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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 Dijous, 9 de juny de 2022 a les 18 h 

Emesa per streaming: youtu.be/_SI5ZLbdLr8 

Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Jordi Giró, vicepresident del Consell de Barri, AVV Vila Olímpica del Poblenou 
 Francesc Carmona, conseller 
 Núria Mateo, consellera 
 Fernando Gómez, conseller 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 M. José López, secretària del Consell de Barri 

Ordre del dia 
1.- Estat actual del projecte de Casal de Gent Gran de la Vila Olímpica al c. Badajoz. 
2.- Mesures ambientals a la ronda del Litoral. 
3.- Zona d’Ús Compartit a l’av. Bogatell, i estat dels jardins Mercè Plantada i Creu Casas. 
4.- 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 
El regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé, dona la benvinguda i excusa l’absència 
de la consellera de barri Immaculada Bajo. 

1. Estat actual del projecte de Casal de Gent Gran de la Vila Olímpica al c. 
Badajoz. 
El regidor dona la paraula a Jordi Giró, que fa un breu resum de la situació on explica que el 
2001 es van començar a planificar els espais que s’haurien de destinar a equipaments i es 
van reservar aquestes zones de sòl. A finals dels anys noranta fins el 2005, la població del 
barri era jove i només el 2% de la població era major de 65 anys. Al 2009, la població més 
gran de 65 anys ja se situa al voltant del 8% del total i cada any aquest gruix de població ha 
anat augmentat de l’1,5% a l’1,75%. Amb aquesta previsió i la reserva de sòl, el següent pas 
ha estat decidir possibles ubicacions per al casal de gent gran. Una d’elles és l’illa entre el 
carrer Badajoz, av. Icària i c. Doctor Trueta, a l’espai de La Sibèria. En Jordi comparteix que 
com a veïns i veïnes ara és el moment de pensar i plantejar què s’espera de l’equipament, 
quins objectius es volen aconseguir i què hauria de tenir l’equipament. 
El regidor comenta que també estan estudiant el futur del centre de la Vila i un altre espai a 
prop de l’escola Voramar per veure quin és el més apte per a un equipament d’aquest tipus. 
Explica que en aquest mandat s’acabarà de definir quin és l’espai definitiu per poder treballar 
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més endavant el pressupost, els projectes executius, etc. Afegeix que hi ha d’altres 
necessitats al barri, com per exemple un mercat de barri. 
En Jordi també diu que hi ha necessitat d’habitatge assequible. Una de les peticions de 
l’Assoc. de Veïns és que l’Ajuntament es quedés la presó i s’hi pogués fer un projecte 
d’habitatge de 10 o 15 anys per tal que la gent jove pogués iniciar-se i tingués un coixí per 
rellançar la seva economia. 
El regidor afegeix que no hi ha gaire equipaments esportius, a banda del Centre Esportiu 
Nova Icària. 

2. Mesures ambientals a la ronda del Litoral. 
El regidor dóna la paraula a Jordi Giró, que comparteix que al 2010 es va iniciar un estudi 
perquè les persones residents a la zona descoberta de la ronda del Litoral tenien molts 
problemes de soroll i de contaminació. Amb el resultat de l’estudi es van prendre mesures 
per reduir l’impacte acústic, com ara paviment sonoreductor i pantalles als laterals i a 
l’entrada dels túnels. També es van prendre mesures pel que fa a la velocitat. En aquella 
època, el regidor del districte (que també era regidor de Mobilitat) va arribar a un acord 
perquè els vehicles pesants que anaven cap al port circulessin de nit. En el moment en què 
es va realitzar l’estudi hi circulaven uns 80.000 vehicles diaris per la zona de Salvador Espriu, 
mentre que al 2014 la xifra era 91.000, al 2017 va haver el punt màxim amb 93.000 i al 
2020 va baixar als 71.000. Apunta que no només importa la quantitat de vehicles sinó el 
tipus de vehicles. Aleshores ara es demana que es reprengui aquest estudi i s’apliquin 
mesures no només pel soroll sinó també per la contaminació atès que afecta tant a la 
primera línia d’habitatges com a la segona línia. Fa dos mesos es va fer una actuació de 
paviment sonoreductor en sentit Besòs, des dels túnels fins Bac de Roda però caldria aplicar 
més mesures. 

