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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Centre Cívic Parc Sandaru (Buenaventura Muñoz, 21) 
Data i hora 27 d’abril de 2022, de 18 a 20 h 
 Sessió emesa per streaming: youtube.com/watch?v=8EYGdQcKppM 
Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Silvia Casorran, consellera de barri 
 F. Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Fernando Gómez, conseller de JxCat 
 Lourdes Arrando, consellera d'ERC 
 Fernando Alcalde, conseller de CS 
 Jordi Rallo, conseller d’ERC 
 Inma Bajo, consellera de PSC 
 Pep Garcia Puga, gerent 
 Maria Carme Méndez Bota, secretària del consell i tècnica de barri 
Entitats i equipaments 
 AVV del Parc i la Llacuna 
 Col·lectiu Superilla Poblenou 
 SOS Triangulo Golfo 
Ciutadania a títol individual: 25 
Ordre del dia 

1. Modificació del Pla General Metropolità 22@. 
2. Informació del projecte d’urbanització del carrer Pere IV entre Joan d’Àustria i Roc 

Boronat. Informació del projecte del c. Almogàvers entre Roc Boronat i Badajoz. 
3. Seguiment de l’oci nocturn a la via pública. 
4. Informació de l’equipament esportiu a construir al carrer Pamplona amb Zamora. 
5. Inauguració de l’exposició Memòria pictòrica al Poblenou. 
6. 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 proposa tractar el punt 3 després del punt 4. 
La consellera de barri Sílvia Casorran exposa que s’ha afegit un altre punt a l’ordre del dia 
que tractarà sobre la inauguració de l’exposició Memòria pictòrica al Poblenou. I si dóna 
temps, farà una breu explicació de les obres de reurbanització de la Gran Via. 

Punt 1. Modificació del Pla General Metropolità 22@ 

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/saltamartí 

https://www.youtube.com/watch?v=8EYGdQcKppM
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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El regidor dóna la paraula a l’Anna Sans i al Josep Alió, que fan la presentació del tema amb 
material adjunt. 
La modificació del Pla General abasta unes 200 hectàrees, unes 115 illes de l’Eixample de 
Cerdà. Els objectius són 3: més habitatge, més economia i més verd. L’escenari de 
transformació de l’any 2000 pretenia destinar només un 10% d’aquest sòl a habitatge i la 
resta a activitats relatives a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). La 
modificació del 2022 fa un canvi de paradigma i 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 industrial, 

• i transformar els àmbits amb oportunitats de millora. 
La proposta contempla els següents eixos: habitatge, activitats econòmiques, qualitat 
ambiental, protecció patrimonial, equipaments i urbanisme feminista. 
Pregunta: La Sra. Carme Navarro, la Sra. M. Carmen Domínguez i la Sra. Tamara Pano 
pregunten si hi ha previst que en algun local dels baixos del 22@ es pugui instal·lar un 
supermercat o hipermercat. 
El Sr. Josep Alió diu que actualment els supermercats ja es podrien posar. La qüestió és que 
l’empresa privada demani els permisos i s’hi instal·li. 
Pregunta: El Sr. Climent pregunta si es farà manteniment de les 10 hectàrees de zona verda. 
La Sra. Anna Sans diu que esperen que sí. 
Pregunta: El Sr. Jerónimo pregunta si en aquesta zona enjardinada es té previst que la 
vegetació sigui mediterrània ja que la vegetació de la superilla és tropical i té unes 
demandes hídriques i d’atencions superiors a les autòctones. A més, amb el canvi climàtic 
s’hauria de tenir en compte. 
La Sra. Anna Sans respon que en el planejament no es defineixen les espècies. El regidor diu 
que traslladarà la pregunta al departament competent. La consellera apunta que els consta 
que les plantes, tot i no ser mediterrànies, són plantes que requereixen poc consum hídric 
però ho preguntaran de totes maneres. 
Pregunta: Un veí pregunta quin futur té l’illa on es troba la fàbrica de la Letona en aquest pla 
i si hi ha un pla per retirar l’amiant de la teulada. 
El gerent respon que la fàbrica de la Letona no està inclosa dins del pla 22@. Tot i així, hi ha 
un projecte que l’inclou però està aturat des de fa dos anys, així com la retirada de l’amiant. 

