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Sessió de presentació del procés participatiu sobre l’avantprojecte 
d’urbanització del Passeig Marítim de la Mar Bella 

 
Dia: dijous 30 de setembre de 2021 

Hora: 18.00 h 
Lloc: Museu de les Ciències Naturals, plaça Leonardo da Vinci, 4, Barcelona 

Persones assistents: 40 

 

Entitats i ciutadans assistents: 

1 Jose Luís Alonso Fresneda, AVFMB 
2 Lourdes Arnau Fernández, veïna 
3 Glòria Bernal Rocasalbas, Associació Zonaforum 
4 Joana Carbonell, veïna  
5 Ricard Cosialls, BTV 
6 Carmen Fernández Rey, AVFMB 
7 Elisabet Ferran Planas, Presidenta Ass. Consciència i Justícia 
8 Tomás Ferrón Garcia, AVFMB 
9 Pilar Flandez García, veïna 
10 José Manuel Franganillo Vicente, AVV Front Marítim 
11 M. Carmen García Fernández, Movimiento Diagonal Mar 
12 Germán Garrido, veí 
13 Fernando Gómez Carvajal, Junts per Catalunya 
14 Pedro González Baraza, veí 
15 Daniel  Lamata de la Torre, MDM 
16 J. Manuel López del Campo, Associació de Veïns i Veïnes Maresme 
17 Àngels Molina, BTV 
18 Amador Monleón Novella, president Associació Veïns Front Marìtim 
19 Enric Navarro, veí 
20 Maria Montse Riu Martí, veïna 
21 José Manuel Sánchez Bernal, Associació ZonaForum 
22 Mireia Soler Botella, AVV Front Marítim 
23 María del Pilar Utrero Hernández, veïna 
 
 
En representació municipal: 
  
24 Maria Arenillas Picañol, Consellera Dte. Sant Martí 
25 Eva Campos, Consellera Dte. Sant Martí 
26 Francesc Carmona, Conseller Dte. Sant Martí 
27 Sílvia Casorrán, Consellera Dte. de Sant martí 
28 Lucia Cuesta Fernandez, Oficina Estratègica Litoral, Ajuntament BCN 
29 Víctor Ferrer López, Departament de Participació, Àrea d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
30 Manel Gil López, Departament de Participació, Àrea d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
31 Oriol Giol Molinos, Departament de Projectes Urbans, Àrea d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
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32 Maria José López, Direcció Serveis a les Persones i al Territori, Dte. Sant Martí, Aj. BCN 
33 Sílvia López, Consellera barri Besòs i el Maresme, Dte. Sant Martí 
34 Xavier  Matilla, Gerència de l’Arquitecte en Cap, Àrea d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
35 Marc Montlleó, Direcció Àrea Medi Ambient, Barcelona Regional 
36 Sandra Negredo, I.M. Pers. Discapacitat, Aj. BCN 
37 Álvaro Nicolás, Gerència Mobilitat, Aj. BCN 
38 Martí Niubó, Dir. de Planificació Estratègica i Innovació, I.M. Barcelona Esports, Aj. BCN  
39 Ioanna Spanou, Barcelona Regional 
40 Agueliki Zografaki, Barcelona Regional 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
La sessió es retransmet en directe i es publica al canal de Youtube de l’Ajuntament de Barcelona i es pot 
seguir i visualitzar en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=0mQr12FLz38 

 
 
Manel Gil, del Departament de Participació d’Ecologia Urbana, dóna la benvinguda i explica com 
es durà a terme el procés participatiu que s’inicia avui. Indica que aquesta sessió també és 
constitutiva de la Comissió de Seguiment del procés.  
Es projecta un document explicatiu de les diferents fases del procés participatiu, on es mostren 
les diferents sessions, tallers de debat i activitats que es realitzaran. Indica que a l’espai web del 
procés a la plataforma decidim.barcelona es podran fer propostes per part de la ciutadania i 
també hi haurà disponible una enquesta per copsar les diferents opinions dels que hi participin. 
El document de presentació del procés és accessible al següent enllaç de la plataforma 
decidim.barcelona:  
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12005/Proc%C3%A9s_participatiu_PMar_Bella__210
930.pdf. 
 
