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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE-SEC 

Data: 27 de novembre 2017. 18.30h - 20:45h 

Lloc: Sala d’actes del Centre Cultural Albareda, del c/ Albareda, 22-24 

 
Presideixen el Consell de Barri: 
Regidora:     Laura Pérez i Castaño 
Vicepresident Consell de Barri:   Josep Guzmán i Vila 
Consellera de barri:    Carolina López i Garcia 
Conseller Tècnic:    Xavier Farré i Parisé 
Gerent del Districte:    Francesc Jimenez Gusi 
 
Conselleres/es: 
Sergi Sarri,     Conseller Grup Municipal PDCat 
Jordi Fexas i Massanés,   Conseller Grup Municipal ERC 
David Labrador,    Conseller Grup Municipal C’s 
Jose Antonio i Calleja,    Conseller Grup Municipal PPC 
Lluïsa Pahissa,     Consellera Grup Municipal CUP 
 
Representants d’entitats: 
Ass. Alerta Poble-sec 
Ass. Amics Plaça Santa Madrona 
Ass. Comerciants Poble-sec-Paral·lel 
Assoc. Places Ciutat del Teatre 
AAVV Satalia 
AAVV Poble-sec 
Colla Castellera Poble-sec 
Coordinadora. Jubilats i Pensionistes 
Coordinador d’entitats Poble-sec 
CUP Poble-sec 
Fundació Privada Artesà 
Som Paral·lel 
Unió AAVV Poble-sec 
Consell Cultura Tradicional 
Foment Excursionista Barcelona 
AFMET/Metocat 
GUB 
La Base 
Ass. Horta Font Trobada 
AAVV  la França 
AAVV  les Hortes 
AFA Poble-sec 
Ampa escola Bosc 
Consell Gegants 
Parròquies Poble-sec 
 
 
Altres 
Maria Rengel,     Directora Serveis a les Persones i Territori del Districte 
Núria Pérez,     Tècnica del Districte 
Xavier Martín,     Pla Director Muntanya de Montjuïc 
Gerard Lillo,     Tècnic de participació 
 
70 veïns i veïnes 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació acta Consell de Barri anterior.  
2. Informacions del barri, seguiment punts de l’anterior consell. 
3. Procés participatiu pla d’equipaments. 
4. Activitats en el marc de la millora de les relacions a l’espai públic.  
5. Torn obert de paraules.  

 
 
 
 

1. Aprovació Acta Consell anterior 
 

Josep Guzmán, Vicepresident del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les persones 

assistents i els agraeix la seva presència. S’emplaça el torn obert de paraules per donar per 

aprovada l’acta de l’anterior reunió i sense cap esmena es dóna per aprovada. 

 

2. Informacions del barri, seguiment punts de l’anterior consell 

 

Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda i els agraeix l’assistència. Segons se’ls 

va demanar el darrer Consell de Barri, s’explicaran els punts de la Taula amb brevetat a 

l’espera que es tingui temps a fer més preguntes al torn obert de paraules, ja que és 

interessant que els veïns/es tinguin veu. Es repassa l’ordre del dia del Consell anterior, i es 

destaca: 

 

· Pla Director de Montjuïc: es vol treballar de forma activa amb els barris de la Marina, 

Poble-sec i Font de la Guatlla en el procés de treball sobre del pla d’actuació  de la 

muntanya de Montjuïc. Xavier Martín explica que reprendran el pla general de reforma 

metropolitana de principis de l’any 2013 que va quedar estroncat el 2014, d’aquesta 

manera, es pretén recuperar la tasca realitzada anys enrere. També comenta que el 

mes de Gener es portarà a terme el primer Consell del pla de la muntanya de Montjuïc 

obert als operadors de la muntanya i els veïns i veïnes. En els següents mesos 

s’iniciarà un procés de debat amb grups de treball en relació els diferents blocs 

temàtics; mobilitat, ecologia urbana, participació veïnal, cultura, lleure i esports. 

Finalment convida a tothom a participar-hi i explica que rebran les respectives notícies i 

convocatòries.  

