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Consell de Barri de Provençals del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Centre d'Innovació Urbana Ca l'Alier (Pere IV, 362) 
Data i hora 8 de novembre de 2022, de 18 a 20.10 h. 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/ExD43lfJG1k 

Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Eduard Lanuza, vicepresident del Consell de Barri 
 Alberto Cordobés, conseller del barri 
 Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Joan C. Canela, conseller 
 Javier Mesía, conseller 
 María Arenillas, consellera 
 José L. Sánchez, conseller 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Vanessa Garcia, secretària del Consell de Barri i tècnica de barri 

Entitats i equipaments 
 Associació Veïnal Provençals Mar 
 Taula Eix Pere IV 
 AVV Sant Martí de Provençals 
 AVV Paraguai - Perú 
 AVV Gran Via Espronceda - Perú 
 ACS Bac de Roda 
Ciutadania a títol individual: 35 

Ordre del dia 
1. Obres a la nau Foseco, del complex La Escocesa. 
2. Carril bici al carrer Perú, entre els carrers Llacuna i Fluvià. 
3. Projecte VilaVeïna de Provençals del Poblenou. 
4. Torn obert de paraules. 

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

Punt 1. Obres a la nau Foseco, del complex La Escocesa. 
El conseller dóna la paraula al Sr. Marc Pinedo, cap de projectes de l’Institut de Cultura de 
Barcelona que fa la presentació amb suport de documentació digital. Explica que aquesta 
nau ha de ser una fàbrica de creació artística i quan acabin les obres de rehabilitació, els 
artistes que actualment estan a la nau Johnson es traslladaran i residiran a la nau Foseco. 
Les obres van començar el setembre d’enguany i com que el termini d’execució és de 15 
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mesos, es preveu que s’acabin a finals de l’any 2023. El projecte preveu també la 
urbanització del tram que hi ha a tocar del carrer Bolívia, que està qualificat com a parc. 
Pregunta: el Sr. Eduard pregunta si la llera de la sèquia de la llacuna, que passaria pel carrer 
Bolívia fins el carrer Fluvià, es veu afectada per les obres. 
El Marc respon que les obres contemplen la rehabilitació d’un mur que hi ha en mal estat i 
que forma part de l’edifici i que és patrimonial, i també contemplen enjardinar la part que 
queda entre el mur i la pròpia façana de la nau Foseco. El tram concret que va del carrer 
Bolívia fins el carrer Fluvià forma part d’un altre projecte que duu a terme l’Institut Municipal 
d’Urbanisme i del qual no disposa informació. Per tant, no sap si es mantindrà com a llera. 

Punt 3. Projecte VilaVeïna de Provençals del Poblenou. 
El conseller dóna la paraula a l’Helena Guiu i Laura Gutiérrez que faran la presentació amb 
material de suport en format digital. Expliquen que VilaVeïna és un servei municipal que es fa 
conjuntament amb Barcelona Cuida i està desplegat en deu barris de la ciutat. En el cas de 
Provençals del Poblenou es troben situats al casal Ca l’Isidret i està en marxa des del mes 
d’octubre del 2021. L’objectiu principal del servei és acompanyar aquelles persones que 
necessiten rebre cures en algun moment de la seva vida i també aquelles persones que són 
cuidadores, mitjançant un servei de proximitat i un enfocament comunitari. Aquest servei té 
una cartera de serveis comuna a tota la ciutat. També ofereixen assessorament legal per 
aquelles famílies que volen contractar professionals per tenir cura d’algun familiar i 
assessorament legal per a treballadors i treballadores de les cures en quant a la seva situació 
i condicions laborals. Expliquen el balanç del primer any i el programa d’activitats. 

