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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE POBLE - SEC 

Data: 02 de novembre de 2015. 19.00h 

Lloc: Centre Cultural Albareda (C. Albareda 22-24)  

 
Presideixen  el Consell de Barri: 
Regidor: Sr. Jaume Asens Llodrà 
Vicepresident Consell de Barri: Sr. Josep Guzmán Vila 
Consellera de barri:  Sra. Carolina López i Garcia  
Conseller Tècnic:  Sr. Xavier Farré i Parisé 
  
Conselleres/es: 
Sr. Domingo Alonso i Chapa,  BEC 
Sr. Sergi Sarri   i Camargo, CIU  
Sra. Àngels Boix  i Junyent, PSC 
Sr. David Labrador  i Gabriel, C’s 
Sr Jordi  Fexas  i Massanés, ERC 
Sra. Lluïsa  Pahissa i Casadevall, CUP 
Sr. Jose Antonio Calleja, PPC 
  
Representats de les entitats: 
Fundació Privada Artesa 
Associació Amics de  Plaça  Santa Madrona 
Associació de Veïns de  Poble-sec 
Associació de Veïns de  hortes  de Sant Bertran  
Associació cultural Jumillana  
Associació de Veïns de  Plaça  de les Navas  
Alerta Poble-sec 
Associació de Comerciants Poble-sec-Paral·lel 
Gegants Poble-sec 
Bona Voluntat en Acció 
Unió Associacions de Veïns Poble Sec 
Comissió per la recuperació del Palau de la Premsa  
Condomini Puig Xuriguer-Palaudaries 
Acció i Participació 
Associació altraitalia 
Coordinadora d’entitats  
Banco del tiempo Poble Sec 
Homenatge, homenaje, hömage 
Bar loco Paral.lel 
Associació Restaurants Blai  
Poble Sec en comú  
Club esportiu Terra negra  
Parròquies Poble Sec 
Associació  places  ciutat del teatre 
Raons Publiques 
Castellers del Poble Sec 
Fundació arrels  
Ampa  Ceip Jacint Verdaguer  
Ampas  Escola Bosc de Montjuïc 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Sra. Maria Rengel. Directora Serveis a les Persones i Territori. Districte 
Agents Guardia Urbana. UT3 
Sr. Miquel Pulgarin Lara. Districte. 
Sra, Elvira Aguirre  Yago , Districte  
 
Total assistents: 74 
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Ordre del dia 

1. Constitució del Consell de Barri del Poble-Sec 

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes: Pla d’Usos Poble-Sec, 

Espai de treball compartit Paral·lel, Ordenació singular de terrasses C. Blai, Edifici 

Palau de la Premsa 

3. Informació sobre l’elaboració Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 

Districte (PAD) 2016-2019 

4. Torn obert de paraules 
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1. Constitució del Consell de Barri del Poble-Sec 

 
El Sr. Josep Guzmán, Vicepresident en funcions del Consell de Barri, dóna la benvinguda a les 
persones assistents al primer consell de barri del mandat i demana que les intervencions siguin 
breus per a que tothom pugui participar. El Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte, agraeix 
l’assistència i informa que s’anomenarà la nova Vicepresidència en el proper Consell de barri.  

2. Informació sobre la situació actual dels següents temes:  
 

A continuació el Sr. Asens informa sobre diversos temes, ja coneguts entre els assistents 
perquè s’han treballat i han sortit abastament als mitjans de comunicació i premsa local: 

 Pla d’Usos Poble-Sec: s’ha fet una reunió per explicar l’estat actual del Pla, després del 
retorn tècnic de les al·legacions, on se’ls va transmetre el descontent sobre el 
funcionament del procés participatiu. S’informa del compromís del nou equip de govern per 
fer-lo més ampli i poder treballar els diferents matisos. 
 

