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CUIDEM BCN A SANT MARTÍ 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DE DIAGONAL MAR I EL FRONT 

MARÍTIM DEL POBLENOU 

DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

Data: 11/05/2022 Horari: 18:00h-20:00h  

Lloc: Centre Cívic del Besòs i el Maresme (rbla. Prim, 87) 

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: Josep Pasqual (cap Departament de Comunicació del Districte de Sant 

Martí), Francesc Roma (Participació), Ignasi Gorina (referent Medi Ambient i Serveis Municipals), 

Diana Vovelle (cap Departament Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí), Ignasi Gorina 

(referent medi ambient i serveis municipals enllumenat), Lourdes Conesa (cap del departament de 

Gestió de Projectes i Obres), Jordi Campillo (Gerència Municipal), Sílvia López (consellera de barri del 

Besòs i el Maresme), Joan Pujol Gómez (conseller de barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 3 persona (1 dona).  

Entitats: AVV Front Marítim, Movimiento Diagonal Mar. 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Neteja i residus: 

• Problema general al barri amb els excrements de gos, especialment als interiors de les Illes i 

espais verds. 

• Els contenidors del barri estan saturats, especialment els de cartó i els de plàstic. 

• Acumulació de bosses d’escombraries dins de les papereres. Es demana fer campanya 

informativa. 

• En general demanen que no es col·loquin contenidors de rebuig i orgànica a les zones on ja 

hi ha recollida neumàtica de rebuig i orgànica, i augmentar els de reciclatge. Al mateix temps, 

es reclama un millor manteniment de la recollida pneumàtica. És una petició reiterada i 

important pel veïnat.  
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• Passeig Taulat/Bofill. La recollida pneumàtica fa molt mala olor sobretot a l’estiu. A més la 

boca és massa petita.  

• Xemeneia Macosa. Es reconeix que des de les sessions s’hi ha fet neteja, però es demana que 

sigui estructurada, ja que encara s’hi troben habitualment excrements.  

• Passeig Taulat, entre Bac de Roda i Provençals. La recollida neumàtica no funciona des de fa 

13 anys. Fa 4 anys es va dir al veïnat que s’arreglaria però, encara no funciona. Hi ha posat 11 

nous contenidors, però, per contra, a l’Illa del costat han tret els contenidors.  

• Illa del Mar, Illa del Llac, Illa del Bosc, Illa del Cel, Illa de la Llum. Han ubicat contenidors de 

rebuig i orgànica però no farien falta ja que tenen recollida neumàtica. En, canvi, hi ha pocs 

contenidors de reciclatge. Demanen deixar rebuig i orgànica en neumàtica i augmentar els 

contenidors de reciclatge. 

- Illa de la Llum. Demanen que tornin a posar contenidors de reciclatge de vidre, cartó i 

 plàstics.  

- Illa del Mar. Demanen posar un contenidor més de plàstics.  

- Illa del Bosc. Demanen posar un contenidor més de plàstics. 

- Illa del Llac. Demanen afegir un contenidor de plàstics a la torre B. A la zona que toca amb  el 

centre comercial demanen eliminar els contenidors de rebuig i orgànica. 

- Illa del Cel. Demanen posar un contenidor més de plàstic i eliminar els de rebuig i orgànica. 

• Carrer Selva de Mar, entre Pujades i Llull. Han ubicat contenidors de rebuig i orgànica, però 

ja existeix recollida neumàtica.  

• Carrer Ramon Turró 341. Demanen treure els contenidors nous de rebuig i orgànica, ja que 

ja disposen de neumàtica. 

• Interior de les Illes de Passeig Taulat. Acumulació d’excrements de colom als accessos. Es 

demana neteja estructurada (es reconeix que des de les sessions del Cuidem es neteja, però 

no estructuradament). 

• Illa Jardins Manuel Sacristán. S’han quedat sense contenidors.  

• Ramon Calsina, 3-1. Manteniment deficient de les boques de la recollida pneumàtica. Es 

demana millorar el manteniment.  

• Ramon Calsina, 13-11. No es fa manteniment de les boques de recollida pneumàtica. Se’n 

demana manteniment.  

• Carrer Provençals, 16-18. S’hi han ubicat 5 contenidors on hi havia zona verda d’aparcament. 

A més alguns contenidors els han cremat i quan en fan recollida es talla tot el carril. Es demana 

deixar la zona com estava abans.  

• Carrer Taulat amb Provençals, davant l’Escola d’Hostaleria. S’ha eliminat un grup de 

contenidors. Es demana tornar a ubicar-los. Especialment el de rebuig. 

• Al Parc del Maresme manquen contenidors de reciclatge. 

• Ramon Turró amb Taulat: arreglar la pneumàtica de carrer . 
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Infraestructures i espai públic: 

• Les bosses de les papereres volen amb el vent i s’escampa la brossa. Es demana posar tapes. 

Especialment a la zona del Passeig Marítim. 

• Es demana que es tregui el mur de ciment que es col·loca al voltant de les pistes de vòlei de 

la platja, hi ha hagut accidents. 

Energia: 

• Torre de les Aigües. Enllumenat deficient (els focus apunten a terra i de nit ni les visites ni els 

vianants s’hi veuen).  

Verd: 

• Carrer Fluvià/Llull. El veïnat expressa desacord per la ubicació dels horts planificats (zona 

amb massa circulació i usos). 

• Carrer Selva de Mar amb Diagonal. Es demana podar l’heura de la zona de les bitlles, provoca 

caigudes.  

• Solar carrer Fluvià amb Diagonal. Netejar i desbrossar.  

Es detecten alimentadors de coloms a diversos punts del barri (Passeig Taulat, zona Torre de les 

Aigües, illes Diagonal...) 

 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:   

• Es reconeix que s’han començat a fer actuacions al barri. Es valora positivament. 

• Es podria fer retorn al Consell de Barri. Però s’expressa, també, que no hi ha prou temps en 

aquests i que, a més, la participació habitualment és escassa. Una dinàmica similar a la 

present, i monogràfica, permetria tractar el tema amb profunditat. 

 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

Campanyes informatives i de sensibilització: 

• Respecte de les bosses d’escombraries a les papereres, es proposa fer campanya informativa 

amb cartells a les papereres dient que aquestes no són contenidors. 

• Informar de Barcelona a la Butxaca i la possibilitat de trametre incidències  i animar al seu 

ús. 

• Senyalitzar bé les zones on no poden entrar gossos (com els interiors de les Illes) i mantenir 

neta i visible la senyalització. 

• Fer campanyes informatives sobre la gestió de residus i reciclatge correcte amb elements 

que facilitin l’atenció quotidiana, per exemple imants de nevera que siguin cartells senzills 

amb informació bàsica de reciclatge. 
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• Atenció a campanyes informatives a gestió de residus comercials. 

 

 

 


