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CONSELL DE BARRI DE LA BARCELONETA 
 
Acta de la sessió 
 
DATA:  5 de desembre del 2018 
LLOC:  Centre Cívic Barceloneta 
HORA: de 19h a 21h 
 
************************************************************ 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 1) Punt informatiu: 
   
 2) El futur del Mercat de la Barceloneta 
 
 3) Torn obert de paraules 
 
 
 
RECULL D’INTERVENCIONS 
  
 
1) PUNT INFORMATIU 
 
La Regidora Gala Pin exposa els punts 1 i  2  plantejats en l’ordre del dia. Per tal de 
poder veure la informació amb detall visitar la següent adreça electrònica: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/cb0512
2018barceloneta.pdf 
 
 
Torn d’intervencions sobre punt informatiu: 
 
Intervenció Carme: 
Les obres del Segle XX volia saber si el redactat del projecte començarà el 2020; Respecte a 
Joan de Borbó és saber si el projecte esta  definit  
 
Resposta de la Regidora: 
El Segle XX el projecte el vam explicar en Consell de Barri, aquesta fitxa la podem adjuntar 
amb l’acta.   
Joan de Borbó 44, tenim la fitxa de la proposta de distribució  on s’acorda que hi ha una part 
que és un espai expositiu, que de fet hi ha una part del sostre que es treu i hi haurien els 
gegants, hi hauria una altra part de zona de reunions, a baix es fan uns box d’assaig pels 
joves, hi ha una part de tallers a dalt, una altra part també de magatzems, sales de reunions, 
vull dir que bàsicament era, sabeu que era que es va fer un procés parlant amb les diferents 
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entitats, no només que havien fet ús, sinó altres que podien arribar a fer-ne, agafant tots els 
imputs i d’allà es va fer un mix en base a les necessitats que havien anat sortint.  
L’espai s’ha licitat amb un paquet d’obres de molts edificis municipals que hem adquirit en 
aquest mandat i que s’ha de poder rehabilitar, i que les obres començaran el 2020, no que es 
redactarà el projecte el 2020. Igual que amb el Segle XX.  
El que no està tancat és la forma de gestió, que això una vegada es comencin les obres, ja 
començarem a treballar-ho. 
 
Intervenció José Antonio: 
Sobre las obras de iluminación del parque de la Catalana quería saber si la zona más oscura, 
que es la parte del parque infantil y la de la pentanca no sabemos si no se va a poner farola o 
se va a quedar tal cual. 
Estudiar la posibilidad de cerrar el parque, lo mismo que se hizo con el parque de la Ciudadela, 
abrirlo de madrugada y cerrarlo por la noche de cara al verano 
La otra era, se nos dijo que se había aprobado la zona baja del parque para señalizarla para 
que los perros estuvieran sueltos, en vez de estar en el pipi-can, y que se harían señalizaciones. 
 
Resposta de la Regidora: 
La posibilidad de que se cierre el parque no está contemplada, no se va a cerrar.  
Sobre la iluminación, todavía se tienen que hacer mejoras. Ahora la prioritaria es la zona de 
la AEG básicamente porque es la que tiene más uso en las horas donde no está iluminado.  
Y lo de la zona usos compartidos, que lo explicamos en el último Consell de Barri, será a 
partir del 2019, y ahí es cuando se señalizará cuando este vigente. 
Montse: 
Yo quiero preguntar, si nosotros como ciudadanos, podemos pedir explicaciones de las 
subvenciones estas que dais. 
Están habiendo otra vez un montón de robos, han entrado en casas de personas mayores y 
ayer entraron en una lavandería y se llevaron la caja Fuerte.  
El siglo XX dices que está de rehabilitación, el concurso ya ha salido. Yo sólo quiero decir que si 
no hay dinero para la policía como puede haber dinero para cosas secundarias como los 
edificios o el Belen. 
 
Resposta de la Regidora: 
Respecto a los criterios de subvención el Ajuntament subvenciona el 50% del proyecto 
aprobado y después hay que justificar documentalmente el gasto del proyecto. Antes de 
aprobar un proyecto se verifican datos de la entidad para comprobar que todos esta según 
marca el procedimiento. Torre Jussana acompaña a las entidades en este proceso para 
mejorar  sus prácticas asociativas, se hace asesoramiento sobre cómo mejorar la 
transparencia de las asociaciones. La Federación de Asociación de Vecinos también hizo un 
código ético para que hubiera transparencia en las cuentas de las diferentes asociaciones de 
vecinos. 
Sobre el tema de los robos  a partir del 1 de noviembre hubo un aumento de la presencia 
policial, con el acuerdo que llegamos con la Conselleria de Interior.  
Mossos d’Esquadra que también nos ha permitido liberar Guardia Urbana de otras zonas y 
poner más guardia urbana en Ciutat Vella, igualmente, como el tema robos lo lleva 
específicamente Mossos, preguntare a Mossos sobre éstos robos en domicilios y la 
lavanderia, porque de hecho este último mes han bajado los robos en domicilios 
Del Siglo XX cuando se tiene que hacer una obra de rehabilitación en un edificio primero se 
hace un plan funcional para saber qué funciones va a tener cada planta y luego un concurso 
de arquitectura. Los concursos de arquitectura son muy lentos. Entonces se hace un 
concurso público donde se pueden presentar diversos equipos, de esos diversos equipos se 
seleccionan 10, y de esos 10 se selecciona el ganador. Antes de fin de año se publicará el 
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concurso para poder seleccionar el equipo que hará la realización del Siglo XX, o sea, que la 
dibujará. Luego habrá que licitar las obras. 
Ciutat Vella es donde más dinero para horas extras de la Guardia Urbana hemos destinado. 
De hecho, en el 2017 porque todavía no hemos cerrado este año, destinamos 11.000.000 en 
horas extras en toda la ciudad, pero la gran mayoría de Guardia Urbana fueron en Ciutat 
Vella, y éstas fueron publicadas. Y aquí hay una parte, pero esto ya es más complicado, tiene 
que ver en qué se divide el Presupuesto Municipal, que es el capítulo 1 que es para Recursos 
Humanos, entonces, digamos que son partidas diferentes i que no se puedes trasferir de una 
partida a la otra el Belén y Guardia Urbana. 
 