 Espai de treball compartit Paral·lel: s’han fet diverses reunions del grup impulsor. Es va 
suspendre el procés d’urbanització dels trams pendents i es va convocar una reunió per 
decidir amb el màxim consens si es continua i com s’ha de fer, ja que es vol treballar 
conjuntament entre l’Ajuntament, entitats i veïns/es. S’han rebut queixes sobre el 
funcionament del procés participatiu i hi ha la voluntat d’incorporar més propostes. El 
proper dimecres es farà una sessió explicativa amb la Coordinadora. 
 

 Ordenació singular de terrasses C. Blai: s’han fet diverses reunions amb àmplia 
representació per poder escoltar la posició de tothom i per agafar consciència de la 
complexitat de la situació. Després d’un debat es va decidir desestimar les al·legacions del 
Gremi de Restauració i estimar les d’Alerta Poble-Sec i Raons Públiques i portar-ho a  
aprovació a la Comissió de Govern. Es va acordar també estudiar la viabilitat de les 
propostes del debat (millora de la neteja, GUB, etc.) i es va decidir fer una Taula de 
convivència amb tots els actors per fer el seguiment d’aquestes propostes. 
 

 Edifici Palau de la Premsa: al setembre es van fer visites per conèixer l’estat i les 
possibilitats que tenia com a equipament de barri i els seus usos. Bimsa farà un estudi 
històric i estructural per veure les seves possibilitats i algunes entitats han fet arribar 
propostes. Es faran reunions mensuals de seguiment per treballar les diferents propostes. 

A continuació Carolina López, Consellera de barri, informa sobre què és el Consell de barri i els 
altres òrgans de participació del districte i informa que es pot utilitzar el hashtag de Twitter  
#ConsellBarriPobleSec: 
 

 El  Consell de barri és el canal de participació directe del veïnat, que es convoca un mínim 
de 2 cops a l'any. Hi assisteix el Regidor/President, Vicepresident, Consellers, entitats i 
veïns/es del barri. És un espai de tots/es on informar, debatre, consensuar i construir 
plegades pel barri, amb un ordre del dia sobre els temes que es consideren adients i per 
participar-hi només s’ha de venir. 
 

 En les Comissions de seguiment es fa el seguiment dels temes plantejats al Consell de 
Barri i es proposen temes per l’ordre del dia. Hi participen la Direcció política i tècnica del 
districte, el moviment associatiu del barri, els veïns/es del barri i Consellers. És un espai 
obert a veïns/es i funciona com es decideixi. Per participar cal registrar-se. 
 

 Es proposa: 
o Canviar la freqüència: Consell de Barri trimestral i Comissió de seguiment cada 2 

mesos.  
o Convertir-ho en un debat participatiu amb dinàmiques participatives, millorar la 

comunicació i facilitar l’arribada d’informació, obrir espais de cura (com un espai de 
ludoteca per facilitar la participació de famílies) i que esdevingui un espai on 
discutir i treballar sobre problemes comuns, no puntuals. 
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o S’informa dels canals alternatius per fer arribar suggerències al districte per 
Internet, presencial, xarxes socials municipals, telèfon, butlletí ciutadà i a través de 
la carta de serveis d’atenció ciutadana, així com els quioscs de tràmits, oficines 
especialitzades, la bústia de queixes i suggeriments de la web de l’Ajuntament i 
l’aplicació mòbil. A l’entrada del Consell hi ha la possibilitat d’omplir instàncies, que 
ells mateixos portaran al registre del districte. S’informa també sobre les 
alternatives telefòniques.  

 
3. Informació sobre l’elaboració Pla d’Actuació Municipal (PAM) i Pla d’Actuació de 

Districte (PAD) 2016-2019 
 
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació del Districte (PAD) és la planificació i full 
de ruta pels propers 4 anys. El calendar i previst és:  

 Fase 1: fins a Gener del 2016 es treballarà amb entitats i veïns/es als Consells de Barri, 
Comissions de seguiment, Comissions sectorials i Taules/ Trobades varies. 