Punt 2. Carril bici al carrer Perú, entre els carrers Llacuna i Fluvià. 
El conseller dóna la paraula a la Sílvia Casorran, que fa la presentació amb documentació en 
format digital. Explica que al carrer Perú amb Paraguai hi ha un total de 8 centres educatius i 
es tracta d’un carrer afectat pel programa de Protegim les Escoles. S’ha treballat per crear 
un nou carril bici des del carrer de la Llacuna fins a Bac de Roda. En una primera fase, 
s’executaran les obres amb un canvi de senyalització des del carrer de la Llacuna fins el 
carrer Fluvià, tenint inici el març de 2023 i es preveu la finalització el juliol de 2023. En una 
segona fase, s’abordarà el tram que va des del carrer Bac de Roda fins el carrer de Josep Pla 
i es preveu que les obres s’executin des de finals de l’octubre del 2023 fins principis del 
2024, quedant pendent un últim tram per completar. 
Es tracta d’un carrer 30, però la seva estructura no anima a respectar el límit de velocitat. 
L’actuació que es farà contempla un nou carril bici bidireccional a la banda muntanya i també 
contempla transformar el carrer amb un únic sentit de circulació i un carril bus en sentit 
Besòs. En els trams de més amplada s’hi ubicarà un cordó de serveis amb contenidors, 
aparcament de motos i bicicletes. Amb les obres del carrer Pere IV, a l’alçada de La Escocesa 
i del Sagrat Cor, el bus H14 s’hi desviarà a partir de l’any vinent. L’eix Marroc-Tànger-Ali Bei 
serà en sentit Llobregat. 
El carril bici, per ara, s’executarà entre Llacuna i Bac de Roda, i en aquest tram es mantindrà 
un únic sentit de trànsit, sentit Besòs, amb un carril de circulació i un carril bus. Per ara 
entre Bac de Roda i Fluvià es deixarà un carril sentit Llobregat que acabarà en gir obligatori 
per pujar cap a Bac de Roda. En sentit Besòs es deixaran dos carrils que donaran continuïtat 
als de l’àmbit Llacuna-Bac de Roda. 
Pregunta: l’Ismael pregunta com es farà per donar la volta si volen anar a muntanya, tenint 
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en compte que suprimeixen el carril del carrer Perú que anava en sentit Llobregat i deixen el 
que queda en sentit Besòs. Diu que tenen un pàrquing al carrer Fluvià i troben que no saben 
com hi podran accedir amb aquesta nova configuració. Pregunta per qui serà el carril bus del 
carrer Perú. Manifesta també que els vehicles de mobilitat personal no circulen pels carrils 
corresponents, causant molèsties al veïnat i esdevenen un perill. Explica que hi ha un carril 
de servei des de la rambla de Poblenou fins a Prim per on poden circular aquests vehicles de 
mobilitat personal i que no entén perquè tenint això es fa un carril bici. 
Resposta: La Sílvia Casorran afirma que l’accés als aparcaments per part del veïnat està 
garantit. En quant al carril bus, hi serà perquè hi circularà una nova línia d’autobús per donar 
un millor servei de transport públic a la zona, d’acord amb el planejament del 22@. Ara, 
però, el que hi haurà serà el desviament de l’actual línia de bus provocat per les obres del 
carrer Pere IV del tram Bac de Roda amb Selva de Mar. La Sílvia indica que l’opció per 
accedir al centre comercial de les Glòries seria agafar el carrer Selva de Mar i d’allà els 
carrers de Marroc i Tànger. Respecte el sentit únic del carrer, explica que els carrers de 
Barcelona que tenen l’amplada del carrer Perú són de sentit únic per garantir la seguretat i 
evitar accidents, i que els girs de Perú amb Bilbao o Perú amb Espronceda o Bac de Roda 
han tingut força accidents per ser de doble sentit. En quant al carril de servei i els carrils bici, 
el primer és d’ús prioritari per a vianants, per tant, la circulació ràpida de les bicicletes s’ha 
de fer a través dels carrils bici que estan segregats dels vianants per evitar accidents. Pel 
que fa a la seguretat, vol distingir entre la percepció de la seguretat i les dades. Les dades 
indiquen que les bicicletes i els patinets poques vegades estan implicats en els accidents. 
Pregunta: en Luís demana que es pugui posar aparcament per a motos a l’espai en desús 
que hi ha a la vorera de la Gran Via entre Selva de Mar i Fluvià, davant de les porteries. 
També demana que es faci manteniment de les actuacions que facin a la Gran Via un cop ja 
estiguin acabades. 
El regidor indica que anoten el tema de les motos. La Sílvia Casorran matisa que en el cas 