 
Xavier Matilla, de la Gerència de l’Arquitecte en Cap, pren la paraula per explicar quin és l’àmbit 
d’actuació que s’urbanitzarà. Explica les oportunitats que comporta aquesta urbanització, com 
ara el tenir una mirada de resiliència front el canvi climàtic, de naturalització a l’hora de projectar, 
de donar continuïtat a la estratègia de mobilitat sostenible, d’establir connexions amb els barris 
que envolten l’àmbit, entre altres. Es projecta un document on es mostren plànols, el calendari 
previst, i d’altres dades. Aquest document es troba publiact al web Decidim.Barcelona i 
accessible en el següent enllaç: https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12008/2021_09_30_PasseigMarBella_presentaci%C3
%B3_avantprojecte.pdf.  
 
Manel Gil obre el torn de paraules per als assistents que hi vulguin intervenir. 
 
Amador Monleón, president de l’Associació de Veïns Front Marìtim, pregunta si hi ha la 
possibilitat de cobrir la ronda litoral. 
 
José Manuel López, de l’Associació de Veïns i Veïnes Maresme, mostra la preocupació que ha 
suposat al seu entendre la plataforma que es va construir al final de la Rambla Prim a principis 
de la dècada del 2000, que va allunyar els veïns del mar. Demana agilitat en el projecte per a 
que els veïns tinguin un accés al mar el més aviat possible i que sigui més còmode, i que es 
tinguin en compte les opinions dels veïns del barri en el procés participatiu d’aquest projecte. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0mQr12FLz38
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12005/Proc%C3%A9s_participatiu_PMar_Bella__210930.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12005/Proc%C3%A9s_participatiu_PMar_Bella__210930.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12005/Proc%C3%A9s_participatiu_PMar_Bella__210930.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12008/2021_09_30_PasseigMarBella_presentaci%C3%B3_avantprojecte.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12008/2021_09_30_PasseigMarBella_presentaci%C3%B3_avantprojecte.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/12008/2021_09_30_PasseigMarBella_presentaci%C3%B3_avantprojecte.pdf
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M. Carmen García, del Movimiento Diagonal Mar, diu estar d’acord amb José Manuel López, i 
afegeix: que no està d’acord amb la ubicació de la platja de gossos pels problemes d’higiene, 
que el dipòsit d’aigües pluvials no volen que comporti males olors al veïnat, es mostra escèptica 
amb la proposta de mobilitat que inclou el projecte, pregunta que passarà amb l’actual mur, si 
pot suportar temporals; també pregunta com es mantindrà la sorra de la platja per als veïns, 
manifesta no voler els jocs infantils perquè comporten també botellots a les nits; diu que el camp 
de futbol “Agapito” provoca molts sorolls, igual que els concerts del Fòrum; no vol que hi hagin 
escales a les platges que dificulten l’accés a la gent amb més dificultats. 
 
Xavier Matilla, per donar resposta, diu que la cobertura de la ronda és prou important i s’haurà 
de reflexionar en un futur si cobrir-la o no, que ara no està previst. Mostra el seu acord amb les 
propostes sobre l’accés al mar des de la rambla Prim, que ha d’arribar al mar. En quant a 
mobilitat, indica que només es donarà continuïtat als carrils bici ja existents, el projecte pretén 
ser una solució de continuïtat en aquest sentit. Sobre el mur, explica que ja es té en compte en 
el projecte que ha de complir la seva funció i la contractació ja contempla la participació d’un 
enginyer expert en el tema. Sobre els diferents usos, que sovint provoquen conflictes, manifesta 
que és cert que no sempre és fàcil conjugar usos tan diversos en un mateix espai, i que sens 
dubte és un dels majors reptes del projecte. 
 
Elisabet Ferran, presidenta de l’Associació Consciència i Justícia agraeix el procés participatiu  
engegat per l’Ajuntament. Comenta que si a més d’una mirada de resiliència vers el canvi 
climàtic, i de naturalització de l’espai, si també es té en compte una mirada “blava”, fent 
referència a l’acció marina i el que pot comportar el canvi climàtic en el futur. 
 
Lourdes Arnau, veïna, pregunta si es tindran en compte les colònies de gats que hi viuen a 
l’àmbit per garantir la seva supervivència i que s’han d’augmentar els espais per a gossos 
atenent a la demanda existent. 
 