 

· Plaça del Sortidor: en el consell anterior es va fer esment de les molèsties als veïns i 

veïnes provocades per les nombroses activitats que es realitzaven en un mateix espai i 

es va fer esment del mal funcionament dels sortidors d’aigua. És confirma aquesta 

incidència i, des dels serveis tècnics, es comenta que ja funcionen.  

 

· Fira de productes artesanals: s’està treballant per trobar una millor ubicació, ja que 

es valorava positivament pel barri.  

 

· Neteja i seguretat: es van comentar diferents espais específics amb taques molt 

adherides al paviment i s’ha intentat, a través dels servis de neteja, millorar la 

intervenció. Comenta que avui s’han presentat les millores del pla d’enllumenat.  
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· Bus elèctric: es comenta l’interès d’alguns veïns i veïnes en disposar d’una flota de 

bus elèctric més amplia i s’informa que s’està treballant en la millora de noves línies de 

bus del Districte.  

 

· Espai de joc de les Tres Xemeneies: es comenta la problemàtica de la calor a l’estiu 

i s’explica que s’està estudiant per solucionar-ho.     

 

· Plaça Sortidor: es comenta que s’ha realitzat una primera trobada amb el veïnat per 

aclarir els permisos donats, en col·laboració de la guàrdia urbana, el centre cívic, i 

altres agents. També s’explica que s’estan estudiant les possibles millores per a la 

comunicació en relació als actes que es fan al Districte i proposen les taules d’anuncis 

per millorar-la.  

 

· Convocatòria de la Taula de mobilitat: s’està treballant de forma conjunta amb la 

consellera de mobilitat i amb en Miquel Àngel.  

 

· Massificació de cotxes en els camps de futbol: en col·laboració amb la guàrdia 

urbana s’està intentant cercar solucions per la problemàtica dels cotxes mal estacionats 

els dies de partit, sobretot els caps de setmana. 

 

3. Procés participatiu pla d’equipaments 
 

Gerard Lillo, tècnic de participació, explica breument el procés de participació que han portat a 

terme en relació als equipaments de Poble-sec. El procés s’ha portat a terme amb els veïns/es 

del barri i un grup motor format per diferents entitats. Per tal de combinar la participació 

presencial i digital es va habilitar la nova plataforma de participació a l’ajuntament, 

www.decidim.barcelona, que ha estat habilitada fins l’1 de desembre. 

 

Inicialment i durant el període de maig a juny, es van realitzar diferents sessions informatives 

indicant que començaven el procés participatiu. Posteriorment, de juny a  setembre, es va 

iniciar la fase de diagnosi on es va realitzar una reunió amb tots els referents municipals dels 

diferents equipaments per avaluar l’estat actual d’aquests i així, poder elaborar propostes de 

millora. També van realitzar una sessió de debat de necessitats, oberta a la ciutadania a l’espai 

de bombers amb una participació de vuitanta persones, amb l’objectiu d’identificar les 

necessitats del barri en matèria d’equipaments. Es van tractar les necessitats dels col·lectius 

respecte els nous equipaments i l’adequació dels equipaments actuals. Per intentar sortir de les 

sessions tancades es va realitzar una sessió de dinamització al carrer en el marc de la festa 

major de Poble-sec, a la plaça dels Ocellets, on la ciutadania també va poder fer aportacions 

en aquesta fase d’identificació de necessitats.  

 

Comenta que des del mes de setembre estan concretant la fase de propostes, és a dir, a partir 

de les necessitats identificades es vol concretar i organitzar els usos respecte l’espai disponible 

als nous equipament i als equipaments actuals.  

Pel que fa a les propostes i priorització d’usos van realitzar una sessió de dinamització el carrer 

a proposta del grup motor, una xerrada sobre la funció dels equipaments en les dinàmiques 

urbanes a càrrec del geògraf i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Francesc 

Muñoz i finalment es va realitzar una sessió de debat  de priorització de propostes.  

Pel que fa a les principals  propostes sorgides en el procés, han passat per un procediment de 

validació tècnica per tal de discernir les propostes viables. Aquelles que tenien alguna dificultat 

tècnica o algunes limitacions i necessitaven un estudi determinat han estat classificades com a 

pendent. Altres propostes han estat descartades per motius tècnics, ja que no eren viables.  En 

http://www.decidim.barcelona/
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relació a tot això es van definir sis grans àmbits d’equipaments: família i infància, joventut, gent 

gran, cultura, esports i espais polivalents i de trobada. 