del carrer Perú es pretén treure les motos i les bicicletes de les voreres per deixar-les per als 
vianants. 
Pregunta: el Baltasar explica que el tram de la Gran Via que va des del carrer Fluvià fins 
Selva de Mar, al cantó mar i que dona a les botigues, hi ha un cartell que indica que el pas 
és només per a veïnat i serveis i també un altre cartell amb nens jugant. En aquell tram, ha 
vist que hi circulen cotxes, motos i patinets a més de 70 km/h. Proposa que es faci alguna 
actuació com coixins berlinesos. 
El regidor indica que ho comunicaran a la Guàrdia Urbana. La Sílvia Casorran diu que els 
laterals pacificats de la Gran Via haurien de ser d’ús de veïnat, de serveis, bicicletes i patinets 
i haurien de respectar la preferència de les persones vianants. Per aquest motiu, la circulació 
ràpida de les bicicletes s’ha de fer a través dels carrils bici que estan segregats dels vianants 
per evitar accidents. Afegeix que s’estan instal·lant radars i esperen que això ajudi a 
respectar la mobilitat activa. 
Pregunta: el César parla com a usuari de bicicleta i com a soci d’amics de la bici. Explica que 
la via de servei que es farà al carrer Perú hauria de ser una via per a que juguin els infants i 
no pas perquè hi circulin ni els vehicles de mobilitat personal ni les bicicletes, i els vehicles 
que hi circulin ho facin a una velocitat molt baixa. Afegeix que un carril bici al carrer Perú 
permetria enllaçar aquest carrer amb les Glòries. També diu que el que reivindiquen els 
usuaris i usuàries de les bicicletes és que els carrers no estiguin tan orientats al cotxe perquè 
això milloraria la seguretat de tothom. En quant al cordó de serveis, demana que els 
contenidors estiguin a tocar de la vorera en lloc del carril bici. Quan és el carril bici el que 
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està a tocar de la vorera, els vianants es veuen obligats a creuar-lo per arribar als 
contenidors i això provoca que les persones que van en bicicleta hagin d’anar amb molt de 
compte perquè poden no veure, o veure massa tard, un vianant que surt de darrere d’un 
contenidor per tornar a la vorera. Finalment proposa que totes les vies 30 tinguin un sistema 
físic que asseguri que cap vehicle passa dels 30 km/h perquè pintar només la velocitat a la 
calçada no és efectiu. 
La Sílvia Casorran explica que la Gran Via estarà connectada amb el nou carril bici del carrer 
Perú. En quant a la posició del cordó de serveis, explica que situant-lo entre el carril de 
circulació i el carril bici millora la seguretat de les persones usuàries de la bicicleta tot i que 
reconeix que és una incomoditat per la persona que ha d’anar a llençar les escombraries pel 
fet d’envair el carril bici. En aquest sentit, a dia d’avui i atenent a les dades d’accidents, no 
han hagut conflictes destacables. 
Pregunta: un veí de la zona pregunta com afectarà la intervenció del carrer Perú a l’àrea 
verda. 
Pregunta: l’Ismael i l’Eduard pregunten perquè el carrer Perú serà en sentit Besòs atès que 
el lateral de la Gran Via i Pere IV són en sentit Besòs. 
La Sílvia Casorrán indica que l’eix Perú és sentit Besòs perquè els carrers Marroc, Tànger i Alí 
Bei seran un eix continu en sentit Llobregat. A més, recorda que a això se li sumen les 
opcions de transport públic per anar cap al centre de la ciutat. En quant a l’afectació de 
l’àrea verda, diu que hi haurà un cordó de serveis. I actualment en el tram del Poblenou no 
hi ha aparcament, i amb les actuacions s’hi farà el cordó de serveis. Per tant, potser en un 
tram es perd aparcament però en altres se’n guanya. També diu que al solar del carrer 
Bilbao amb Perú es guanyarà un espai d’ús ciutadà en detriment dels aparcaments d’ús 
particular. El model de ciutat està canviant d’acord amb la normativa catalana, estatal i 
europea cap a un model de mobilitat activa i saludable. Totes les actuacions s’han treballat 
de manera participativa i el document del projecte és públic. Si calgués fer una sessió 
específica per tractar de nou el tema, es pot fer. 
El regidor proposa anotar les persones que han mostrat un interès especial en algunes 
qüestions sobre mobilitat, com les del sentit Besòs del carrer Perú, i fer-li arribar a la Sílvia 
Casorran per veure si es pot organitzar alguna sessió específica on resoldre aquests dubtes. 

