
permetre que la resta de carrers siguin eixos cívics. Es mostren diferents plànols actuals de 
xarxa de bus, de carrils bici, mobilitat a la cruïlla de c. Pere IV amb c. Selva de Mar, etc, que 
seran més endreçats un cop finalitzin aquestes obres d’urbanització. Permetrà pacificar el 
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carrer Pere IV, establir eixos verds, preservar la plaça del Sagrat Cor, millorar els espais i 
recorreguts per als vianants, la continuació del verd, millorar la mobilitat rodada en sentit 
Llobregat obrint el trànsit del carrer Marroc (actualment s’atura al c. Selva de Mar), etc. 
També es mostra una imatge de la previsió del trànsit a la zona de l’església del Sagrat Cor i 
s’informa d’uns objectius mediambientals, com ara superfícies permeables, amb ombra, 
reducció de la contaminació, aprofitament del freàtic, etc. Durant la redacció del projecte 
s’han fet algunes sessions participades amb entitats locals. 
Pregunta: el Sr. Jaume, de l’AV Poblenou pregunta quin tipus de trànsit es permetrà pel 
carrer Marroc. 
Se li informa que hi haurà 2 carrils de circulació general, 1 carril bus i carril bici. 

Punt 4. Urbanització de c. Pere IV, entre Joan d’Àustria i Roc Boronat 
El gerent informa que la pacificació del carrer Pere IV s’havia dividit en 4 trams i que aquest 
seria el darrer, on ara començarà un procés participatiu. A principis de juny es constituirà 
una comissió de seguiment i es farà difusió i marxes exploratòries amb diferents col·lectius. 
També es faran unes sessions obertes al veïnat per fer propostes i al setembre es farà una 
sessió de retorn. Es preveu tancar el procés informant al proper Consell de Barri del 
Poblenou. El projecte tindrà un calendari d’execució entre 2023 i 2024. 

Punt 3. Zones d’Ús Compartit (ZUC). 
El gerent explica que les ZUC són espais a la via pública que ja són utilitzats per persones 
amb gossos per destinar-los a un ús compartit, de manera que en un horari determinat els 
gossos podran anar deslligats sempre tenint en compte les normes cíviques. Es va començar 
amb els pipicans, que s’estan retirant, posteriorment es van fer àrees d’esbarjo de gossos i, 
ara el que es farà és concretar aquestes zones amb horaris en que els gossos podran anar 
deslligats. Al districte es volen crear 16 ZUC i l’inici previst serà l’últim trimestre d’aquest 
any, acompanyat d’una campanya de comunicació amb persones informadores en cadascun 
dels espais, responent d’aquesta manera al desplegament de l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals (OPTVA) aprovada l’any 2014. 
Al Poblenou hi haurà 2 ZUCs al parc del Poblenou (una amb l’av. Litoral a prop del CEM La 
Mar Bella, i l’altra amb Llacuna) i una als jardins de Gandhi. No estaran delimitats físicament. 
Els horaris són durant les primeres hores del matí i les darreres del dia, però és possible que 
finalment s’ampliï l’horari permetent-ho durant tota la nit (de 21 a 10 h). 
Pregunta: Xavier Ferran, usuari de zones d’esbarjo, pregunta quin serà el manteniment que 
es farà, ja que ara no hi ha cap manteniment. 
El regidor comenta que és evident que és imprescindible la convivència entre persones 
usuàries de gossos i la resta de persones usuàries, i que el manteniment ideal és que les 
persones usuàries de gossos recullin els excrements dels seus animals. Amb aquesta 
proposta es recull una petició de persones propietàries d’animals, sobre tot de mida mitjana 
o gran, per les reduïdes dimensions d’algunes àrees. Hi haurà reforç per part de Parcs i 
Jardins en la neteja d’aquests espais, però segurament la situació no serà perfecta. 
Pregunta: Xavier Ferran comenta que, a part de l’incivisme, s’ha de tenir en compte que hi 
ha persones molt grans que no es poden ajupir a recollir els excrements o persones 
invidents. 



Resum d’acords del Consell de Barri del Poblenou Pàg. 5 

 

 

Es comenta que aquestes situacions no són les que generen la sensació de brutícia de l’espai 
públic, sinó la manca de civisme d’altres persones. De totes maneres, si hi ha algun àrea de 
gossos amb una situació extrema, que passi la informació i s’estudiarà. 