 
2) A DEBAT: EL MERCAT DE LA BARCELONETA 
 
Intervencions arrel d’aquesta qüestió:  
 
¿Quines idees proposem per la millora del servei cara al veïnat, en les instal·lacions, 
en l’oferta dels i les paradistes, en la dinamització́?  
 
 
Intervenció de Lourdes: 
En el mercado cada vez hay menos gente, pero hay menos gente quizás por el nivel adquisitivo 
que tenemos, igual como en el mercado nos conocen todos igual nos da un poco de vergüenza 
el ir a comprar una pieza; entonces, yo misma había pensado en que los espacios que hay 
libres en el Mercado  ocuparlos para forzar a la gente  a ir cada día y fueran entre 50 y 100 
personas. ¿De qué manera? Pues el espacio de arriba mismo, que está casi todo vacío y nada 
más lo usa el director. Pues tomar la tensión, por ejemplo, igual entonces pueden cambiar el 
chip pasar cada día a comprar algo para aprovechar. 
Y otra cosa es, de qué manera municipalmente se le puede ayudar para que las paradas que 
haya vacías no les incrementen.   
Si podemos hacer los viernes o el sábado una ludoteca para que vengan los niños y las madres 
puedan comprar y estén allí. 
 
Resposta de la Regidora: 
A l’espai de dalt no es podrà fer cap servei que estigui vinculat amb el CAP, no podem dividir 
els serveis del CAP, però entenc que l’essència de la proposta és que hi hagi alguna cosa al 
pis de sobre que faci que una altra gent que no va al Mercat, hagi d’anar i passi pel Mercat 
perquè es generi cert moviment allà. Es una proposta que ja hem parlat amb l’ Institut de 
Mercats, no es fácil, pero esta propuesta nos la quedamos. 
 
 
Intervenció de Manel: 
L’Institut de Mercat no vetllar per la varietat i per la diversitat ni per la dinamització del 
Mercat, bàsicament es dedica al tema infrastructural i a pagar un preu per un cànon que és un 
lloguer de parcel·la de territori. 
L’Institut de Mercats té una obligació, ja que té un pressupost municipal de vetllar perquè es 
fomenti això. No hi ha il·luminació a l’entrada, a no ser que els senyors paradistes es gastin el 
doble de llum, posant el triple de focus. 
El voltant del Mercat ha quedat molt lúgubre, perquè han anat tancant tots els comerços 
locals, no hi ha oferta pel voltant i la població ha canviat. Però jo crec que també 
l’Administració pública té l’obligació d’ajudar en un sector tocat, ajudar a que tingui la primera 
empenta. Coses que diu la Lourdes no em semblen gens malament, la veritat, això de la 
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Ludoteca s’ha parlat moltes vegades, i per què no ho paga l’Institut de Mercats per dinamitzar, 
o ho ha de pagar també el comerciant? Jo penso que si és un espai que fa una missió pública, 
l’Administració s’hauria d’implicar molt més. Durant poc temps va haver una dinamitzadora 
del Mercat.  
Jo sempre he apostat per la visibilitat des de fora, amb suport de les noves tecnologies per 
atraure més i fer difusió, però que no ho hagi de pagar només el comerciant, que també pugui 
assumir una part, o una subvenció. I sobretot visibilitat, llum i pantalles que es vegi què hi ha 
dins, avui en dia tu vas a qualsevol lloc i això costa dos duros, s’autofinança amb publicitat dels 
comerços que hi ha al voltant. 
 
Resposta de la Regidora: 
Mejorar la iluminación de la entrada del Mercado, esto se puede estudiar.  
También habéis comentado de poder hacer actividades que efectivamente dependen de la 
Asociación de paradistas, yo aquí, si puedo hacer una propuesta, también, que aprovecharía 
las entidades, el  Plan Comunitario, los Centros Educativos, la propia Biblioteca y demás, 
seguramente haciendo las actividades no sólo desde el Mercado, sino también en red, 
atraemos a un tipo de público, que no es solo el que va al Mercado. Entonces aquí también 
tanto podemos hacer el acompañamiento desde el Distrito, y estoy segura que hay 
entidades aquí que también estarán dispuestas a hacer el acompañamiento para poder 
hacer actividades de dinamización. 
L’Associació de paradistes estan treballant en fer una web. Més enllà d’això hi ha tota la part 
que s’anomena del tema màrqueting, de com podem fer més visible el Mercat, aquí, 
l’experiència que tenim o que té l’Institut del Mercat i que ens trasllada és que són poc 
efectives campanyes que siguin així com de “vine a comprar al Mercat”, i que és més això, 
poder tenir alguna oferta en concret. En tot cas podem treballar en alguna part que tingui a 
veure amb màrqueting. Sí que tenim molt present allò que no ha funcionat en altres llocs, i 
adaptar el que si que ha funcionat. 
 
Manoli: 
Això és un servei municipal, no es fa absolutament res per dinamitzar això,  la problemàtica és 
seguir el curs de qui compra al Mercat la problemàtica que té. Els serveis per la gent de la 
meva edat no estan coberts en el Mercat, la responsabilitat de que sigui Municipal és vostre, 
no em val ni el Grup de Comerciants ni l’Institut de Mercats, perquè sou els nostres 
representants. 
 
Resposta de la Regidora: 
L’oferta comercial tenim al barri, que aquest seria un tema molt més extens, efectivament, 
perquè el barri de la Barceloneta és el que concentra en percentatge, major restauració i 
menys diversitat comercial, i això sí que és una cosa que hauríem de poder treballar amb 
moltes limitacions, perquè al final nosaltres podem fer promoció, però no podem obligar als 
propietaris a que lloguin per una cosa o per una altra.  
 
Andy: 
Yo creo que si queremos fomentar el Mercado, lo que tendríamos que evitar es la obertura 
constante de chinos, paquistanís, que muchos de ellos tienen 4 o 5 negocios en la Barceloneta. 
Esto también abarata mucho el coste, pero la calidad no tiene nada que ver.  
 
