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CUIDEM BCN A SANT MARTÍ 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DE PROVENÇALS DEL POBLENOU 

DISTRICTE DE SANT MARTÍ  

Data:  11/05/2022 Horari: 18:00 a 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: 

Ignasi Gorina (EU-Enllumenat), Francesc Roma ( EU – Participació), Joan Carles Canela (Conseller de 

Districte), Emma Deusdat (Consellera de Districte, i en representació d’ Alberto Cordobés), Maria 

Arenilla (Consellera de Districte) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA:  

2 assistents, tots dos homes  

Entitats: Agrupació per la protecció del patrimoni. 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Neteja i residus: 

• A la Plaça Zenòbia Camprubí, al triangle de la petanca, des del confinament, el servei 

municipal ha deixat de netejar el sector, i de buidar les papereres i recollir la brossa. Caldria, 

amb urgència reprendre la neteja d’aquesta zona. 

• A la zona dels carrers de Paraguay, Maresme i Gran Via, als jardins de la Cooperativa 

d’habitatges Sagrat Cor, s’hauria de fer manteniment i neteja dels espais comuns i compartits 

i del jardí. 

• Pàrquing carrer de Bilbao/Perú: reforç en la neteja. 

• Bolívia amb Maresme s’ha arreglat el problema, havia estat un punt negre de ferralla i 

deixalles. S’ha fet molt bé això de desplaçar els contenidors, treure’ls del xamfrà.  

• Neteja especial per afluència de gavines als carrers de: 

- Carrer de Perú entre Selva de Mar i Fluvià, banda muntanya; 

- Carrer de Maresme entre Gran Via fins Pere IV. 

• Neteja especial per gossos: 
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- Av Perú darrera del carrer Brasil, a l’Escola Selva de Mar. S’ha fet una campanya de 

corresponsabilitat amb els alumnes, però cal anar a netejar amb major freqüència. 

- A la Plaça Zenòbia Camprubí, a l’àrea per infants, envaïda per excrements de gossos. 

També caldria una neteja a fons i desinfectar els espais dels nens. 

- Gran Via amb Rbla Prim (banda mar), fer una àrea per gossos nova, que abasteixi als 

tres barris. 

• Neteja especial per brutícia al carrer, dels contenidors, dels gossos, d’un mal ús a la Gran Via 

(banda mar) a la zona que va des de Bilbao fins a Rbla. Prim, entre Bilbao i Espronceda, i de 

Josep Pla a Rbla. Prim. Seria necessari fer baldeig diari, afegir una campanya per a que la gent 

recollís els excrements de gossos i una altra campanya de civisme. 

• Neteja de la continuació del carrer Bolívia amb Selva de Mar que no està urbanitzat, i és un 

cau de brutícia. Sobretot sota el cartell. 

Control de Plagues: 

• Control de rates a:  

- Carrer de Sant Joan de Malta amb carrer de Castella. 

- Carrer de Bolívia entre Selva de Mar i Fluvià. 

- Zona del Parc Central. 

 

Infraestructures i mobiliari urbà: 

• Carrer de Paraguay 1-3, hi ha un banc esberlat i s’ha avisat 3 vegades a l’App de Barcelona a 

la butxaca. 

• A la Plaça de Zenòbia Camprubí, s’hauria de posar un urinari (tan mòbil com, si és possible, 

d’obra) 

• Àrea verda d’aparcaments: fer una nova àrea verda allà on es solapin les actuals àrees 27 i 

28.  

Verd: 

• Fer els projectes previstos al carrer de Paraguay amb Perú. 

• Fer els projectes previstos al carrer de Maresme. 

Sistemes de drenatge: 

• Bolivia amb Pere IV banda Llobregat, s’inunda el gual de vianants. 

Descampats/solars: 

• Cal que des de EP del Dte es recuperi la vigilància dels solars buits que hi ha a tota la @22, i 

s’obligui a llur neteja i adequació. 

• Descampat molt brut a la continuació del carrer de Bolívia amb Selva de Mar, que no està 

urbanitzat. 
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SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:  

• Les persones participants consideren que, el més adient, és fer el seguiment del PIMB a 
través dels consells de barri.  

• Es proposa que el retorn sigui per escrit sobre els avenços que s’hagin fet de les demandes 
veïnals. 

• Hi ha un comentari, força generalitzat, que les persones grans no saben usar les app i no 
tenen l’oportunitat d’informar sobre incidències que els poden causar, fins i tot, inseguretat. 
Per la gent gran és millor un consell de barri o una passejada.  

• Valoren positivament que el veïnatge pugui treballar sobre plànol, i no únicament veure’l 
en una presentació. 

 
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

• L’escola Selva de Mar del carrer de Brasil ha començat una campanya per a conscienciar 

sobre els excrements de gossos, col·locant dibuixos a les tanques perimetrals de l’escola, on 

hi trobaven més brutícia. Potser es podria ampliar a les 8 escoles del barri, 5 de les quals són 

públiques.  

• Als Jardins de la Cooperativa d’habitatges del Sagrat Cor, als carrers de Paraguay, Maresme i 

Gran Via, estan atents al Pla Natura per a incorporar-s’hi. 
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