Punt 4. Torn obert de paraules. 
El conseller dona la paraula per al torn obert de paraules. 
Pregunta: l’Eduard, que comparteix la projecció d’un document, explica que en aquest 
document es demana saber quina és la situació del local situat al carrer Paraguai 17, 
actualment tancat i en desús. Aquest local va allotjar el satèl·lit del CAP Besòs en el passat i 
atesa la manca d’equipaments del barri, les entitats Racó Paraguai i AVV Paraguai - Perú i el 
Casal Ca l’Isidret demanen que es valori l’ús d’aquest local, que és de la titularitat de la 
Generalitat, com a espai per a gestió i tramitació de necessitats administratives i 
organitzatives de les entitats actuals. 
El regidor diu que contactaran amb la Generalitat per veure si tenen algun projecte per 
aquest local. Abans de presentar aquesta proposta caldrà estudiar bé quines opcions i 
necessitats hi ha al barri. 
Pregunta: el Jordi, en representació del Casal de Ca l’Isidret, vol preguntar com està la 
qüestió de la problemàtica que tenen des del 2019 pel que fa a la sonorització de l’espai. 
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Aquesta problemàtica ha derivat en la prohibició del ball de gent gran així com en la 
prohibició de l’ús de música amplificada dins el casal, sobretot a la sala d’actes, i afecta 
també al nombre de participants dels tallers que s’ha de reduir pel soroll. 
El gerent agraeix la participació dels gestors de l’equipament i vol aclarir que per part de 
l’Ajuntament no s’ha prohibit el ball de gent gran. El que sí que és cert que la construcció del 
casal afecta negativament els habitatges que hi ha a dalt perquè el sistema que hi ha de 
pilars, tots continus cap a munt sense interrupcions, transmet el soroll i les vibracions de les 
activitats amplificades que s’hi duen a terme provocant moltes molèsties. Diu, però, que hi 
ha una sala a baix on s’hi podrien dur a terme activitats amb so amplificat si s’hi fessin 
algunes adequacions. Malauradament, les sonometries indiquen que en els altres espais del 
casal no es podran fer aquestes activitats. Informa que per tractar aquesta problemàtica més 
específicament, el proper dilluns mantindran una reunió amb els equips gestors del Casal i 
del programa de Gent Gran. 
Pregunta: el Manel pregunta si se’ls convocarà a una reunió que van demanar amb la Junta 
de Compensació en relació amb el tema de l’amiant a l’escola Fluvià. També pregunta pel 
tema del Cuidem Barcelona, per les comissions de seguiment que l’Ajuntament va dir que 
crearia respecte aquest tema i que encara no s’han creat i no saben amb qui han de parlar. 
Finalment pregunta si hi ha alguna cosa prevista pel Pou del Món i si es poden retirar unes 
cadires que hi ha al parc. 
El gerent diu que hi ha una petició de reunió amb la Junta de Compensació per aclarir 
algunes qüestions que planteja l’ACR de Comissions de Festes de Carrers. Van acordar que 
quan acabessin les feines pendents presentaran els informes corresponents i vindran a 
informar sobre les actuacions que han realitzat i aclarir els dubtes que sorgeixin. Aquesta 
reunió podria tenir lloc al voltant de la primera quinzena de desembre. Respecte el Cuidem 
Barcelona, el regidor reconeix que ha hagut més problemes dels desitjats en la progressiva 
posada en marxa de la nova contracta i per això no s’ha pogut complir amb el calendari 
previst. Afegeix que es va transmetre la possibilitat de poder treballar aquet tema i fer les 
valoracions pertinents al responsable, l’Eloi Badia, i al departament d’Ecologia Urbana i no hi 
