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Sessió de Presentació de l’avantprojecte definitiu per a la 
urbanització del passeig marítim de la Mar Bella 
 

Dia: dijous 26 de maig de 2022 

Hora: 18:30 h 

Lloc: Museu de Ciències Naturals de Barcelona – Pl. Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona 

Persones assistents: 102 

 

Entitats i ciutadans assistents: 

 
1. Jose Luis Alonso, veí 
2. Antoni Alós Sánchez, veí 

3. Enric Álvarez Nebot, veí 

4. Jaime Amat Palanca, Plataforma Progat 
5. Laura Andrea Almiron, veïna 
6. Manel Antolín Galindo, Arxiu Històric del 

Poblenou 
7. Maria Arenillas Picañol, JUNTSXCAT 
8. Joan Barriendos Villagrasa, Club de Bitlles 

Catalanes Poblenou 

9. Gregorio Borrallo Ortiz, veí 
10. Loles Bultó, veí 
11. Mateu Capell, Club Patí Barcelona 
12. Xavier Carbonell, veí 
13. Jose Castillo Monsegur, veí 
14. Enrique Cerarols Cortina, veí 
15. Carmen Chaves Rubio, veïna 

16. Angela Colledemont, veïna 
17. Joan Corominas, veí 
18. Jesus de la Iglesia Olmedillas 
19. Mercè Delgado, veïna 
20. Jose Luis Delgado Lara, Associació Cultural Roc 

Boronat 

21. Joan Domingo Riu, Àrea de Mobilitat RACC 
22. Paqui Duran, veïna 
23. Isabel Duran, veïna  
24. Andreu Estany, veí 
25. Jose Luis Faura Sanmartin, veí 
26. Hilda Fernandez Calderon, veïna 
27. Isabel Fernández Mira, veïna 

28. Elias Ferreres Gimenez, Club Patí Barcelona 
29. Tomas Ferron, veí 

30. Miquel Figueras Segalés, Vocalia Persones amb 
diversitat funcional Associació Veïns i Veïnes de 
Sant Martí 

31. Pilar Flandez, veïna 
32. Pilar Galindo Giralt, Moviment ETHOS 

33. Jordi Gallardet Vidal, Consell de l'Esport Escolar 
de Barcelona 

34. Mª Carmen García, Movimiento Diagonal Mar 
35. José M. García Casasnovas, veí 
36. Manel Garcia Clemente, veí 
37. Manuel Augusto García Ocaña, veí 

38. Juan Jose Gomez, veí 
39. Pascual Herrera Carbonell, veí 

40. Susana Ibar Linares, veïna 

41. Rosa Maria Izquierdo, veïna 
42. Nicolás Javier Brizuela, veí 
43. David Jiménez Ruiz, AVV Maresme 
44. Aurora Jiménez Ruiz, veïna 
45. Alejandro Lienas Jalencas, veí 
46. Isabel M. Lluís Ribas, veïna 
47. Jose Manuel Lopez del Campo, AVV Maresme 

48. Antoni Magar, veí 
49. Santiago Manrique, veí 
50. Manuel Martinez, veí  
51. Eva Martinez del Barco 
52. Javier Martinez Serraclara, veí 
53. David Mateos, veí 
54. Antoni Mezquida, veïna 

55. Amador Monleón Novella, AVV Front Marítim 
56. Amina Mourad Draibine, veïna 
57. Sara Nicolás Parraga, veïna 
58. Àngels Olmos Garcia, veïna 
59. Martín Orleáns R., veí 
60. Joaquin Ortin Valls, AVV Front Marítim 

61. Miguel Padilla León, veí 
62. Carlos Perez, veí 
63. Gregorio Pérez Aguilera, AVV Maresme 
64. Eva Perfecto Hidalgo, veïna 
65. Xavier Pipó, veí 
66. Maria Montserrat Riu Marti, MARART (Associació 

artística) 