Resposta de la Regidora: 
La parte de la abertura de un determinado tipo de establecimientos que, aquí eso lo hemos 
explicado otras veces, con el Plan de Usos, que es un plan urbanístico que determina qué 
tipo de establecimientos se pueden abrir en las plantas bajas comerciales, abren este tipo de 
establecimientos que abren 24 horas, o fruterías, , que se han limitado mucho su obertura, 
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pero es un plan que aprobamos en febrero de este año y que actúa a futuro, no actúa sobre 
las tiendas que ya tenemos abiertas, sino sobre las que se quieran abrir. 
 
Mònica: 
Jo proposaria fer una bona campanya de màrqueting, la gent que tingui coneixements en 
màrqueting que es posi les piles i promoure el Mercat, ja que estem envoltats de llots i 
d’estrangers, que poden tenir més nivell econòmic, promoure el mercat entre aquests 
nouvinguts al barri.  Adaptar-nos a la realitat que tenim, i per què no, veure com ho fan altres 
mercats del territori català, a veure com es dinamitzen ells. 
 
Resposta de la Regidora: 
No és tracta tant de fer una campanya global de màrqueting, sinó fer una campanya pensant 
en el públic concret al que em vull adreçar, justament per fer una campanya com molt més 
específica. Això sí que es pot mirar de fer i ho hauríem de treballar amb la gent del Mercat. 
Això ho podríem fer conjuntament districte i vosaltres. 
Des de l’Institut de Mercats, juntament amb la gent que treballa amb el Pla de 
Desenvolupament Econòmic del Districte, el que sí que es va fer va ser anar a visitar bars 
musicals per animar-los a que comprin al Mercat. En otros lugares esto ha funcionado mejor 
con los hoteles, pero nosotros no tenemos hoteles, así que este trabajo, que se puede volver 
a hacer, se trata de animar a los actores de restauración que hay en el barrio para que 
compraran en el Mercado, sí que se ha hecho en este último año por parte del Instituto con 
distrito, para que no sólo pensemos en los vecinos que van a comprar, sino en los 
restaurantes que tenemos en el barrio. Que algunos compran, pero por la cantidad que 
tenemos en el barrio, podríamos hacer mucho más. 
 
Montse: 
Ahora hay menos luz en el mercado, antes había muchísima, desde que han puesto estas olas 
el mercado no se ve, había muchas paradas antes por fuera, que también hacía que la gente 
entrara en el mercado. Yo por mi trabajo he visto muchas reformas de mercado y la verdad es 
que la peor reforma que he visto ha sido la nuestra. Nuestro mercado siempre ha sido muy 
alegre. Estaban las payesas, estaba lleno cada día, cada día había gente. Se compraba el mejor 
pescado. Hay mercados que hacen cosas para los niños, hacen fiestas, abren un día. Sabe mal 
porque hay mucha gente trabajando que necesita su jornal y que este mercado que ha sido 
uno de los más visitados y uno de los  que más gente ha ido a comprar se esté hundiendo. Yo 
he visto otros mercados que a las 7h de la mañana están todas las paradas puestas, todo 
recogido, todo limpio, sabemos que la economía no está bien, pero habría que motivar al 
Mercado, hacer cualquier cosa para que se motive. 
 
Resposta de la Regidora: 
Montse, tu comentabas que antes había paradas a fuera sin que sea un compromiso, el 
Mercado Municipal de la Boqueria, hemos estado trabajando conjuntamente con los 
paradistas para que pueda haber un “mercat de pagès” , pero esto deberíamos mirarlo de 
aquí a un año, que veamos si funciona el de la Boqueria.  
Sobre la queja de la reforma del Mercado, no está planteado hacer otra reforma como la se 
hizo hace diez años; entiendo la crítica y de hecho es una cosa que me preocupa y es una 
política que también se tiene en el Ayuntamiento, es el hecho que cada vez que hay una 
reforma se pone también un supermercado, que puede complementar. 
 
Manel: 
Hola, em dic Manel i sóc peixater del Mercat de la Barceloneta, i una mica també el que esteu 
dient tots, però vull que entengueu tots que som com 60 o 70 famílies que estem treballant 
allà, i costa. No estem de braços creuats, perquè estem tot el dia intentant fer coses que 
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potser no es veu, però nosaltres estem intentant dinamitzar, estem intentant fer una web 
online, estem intentant fer un munt de coses... perquè a més tenim un problema, que a part 
de que no entra la gent, son les jubilacions, que dintre de poc hi haurà altres parades també 
que es jubilaran i també tancaran, i una altra vegada el forat serà una miqueta més gros. Cada 
vegada estem una mica més al límit. Nosaltres no parem, som pocs els recursos que tenim, 
perquè a més tot val diners, dinamitzar val diners, ara hem agafat una empresa que ens 
intentarà porta cap endavant en tema de màrqueting 
l’Ajuntament és a qui li heu de dir d’utilitzar els espais buits que tenen. Nosaltres mai direm 
que no al barri, perquè no ens interessa. Nosaltres intentem i mirem cap endavant i el que 
sigui, però una miqueta estem a les vostres mans, també. 
 
Resposta de la Regidora: 
Manel, tu has comentat això que esteu fent, evidentment el Mercat depèn de l’Institut del 
Mercats, ara que, des del districte crec que poden fer acompanyament en algunes coses, i 
que al final tot suma, això que comentaves de que ja ho estem fent, bé, doncs si en algunes 
coses podeu aportar més, també podeu comptar amb nosaltres. I la part que jo sé que 
preocupa, això del tema de la llum, perquè al final hi ha un apartat de quants diners he de 
pagar a final de mes i això ho estem treballant amb l’Institut de Mercats però podré donar-
vos algun tipus de resposta aviat. 
I respecte a els parades que es jubilaran, en algún momento habías planteado desde el Plan 
Comunitario, desde Barceloneta Proa a la Mar, si la Guingueta funcionaba poder hacer algún 
tipo de proyecto similar para una parada del Mercado, no sé si eso sigue en pie, si es una 
propuesta que os planteáis, que yo creo que también sería algo a poder explorar. 
 