ha cap problema en posar data per fer una devolució. En quant al tema del Pou del Món, el 
regidor explica que era un projecte simbòlic però que requereix d’un manteniment important 
i per fer qualsevol tipus de modificació cal demanar permís a l’arquitecte que el va fer. Es 
comprometen a mirar el contracte per veure si hi ha terminis per fer modificacions. 
Pregunta: el Jordi exposa que hi ha una porta al parc del Centre del Poblenou, al carrer Pere 
IV amb Bac de Roda, l’alçada del museu MUHBA, que està tancada des de fa molts mesos. 
Vol comentar també, en nom del veïnat que fan ús del parc infantil de Cristóbal de Moura, 
on hi ha Ca l’Alier, demanen que es posi un fitó perquè només hi circuli el veïnat. 
El regidor indica que en prenen nota per mirar-s’ho. 
Pregunta: un veí d’un pis de de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
(IMHAB) manifesta que des de fa un any no poden descansar ja que un dels locals de 
l’edifici, que també és de l’IMHAB, ha estat llogat a un bar i sent soroll i vibracions des que 
obren a les 8 del matí fins que tanquen a la 1 de la matinada. Informa que ha fet arribar la 
queixa a l’Ajuntament però no ha hagut cap canvi. Diu que ha pagat per una sonometria dins 
del seu pis i els resultats superaven els llindars permesos. Aquests resultats, els ha fet 
arribar a l’Ajuntament i mesos després li han ofert que una persona vagi al seu pis a fer unes 
proves sonomètriques. Li preocupa que aquestes proves les facin justament en un horari on 
no hi hagi soroll. 
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El regidor demana que faciliti la seva adreça i dades de contacte al gerent en acabar el 
consell per poder fer una inspecció i la Guàrdia Urbana també prendrà nota. En quant a les 
proves, el regidor diu que es fan en diferents dies i franges horàries per tenir una mostra 
representativa. 
Pregunta: la Dúnia parla en nom de l’AFA de l’escola Fluvià. Vol compartir el malestar derivat 
de l’encapsulament de l’amiant, que s’ha fet avisant d’un dia per l’altre. Demana que si es 
duen a terme més actuacions d’aquest tipus, es comuniqui amb més dies de marge a l’AFA i 
a l’equip directiu de l’escola. 
El gerent explica que quan va acabar el curs escolar, la Generalitat va autoritzar les 
actuacions d’encapsulament i impregnació i els propietaris van aprofitar l’estiu per executar-
les atès que no hi ha infants a l’entorn escolar. El regidor manifesta que es pot millorar la 
comunicació però, atenent la complexitat de la situació i la poca regulació del procés de 
l’encapsulament del fibrociment, no sempre s’obté el resultat desitjat. 
Pregunta: un veí de Fluvià indica que rera Ca l’Alier, hi ha un petit sorral amb un parc infantil 
que s’ha convertit en un macropipican. Explica que això causa moltes molèsties pels lladrucs, 
per la gespa destrossada i pel orins que hi ha al sorral dels infants. Demana que 
l’Ajuntament hi intervingui sigui amb cartells, tanques i sancions. 
El regidor indica que ho anoten. 
Pregunta: una veïna pregunta si l’eix verd de Cristóbal de Moura continuarà per l’altra banda. 
El regidor diu que la intenció és que sí que continuï. El gerent afegeix que ja tenen el 
projecte del tram de Cristóbal de Moura entre Maresme i Josep Pla. Ha trigat més perquè un 
dels participants va fer una impugnació durant el procés de licitació però ara ja ha arribat la 
resolució judicial i en breu començaran les obres. 

Vanessa Garcia 
Secretaria del Consell de Barri de Provençals del Poblenou 
Barcelona, 8 de novembre de 2022 
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