 

Explica que en les pròximes setmanes es tindrà disponible l’informe final i que l’enviaran a totes 

les persones participants a les sessions i també ho publicaran a la pàgina web.  

A partir del mes de gener es farà la fase de retorn i avaluació que constituirà en una reunió amb 

el grup motor per avaluar el procés i dictaminar quins elements es poden millorar. També es 

realitzarà una altra sessió per fer una devolució final del procés a partir dels informes, en la 

qual es validarà conjuntament el document que enviaran a l’equip redactor amb les conclusions 

del procés.  

 

S’obre el torn obert de paraules i es demana brevetat perquè tothom pugui participar-hi.  

 

Anna Menéndez, Associació de Veïns de la Satalia, comenta que no estan d’acord en la forma 

en que s’han pres les decisions en la sessió del dia 23 d’Octubre. Creu que no hi ha solidesa 

en les respostes que s’han donat respecte el rebuig o la validació de determinades propostes. 

Comenta que hi ha un cert dirigisme en aquells fets polèmics com el poliesportiu del solar de la 

Satalia, que molta gent del veïnat rebutja, ja que constitueix un gran impacte per a la muntanya. 

Explica que volen una muntanya més verda i amb menys equipaments. També comenta que hi 

ha molts equipaments a prop que consideren que estan infrautilitzats. En aquest sentit fa 

referència al Palau d’Esports i comenta que no es dedica al barri. La necessitat de pistes 

esportives no ha estat la necessitat més reclamada pel barri com si ho és el centre de 

coordinació de seguretat, o la mobilitat. Finalment, també mostra desacord en la reubicació de 

la biblioteca.  

 

Montse Vigurante, veïna, destaca la degradació creixent que pateix cada any Montjuïc. Fa 

esment de la flora i la fauna de la muntanya i critica les accions dels jardiners, ja que considera 

que arrasen els arbres i els arbustos. Demana la requalificació d’espais de la muntanya per 

equipaments com a zones de no equipaments. Explica que els equipaments es necessiten en 

el nucli urbà, on viu la gent i postula la necessitat de residències per a la gent gran.  

 

Pol Aranda, Junta Castellers de Poble-sec, mostra suport a l’edifici de la Satalia, ja que 

constitueix un espai comunitari i d’intercanvi per les entitats. Comenta la mancança d’espais al 

barri per aquestes i fa esment de l’existència d’entitats que no poden pagar lloguer i que 

necessiten un local cultural obert i compartit al barri per seguir esdevenint, en el seu cas, una 

colla castellera i un agent social referent el territori. Finalment demana suport pel projecte.  

 

Richard: com a veí afectat pel projecte, ja que viu davant mateix d’on es vol construir, explica 

que ningú li ha comentat res ni l’ha demanat la seva opinió. Demana respecte.  

 

Carme, Som Paral·lel, mostra suport al que han comentat inicialment els seus companys i 

postula que la muntanya de Montjuïc és un lloc per anar a passejar i gaudir.  

 

Anna Maria Serrano, veïna i partícip de l’hort de la Font Trobada, lamenta que les entitats no 

tinguin espais però considera inadmissible la inversió que suposa aquest equipament tenint en 

compte la gran quantitat de veïns desnonats o la necessitat de menjadors socials.  

 

David Martin, veí,  també mostra la seva desaprovació al projecte del complex esportiu. Creu 

que el barri ja té suficients centres esportius i de la mateixa manera que l’Anna Maria, comenta 

que els 12 milions d’euros previstos com a inversió pel poliesportiu es podrien invertir en altres 

recursos, com per exemple les escales mecàniques.  
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Elena Pons, Associació de famílies de l’escola de Poble-sec, comenta la saturació que pateix 

l’escola de Poble-sec i fa esment de la duplicació de les línies educatives. Proposar utilitzar els 

diners per poder pujar un pis a sobre la biblioteca i així tenir més espai. També comenta la 

pèrdua d’accés a la Fundació Miro i a la muntanya que patiran si es construeix el poliesportiu.  