Carlos: 
Primero preguntar si las propuestas que salgan aquí, ¿para cuándo serán, en mayo hay 
elecciones, y claro, si no estáis vosotros y hay otros, se quedan con ese plan o esto en mayo 
desaparecerá? Lo digo por rascarme mucho la cabeza o por no pensar mucho. Y otra cosa es el 
tema de las paradas vacías, hay mucha dificultad para coger una parada vacía, es que yo sepa 
difícilmente puedes alquilarla. Tienes que desembolsar una pasta ahí que igual no tienes. No 
sé si podríamos hacer como un proyecto, un proyecto de gente que pudiera abrir un negocio. Y 
después el tema de lo que decía Andy un poco, ya no sólo hablo de fruterías y tal, pero si hay 
paradas vacías y una de congelados que el pobre hombre se está muriendo de hambre, a 
trescientos metros no podemos montar una Sirena, porque lo estamos matando. Pero no una 
Sirena que vende sólo congelados, no, una Sirena que dentro de poco venderá tambores de 
dixán, porque vende de todo, ya, y esto no puede ser. 
 
Resposta de la Regidora: 
Carlos, tu me preguntabas que si hay elecciones qué pasará, però crec que hi ha un consens 
generalitzat a nivell polític en que els Mercats Municipals s’han de cuidar i són una peça clau 
també del comerç de la ciutat, i per tant, en aquest no em preocupa que les accions que es 
puguin començar a treballar, potser si canvia el govern  se li doni un altre toc, per dir-ho 
d’alguna forma, però jo crec que ningú deixarà de treballar per millorar els mercats. 
És molt interessant que puguem fer un projecte molt similar al de la Guingueta en alguna de 
les parades, per no comprometre a una entitat comunitària, a banda de que està aquí el 
Lluis, ho farien en el moment en que tinguin forces per poder tirar-ho endavant. Perquè això 
també és una feina. Després et dono la paraula, Lluis. 
 
Esther: 
Yo en primer lugar quería decir lo de la venta ambulante, que decís que lo tenéis controlado, 
pues están prácticamente por todas partes vendiendo. Segundo, yo quería saber, ya que está 
el director de Mercado de la Barceloneta aquí, qué opinión tiene sobre el Mercado de la 



 7 

Barceloneta. Y tercero, me gustaría saber qué alquiler paga Caprabo y los dos restaurantes que 
tiene fuera el Mercado, qué beneficios les da a Mercados Municipales, porque claro, es un 
dinero que se paga, porque todo ese espacio era de las paradas y ahora está alquilado a 
Mercados Municipales. Y lo de la luz, las placas solares generan electricidad, ¿por qué los 
paradistas tienen que pagar la electricidad, generando electricidad las placas solares? 
 
Resposta de la Regidora: 
Respecte a la venda ambulant, jo crec que he dit que s’han fet diferents intervencions, no 
que estigui controlada. I es pot tornar a intervenir, per molt que se sàpiga qui són, tu has de 
tornar a intervenir quan estan venent en aquell moment. I de fet, hem tingut moltes 
prioritats a nivell de seguretat en el barri, però es pot tornar a intervenir.  
Sobre què paguen al restaurant de fora, jo sincerament no ho sé, ni el súper, de fet són 
concessions que no es van fer durant aquest mandat. Una de les coses que sí que hem estat 
treballant amb l’Institut de Mercats però encara no està madurat i no sabem la viabilitat 
real, és que un dels restaurants va dir que tenia la voluntat de deixar-ho, el que està cap al 
carrer Atlàntida, i aquí el que volíem era poder treure-ho a concurs públic, no per posar 
restaurant, sinó justament per posar comerç amb aquesta idea de poder dinamitzar. Un 
súper no, però posar comerç, perquè justament una de les coses que ha sortit aquí i que 
passa en molts mercats que funcionen millor que el Mercat de la Barceloneta, és que al seu 
voltant tenen eixos comercials, com Sant Antoni, que fa que al final la gent vagi al mercat 
perquè no van només al mercat. I jo crec que donar-li un altre ús que no sigui restauració 
aquí, pot ajudar a contribuir.  
 
Intervenció: 
Jo he treballat 47 anys al Mercat Felip II, no és a la Barceloneta només, és general, perquè hi 
ha molts súpers. Tot no pot tirar perquè no hi ha gent. Al barri de la Barceloneta no són els 
mateixos, ha canviat, no és el mateix mercat. Ja no és la plaça en sí, és el barri que ha canviat. 
Els pisos són dels de fora, i els del barri se n’ha d’anar perquè no pot pagar els lloguers o 
comprar un pis. La gent se n’ha d’anar.  
 
Resposta de la Regidora: 
Efectivament un dels problemes que té el mercat és que està canviant la població i que hi ha 
molta gent que ha hagut de marxar.  
 
Mariano: 
Em dic Mariano Pascual, sóc de l’empresa que ha dit el Manel que ara intenta ajudar al Mercat 
fent difusió i treballant canals de comunicació cap a públics nous, a part dels públics que tenen 
actualment, que creiem que és una de les claus, perquè hi ha veïns nous, i aquests també 
intentarem que comprin, a part de tots nosaltres. I jo només volia parlar per agafar-te el 
compromís, que el compromís escrit aquí en frases no queda molt concret, i a mi m’agrada 
que quan has dit que tant l’Institut com el Districte, que jo administrativament no entenc molt 
però és igual, que està disposat a ajudar-nos, com que a nosaltres ens interessa que ens ajudin 
molt i en el tema de la difusió, com més siguem difonent tot això millor, i vosaltres teniu molt 
poder, a mi m’agradaria sortir d’aquí o el abans possible, amb dos noms, dos e-mails o dos 
telèfons, un de l’Institut i un del Districte, per saber a qui hauríem de dir que la Gala ens ha dit 
que esteu amb nosaltres i ens ajudareu i si hem de difondre això, també us podrem enviar 
aquesta notícia per difondre i com que vosaltres teniu més difusió... però d’una forma 
concreta. Moltes gràcies. 
 