Punt 5. Exposició “La Memòria Pictòrica del Poblenou”. 
La consellera dóna la paraula a Jordi Fossas, de l’Arxiu Històric del Poblenou, que explica 
que l’exposició recull unes 140 obres de Neus Martín Royo, que recull la transformació del 
barri durant els darrers 30 anys. Es farà en 4 seus: la Torre de les Aigües del Besòs i el 
MUHBA (del 10 de setembre al 8 de gener), el Centre Cultural Palo Alto (del 10 al 28 de 
setembre) i el Centre Cívic Can Felipa (del 10 al 30 de setembre). S’ha muntat un web on es 
poden veure les ubicacions de cada obra, amb capes de diferents moments. Es vol fer 
coincidir amb l’aniversari de la Festa Major de Poblenou. Es mostren algunes obres de les 
que s’exposaran. A Can Felipa hi aniran obres relacionades amb mitgeres, façanes, botigues, 
etc. El projecte es complementa amb un projecte educatiu per a primària i secundària. 
Demanen ajut del veïnat per a fer possible aquesta exposició. A cada consell de barri que ho 
ha demanat han sortit persones voluntàries. 

Punt 6. Celebració del 50è aniversari de l’AVV del Poblenou. 
L’Amador Pisabarro, de l’AVV del Poblenou explica algunes activitats programades o 
previstes per a la celebració de l’AVV, com ara visites a espais singulars del barri, com l’Espai 
Subirachs l’1 de juliol, Can Framis, el 9 de juliol, a l’Ideal, possiblement amb una exposició 
de Dalí, la Sala Beckett. Es treballa per fer una exposició, debat sobre l’enfortiment de la veu 
del barri o una taula rodona amb algun artista i un sopar de cloenda, el 22 d’octubre. 
Algunes d’aquestes activitats estan pendents de tancament i és possible que es faci alguna 
més. 