 

Carme, membre Colla castellera de Poble-sec, comenta que aquest procés va tenir vàries 

sessions participatives i li sembla que ara comencen de nou.  Explica que és un pla 

d’equipaments per la gent del barri, un barri molt associatiu i amb moltes entitats. Creu que hi 

pot haver muntanya i un pla d’equipaments pel barri de forma conjunta.  

 

David, veí i arquitecte, fa referència a l’impacte visual que suposaria per la muntanya la 

construcció del poliesportiu. Comenta que farà perdre el caràcter característic del barri de 

Poble-sec i explica la barrera que suposarà  com a accés obert, visual i real pel veïnat.  

 

Xavier Velasco, explica que l’equipament previst constaria d’una planta baixa i dos pisos. 

Respecte els 12 milions d’euros comenta que no ha escoltat ni observat aquesta inversió en 

cap document. També fa referència als sorolls de les sirenes dels bombers i dels cotxes de 

neteja i comenta que ningú li dóna suport. No defensa el poliesportiu sinó l’edifici com a local 

per les entitats.  

 

El Gerent, Francesc Jiménez respon que no s’està discutint la necessitat del pla d’equipaments 

sinó si  pot dedicar-se al que està previst o no. El pla d’equipaments constitueix una resposta a 

les necessitats expressades per molts veïns/es i entitats. Comenta que des del primer moment 

que es va aprovar el pla general, ja van establir aquesta peça d’equipaments. També explica 

que quan es va fer el pla de millora urbana de la Satalia, segons la llei d’urbanisme, la creació 

de sostre residencial obligava a generar també sostre, solars d’equipaments i solars de zona 

verda. En relació a la modificació del pla general i  el pla de millora urbana que es va fer 

posteriorment  informa que es van aprovar de forma massiva. Creu que és l’únic espai on 

poden ubicar-se equipaments del  Poble-sec.  La seva construcció havia de facilitar l’accés a la 

muntanya tenint en compte les persones amb dificultats de mobilitat. Aquest pla tenia previst un 

ascensor que permetia arribar el camp de la Satalia apostant per l’eliminació de barreres per 

l’accés a la muntanya i també hi havia prevista la construcció d’unes rampes. Comenta que en 

l’any 2014 ja es va preveure aquesta peça d’equipaments.  

 

4. Activitats en el marc de la millora de les relacions a l’espai públic  

 

Carolina López i Garcia recorda la presentació de la mesura de millora de les relacions de 

proximitat de l’espai públic que van aprovar en el plenari del Districte. Explica que vol fer un 

retorn de les actuacions que s’han portat a terme.  

 

· Plaça Navas: Explica que van realitzar una enquesta a 132 veïns i veïnes per 

conèixer la seva valoració en relació a la plaça, l’ús que en fan, opinions, etc. De la 

mateixa, en varen treure dues conclusions: 

- La plaça s’utilitza de dues formes diferents a la tarda i a la nit. Com a resposta s’han 

portat a terme dos tipus d’actuacions com el racó de joc amb l’objectiu d’habitar el 

volum d’infants jugant a pilota i així potenciar un tipus de joc més tranquil. Comenta que 

de moment han tingut molt bona acollida i es pretén que es porti a terme a altres places.  

Pel que fa a la segona actuació consisteix en el reforçament de l’obertura dels patís 

oberts amb l’objectiu de distribuir els infants a les tardes i els caps de setmana més 
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enllà de la plaça Navas. Explica la saturació del patí Jacint Verdaguer i comenta que 

estan cercant més escoles, per tal d’ampliar l’espai de joc. 

 

- Es recull un gran volum de queixes relacionades amb el soroll i els joves jugant a la 

plaça, sobretot a l’estiu. Per tal de solucionar-ho han realitzat un dispositiu, 

conjuntament amb els serveis socials, educadors de carrers, guardià urbana i 

educadors de civisme, amb l’objectiu de cercar alternatives de formació i ocupació del 

temps. Explica que molts d’aquests joves no treballen ni estudien i que se’ls estan 

buscant formacions interessants per a ells i espais de lleure perquè puguin gaudir de 

les tardes sense causar problemes al veïnat.  