Resposta de la Regidora: 
Només puntualitzo, només em comprometo pel districte, et donaré el  contacte de la 
Directora de Comunicació de Districte. 
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I per altra part, i ja agafo això que comentava la Mònica, de tots els veïns d’origen divers, 
nosaltres hem treballat molt la basant intercultural, el tema de treballar altres idiomes i 
demés, per aquesta població que és fixe, per dir-ho d’alguna manera i que no fa servir el 
mercat. Amb això l’Ajuntament tenim un servei de traducció a altres llengües que no són 
molt habituals i que són cares les traduccions, que es pot fer servir, com exemple puntual 
així concret, però amb altres coses també.  
 
Manel: 
Respecte a les parades si no ha canviat la normativa surt a subhasta quan decideix l’Institut de 
Mercats l’import és depenent de cada Mercat, que el fixa l’Institut de Mercats, tampoc es fa 
una crida com un projecte d’emprenedoria, amb ajudes perquè puguin tirar endavant i agafar 
el comerç. Al barri no tenim locals de planta baixa a un preu assequible per muntar una 
botigueta a la cantonada de casa.  
Dins del Mercat les parades que estan tancades es podrien donar ajudes perquè al menys 
s’omplin.  
Si al cap d’un any no ha sortit a subhasta, hauria de sortir a lliure concurrència, qualsevol 
persona que la demani; podríem parlar que a nivell de restauració es pogués fer alguna cosa 
dins, la Confraria de Pescadors ajudar als peixaters, no sé, coses d’aquest tipus. El director del 
Mercat te un paper molt controlador, no es pot fer un tast, jo vaig intentar fer un tast de 
productes sense gluten i se’m va prohibir. Què fomenta aquest director si tot són traves quan 
algú vol fer alguna cosa.  
 La vigilància que dieu s’ha pagat de la butxaca dels comerciants durant una temporada. Hem 
pagat una empresa de seguretat, i el senyor director passejant-se i saludant a les gitanetes i al 
que trafica tabac, anem a dir-ho tot. 
 
Resposta de la Regidora: 
Respecte a donar una ajuda a la parada, l’Administració el que fa es cobrar un lloguer que es 
més baix del que pagaries a preu de mercat. 
Has de tenir un volum de negoci per poder presentar-te a la subhasta o temes com de potser 
no hem de repartir l’electricitat entre totes les parades, si hi ha parades tancades. El que 
comentaves també de la degustació és cert, que hi ha una Ordenança de Mercats, i que jo 
crec que a més a més hi ha una disfunció, que espero que en algun moment puguem canviar, 
que és el fet de que la inspecció del mercat l’ha de fer el director del mercat. Que això 
sotmet a molta pressió a la mateixa persona, perquè al final has d’inspeccionar a la gent amb 
la que et relaciones cada dia, i això a nivell humà ha de ser complicat. Jo crec que haurien de 
tenir un cos d’inspecció a nivell de mercats, però això és un canvi que s’ha de produir a la 
llarga, i que el director ha de poder vetllar perquè es compleixi la normativa, una altra cosa 
és que s’hagi de canviar la normativa però diguem-ne que és la seva tasca.  
Respecte el que deies que del Gremi de Restauració, la Confraria i d’actors que puguin fer 
alguna cosa puntual al Mercat, treballem-ho si pensem que pot ajudar a conèixer el Mercat i 
demés. 
 
Lluis: 
Com que ha sortit el Proa a la Mar i també s’ha mencionat l’Associació Barceloneta Alerta, jo el 
que vull dir, que nosaltres estem absolutament disposats a treballar en qualsevol tipus de 
propostes relacionades amb economia social i solidària i qualsevol idea que es pugui encabir 
dintre del mercat, així que en qualsevol moment en comencem a parlar perquè per falta 
d’idees no serà. 
 
Núria: 
Hola, jo sóc usuària del Mercat, i probablement sóc usuària perquè tinc un horari que em 
permet anar al mercat, el que passa que molta gent, depèn la feina, no pot assistir. Si és pel 
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matí i treballa per la tarda li és impossible. Però fins i tot no sé si no donaria més facilitats. De 
totes formes jo crec que s’ha de fer un estudi molt profund, primer, abans de fer qualsevol 
cosa, que està molt bé totes les propostes, però s’ha de veure l’hàbit de compra de la gent del 
barri, perquè realment el barri ha canviat moltíssim. Aleshores el que queda és gent més gran 
que sí que té aquest costum d’anar al Mercat, i aleshores, per tenir una informació de primera 
mà seria bo saber quina és la població de la Barceloneta i quins són els seus costums. Si no 
partim d’aquí, de saber aquesta informació, si els hi agrada, si és per preu, és igual, el que 
sigui, tots això, aquests punts forts, saber-los, sinó com podem després fer aquesta acció. Jo 
sóc de les que m’agrada molt anar a comprar al Mercat perquè per mi té totes les avantatges, 
la proximitat, el caliu, el producte fresc... i que està a prop del meu habitatge. Però clar, fins i 
tot tenint tot això, com és que la gent no va? Jo em qüestiono això, tenir tota la informació per 
després desenvolupar totes les altres coses que es puguin fer. Jo estic en una Comissió de 
Festes, i quan fem les festes intentem comprar a les botigues del Mercat del barri i ho diem, i 
quan la gent ve a menjar un entrepà diem on ho hem comprat, i amb molt orgull i moltes 
ganes. Si això ho fem, es pot fer per altres bandes també, els restaurants... Abans sí que hi 
havia els amarristes, aquests sí que feien ús perfectament, però els que hi ha ara no fan ús en 
absolut ni molt menys. Els turistes que vénen de festa i tal, jo no crec que vagin a comprar el 
menjar al Mercat. Ara, els restaurants sí, les escoles també, ... jo per mi l’important és poder 
fer una consulta en el barri, a la població. Un estudi de mercat. 
 
Resposta de la Regidora: 
Respecte de fer una diagnosi dels hàbits i costums de la gent del barri, això ho tenim, per fer 
el Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte vam fer aquesta enquesta dels hàbits, i 
això és el que reflectia, molt en resum, en la diapositiva, que al final el que ve a dir és que la 
gent compra menys fresc, necessita més flexibilitat horària, per anar a comprar producte 
fresc, i a més en molts casos troba una oferta comercial, per aquest fresc que vol, que és això 
que comentava, que tenim una proliferació de diferents tipus de comerç més de fruita i 
demés, fora del Mercat. Deies promoure dintre les escoles, restaurants... és el que us deia 
abans que s’ha fet conjuntament amb Districte i Institut de Mercats amb restaurants. Es pot 
tornar a fer. 
 