José Manuel Sánchez, president de l’Associació ZonaForum, manifesta que els veïns tenen un 
accés escàs a la platja amb la urbanització existent. Que els hi hagués agradat que el projecte 
arribés fins a les plaques fotovoltaiques, per a que els barris del Besòs i Maresme poguessin 
disposar d’un entorn millor si el projecte arribés fins el Fòrum. Recorda que al maig del 2019 es 
va crear la Comissió de Seguiment d’Usos del Fòrum, però que no s’ha utilitzat. Insisteix que el 
projecte hauria d’incloure tot el litoral fins el límit municipal. Recorda també la proposta del 
“passeig de la pau”, un passeig des de l’hotel Vela fins el Fòrum amb una vessant cultural, 
homenatjant en aquest cas als premis Nobel de la pau.  
 
José Manuel Franganillo, de l’AV Front Marítim, manifesta que el projecte és “cicatero”. Que  
s’hauria de cobrir la ronda i posar arbres tant al cobriment com a la plataforma actual, per poder 
fer front de la millor manera als reptes climàtics. S’ofereix a mostrar el projecte que avalen i 
promouen des de la pròpia entitat, a qui vulgui consultar-lo. 
 
Enric Navarro, veí, pregunta si hi haurà un concurs públic per adjudicar el projecte, i si la 
Gerència de l’Arquitecte en Cap també s’encarregarà de la urbanització tàctica prèvia. Demana 
també que la rambla Prim arribi al mar. Pregunta quin tipus d’equipament hi haurà a la 
plataforma marina i assenyala que considera que els processos participatius no tenen l’efecte 
esperat en el resultat final de les actuacions. 
 
Maria Montse Riu, veïna, destaca la importància de repensar, ordenar la ciutat. Proposa 
incorporar l’art en la urbanització mitjançant per exemple poemes visuals, oferint-s’hi si fos 
necessari a l’hora de dur-lo a terme. 
 
Xavier Matilla, afirma que el projecte mostrat no és tancat, sinó el contrari, i aquest procés es fa 
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per recollir propostes. En el taller de naturalització es podran tractar els temes que han sortit 
relacionats amb el benestar dels animals, arbrat, etc. Indica que la continuïtat de rambla Prim és 
un punt clau del projecte. Informa que la contractació es farà mitjançant procediment obert. 
Planteja la possibilitat d’incorporar l’art, i que en tot cas s’hauria de pensar com integrar-ho. 
 
Marc Montlleó, de la Direcció d’Àrea Medi Ambient, de Barcelona Regional, comenta que el 
projecte ja està acceptant des d’un inici el problema del canvi climàtic. Que hi ha dues escales 
temporals i problemàtiques que se’n deriven del canvi climàtic, a curt i llarg termini, però que és 
molt destacable que el projecte estigui contemplant els escenaris climàtics futurs. 
 
M. Carmen García, insisteix en les problemàtiques d’higiene que provoca la platja de gossos i 
assenyala que disposa d’un informe que així ho indica. Indica que, segons aquest, la sorra de la 
platja, a diferència dels pipicans, no es pot desinfectar. 
 
Mireia Soler, de l’AV Front Marítim, demana que es faci alguna actuació temporal per no haver 
d’esperar tant de temps a tenir la urbanització definitiva. Diu que l’àmbit d’actuació hauria 
d’incloure més territori, i que hauria de contemplar també la totalitat de la plataforma Fòrum, 
l’edifici de l’espigó de la Mar Bella, el poliesportiu Mar Bella, el camp de futbol, la cobertura de la 
ronda, i un espai entre Bac de Roda, Selva de Mar i la ronda litoral, on hi ha el centre de 
reciclatge. Que el projecte hauria de ser més ambiciós, coincidint, diu, amb altres veus que han 
participat. 
 
Xavier Matilla, agraeix el to constructiu i considera pertinents alguns dels àmbits que ha citat la 
Mireia Soler, i que com a mínim caldrà fer una reflexió sobre la conveniència i possibilitat de 
contemplar-los en el projecte definitiu. 
 
Manel Gil agraeix l’assistència i tanca la sessió. 
  