3. Zona d’Ús Compartit a l’av. Bogatell, i estat dels jardins Mercè Plantada i Creu 
Casas. 
El regidor dóna la paraula al gerent, que explica que les ZUC són espais públis destinats a un 
ús compartit amb persones usuàries de gossos en un horari determinat en el qual els gossos 
podran anar deslligats sempre tenir en compte les normes cíviques. La seva posada en 
marxa suposarà un increment de la superfície total disponible dels espais 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’enguany, i comptarà amb una campanya de comunicació amb 
persones informadores. 
A Sant Martí s’hi implementaran 16 ZUC que se senyalitzaran concretant la seva dimensió i 
horari d’ús per a gossos, una de les quals és a la Vila Olímpica, a l’av. Bogatell entre el carrer 
Dr. Trueta i l’avinguda Icària. L’horari serà de 21 a 23.30 h. 
S’ha parlat amb les diferents entitats de benestar animal del districte per acordar aquestes 
ubicacions i la previsió és que s’implementi a finals del 2022. 
Pregunta: el Sr. Barroso manifesta que l’horari el troba una mica restringit i que a l’hivern 
per exemple, la gent passeja el gos a les 19h. També comparteix la preocupació sobre el 
respecte dels horaris i com es faran complir els mateixos. 
Pregunta: el Sr. Frantz pregunta si la ubicació de la ZUC serà davant d’una biblioteca tenint 
en compte que la ciutadania potser no complirà l’horari. 
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El gerent respon que sí que serà davant de la biblioteca. 
Pregunta: el Sr. Garcia manifesta que li sembla una bona proposta però de la mateixa 
manera que les altres persones que han intervingut, li sembla que l’horari es força restringit. 
Demana si es pot avançar l’inici a les 20 h. 
Pregunta: la Sra. Soldevila esmenta que troba molt bona la idea però actualment hi ha 
moltes ZUC al barri que desplacen les persones que volen gaudir de la zona d’esbarjo. 
Explica que passa el mateix a la platja, que tot i haver platja per a gossos, n’hi ha a tot 
arreu, i quan se’ls diu alguna cosa a les persones responsables dels animals, s’hi enfaden. No 
es controla que es compleixin les normes. Pregunta si les altres zones existents 
desapareixeran amb les ZUC. 
El regidor explica que s’ha d’intentar conciliar horaris atès que a l’estiu encara pot haver 
criatures jugant a les 20 h. El gerent respon que totes aquestes aportacions fan referència a 
un tema de convivència. Aquestes zones intenten respondre a una necessitat que és la de 
poder tenir un espai on els milers d’animals censats a Barcelona tinguin un espai d’esbarjo. 
Després de molts anys insistint en el fet que els animals han d’anar lligats, s’ha fet un esforç 
perquè hi hagi aquestes zones en què es puguin tenir els animals deslligats en unes hores 
determinades, però amb el propòsit que es tinguin lligats a la resta d’espais o dins les ZUC 
però fora dels horaris. Les primeres persones que han de controlar que se segueixin les 
normes són les pròpies propietàries dels animals. No es viable que vingui la Guàrdia Urbana 
cada cop que no es compleixin. Respecte l’horari, el gerent indica que només és una 
proposta i es poden fer canvis de cara a l’hivern. 
Pregunta: el Sr. Franz exposa que sorprèn la política de l’Ajuntament de ciutadania 
participativa, on ha d’haver més convivència, on la policia no sanciona i es deixa a les 
persones en risc davant d’altres que infringeixen la normativa. No entén la política de no 