 

·Plaça Sortidor: fa esment de les queixes que es van recollir durant el darrer consell 

de barri en relació a l’ús intensiu de la plaça i comenta que es van reunir amb el veïnat 

per informar-los de les activitats acordades fins a finals d’any. També van parlar amb 

les entitats que fan ús d’aquesta plaça i van intentar traslladar algunes d’aquestes a 

altres espais. Informa que van aconseguir baixar la incidència durant la Festa Major, ja 

que només hi va haver activitats fins a les onze de la nit. Fa referència a la millora de la 

comunicació amb el veïnat abans de realitzar alguna activitat nocturna i la millor 

coordinació amb la guàrdia urbana. Per últim, han proposat a les entitats que volen 

utilitzar la plaça que aturin l’activitat al migdia, entre dues i tres hores, perquè els veïns i 

veïnes puguin descansar.  

 

·Dispositiu guàrdia urbana i agents cívics: Informa de la nova patrulla que actua en 

el Districte i explica que quatre dies a la setmana estan exclusivament en el Poble-sec. 

Pel que fa els agents cívics comenta que estan treballant de dilluns a divendres a totes 

les places del barri per poder limitar conductes incíviques. 

 

·Oci nocturn: explica que des dels inicis del 2017 tenen un servei de gestió de 

conflictes que ha realitzat una primera diagnosi i ha proposat un pla d’actuació nocturna. 

Aquest està fent presència al barri, de dijous a dissabte de dotze de la nit a les set del 

matí, amb la funció primera de limitar les conductes d’aquells usuaris que puguin 

causar molèsties al veïnat i poder-se posar amb contacte amb els serveis nocturns, si 

s’escau. Explica que estan pendents de l’últim retorn i comenta que una de les futures 

accions a desenvolupar serà la de constituir una taula conjunta amb bars i locals 

nocturns per poder gestionar conjuntament la problemàtica. 

 

·Propietaris dels gossos: comenta la col·laboració de l’entitat Udols, dedicada a 

formar en la bona gestió dels gossos a la via pública, que ha portat a terme tallers al 

carrer per educar els propietaris dels gossos. També explica l’actuació “campanya 

gossos”, desenvolupada per la guàrdia urbana i dirigida a sancionar les males 

pràctiques en aquest sentit. Finalment els informadors cívics i els serveis de neteja han 

realitzat una enquesta a tot el barri en relació a la incidència amb les deixalles, ús de 

papereres i en el mes de novembre, sobretot en relació a la recollida dels excrements 

dels gossos. 

 

·Atenció persones vulnerables: comenta que a la plaça de les Hortes de Sant 

Bertran  s’està portant a terme un treball comunitari dedicat a la gent més vulnerable.  
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5. Torn obert de paraules 

 

Comentari / Pregunta 

 

Jordi Goñi comenta que s’hauria de fer 

referència al pla d’equipaments en general i 

no només a la Satalia, Per altra banda, li 

agradaria que Poble-sec tingués un 

equipament gran i bonic com ja tenen altres 

barris. Creu que cal realitzar una valoració 

profunda i general de l’equipament, ja que 

pot tenir una rendibilitat social molt rellevant. 

També fa esment del temps que porten 

treballant amb el pla d’equipaments i la 

poca comunicació establerta entre les 

entitats.  Postula que el mal endèmic de 

Poble-sec és la poca fluïdesa de la 

informació. 

 

 

Resposta 

 

Es respon que efectivament, s’ha de 

valorar tot. També comenta que no és un 

pla d’equipaments per la Satalia sinó per tot 

Poble-sec i així ho demostra el disseny dels 

processos de participació. Postula que la 

resposta del veïnat que tindran al davant 

l’equipament és molt diferent a la visió 

comuna de tot el barri i així ho tenen en 

compte.  Explica que es presentarà un 

document on es presentaran tots els 

equipaments, activitats  i oportunitats del 

barri. En relació a la comunicació comenta 

que es pot millorar com a districte i 

comenta que s’està realitzant en diferents 

plataformes

Maria Josep Guitard, veïna, comenta la 

problemàtica present a la seva comunitat 

en relació els dos pisos de narcotraficants, 

segons fonts dels mossos. Explica que 

actualment no paguen el lloguer, han 

ocupat el pis de dalt equivalent a la porteria, 

hi ha molts crits i baralles... Fa referència a 

la impotència que senten els veïns cap 

aquesta situació, ja que no saben com han 

d’actuar.   