 Fase 2: de Gener fins a Març del 2016 es vol apropar-se a col·lectius (ex. joves, migrants) i 
veïns/es que normalment no participen, i a diferents espais per escoltar la veu de tothom i 
treballar conjuntament, amb dinàmiques i formes de participació alternativa. 

En la darrera Comissió es va decidir treballar els 5 eixos del PAM - Ciutat Democràtica en 5 
espais diferenciats (Una ciutat que garanteix els drets socials, Una ciutat amb nou model 
econòmic just i innovador, Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli, Una ciutat de 
democràcia oberta, Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món). Les reunions seran 
obertes però es poden apuntar en el full que se’ls ha lliurat per rebre la convocatòria.  

El punt de partida seran el PAD anterior i el Pla de futur de Poble-Sec 2010 – 2020. Es mirarà 
allò que no s’ha fet i es vulgui fer així com les noves propostes que es vulguin posar dins 
aquests 5 eixos. A continuació s’explica una primera dinàmica participativa: pensar i escriure el 
que més i menys agradi del barri. Se’n farà una llista per començar a treballar-ho.  
 

 
4. Torn obert de paraules 

 
El Sr. Guzmán informa que el Consell s’està gravant. No hi ha cap objecció. Informa també de 
la convocatòria de la 24a edició del premi Sants-Montjuïc. La proposta de candidats/es pot fer 
des de qualsevol entitat, un jurat anomenarà els finalistes i el Consell de districte decidirà.  
 

Comentari / pregunta Resposta 

Josep Tomás demana si és possible que es 
torni a posar l’oficina de Correus, ja que ara han 
d’anar fins a l’Av. Mistral.  

Carolina López respon que la suggerència ja els hi 
havia arribat i està apuntada en un dels eixos de 
treball, per veure amb els tècnics del Districte si es 
pot tornar a obrir aquí. 

Maite Piso, en representació del grup motor del 
banc del temps, recorda que s’ha demanat la 
possibilitat de conèixer l’espai del costat de la 
biblioteca per treballar allà la secretaria del grup.  

Carolina López respon que la sol·licitud ha arribat i 
proposa fer la visita de l’espai per veure si té 
possibilitats per l’entitat i si des del districte es pot fer 
alguna cosa. 

Jordi Gonyi demana si es preveu que el Palau 
de la Premsa pugui ser un espai singular d’ús 
pels veïns/es del barri i la resta de la ciutat. 

Carolina López respon que tot l’equip de govern està 
compromès per recuperar aquest espai pel barri. 
S’ha demanat un estudi estructural i històric a Bimsa 
abans d’acabar any. Aleshores es podrà veure si es 
pot recuperar per fer equipament.  

Fabià pregunta si des del Districte hi ha algun 
pla respecte el CIE - centre d’internament per 
estrangers. Aquesta setmana es tanca per fer 
reformes durant 3 mesos i demana que es facin 
accions contundents perquè no torni a obrir al 
febrer.  

El Sr. Regidor respon que s’està treballant i es 
portarà al plenari de l’Ajuntament una moció sobre la 
qüestió. Es vol plantejar un tancament definitiu, i 
l’equip de govern i altres grups municipals donen 
suport a aquest objectiu, que va més enllà del 
districte. Tot i que no és competència municipal, 
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mentre estigui obert i davant la vulneració dels drets 
humans de la gent que hi ha, el Districte vol fer una 
tasca d’inspecció i el possible per reivindicar aquesta 
competència. Properament es farà una bateria de 
propostes en relació al CIE en aquesta línia.  

Àngela Esteller, de l’AMPA del Jacint 
Verdaguer, pregunta si hi ha la voluntat de fer 
algun camí escolar al barri.  