67. Ricardo Romero Cadenas, veí 
68. Pau Saiz García, El Diari del Poblenou  

69. Jose Manuel Sanchez Jimenez, veí 
70. Eugenio Santos, veí 
71. Albert Sanz i Serra, veí 
72. Jordi Serra Huguet, veí 
73. Mireia Soler Botella, veïna 

74. Jose Antonio Torrecillas, veí 
75. Josep Maria Vallès, veí  
76. Mari Carmen Valverde Dominguez 
77. Laura Vericat Ferrer, veïna 
78. Maria Vilar, AVV 

79. Jordi Fossas, Arxiu Històric 

  

En representació municipal: 

  
1. Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, 

Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat 
2. Xavier Matilla, Arquitecte en Cap, Àrea 

11. Ioanna Spanou, Barcelona Regional 

12. Ares Gabas, Departament Resiliència, Aj. BCN 
13. Lucia Cuesta, Oficina Estratègica de l’Àmbit 
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d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 

3. David Escudé, Regidor del Districte de Sant 
Martí 

4. Oriol Giol, Departament Projectes Urbans, Àrea 
d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 

5. Alícia Puig, Consellera Municipal del Districte de 
l'Eixample 

6. Josep Garcia, Gerent del Distr. de Sant Martí 
7. Josep Pasqual, Distr. de Sant Martí 
8. Manel Gil López, Departament Participació, Àrea 

d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
9. Juan Luís López, Departament Participació, Àrea 

d'Ecologia Urbana, Aj. BCN 
10. Trilce Fortuna, Equip de dinamització 

Litoral, Aj. BCN  

14. Anna Amano, BIMSA 
15. Francesc Bañón, Conseller Distr. Sant Martí 
16. Imma Bajo, Consellera Distr. Sant Martí 
17. Silvia López, Consellera Distr. Sant Martí 

18. Juan Pujol, Conseller Distr. Sant Martí 
19. Jordi Rallo, Conseller Distr. Sant Martí 
20. Francesc Carmona, Conseller Distr. Sant Martí 
21. Fernando Gomez, Conseller Distr. Sant Martí 
22. Javier Heredero, BSM 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, dona la 

benvinguda i presenta la finalitat que ha tingut el procés participatiu. Destaca que l'objecte de 

la transformació és la connexió del front litoral de Llevant amb els barris i amb els espais del 

litoral, un deute històric que busca millorar, cosir i dignificar aquest àmbit de la ciutat. També, 

es destaca que la transformació té en compte el context de l'emergència climàtica, per la qual 

cosa s'incorpora més de 25 mil m2 de zones verdes. S'explica que l'objectiu de la sessió és 

presentar l'avantprojecte i posar en marxa el desenvolupament del projecte executiu, amb 

l'objectiu que aquest sigui presentat a la primavera. 

 

David Escudé, Regidor del Districte de Sant Martí, pren la paraula i agraeix la participació de 

la ciutadania en el procés participatiu. 

 

Xavier Matilla, Arquitecte en Cap, pren la paraula i agraeix la participació de la ciutadania en 

el procés participatiu. Es projecta una presentació on es mostra el contingut de l’avantprojecte, 

destacant aquells aspectes que han estat incorporats a partir del procés participatiu que ha 

acompanyat el desenvolupament dels treballs tècnics. Explica tant la finalitat de 

l’avantprojecte, l’àmbit de transformació, i destaca la importància del passeig marítim dins de 

l’estructura verda de la ciutat i per a la seva regulació tèrmica. 

Com a principals conclusions, s’explica que respecte els treballs inicials s’ha incorporat nous 

àmbits de projecte:  la connexió Prim (3 àmbits diferenciats d’aproximadament 48.000 m2) i 

l’àmbit Av. Litoral (10.980 m2). També exposa les principals estratègies urbanes de 

l’avantprojecte: coproducció, connexió amb els barris i al llarg del litoral, ordenació de la 

mobilitat, naturalització i resiliència, usos i activitats al rere platja i art públic i memòria del 

lloc. Complementàriament, es fa un retorn de les transformacions proposades per la ciutadania 

en relació amb el Camp Municipal de Futbol Poblenou Agapito Fernández, els espigons i el 

dipòsit DSU. Finalment, es presenta el pressupost i les actuacions per a gestionar el 

mentrestant. 