 

 

 

 

Es respon que es podria portar el cas al 

grup d’habitatge i convivència. També es 

demana el contacte personal perquè, tot i 

que els  mossos compartiran la informació 

amb ells, puguin acompanyar-los des de la 

proximitat i amb els equips que, des del 

Districte, poden oferir. Francesc Jiménez, 

gerent del districte, comenta que tenen un 

grup de treball al districte dedicat a 

l’habitatge i a la convivència on treballen 

aquests casos. Explica que no és un tema 

on només hi puguin intervenir mossos sinó 

que s’ha de  portar a terme de forma 

conjunta. 

 

Miquel Comas, explica que  es cuida de 

l’estació meteorològica i fa petits tallers 

amb diferents escoles. Es pregunta si es 

pot fer alguna cosa per aturar els brots de 

vandalisme recents a l’indret de la Font del 

Gat.  Explica que el 17 de Novembre a la 

tarda/vespre es va produir un acte incívic a 

l’estació metrològica que va deixar l’equip 

molt malmès. També comenta que ha 

portat a terme una denúncia a la comissaria 

dels mossos i ha informat els agents cívics 

de la zona de Montjuïc. 

Es pren nota. 
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Sergi Gázquez, primerament comenta la 

possibilitat d’alternar els consells de barri 

que es fan a dos quarts de set amb un 

horari més tardà, per tal de tenir en compte 

la gent que treballa i no pot assistir-hi. 

També demana, aprofitant l’espai del qual 

disposen per fer els consells, que posin la 

taula central a la tarima amb l’objectiu de 

millorar la comunicació i la visualització. En 

referència al que ha comentat anteriorment 

la Carolina, comenta que no s’ha notat 

l’actuació realitzada en relació els 

propietaris dels gossos i demana que, de 

cara a l’estiu, es tingui en compte el Bruch 

Electrònic i les molèsties que comporta. 

Finalment explica que la setmana passada 

els veïns de les Hortes de Sant Bertran van 

realitzar una assemblea a la plaça de les 

Tres Xemeneies i comenta que els 

entregarà una acta per informar-los de les 

diferents problemàtiques que es van tractar. 

Demana una millor comunicació entre els 

veïns, el govern i l’administració i una millor 

eficàcia de resposta i solució referents a  

les queixes o dubtes que puguin tenir els 

veïns/es.  

 

 

Es respon que no defensa començar més 

tard els consells de barri, ja que considera 

que sortir més tard de les nou de la nit en 

un procés participatiu no estàs facilitant la 

participació ni la inclusió. Sobre els formats 

explica que aquests s’han anat adaptant i 

actualment defensen aquest amb la finalitat 

de poder escoltar a tothom. En relació al 

Bruch Electronic es planteja l’obertura d’un 

debat on, no només es comenti la forma de 

minimitzar les problemàtiques, sinó també 

si s’ha de portar  o no a terme en aquesta 

muntanya. Creu que s’ha de tenir una 

muntanya equipada pels barris i  defensa 

un procés participatiu per definir el tipus de 

muntanya que es vol. Pel que fa a les 

demandes comenta que, en la mesura del 

possible, intenten contestar-les totes i 

explica que és l’equip de regidoria qui se’n 

encarrega. Finalment, comenta que hi ha 

diferents espais on es pot parlar i explica 

que hi s’hi ha algun tema a tractar més 

concret sempre s’ha posat èmfasi en poder 

establir una reunió. 

 

 

Laia, veïna de les Hortes, mostra desacord 

en relació els espais infantils de la zona. 

Comenta que dos dels quatre espais 

disponibles estan ocupats per indigents, i la 

resta durant l’estiu hi toca molt el sol i no 

s’hi pot estar. No entén com, des de 

l’Ajuntament i en l’àmbit sanitari, no es 

posa una mesura d’actuació. També 

comenta la ineficàcia de les respostes per 

part de l’Ajuntament i  explica que durant 

les Festes Majors del barri, els carrers 

estaven molt bruts, ja que no va passar cap 

brigada de neteja, tot i les queixes del 

veïnat. Explica que l’Ajuntament els va 

respondre que la brigada ja havia passat 

quan no ho havia fet. Finalment, comenta 

que establir un telèfon per les queixes està 

molt bé però que aquest ha de mostrar més 

eficàcia i claredat.  