Punt 7. Torn obert de paraules. 
Abans de començar el torn de preguntes, es dóna la paraula a representants de les AFA de 
l’escola Pere IV (Ramon Maria Altisent) i de l’institut Quatre Cantons (César Ochoa) perquè 
presenti el projecte de pacificació de l’entorn dels dos centres escolars que va ser aprovat 
dins dels pressupostos participatius degut a la reivindicació de les famílies dels dos centres 
escolars per mirar de reduir l’excessiu trànsit de vehicles lleugers i pesats en alguns 
moments del dia. Es demanava la pacificació dels carrers Bilbao i camí Antic de València i es 
va assignar una dotació pressupostària de 250.000 euros per fer petites actuacions. La 
proposta de BIMSA va arribar la setmana passada. 
César Ochoa explica que es guanya espai de vorera al carrer Bilbao eliminant 
estacionaments davant de l’entrada de l’escola Pere IV i es fa més ample el pas de vianants. 
El camí Antic de València serà més verd, ja que es posaran alguns parterres amb reg 
automàtic i jardineres amb bancs. Aquest carrer tindrà prohibició de circulació, excepte 
vehicles de serveis, ja que no hi ha cap edifici amb aparcament fins el carrer Batista. Estan 
satisfets del projecte, encara que tenen alguna petició pendent de confirmació. El model de 
pacificació podria servir per altres entorns escolars. Només es pot fer un tram concret, per 
limitació pressupostària, però demanen que es doni continuïtat en la resta del carrer, fins 
arribar a la rambla del Poblenou. 
Pregunta: L’Ernesto de la Espriella comenta que al carrer Doctor Trueta amb Ciutat de 
Granada, a les voreres i zones de jocs infantils hi ha moltes burilles al terra i demana que es 
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posin dipòsits per les burilles a les papereres, com hi ha a altres zones de la ciutat. També 
comenta que hi ha un carril bici on s’han deixat “armadillos” i un d’ells està poc visible per 
part dels ciclistes i ja ha vist alguns accidents. Finalment, a Taulat amb Ciutat de Granada 
els vehicles van en sentit contrari al carril bici i és possible que hi hagi accidents, perquè els 
vehicles consideren que tenen preferència. 
La consellera informa que es demanarà retirar els armadillos que estan mal alineats i que es 
demanarà que es millori la senyalització que indica la prioritat de pas del carrer Granada 
davant del carrer Taulat. Quant a les burilles, el regidor comenta que, encara que s’han fet 
campanyes per a la recollida, la tendència ha de ser a la prohibició de fumar a l’espai públic 
excepte als espais habilitats. 
Pregunta: La Lucie Retailleau, de l’AFA de l’escola La Llacuna de Poblenou comenta que al 
pla per a la retirada de l’amiant de la nau de La Granota no s’inclou l’estudi de la sorra del 
pati de l’escola a posteriori. 
El gerent comenta que es farà la retirada durant el temps en que no es fa l’activitat escolar i 
confirma que, posteriorment, es farà l’analítica del sòl del pati de l’escola. 
Pregunta: Manel Pascual, de l’ACS Bac de Roda comenta que té 4 consultes: 
- Implantació del Cuidem Barcelona. L’entitat ha participat des de la primera sessió 
informativa, fa 3 mesos, i encara no han rebut retorn del que es va demanar. A més, 
considera que hi ha situacions pitjors que amb l’anterior contracta: no tenen interlocutors, 
no saben quin criteri s’ha seguit per fer la distribució de contenidors. Qui pot coordinar 
aquestes accions a nivell de Districte? El regidor contesta que és normal que hi hagi 
desajustos. Ho portaran directament el regidor i el gerent, amb l’informe que passi el tècnic 
de barri, quan rebi les peticions del veïnat. 
- Millora dels espais per a gossos. Passa la paraula al Josep, que té propostes molt bones 
per millorar la convivència entre qui té i qui no té gossos. El regidor li demana que passi 
informe d’aquestes propostes a l’ACS Bac de Roda perquè ho pugui tractar el conseller a qui 
pertoqui, ja que és molt important que hi hagi col·lectius que treballin aquest tema. 
- Fibrociment a la paret mitgera del carrer Fluvià. Demanen en quina situació es troba i 
quina resposta han donat les empreses. El gerent comenta que a les reunions ja s’ha 
informat del marc normatiu, que és de caràcter laboral i que només regula com s’ha de fer 
per manipular l’amiant. S’ha fet requeriment a l’empresa perquè retiri el fibrociment i se l’ha 
iniciat un expedient sancionador. L’empresa ha passat un pla de treball a la Generalitat i és 
possible que s’aprovi un encapsulament del fibrociment, sense la seva retirada. És una 
situació temporal, però la Junta de Compensació tenia un projecte per a la transformació 
d’aquesta illa pendent d’executar i amb l’aprovació de la Modificació del Pla General 
Metropolità és possible que properament es faci l’enderroc d’aquestes naus. Mentrestant, 
l’expedient sancionador continua la seva tramitació. 
- Què es pensa fer de l’obertura del tram del carrer Ramon Turró (Joncar) entre Castanys i 
Marià Aguiló, que està aturat des de fa anys. El regidor comenta que no hi ha pressupost per 
fer actuacions immediates i no hi ha cap projecte al respecte. 
Pregunta: La Vanesa, de l’AFA de l’escola Fluvià comenta que han fet una comissió pel tema 
de l’amiant i que consideren que la solució d’encapsulament pot ser una solució molt 
efímera, ja que segons la climatologia en uns 3 mesos es poden tornar a desprendre 
partícules. L’escola voldria la retirada total del fibrociment, ja que els afectats no són només 
els alumnes, ja que en una de les naus s’hi fa esport i la problemàtica a la zona inclou la 
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contaminació de la benzinera propera i les línies de bus, etc. Demanen la retirada també a la 
resta de naus del Poblenou. 
El gerent insisteix que les administracions municipal i autonòmica coincidim en que és un 
tema que s’ha de regular des d’Europa. Sobre el cas concret, es coincideix totalment en la 
retirada i, per exemple, a La Granota sí que es retira perquè l’edifici és municipal. Sembla 
que les sancions a aquesta empresa estan fent que es mogui, però cal respectar 
l’ordenament jurídic. Si la Generalitat aprova l’encapsulament serà perquè entén que 
l’enderroc es farà properament. El regidor comenta que entén l’enuig i la preocupació però 
vol transmetre tranquil·litat perquè s’acabarà amb una solució definitiva. Quan es disposi de 
nova informació es la traslladarà a les entitats, AFAs, etc. Es consultarà a la Junta de 
Compensació si vol participar a properes reunions. 
Es tanca el Consell de Barri a les 20.45 h. 

Joan Aldana 
Secretari del Consell de Barri de Poblenou 
Barcelona, 31 de maig del 2022 