Carolina López que com a equip de govern s’inclourà 
en el PAD i el PAM el camí escolar i el Bus a peu. A 
l’Ampa de l’Escola de Bosc Montjuïc han començat a 
treballar-ho i serà bo veure com funciona i treballar-
ho després en totes les escoles. Si hi ha interès es 
pot fer una reunió amb l’Ampa i Raons Púliques, que 
ho han assessorat.  

Marta Aliguer, de l’Ampa de l’Escola de Bosc 
Montjuïc informa del tancament del funicular 
durant 5 mesos, en temporada lectiva i no a 
l’estiu per no perjudicar el turisme. Hi ha moltes 
famílies que utilitzen aquest servei a qui se’ls ha 
comunicat amb poc temps. Pregunta si s’ha 
previst millorar els problemes de l’any passat, ja 
que el servei substitut va ser deficient, i demana 
que no es torni a repetir.  

Xavier Ferrer, Conseller tècnic del districte, sent no 
haver pogut avisar amb antelació i considera 
inconcebible tancar-lo en aquest període. S’ha 
reclamat una reunió urgent amb TMB, encarregats 
del manteniment, per exigir que no es repeteixi. Es 
coordinaran per conèixer l’afectació real i els punts 
de millora del servei de substitució.  

Maria Madí expressa la seva queixa sobre el 
soroll general del barri: vehicles de neteja que 
passen fins a la matinada, autobusos, autocars 
que porten i retornen a turistes, recollida del 
vidre, botellons, etc. Demana que s’intenti 
solucionar perquè no es pot dormir i qui pateix 
són els veïns/es. No es pot esperar.  

Maite comenta que en altres barris s’està fent 
un treball per evitar la pèrdua d’espais públics i 
que no siguin privatitzats, com ha passat al 
Gòtic o al Raval, i com pot arribar a passar aquí. 
Estem vivint un procés ràpid i efectiu de 
mobbing i tancament d’espais per inversions en 
turisme i espectacle. Cal la unió de veïns/es i 
comerciants. 

Carolina López respon que són conscients del 
problema de sorolls al barri, ja que hi ha queixes 
repetides en punts molt problemàtics. S’ha començat 
a treballar sobre el carrer Blai per les queixes 
rebudes, i caldrà començar a treballar en algun tipus 
de dispositiu amb els veïns/es afectats i els serveis 
implicats per en els propers mesos analitzar 
possibles solucions.  

Sobre els busos turístics el Sr. Regidor comenta que 
s’ha fet una moratòria, ja que la pressió del turisme a 
la ciutat és molt forta i es fa un ús intensiu de l’espai 
públic, també a Poble-Sec. Cal fer una fotografia per 
veure la situació i valorar si cal reduir questa pressió.  
És un debat de ciutat que s’entomarà en un Consell 
ciutadà específic. 

Núria, d’Alerta Poble-Sec, pregunta què es 
preveu fer amb la gent gran, perquè no tenen on 
anar. Al Paral·lel hi ha un edifici buit on s’hi 
podria fer una residència.  

Dolors Besa demana una política adreçada als 
joves, ja que els espais del barri per adolescents 
són deficients. Per exemple al Convent de Sant 
Agustí es fan activitats per a joves i cal un 
esforç per coordinar activitats als centres cívics. 

Carolina López respon que s’ha fet una revisió de 
processos anteriors i són conscients de la gran 
manca d’equipaments, especialment de gent gran i 
d’adolescents, guarderies, CAP, etc. Agraeix que 
se’ls facin arribar aquestes demandes perquè volen 
incorporar la visió ciutadana dels problemes més 
importants pel barri i incorporar aquestes demandes 
concretes al PAM i PAD. 

Humberto Cruz diu que el barri també és dels 
qui hi treballen i que els propietaris de bars 
estan reent les culpes mentre que els problemes 
de soroll no només són amb les terrasses dels 
bars sinó amb els camions, el botellón, l’espai 
públic, etc. Demana que es tinguin en compte 
tots els problemes si hi ha major vigilància.  