Lourdes: 
Se me había olvidado antes deciros que como Taula de Ocupación, nosotros tenemos un 
proyecto que era recuperar la figura del aprendiz, y era un proyecto para el mercado, es decir, 
proponerlo al mercado, decirles que hemos pensado que podríamos poner la figura del 
aprendiz, si abrís por la mañana o por la tarde se puede poner a esta gente gratis y que 
aprendan el negocio. Pero nos hemos encontrado que necesitamos un seguro de 
responsabilidad civil que es muy caro. Que estábamos juntos como comerciantes, intentando 
ver de qué manera lo podíamos conseguir, porque no entendemos como los niños que salen 
de los institutos pueden hacer las prácticas porque están homologados y sin embargo la figura 
del aprendiz no se representa en ningún sitio.  
 
Resposta de la Regidora: 
El problema és que la figura de aprendiz ya no existe, no está reconocida legalmente hoy en 
día.  
 
Intervenció: 
A ver, yo quiero proponer una cosa, a ver como lo veréis, una ruta, o un día de trabajo, hacer 
un mercado medieval. Que se haga y que ellos tengan cosas que proponer  a la gente, el 
pescado… que tengan una oferta o que puedan hacer probar el producto. Una degustación. Yo 
creo que hay algo que hacer para que este mercado suba, y si no empecemos con los niños a 
enseñarles dónde se hay que comprar los productos frescos, aunque luego vayamos a todos 
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lados. Hacer unas rutas de mercado que se pase siempre por el medio con degustación y todo 
esto. ¿Qué hace la asociación de comerciantes? Porque yo creo que no se pone para nada… 
pues hacer algo así. 
 
Resposta de la regidora: 
Mercado Medieval, esto tendrían que decirlo los paradistas. Yo doy mi opinión, y creo que es 
mucho trabajo para un día puntual, no sé si es una propuesta que hace que se conozca 
mucho el mercado, y que a lo mejor hay que focalizar en otras cosas, pero es lo que está 
diciendo ella, hagamos algo que atraiga a gente puntualmente. 
 
 
Intervenció: 
Yo he dejado hablar a todo el mundo, y sólo quería decir, a parte del posible problema que 
tenga el mercado y tal, lo que da la sensación de que no queremos ver es que el barrio está 
cambiando, pero es que está cambiando el barrio no a nivel de los vecinos, no, en cómo se 
está enfocando el barrio. Esta es la pelea nuestra que llevamos desde hace tiempo con el tema 
de los puñeteros pisos turísticos. Los vecinos se tienen que ir se está expulsando a las 
familias… éste es el verdadero problema del barrio. Por otro lado, a mi me parece que sobran 
verdulerías, chiringuitos de paquistanís, que los supermercados trabajen los fines de semana 
incluso los domingos, todo el día. Todas estas cosas yo creo que influyen a que haya bajado 
que la gente vaya al mercado. Y como propuesta un poco salvaje, creo que la entrada al 
Caprabo debería ser por dentro del Mercado, y que todo el mundo que quiera ir al Caprabo, 
pase por dentro del Mercado, para darle un poco más de vida, y a lo mejor hay gente, quien 
sabe, que se queda en una parada y compra algo que se había olvidado. Gracias. 
 
RECULL DE PROPOSTES: 
 

- Aprofitar els espais interiors i les sales superiors per activitats perquè passi més 
gent, la part de la sala superior s’està treballant amb l’Institut de Mercats, als 
espais interiors es pot acompanyar als paradistes si volen fer activitats (a de 
sortir dels paradistes).  

 
- Pagaments del Canon: “s’està treballant amb l’Institut de Mercats, i jo espero 

donar una resposta aviat, sobre el tema de la llum” (Regidora Districte) 
 

- Persones fent campanya de dinamització i de màrqueting, i acompanyament 
des del districte. 

 
- Guanyar visibilitat des de fora, “podem fer que la part de la millora de la 

il·luminació revisar-ho juntament amb l’Institut de Mercats” (Regidora 
Districte) 
 

- Regularització més estricte de la competència en supermercats: “insisteixo, el 
Pla d’Usos que es va aprovar el 2018 i és el que estava a les nostres mans, 
regula i és molt restrictiu amb aquest tipus d’establiments, però a futur, els que 
ja estaven abans de que nosaltres arribéssim hi són” (Regidora Districte) 

-  
 

- Més serveis per veïns, promocions web on line. 
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- Copiar experiència d’èxit dels altres mercats (veiem com funciona el mercat de 

la Boqueria, p.ex.) 
 

- Les parades buides: de la mà del Pla Comunitari podem treballar amb algun 
projecte més enllà de poder omplir-les amb la gent dels mercats que es 
renovaran (Regidora Districte) 
 

- Control de la venda ambulant: instrucció a la Guàrdia Urbana perquè pugui 
haver un major control. 
 

- El paper més proactiu de la Direcció dels Mercats. 
 

- L’obertura a la tarda, això depèn dels paradistes. 
 

- Compra al Mercat per esdeveniments festius i demés: p.ex: la coordinadora de 
Festa Major, o altres espais que puguem. 

 
- Convocatòria de les diferents entitats i equipaments, per poder treballar 

conjuntament alguna línia de promoció del Mercat. 
 

- Que des dels hotels hi hagués més consum de productes de proximitat, no 
només dels mercats, sinó també dels comerços del barri als seus hotels.  
 

 
3) TORN OBERT DE PARAULES 
 
 
Nuri: 
Jo el que volia comentar, és una cosa que és molt curiosa, que no hi ha cap farmàcia de 
guàrdia oberta per la nit aquí al barri. Vam tenir una experiència i ens vam assabentar que per 
tema d’habitats al barri no estava contemplat. Jo reclamo una farmàcia de guàrdia, som molta 
gent, som molts veïns, i no tothom pot desplaçar-se. 
Resposta de la Regidora: 
Si has de marxar, Núria, abans de continuar amb el torn de paraules el tema de les farmàcies 
de guàrdia ho regula el Col·legi de Farmàcies, no ho regulem l’Administració, llavors, sí que 
podem parlar amb el Col·legi de Farmàcies i els hi fem arribar. 
 