Es pot accedir a la presentació a partir d’aquest enllaç: https://ajbcn-decidim-

barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-

barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14383/2022_05_26_Presentaci%C3%B3_AVP_Pas

seig_Mar_Bella_def.pdf 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, obre el 

primer torn de paraula per a les persones assistents que hi vulguin intervenir: 

 

 Jordi Serra, recorda que l’huracà va arrencar alguns arbres, llavors considerant la 

frondositat de la vegetació plantejada per l’avantprojecte, considera que s’ha de tenir en 

compte les llevantades i els vents forts. 

 

 Carmen, demana que s’expliqui millor sobre “l’espai de gènere” que s’ha cimentat 

durant la presentació. 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14383/2022_05_26_Presentaci%C3%B3_AVP_Passeig_Mar_Bella_def.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14383/2022_05_26_Presentaci%C3%B3_AVP_Passeig_Mar_Bella_def.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14383/2022_05_26_Presentaci%C3%B3_AVP_Passeig_Mar_Bella_def.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/14383/2022_05_26_Presentaci%C3%B3_AVP_Passeig_Mar_Bella_def.pdf
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 José Manuel López, de l’AVV Maresme comenta que des de l’entitat en la qual 

participa, celebren l’avantprojecte. Consideren que haurien preferit que el nou àmbit 

d’intervenció (connexió Prim) i tot l’àmbit de la Plataforma Marina del Fòrum, estiguin 

incorporats al mateix projecte. Finalment, esperen que la connexió Prim pugui arribar a 

ser-hi una realitat. 

 

 Manuel García, pregunta si el procés participatiu ja ha acabat, i en cas afirmatiu, 

comenta que serà difícil que els comentaris recollits a la present sessió s'afegeixin a 

l'avantprojecte. També pregunta si es preveu protegir el passeig marítim dels onatges; si 

es preveu alguna actuació a la zona del port. Igualment, es pregunta per què no es va 

concretar la proposta de l’antic regidor de districte, Francesc Narváez, de fer un estany 

per a aus migratòries a l'esplanada que actualment és una zona de jocs, i proposa dur-la 

a terme a la zona d'aparcaments. 

 

 Jordi Fossar, considera que com que no s'inclou la connexió amb Rambla Prim dins 

d'aquest avantprojecte, s'està perdent una altra oportunitat per a la ciutat. També, 

considera pervers el context d'eleccions municipals en el qual s'activa la redacció de nous 

àmbits de projecte, i expressa estar en desacord amb el termini del procés participatiu. 

 

 Nicolás Javier, comenta que és usuari de la platja per a gossos i destaca que l’única 

dins de Barcelona. Es pregunta respecte al futur d’aquest espai i afegeix que és un espai 

valorat per diferents persones i necessari. 

 

 Aurora Jiménez, comparteix la seva preocupació respecte a 2 colònies de gats que 

viuen a l’àmbit de transformació. Es pregunta què s’ha previst fer amb aquesta situació i 

es proposa fer un espai tancat que doni suport a les persones que cuiden als gats. 

 

 Mireia Soler, de l'AVV Front Marítim, comenta que des de l'entitat de la qual forma part, 

no es troben satisfets amb l'avantprojecte presentat. Consideren que d'aquí endavant, no 

tenen seguretat que el projecte es desenvolupi, per la qual cosa demanen seguretat. 

També, comenta que l'avantprojecte incorpora alguns aspectes de la proposta 

presentada per l'AVV Front Marítim. Destaca alguns temes pendents: (1) el centre de 

reciclatge és un espai que genera molèsties al veïnat a causa del soroll i la brutícia, per la 

qual cosa proposen enjardinar-ho; (2) desmuntar el Camp Municipal de Futbol Poblenou 

Agapito Fernández, tenint en compte que era una construcció provisional, per la qual 

cosa van recollir 10 mil signatures de suport; (3) cobrir el cinturó de ronda i augmentar 

la superfície d'àrea verda. En definitiva, es considera que s'està desaprofitant 

l'oportunitat de crear un pulmó verd per a la ciutat i esperen que s'arribi a un projecte 

més ambiciós. 