Punt 2. Informació del projecte d’urbanització del carrer Pere IV entre Joan 
d’Àustria i Roc Boronat. Informació del projecte del carrer Almogàvers entre Roc 
Boronat i Badajoz. 
La consellera dóna la paraula al gerent. El gerent informa que molt aviat s’iniciarà el procés 
participatiu del tram de Joan d’Àustria amb Roc Boronat. Ja està urbanitzat el tram de l’av. 
Diagonal amb Roc Boronat. Aquest tram va ser el primer en fer-se. El següent va ser el tram 
de rambla Prim amb Selva de Mar. I el tram de Pere IV conegut com la placeta, el Sagrat Cor 
i La Escocesa es troba gairebé finalitzat. 
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La participació als barris té tres objectius: la diagnosi, on es donarà informació als 
projectistes sobre les necessitats i demandes del veïnat, equipaments i altres agents; la 
proposta i el seguiment. 
La fase de diagnosi es farà al voltant de maig i juny, la fase de proposta es durà a terme 
durant els mesos de juny i juliol i el retorn es farà al setembre, aproximadament, coincidint 
amb el Consell de Barri. 
Informa també, que ja s’està iniciant la redacció del projecte d’urbanització del tram del 
carrer Almogàvers que correspon a la superilla, entre Roc Boronat i Badajoz. 
Pregunta: El Sr. Climent pregunta què es pensa fer en el tram d’Almogàvers entre Marina i 
Joan d’Àustria i quin ús s’hi donarà. També exposa que a la rotonda d’Almogàvers amb 
Zamora no es respecta el sentit de la circulació. Diu que hi havia un senyal que no han 
reposat. 
La consellera indica que el carrer Almogàvers fins a Marina serà un eix verd. 
El regidor explica que el tema de la rotonda es va traslladar a Mobilitat per tal de millorar la 
senyalística. 

Punt 4. Informació de l’equipament esportiu a construir al carrer Pamplona amb 
Zamora. 
La consellera dóna la paraula a la Sra. Maite Gàmez de BIMSA. 
La Sra. Gàmez explica que el poliesportiu se situarà a la zona de Tànger, Pamplona i Sancho 
de Ávila. L’equipament tindrà una part soterrada i la coberta serà una coberta verda. S’ha 
iniciat el procediment per fer la contractació del projecte que ha de desenvolupar l’espai. La 
urbanització de l’interior de l’illa, d’uns 5000 m2, està en fase de jurat del concurs públic. Es 
preveu que es pugui contractar la redacció del projecte a partir del juny. Fa una breu 
explicació dels criteris d’intervenció. 
Pregunta: La Sra. Vicente pregunta on s’ubicarà l’entrada al nou poliesportiu, si s’hi entrarà 
directament des del carrer o des del parc. 
La Sra. Gàmez respon que s’ha previst que hi hagi un tancament perimetral com en molts 
interiors d’illa, on hi ha espais infantils, i que romandrà obert durant el dia i es tancarà 
durant la nit. El gerent afegeix que el tancament que han fet els veïns i veïnes es respectarà 
durant les obres i quan finalitzin es farà un tancament d’acord amb el projecte definitiu. 
Pregunta: El Sr. Leduchowicz explica que es veí del carrer Sancho de Ávila 19 i no entén si 
s’entrarà per Tànger o Sancho de Ávila. També pregunta què significa que l’edifici estigui 
parcialment soterrat. Aprofita per preguntar si es cobrirà la zona de les vies del tren i si la 
pista del poliesportiu es pot considerar per handball. 
El regidor respon respecte la pista del poliesportiu. Indica que és compatible amb una gran 
varietat d’esports d’interior. 
Pel que fa a l’accés al poliesportiu, el gerent explica que es mantindran tots els accessos que 
hi ha actualment per entrar a la zona interior. L’entrada encara està per definir però l’entrada 
natural al pavelló seria per Tànger. Respecte a la part soterrada, explica que en haver un 
terreny amb desnivell, s’excavarà per poder construir l’edifici i la coberta d’aquest anirà 
baixant per la diferència de cota entre la zona de Sancho d’Àvila i Tànger. En aquesta 
coberta es farà zona verda. Amb relació a la cobertura de les vies del tren, el gerent 
comenta que s’estan centrant en la intervenció de les vies de la zona limítrofa amb Sant 
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Andreu. Es plantejaran altres trams quan les obres s’acabin. 
Pregunta: Un veí pregunta si el parc infantil també serà accessible. Comenta que al pavelló 
es faran vestidors per persones amb mobilitat reduïda però hi ha altres tipus de diversitat 
funcional que potser arquitectònicament no necessiten grans intervencions però 
dotacionalment, sí. Pregunta si es tindrà en compte. 
El regidor afirma que es té en compte. La Sra. Gàmez apunta que quan parlen d’accessibilitat 
es refereixen a accessibilitat universal i es tindrà en compte en tots els equipaments. 
Pregunta: Un veí pregunta sobre l’elevació que tindrà el parc i si aquesta elevació quedarà 
gaire a prop de la resta d’edificis al voltant del parc. 
El gerent respon que s’intentarà que estigui el més separat possible dels edificis. 
Pregunta: Una veïna pregunta si es podria posar una piscina pública. 
El regidor respon que no és possible. 