Alex: 
Soy Alex, del Mercado de la Barceloneta. A mí me gustaría saber qué beneficio tiene el 
Mercado de la Barceloneta sobre las placas solares, porque no nos beneficiamos en nada. 
Gracias. 
 
Resposta de la Regidora: 
Para que se entienda el circuito de cómo funciona el tema de las placas solares, ahora hemos 
creado una operadora energética municipal que usa toda esa energía que se genera en las 
placas solares, que se han aumentado mucho las placas solares que se han ido poniendo, 
pero toda esa energía que se genera, que es energía verde entra como en el circuito de 
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comercialización, entonces legalmente hay unas empresas que son las que pueden repartir 
energía.  
El Ayuntamiento no puede distribuirla. Entonces tu lo que haces es, produces energía, se la 
pasas a esas empresas que la distribuyen, y ellas te dan como la misma cantidad de energía 
que tu les has pasado, de energía verde, pero que no es necesariamente la que tú has 
producido. En realidad el hecho de tener placas solares no nos abarata mucho los costes, 
que supongo que es por donde ibas,  si queréis que miremos los números, no hay ningún 
problema en buscarlos y pasároslos. Y al margen de esto, insisto, de verdad que estamos 
trabajando con el Institut de Mercats, para que no haya esta distribución entre los 
paradistas, y espero poder deciros algo pronto. 
 
Joan: 
El tema que jo volia parlar és la cronificació dels ocells: coloms i gavines, les defecacions i la 
intoxicació que fan a l’entorn. hi ha sistemes per espantar-los, ja siguin sonors o mitjans 
punxes, o mitjans cordes, o altres mitjans. Hi ha zones que estan realment molt afectades.  
 
I en una altra distància molt gran, dels sense sostre, que es situen ja en llocs endèmics, s’ha 
tornat crònic, m’imagino que afecten molt als locals que tenen a l’entorn, i a veure què es pot 
fer.  
 
Resposta de la Regidora: 
Joan, el tema de la cronificació dels ocells, amb la part de coloms hi ha una directiva europea 
que prohibeix matar coloms. I el que sí que s’ha fet des de fa un any i mig a diferents llocs, 
estenedores de pinço, que és pinço esterilitzador, i que això és el que es fa perquè 
disminueixi sobretot la població de coloms. En el cas de les gavines, i potser aquí a mi em 
falta informació, jo diria que no tenim cap Pla d’Actuació Municipal per reduir la població de 
gavines. Ja sé que les gavines fan por, però no són un problema a dia d’avui com a plaga, així 
com amb els coloms sí que tenim problemes en alguns llocs 
Amb el tema dels sense llar, hem de ser molt conscients de que en els últims anys ha crescut 
molt el número de persones sense llar que tenim al carrer, això té a veure també amb el fet 
de que els programes municipals que hi ha perquè aquesta gent pugui sortir del carrer 
passen o perquè vagin a un alberg i després puguin anar recobrant autonomia, sortir al 
mercat de l’habitatge, tenir una vida pròpia, o bé perquè se’ls hi pugui proporcionar un 
habitatge perquè puguin començar una altra vida nova sortint del carrer. Però aquest 
habitatge de temporal que els hi pot oferir l’Ajuntament, és temporal perquè després 
aquesta gent ha de poder tenir una casa pròpia que es busqui i que es pagui amb tots els 
seus mitjans. Amb la pujada del preu del lloguer, que sabeu que depèn de lleis estatal i que 
estem reclamant poder regular des de l’Ajuntament, Serveis Municipals que tenim i Atenció 
als Sense Llar cada vegada estan més col·lapsats. Ens trobem cada cop més amb gent que té 
feina i que està sense llar. 
Amb Guàrdia Urbana es fa en alguns punts concrets del districte on hi ha una sobre-ocupació 
i es pot mirar en algunes zones més el que s’anomena “operació diana”, que és que entre les 
7h i les 11h es passa per diversos llocs on hi ha sense sostres dormint per demanar-los que 
s’aixequin i que marxin, i això s’acompanya també dels serveis de neteja perquè no es 
quedin allà totes les seves coses.  
l’Ajuntament té un servei municipal, un equip de gent que treballa amb els sense llar per 
poder oferir-los els recursos que tenim, si volen un alberg. Que si vols en acabar li pots dir al 
Ferran, que és el conseller que s’encarrega del barri de la Barceloneta del meu equip, quins 
són els llocs on hi ha més aglomeració, potser nosaltres no els tenim detectats, tot i que 
tenim equips treballant constantment pel districte, però igualment sempre se’ns pot passar 
alguna cosa. 
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Rosa: 
Primer, algo que s’ha parlat sobre les subvencions, les entitats, al menys l’Associació de Veïns 
la Barceloneta, un cop a l’any passa l’estat de comptes del que ha fet servir, de subvencions, 
de tots els ingressos i de totes les despeses que ha tingut, i està oberta a qualsevol soci que 
vingui a demanar-ho. Després una altra cosa, a l’11 d’abril, en un Consell de Barri es va 
comentar que al carrer Sant Miquel hi havia hagut unes obres i no van avisar als veïns de que 
els cotxes no podien canviar de costat i els van multar. Us ho vàrem dir el dia 11 d’abril, no 
hem tingut resposta, vam fer una entrada al registre amb totes les multes que havien posat, 
l’agent mil quatre-cents no sé quants. No hem tingut resposta ni de l’entrada del registre ni en 
cap Comissió de Seguiment, i les multes estan arribant i els veïns volen saber a veure què han 
de fer amb aquestes multes. 
 
Resposta de la Regidora: 
Aquest tema et dono resposta el dilluns. 
 
 
 
Luca: 
Sobre limpieza, vivo en un bajo y cada vez que pasa el camión de la limpieza o me mancha la 
puerta o entro en casa y hay un montón de agua. Entonces yo intenté hablar con ellos y me 
dijeron que eso pasa.  
 