 

 Ricardo Romero, pregunta si s’ha previst la regeneració de la sorra. 

 

 Miquel Figueras, respecte als espais per a la infància, puntualitza que s’ha de tenir en 

compte que els jocs siguin inclusius, perquè donin resposta a les necessitats de les 

persones amb diversitat funcional. 

 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, per a donar 

resposta a les preguntes plantejades, comenta el següent: 

 

 Es continuaran realitzant sessions participatives. Fins que no s’adjudiquin les obres, hi ha 

marge per a incloure les demandes veïnals. A més, entre l’aprovació inicial i la definitiva, 

hi ha un procés d’al·legacions establert per llei, al qual s’ha de donar resposta. Per part 

del govern actual, es té la voluntat de continuar treballant i deixar el projecte executiu 

finalitzat. 
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 L’avantprojecte del Passeig Marítim de la Mar Bella i la Connexió Prim són dos projectes 

complementaris, el primer enfocat en connectar tot el passeig i el segon en connectar la 

Rambla Prim amb el passeig. A curt termini, es preveu la presentació de l’avantprojecte 

de la Connexió Prim. 

 

 Alguns criteris que es tindran en compte són la perspectiva de gènere i l’accessibilitat. Un 

dels objectius de la transformació és que sigui un espai ben il·luminat, que els jocs siguin 

accessibles, entre altres aspectes. 

 

 Respecte a la platja de gossos, es farà l'esforç de treballar en la regeneració de la sorra, 

amb l'Agència de Salut Pública. 

 

 Respecte a les colònies de gats, es tindrà en compte l'actuació que es va fer a Glòries, de 

preveure un espai que doni suport a les persones cuidadores. 

 

 Respecte a la regeneració de la sorra, a partir d'un procés de negociació amb l'Estat, s'ha 

aconseguit que l'any 2024 s'incorpori sorra a les platges de la ciutat. 

 

 Respecte a les conseqüències de l'huracà, s'està valorant quines són les espècies que 

puguin ser més resilients als temporals i al mateix temps, ofereixin més ombres. 

 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, obre el 

segon torn de paraula per a les persones assistents que hi vulguin intervenir: 

 

 Enric Álvarez, pregunta en relació amb la platja de gossos. També, pregunta respecte a 

una actuació prevista per al solar que actualment és utilitzat com a pàrquing de cotxes. 

 

 Hilda Fernandez, pregunta en relació amb l’espai davant del camp de futbol municipal 

Agapito Fernández, que actualment és utilitzat per a recollir els restes de poda, i proposa 

donar-li un altre ús. Comparteix la seva preocupació respecte a les persones sense llar i a 

les seves necessitats, i demana que el projecte incorpori lavabos i dutxes públiques que 

donin servei de manera ininterrompuda. 

 

 Pilar Galindo, expressa el seu desacord -de manera general- respecte a l’avantprojecte 

presentat. Comparteix la seva preocupació sobre la convivència de mobilitats amb 

diferents velocitats, sobretot de vianant i vehicles de mobilitat personal, i l’impacte que 

pugui tenir en la gent gran. Manifesta que segons ha entès es preveu utilitzar massa 

asfalt per a donar prioritat als desplaçaments de bicicletes i patinets. 

 

 Pau Saiz, pregunta si es preveu la inflació del pressupost presentat i perquè aquest 

projecte no es va dur a terme si fa anys que s'està reivindicant. 

 

 Pilar, considera que no cal tenir en compte les necessitats de les persones amb mobilitat 

reduïda. Des de la seva experiència, considera que fins ara, hi ha una mancança 

d’accessibilitat perquè no és possible accedir al mar amb autonomia.  