El Sr. Regidor respon que són conscients de la 
problemàtica i que s’han fet 2 monogràfics amb veïns 
afectats del C. Blai.  

Jordi pregunta quan es convocarà l’Espai de 
treball compartit sobre les terrasses al Paral·lel. 

Carolina López respon que convocar a 3 districtes 
diferents (Ciutat Vella, Eixample i Sants-Montjuïc) és 
complicat per agenda. Està planejat convocar en els 
propers 15 dies, tot i que s’estan fent reunions amb 
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cadascun dels actors que formen part d'aquest grup 
de treball. 

Marisol Duque, del Club Esportiu Terra Negra, 
demana si es pot fer la cobertura desmuntable 
de la pista de Consell de Cent, on hi ha més de 
100 nens/es del barri. Hi ha mes de 2.000 
signatures recollides i fa 3 anys que es demana. 
Mònica diu que és un lloc de trobada de les 
famílies i que els dies que plou no la poden 
utilitzar. Si fos cobert seria un lloc a utilitzar pels 
adolescents i s’aprofitaria més. 

Xavier Ferrer comenta que és una zona afectada 
destinada a zona verda que impossibilita la cobertura 
fixa, però s’ha demanat a Urbanisme si existeix la 
opció de canviar la qualificació de la pista. S’espera 
que a principis de l’any vinent s’aprovi inicialment el 
canvi de planejament que possibiliti transformar la 
zona en equipament i per tant es pugui posar una 
coberta fixa definitivament. 

Maria Cardús comenta que els eixos del PAD 
estan bé però faltaria arribar a molta gent que 
no ve als Consells. Destaca la importància  de 
l’avaluació interna i externa d’una manera 
professional i la realització d’enquestes, per 
exemple. Si cal gastar-se els diners amb això 
seria correcte, ja que tantes reunions cremen i 
cal ser eficaços. 

Xavier Ferrer recorda que en la 2a fase es vol anar a 
buscar col·lectius i veïns/es que normalment no 
participen. Es preveu aproximadament 500 mil € per 
poder arribar a tota la ciutat i portar al carrer de 120 a 
150 accions per afavorir que la ciutadania participi. 
Demana que entre tothom s’aportin idees d’espais, 
col·lectius i zones. L’enquesta també és una eina 
molt important i segur que es potencia aquesta i 
altres formes de conèixer la realitat social.  

Javier Enríquez comenta que al C. Tapioles, 
Poeta Cabanyes, Salvà, etc. els arbres deixen 
anar pol·len enganxós que provoca problemes 
d’al·lèrgies i s’enganxa als vehicles. Sembla que 
al Pla Paral·lel canviaran aquests arbres per uns 
altres d’iguals. 

El Sr. Regidor respon que es mirarà el tema dels 
arbres. 

Fabià pregunta si es tornarà a posar a 
disposició dels veïns/es subvencions per la 
reparació d’edificis, posar ascensors, impulsar 
energies renovables o autoconsum. Hi ha un 
problema de pobresa energètica i els preus són  
abusius per part de les empreses elèctriques 

Carolina López respon que s’inclouran al PAM i PAD 
les suggerències. Són molt conscients de la 
problemàtica dels ascensors i l’accessibilitat a les 
vivendes i dels temes de sostenibilitat. Totes 
aquestes qüestions apareixen al seu programa i com 
més suggerències es rebin més pressió es podrà fer 
perquè siguin qüestions prioritàries. 

Maite informa que des de l’Ateneu La Base es 
treballa una proposta perquè es facin jardins i 
gestionar ells mateixos la terra, plantes, jardins, 
etc. Si algú està interessat s’hi pot adreçar. 

 

Dolors Besa comenta que a l’Àrea Metropolitana 
hi ha llocs on instal·len bici box, perquè deixar 
bicis al carrer es problemàtic i el pàrquing és 
costós.  

S’afegirà la proposta a l’eix de mobilitat. 

 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