crear àrees de gossos quan ja n’hi ha de grans i molt sovint utilitzats com el de l’entrada del 
Zoo. Tampoc entén la política d’utilitzar espais reduïts de convivència situats davant d’una 
biblioteca en què hi ha infants amb un parc infantil i on molts d’aquests gossos hi faran les 
seves necessitats i els propietaris o propietàries no recolliran els excrements. 
Pregunta: la Sra. Arteaga diu que hi ha tres illes amb parc a l’Eixample marítim però la seva 
illa, la dels jardins de Creu Cases, té una configuració arquitectònica una mica diferent de les 
altres dues i fa que se senti molt més el soroll. Demana que s’apliquin mesures reguladores 
més restrictives en quant a usos i horaris per fomentar la convivència en aquest parc. Diu 
que porta molts anys vivint allà i mai abans havien tingut tants problemes de convivència 
com ara. Afegeix que el veïnat va posar uns bancs de fusta i des de les 8 del matí fins les 23 
o les 24, fins i tot més tard, sempre hi ha gent. També esmenta que caldria posar cartells 
més clars sobre portar el gos lligat ja que cap persona que va a aquest parc en fa cas. 
Finalment demana que es prenguin mesures de control per a l’incivisme. 
Pregunta: la Sra. Sousa proposa que es faci una zona per a gossos durant tot el dia. 
Pregunta: la Sra. Garcia explica que en aquests jardins ara hi ha una guarderia amb infants 
de 3 mesos a 3 anys. Les persones propietàries de gossos consideren que els infants no han 
de ser-hi allà, ni els de la guarderia ni cap perquè allà estan els gossos. També diu que no 
s’està tenint en compte les persones que són al·lèrgiques als pèls dels gossos. Esmenta que 
els enfrontaments entre el veïnat són més freqüents. Cal una normativa clara. 
El gerent aclareix que les ZUC no estan pensades perquè siguin les úniques zones on portar 
el gos a passejar, són zones per portar-lo deslligat en uns horaris determinats. I si hi ha una 
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persona que fa un incompliment se la sancionarà. Respecte els jardins de Creu Cases, 
recorda que en una de les reunions amb els veïns i veïnes l’Ajuntament va plantejar fer un 
petit recordatori de la normativa a través de persones informadores. Aquesta actuació 
informativa es va dur a terme el passat divendres dia 3 de juny, i es repetirà el divendres dia 
10 i se seguirà el divendres 17. 
Pregunta: el Sr. Puig indica que els seus fills han agafat por al gossos per males experiències 
en aquest jardí. Diu que si no es toca la butxaca de la gent no es respectaran les normes per 
molts recordatoris que es facin. 
Pregunta: un veí indica que no s’ha assabentat del recordatori ni ha vist els fulletons. Diu 
que caldria fer una campanya més ambiciosa i amb més visibilització. 
El regidor indica que els cartells no solucionaran l’incivisme. De totes maneres, treballaran 
per millorar els cartells però no són la solució. Tanmateix es demanarà que facin una 
bustiada dels tríptics informatius que s’han elaborat en la campanya de sensibilització a les 
comunitats de la zona. Tampoc és viable tenir una persona de la Guàrdia Urbana a cada 
cantonada, però s’intentarà fer més actuacions. També explica que ja no es comparteixen 
unitats nocturnes de Guàrdia Urbana amb Ciutat Vella, cosa que ha permès disposar de més 
unitats al districte. 
En Jordi Giró afegeix que la Guàrdia Urbana no sempre treballa uniformada i actuen en 
moltes situacions que no arriben al coneixement del veïnat. 