 

 Mª Carmen García, pregunta per què es diu passeig marítim de la Marbella i si es 

preveu millorar el tancament metàl·lic del pavelló esportiu (CEM La Mar Bella). També, 

pregunta en relació amb els usos previstos a l'àmbit Plataforma Marina, tenint en compte 

que l'avantprojecte proposa actuar a una part d'ella. Respecte als jocs d'aigua previstos, 

considera que s'ha de tenir en compte els problemes de sanitat que puguin generar-se, 

com va ja va passar al Parc Diagonal Mar. Respecte a les zones de jocs infantils, 

considera que no són necessaris, tenint en compte els que ja existeixin al C. Garcia Faria. 

Així mateix, proposa incorporar papereres amb tapa en tot l'àmbit. Finalment, pregunta 

qui serà el canal per a presentar al·legacions. 
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 Eugenio Santos, pregunta quines actuacions es faran en el “mentrestant”, respecte a la 

millora del paviment i de la il·luminació. 

 

 Albert Sanz i Serra, pregunta si es preveu potenciar la pràctica del surf i si 

l’avantprojecte ha tingut en compte facilitar l’accés al mar per a la pràctica d’esports 

vinculats al mar. 

 

 Manel Antolín Galindo, en relació amb la memòria històrica de l'àmbit, suggereix 

incorporar algun element ferroviari en algun dels eixos de l'àmbit. Respecte als eixos que 

connecten els barris amb el mar, considera que s'ha de millorar el confort dels carrers 

Bac de Roda, Selva de Mar, Josep Pla, també, proposa crear un nou eix a través de Palo 

Alto, i crear ponts que connectin el Passeig de Garcia Fària amb el passeig marítim i 

donin prioritat a la mobilitat a peu. 

 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, per a donar 

resposta a les preguntes plantejades, comenta el següent: 

 

 Es garantirà l’accessibilitat universal, tenint en compte les necessitats de totes les 

persones, amb especial atenció a la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. Es 

preveu que els materials utilitzats generin l’estada i les permanències. 

 

 Pel que fa al pressupost previst, s’aclareix que si hi hagués increments, aquests s’aniran 
concretant durant el desenvolupament del projecte executiu. 
 

 Es destaca que l’objectiu és complir amb els compromisos plantejats i lliurar el projecte 
executiu segons el calendari presentat. 

 

David Escudé, Regidor del Districte de Sant Martí, per a complementar les respostes, 

comenta el següent: 

 

 Es promourà la pràctica esportiva i d’activitats físiques. Pel que fa a la pràctica del surf, 

s’està treballant en la modificació de la normativa perquè no es pugui prohibir l’entrada 

de les persones surfistes quan hi ha bandera groga. 

 

 S’inclourà la perspectiva de gènere per a garantir la percepció de seguretat en diferents 

franges horàries. 

 

Xavier Matilla, Arquitecte en Cap, per a complementar les respostes, comenta el següent: 

 

 L'àmbit Plataforma Marina està en estudi i es preveu que la seva transformació urbana 

coincideixi amb les actuacions de l'eix Rambla de Prim. L’avantprojecte preveu recuperar 

els espais frontals de la Plataforma Marina per a donar continuïtat al passeig marítim. 

 

 Pel que fa al port, no es compta amb un projecte específic. Respecte a l’espigó, aquest és 

un àmbit que forma part de les competències de l’Estat. 

 

 Respecte al tipus de paviment, s’aclareix que no s’utilitzarà asfalt, sinó sauló compactat. 

 

 Respecte al nom del passeig marítim, s’aclareix que la toponímia ha arribat des de la 

Comissió de Nomenclàtor. Tot i així, hi ha la possibilitat de valorar altres propostes que 

puguin arribar. 

 

 

Janet Sanz, Tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, convida a 

mantenir-se al corrent dels propers passos del procés participatiu a través del decidim, agraeix 
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l’assistència i tanca la sessió. 