Resposta de la Regidora: 
Luca, si puedes después decirle a Ferran exactamente dónde es para poder trasmitirlo al 
equipo de limpieza que tengan más cuidado con esto de los bajos que comentabas. 
 
Montse: 
¿Vosotros sabéis qué hace la Asociación de Comerciantes con la subvención que se supone 
que les dan? ¿Y el Ayuntamiento le ha pedido alguna clarificación a la Asociación de 
Comerciantes, de qué hace con el dinero que obtiene del Ayuntamiento? Porque si ellos son 
comerciantes y no reciben ninguna ayuda… Ha habido gente que les ha pedido las cuentas y 
les han dicho que era muy joven, que no entendía. Entonces, la Asociación de Comerciantes 
tiene que hacer algo, también tiene que apoyarlos. ¿Dónde está la Asociación de 
Comerciantes? ¿Hay alguno aquí?  Y era eso, que si ellos también son la Asociación de 
Comerciantes se tienen que ganar a los comerciantes, si quieren que les ayuden. La Asociación 
tiene que pedir la opinión de ellos, o saber quién es el  
Presidente. ¿Sabéis quién es la Junta? 
 
Resposta de la Regidora: 
Montse, tu comentaves el tema de l’Associació de Comerciants, ha intervenido la Mª Jesús, 
yo creo que igualmente sí que podemos decir que la Asociación de Comerciantes de la 
Barceloneta ha tenido diferentes cambios de Junta en los últimos años, y no es la Asociación 
de Comerciantes más consolidada que tenemos en el distrito, pero lleva mucho tiempo 
trabajando, yo creo que aquí también hace falta hacer como una “crida” a los diferentes 
comerciantes, porque en algunas asociaciones de comerciantes de otros barrios sí que están 
incorporadas las asociaciones de paradistas del mercado, pero sobretodo lo que necesitamos 
es que tengan más fuerza, que tengan más asociados la Asociación de Comerciantes, y que 
eso implica también un trabajo conjunto con el tejido comercial. 
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Mª Jesús: 
Bé, és que en principi no sé exactament a quina Associació de Comerciants es pot referir, 
perquè els venedors del Mercat tenen la seva pròpia associació que estan ells agremiats, fins 
on jo sé. A banda d’això, també formen part de l’Associació de Comerciants, i els 30 paradistes 
paguen com si fos un sol associat, que un associat de l’Associació de Comerciants paga 15 
euros. I el tema de les justificacions de subvencions suposo que tant Mercat com en general 
tot el món de les subvencions, justifiquen davant de l’Ajuntament i si no has fet res del que has 
dit, no tens cap subvenció, així que tan malament no es deu estar fent quan normalment es 
van concedint subvencions i normalment per activitats que es van fent. També en aquest 
moment que s’està parlant del futur del Mercat i del futur comercial, sí que és cert que 
s’hauria de replantejar quin tipus de comerç volem de cara a un futur, i ara és el moment de 
plantejar-s’ho, sinó dintre de 10 anys no hi haurà res a la Barceloneta, això és més que evident. 
Gràcies. 
 
Resposta de la Regidora: 
Mª Jesús el Pla de Desenvolupament Econòmic ha tingut bastantes més reunions, 
segurament algunes han pogut anar malament, estic convençuda, sí que s’han posat en 
marxa diversos programes, jo crec que hi ha un en concret al que crec que s’han afegit més 
comerciants de la Barceloneta i que per mi em semblava més necessari, que era... ara se 
m’ha anat el nom, el d’assessorament, que en lloc de fer que els comerciants vinguin a 
Barcelona Activa o a qualsevol lloc a rebre assessorament, es fan 20 hores o 12 hores 
d’assessorament personalitzat a la mateixa botiga. Però en tot cas, crec que sí que estaria bé 
que us pugueu trobar amb el tècnic que porta la Barceloneta amb el Pla de Dinamització 
Comercial, per conèixer els diferents programes que tenim en marxa i també pugueu oferir 
als vostres associats més enllà dels programes. I també perquè es coneguin quines línies 
s’estan treballant per veure quines sinergies podem generar. Comerç a Punt, es diu. 
 
Manoli: 
Són dos temes, un que vaig plantejar fa temps, que és la parada de bus que hi ha entrant a la 
Barceloneta al Almirall Aixada, és a dir Passeig Joan de Borbó – Almirall Aixada. Aquesta 
parada està mal situada, perquè els propers passos de vianants que hi ha estan a 80 metros. 
Estan a la única via que els “trxis”, els “bixis” i tot el que vulguis van per allà a tota hòstia, 
perquè al costat tenen tots els “manteros”, és a dir, estem amb temps per veure si això es pot 
solucionar amb temps. D’aquella parada has de passar de través, o travessar. Per lo tant, 
moure aquella parada, apropar-la a un pas de vianants seria salvar algun turmell.  
L’altra, després com a Comunitat de Propietaris de la Plaça del Mar, voldríem tenir una 
miqueta de tracta, de tractar els temes que tenim en aquella zona una miqueta especials, 
perquè allà tenim unes escales per baixar, similars a les que hi havia a la plaça del “tripi”, que 
això és la crida del “botellón” dia sí, dia també. Allà tenim un hostal, ara tindrem tots els toldos 
que tindrem durant tot el 2019, amb lo qual s’ha convertit en el segon hostal de sense sostres, 
que a vegades ja no pots ni passar. I ja hi ha quatre. Deixen les coses, deixen catifes, deixen 
cadires, deixen matalassos... i se’n van, s’aixequen a les 12h deixen les coses i se’n van. Aquella 
zona no es neteja mai, sembla que no sigui un espai públic des de la vorera dels esglaons fins la 
façana. Aleshores, el que voldríem demanar és un tractament acurat d’aquella zona, i més ara 
que tenim un sostre per permetre que es facin casetes, i després que s’estudiï eliminar els 
esglaons, perquè això és “botellón”constant a pocs metros de casa. 
 
Resposta de la Regidora:  
El tema de la parada de Almirall Aixada sincerament no està previst que es faci cap canvi. I 
amb tot el tema de la plaça del Mar, deixa’m que ho mirem i que et donem resposta. 
 