Punt 3. Seguiment de l’oci nocturn a la via pública. 
La consellera i el regidor expliquen que en aquest punt hi ha força intervencions i per 
agilitzar-ho es començarà primer per la intervenció ciutadana. 
Pregunta: El Sr. Aguilera exposa que s’ha notat una millora respecte les molèsties de l’oci 
nocturn amb la mobilització de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, però només els 
divendres i dissabtes. No obstant, els dimecres i dijous segueix la situació igual. Explica que 
mentre estiguin els locals d’oci nocturn allà el problema no se solucionarà. 
Pregunta: El Sr. Jerónimo, membre de SOS Triangulo Golfo, se suma a la intervenció i 
pregunta quan hi haurà una solució. Pregunta si s’està fent alguna cosa des de la Conselleria 
de Joventut pel que fa a l’incivisme o des de la Conselleria de Sanitat respecte la salut del 
veïnat. Recorda que es va demanar una reunió abans de Setmana Santa i encara no tenen 
data. Aprofita per recordar que el dia 30 d’abril els veïns i les veïnes faran una festa popular 
de 10 h a 20 h per reclamar un ús cívic i respectuós del carrer. 
Pregunta: La Sra. Mínguez, també membre de la plataforma SOS Triángulo Golfo, pregunta 
perquè 4 bars, el Lobo, l’Open, l’Air i un altre, estan ubicats un al costat de l’altre. Explica 
que aquests establiments sistemàticament serveixen begudes d’un litre al jovent i, aquest, 
surt al carrer a beure, quan això està prohibit. Això comporta que els establiments serveixin 
més begudes del que el seu aforament els permetria. Diu que aquests locals són el punt 
neuràlgic del botellot. 
El regidor dóna la paraula a l’inspector Sánchez, que explica que la Guàrdia Urbana de Sant 
Martí ja no comparteix el torn de nit amb el districte de Ciutat Vella, sinó que el comparteix 
amb Sant Andreu i, per tant, els permet tenir una dotació més gran de personal i poder fer 
una millor intervenció. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra estan treballant 
conjuntament amb unitats uniformades i de paisà. Explica que, des de l’1 de setembre, s’han 
posat 3780 denúncies per consum de begudes alcohòliques a la via pública, sent el districte 
de Sant Martí el districte on més se n’interposen. També s’han posat 405 denúncies per fer 
necessitats fisiològiques a la via pública, 211 per pertorbar el descans dels veïnat, han 
decomissat 30 altaveus, s’han posat 124 denúncies per embrutar la via pública, 10 
denúncies per grafits, s’han realitzat 26 inspeccions administratives a locals i s’han posat 18 
denúncies per venda i distribució i subministrament de begudes alcohòliques. Pel que fa al 
trànsit associat, han fet 102 alcoholèmies positives administratives i 18 penals. També estan 
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treballant conjuntament amb els equips de neteja. Explica que són conscients de la 
problemàtica i hi estan treballant intensament des del punt de vista policial. Afegeix que de 
vegades la norma és força permissiva i no els permet anar més enllà. 
El regidor afegeix que s’està treballant la problemàtica, no només des de les sancions sinó 
també des de l’educació i la cultura. 