 

 

Es respon que si es va comentar que 

s’havia portat a terme era principalment 

perquè segurament constava així. Si 

realment no es va fer creu que s’hauria de 

demanar explicacions. Francesc Jiménez, 

gerent del districte, comenta que  

possiblement és un tema d’horaris ja durant 

les festes majors hi ha un reforç de la 

neteja important.  Creu que segurament 

s’hauria d’ajustar i analitzar-ho amb més 

profunditat. 

 

 

 

 

 

 

.  
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Javier Velasco, comenta que han 

incrementat molt les llicències donades per 

les terrasses. Explica que aquestes, 

sobretot en el carrer Blai, dificulten el pas a 

la ciutadania. Proposa un dia sense 

terrasses el carrer Blai i que aquestes, 

siguin substituïdes per activitats del  barri. 

Es respon que és difícil trobar un equilibri 

entre l’activitat econòmica, l’ús d’espai 

públic i el descans veïnal.  

 

   

 

 

Margarita: comenta el mal estat dels parcs 

i la inaccessibilitat del carrer Piquer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es respon que els projectes de 

reorganització no són ràpids de plantejar, 

discutir o executar. Explica que aquests es 

presenten a començament de mandat i, 

des del pla d’actuació municipal i de 

districte, es prioritzen les inversions que 

s’executaran  el llarg dels quatre anys. 

Informa que el carrer Piquer o el carrer De 

Navas, entre altres, no estan previstos. 

Tanmateix, en el pla d’actuació municipal i 

de districte del proper mandat explica que 

el tindran en compte i convida a tothom a 

participar en el procés participatiu on es 

decidiran quins projectes es porten a terme.  

 

 

Elena Pons: fa referència al tema exposat 

per la Margarita, i fa esment de la quantitat 

de caques i bassals que hi ha. Finalment 

explica que en el Parc de la Primavera hi 

ha molts gossos sense corretges i proposa 

fer un camí d’escola amb l’objectiu de 

generar empatia.  

 

 

Es respon que aquesta és una queixa 

recurrent i explica que s’està intentant 

treballar amb entitats especialitzades com 

Udols per treballar la sensibilització i 

repartir eines per solucionar la problemàtica, 

com per exemple les ampolles d’aigua per 

quan el gos fa algun pipí poder-lo netejar.  

 

 

Josep Ramos, veí, comenta que, la 

mateixa problemàtica presentada 

anteriorment pel jardí de les Hortes de Sant 

Bertran, també se’l troben en el Walter 

Benjamin. Demana el motiu pel qual no es 

pot tancar el parc igual que es fa en el parc 

de Joan Brossa.  

 

 

 

 

 

 

 

Es respon que a vegades aquesta no és 

una solució definitiva i que la gent hi 

continua entrant. Explica que el problema 

real és com es treballa amb aquests 

indigents que estan ocupant l’espai públic. 

Aquests, tot i que tenen espais on poden 

anar, prefereixen quedar-se el carrer. Creu 

que potser si rebaixessin l’exigència 

d’entrada o milloressin les condicions 

d’aquests espais tindrien més possibilitats. 

Finalment, comenta que s’està treballant i 

s’estan dedicant recursos per tal de 

solucionar-ho.  
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Anna Menéndez, vol recordar que el 

problema de comunicació sovint és degut a 

que els cartells dels actes de participació 

no es col·loquen a la part alta del barri. 

També comenta que no només són els 

veïns Satalia els que es posicionen en 

contra del nou equipament. Aclareix que hi 

ha altres solars per construir l’equipament 

que no s’han tingut en compte durant el 

procés. Finalment mostra suport a la millora 

d’equipaments però es planteja a on i en 

quins criteris s’està portant a terme.  

 

 

Núria Pérez respon que ja s’està corregint i 

explica que des de fa mesos s’ha demanat 

un espai al carrer Julià per poder penjar els 

cartells allà. Comenta que insistirà.  