4. Torn obert de paraules. 
El regidor dóna pas a la intervenció d'una ciutadana. 
Pregunta: la Sra. Sousa comparteix la seva preocupació sobre el manteniment dels jardins 
que ja té 30 anys i no s’ha reposat res ni arreglat els desnivells del terra. 
Pregunta: el Sr. Baniandres vol exposar tres temes: el del soroll que prové del cel que afecta 
tot el front del litoral des de la Barceloneta fins el Besòs, el del soroll dins l’illa i del centre 
comercial del Centre de la Vila, i el tema dels aparcaments dels autobusos que venen a fer 
turisme a la zona del port olímpic. Pel que fa al soroll que prové del cel, explica que hi ha 
una empresa que es diu Cathelicopters que realitza vols turístics. El dissabtes entre les 11 h i 
les 15 h realitzen vols cada dos o tres minuts fent un total de 33 vols. Els vols els realitzen 
cada dia però el dissabte es fan amb més freqüència. Amb relació al Centre de la Vila, no 
respecten els horaris de càrrega i descàrrega, ocupen la vorera i no tenen aïllament acústic. 
Explica que hi ha com una illa al centre comercial on s’hi donen lloc botellots. Respecte els 
autocars turístics, aparquen en zones on no està permès, amb el motor encès i fan molt de 
soroll. 
Respecte el tema dels helicòpters, en Jordi respon que fa anys que hi van haver queixes i es 
va acordar canviar els tipus d’helicòpters per uns de menys sorollosos i fer la ruta més 
endins cap al mar i a més alçada. El regidor indica que s’anota el tema per estudiar-lo. Pel 
que fa als autocars, el regidor diu que ho estant treballant. En Jordi afegeix que es tracta 
d’un tema recurrent i que cada cop que passa la Guàrdia Urbana parla amb les companyies i 
la situació millora. 
Pregunta: un veí comparteix que últimament hi ha molts bicitaxis que duen a persones 
begudes per l’avinguda Icària i pregunta si s’hi pot fer alguna actuació. 
El regidor diu que estan treballant per reduir i controlar aquesta activitat. 
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Pregunta: una veïna de Creu Cases pregunta si s’aplica l’ordenança que prohibeix la beguda 
a la via pública. 
El regidor explica que es van treure aparcaments a la platja perquè hi aparcaven el vehicle i 
feien botellot. També s’ha demanat incrementar l’import de les sancions de les persones amb 
conductes incíviques així com controlar més les botigues que incompleixin els horaris i que 
venen productes utilitzats en botellots. Afegeix que aquest estiu hi haurà un reforç en neteja 
i en policia. 
Pregunta: una veïna afegeix que han obert una botiga al costat d’un hostal amb tot 
d’ampolles alcohòliques a l’aparador i que això pot generar problemes de botellot. 
El regidor diu que si l’establiment genera conflictes s’actuarà a través de la Guàrdia Urbana i 
també a través de les vies administratives per tancar-lo. En Jordi afegeix que s’està 
treballant en una modificació en el tema de llicències que prohibeixi l’exhibició d’alcohol als 
aparadors de les botigues. També explica que s’ha estat treballant a nivell jurídic per tal que 
l’Ajuntament tingui més competències pel que fa al problema de la distribució de trixies, on 
els clubs de cànnabis fan de captadors de clients. El gerent comparteix que el Tribunal 
Superior de Justícia ha prohibit l’obertura de nous clubs de cànnabis i els existents, els ha 
mantingut com a club social, obligant al canvi d’activitat que venien realitzant fins ara. 
Pregunta: la Sra. González, que viu als jardins de Creu Cases, diu que en aquests locals no 
demanen el carnet d’identitat a qui hi compra alcohol, i hi ha menors que físicament semblen 
majors d’edat que poden adquirir-ne. També es queixa del soroll que fan els gossos de les 
persones que es reuneixen als jardins. 
El regidor pren nota i afegeix que tal i com han comentat, s’hi està treballant. 
Pregunta: una veïna pregunta si hi ha alguna ordenança que reguli la proximitat entre 
negocis del mateix tipus. També explica que al carrer Doctor Trueta amb Rosa Sensat de 
vegades hi entren persones als portals i hi pernocten, i hi fan les seves necessitats. Pregunta 
si hi ha algun servei de vigilància. 
Pel que fa a l’ordenança que reguli la proximitat entre negocis del mateix tipus, el gerent 
respon que sí que n’hi ha. El regidor afegeix que hi ha un servei de Llicències i Inspecció que 
actua en cas que hi hagi una denúncia. Respecte la qüestió de les pernoctes als portals, el 
regidor indica que cal avisar al 112 perquè la guàrdia urbana hi actuï.  
El regidor dona la paraula al Jordi el qual fa una breu explicació del programa de la Festa 
Major que tindrà lloc els dies 1,2 i 3 de juliol. 
El Consell de Barri finalitza a les 20 h. 

Maria José López 
Secretaria del Consell de Barri de la Vila Olímpica Poblenou 
Barcelona, 9 de juny de 2022 
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