Punt 5. Inauguració de l’exposició Memòria pictòrica al Poblenou. 
La consellera dóna la paraula a l’associació de l’Arxiu Històric del Poblenou. Expliquen que 
com a veïns i veïnes estan preparant una exposició amb una pintora del barri, la Neus Martin 
Royo, per al setembre, que coincidirà amb el 150è aniversari de la Festa Major del barri del 
Poblenou. L’exposició es titula Poblenou, la memòria pintada. Recull uns trenta anys de la 
història del barri a través de quadres. És una única exposició però té quatre seus: la Torre 
de les Aigües del Besòs, Palo Alto, Can Felipa i el MUHBA. Es proposen recorreguts on es 
veu el Poblenou històric i el Poblenou de transformació. Diuen que caldran persones 
voluntàries per ajudar en l’organització d’aquesta exposició i demanen que tothom que hi 
estigui interessat es posi en contacte amb l’associació. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 
Pregunta: El Sr. Alcrudo pregunta si s’ha plantejat fer de sentit únic, en direcció mar, el 
carrer Joan d’Àustria, entre Llull i el túnel sota Pallars. També vol preguntar per la finalització 
de les obres de la central de recollida pneumàtica del carrer Zamora entre Pere IV i Pallars 
perquè fa molt de soroll. Vol saber quina repercussió tindrà aquesta central al barri a llarg 
termini. 
La consellera comenta que traslladaran aquests dubtes a Mobilitat. 
Pregunta: El Sr. Subiela vol saber si han avaluat l’impacte de la pacificació del carrer Marina 
sobre la contaminació i la circulació. 
La consellera explica que hi ha canvis que encara s’han de fer i ho traslladaran a Mobilitat. 
Pregunta: Un veí pregunta sobre la parada d’autobús del carrer Badajoz, entre el carrer 
Pallars i Pujades. Diu que compleix les distàncies a façana però està just davant de les 
portes dels habitatges i és un punt conflictiu per falta d’espai, que s’agreuja perquè està a 
prop del bar Raven i genera també un punt de botellot. Pregunta quin és el circuit per 
vehicular un estudi sobre la situació. 
El regidor diu que portar-ho al Consell de Barri ja és el circuit correcte i si hi ha algun tema 
que l’Ajuntament no és competent ho traslladen a qui correspongui. En aquest cas, seria 
TMB l’òrgan competent. La consellera explica que les parades s’han situat de la manera més 
pròxima possible a la xarxa d’autobús i que és difícil canviar les seves ubicacions però es 
poden mirar altres alternatives. 
Pregunta: La Sra. Manuela pregunta pel carril bici de la superilla, de mar a muntanya. Diu 
que no s’hi pot circular; d’una banda hi ha obres de l’hospital i han tallat aquell tros i per Roc 
Boronat baixa l’autobús. També vol saber si té data de finalització el CAP que hi ha previst al 
carrer Bolívia. 
La consellera admet que no s’hi pot anar en bicicleta per aquell tros. Arran d’un incident es 
va decidir prohibir la circulació en bicicleta per allà. Amb la urbanització del carrer Badajoz 
s’hi posarà un carril bici, però encara caldrà esperar. El gerent afegeix que de cara a l’any 
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2023 es farà la urbanització d’aquell tros i, pel que fa al CAP, es preveu que es faci el 
projecte executiu entre el 2022 i 2023. Per tant, serà una obra del següent mandat. 
Un cop finalitzat el torn obert de paraules, la consellera fa un breu resum del que es farà 
amb l’espai alliberat amb el túnel de Glòries i la Gran Via. 

Maria Carme Méndez Bota 
Secretaria del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 
Barcelona, 27 d’abril de 2022 