 

En referència el pla d’equipaments la 

Carolina respon que s’han tingut en compte 

tots els espais. 

 

 

 

Carolina Salles, en relació el parc de la 

Primavera demana el tancament de la zona 

de sorra, ja que està molt brut. Per altra 

banda, també explica que se senten unes 

olors molt fortes de compostos químics al 

parc de les Tres Xemeneies. Comenta que 

fa poc li van explicar que hi havia un 

tractament de compostos químics i opina 

que és molt  perillós, sobretot pels infants, 

ja que les xemeneies són molt baixes. 

 

Es respon que preguntaran pels productes 

que utilitzen en el parc de neteja de les 

Tres Xemeneies, ja que ells no en tenen 

constància. Explica que en un principi no 

han d’utilitzar compostos químics.  

 

  

 

 

 

 

 

Eric Ruiz, comenta la part ambiental com a 

interès comú en el projecte del nou 

equipament de la Satalia i creu que existeix 

poca sensibilitat arquitectònica i urbanística. 

Postula que no s’ha valorat l’impacte que hi 

haurà respecte el tràfic o la contaminació. 

Proposa assignar-li un altre tipus d’ús 

compatible amb l’entorn. Demana que es 

conservi aquest espai, ja que, com s’ha 

comentat anteriorment, és la única porta 

que uneix el barri amb la muntanya.  

 

 

Es comenta que de moment només hi ha 

un projecte volumètric i que per tant,  la 

fase pròpia del projecte encara no ha 

començat.  

 

 

 

 

 

 

 

Fina Flores, explica que en el carrer 

Cabanes hi ha una mesquita i no sap qui 

els hi ha donat permís ni si compleixen la 

normativa. Creu que abans de construir un 

espai com aquest s’ha de demanar permís 

els propietaris de la comunitat i que, com a 

propietària de la comunitat no se’ls ha 

donat. Comenta que ningú els dóna cap 

explicació i fa esment de les molèsties que 

provoquen.  

 

 

Es respon que per posar un oratori no es 

necessària una autorització especial, 

aquesta és la mateixa que la que necessita 

qualsevol persona que vol posar un bar. Si 

un compleix les condicions pertinents, 

l’Ajuntament no pot limitar-los. A més, 

informa que li consta que té llicència. Pel 

que fa a les molèsties explica que no li 

consta cap trucada de la guàrdia urbana ni 

cap denuncia.  Li demana que entri una 

instància per tal d’intervenir-hi.  
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Una de les persones assistents comenta 

que la muntanya en si mateixa és un valor i 

demana que es modifiqui el permís 

d’equipaments. Tanmateix, comenta la 

densificació de gossos al barri i demana 

pedagogia per mostrar la necessitat de 

recollir les caques, tan a la muntanya com 

a la ciutat. Finalment planteja el comerç 

d’animals.  

 

 

 

S’aclareix que mai s’ha parlat de 

revalorització de la muntanya sinó de 

quines activitats serien millors pel barri i 

quina muntanya defensen.  

 

 

 

Hèctor, castellers de Poble-sec, en 

referència  a la ubicació de diferents espais 

que proposen determinades persones 

explica que, com a entitat, els agradaria 

triar on van. Considera que l’únic espai 

viable és el plantejat ja que les altres 

opcions, com per exemple el Palau 

d’Esports, no el consideren viable. Demana 

solucions viables que es puguin portar a 

terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afra, veïna, comenta l’ incivisme, en relació 

a les caques, pipis i deixades, que pateixen 

a prop del Molino.  Demana una campanya 

contra l’incivisme més contundent. També 

explica que utilitza les rampes per pujar a 

Montjuïc i defensa la flora i la fauna 

autòctona d’allà.  

 

 

 

 

 

 

 

Empar Cogollos, veïna, com a partícip en 

el pla d’equipaments ha estat demanant 

espais pels grups de criança. Comenta que 

el projecte ha canviat i s’ha anat adaptant a 

les noves necessitats i demana que aquest 

sigui participatiu. Finalment comenta que li 

agradaria veure que realment tot el que 

s’està recollint, com per exemple la 

demanda cap al respecte per la muntanya, 

té el seu fruit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.  

 


