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Consell de Barri de   Provençals de Poblenou 

 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de Barri de Provençals de Poblenou 

Lloc Antics consultoris carrer Perú Núm.  

Data – Hora  4 d’abril de 2017 de 18’30h a 20’30h 

Assistents 

 

 President 

Eduard Lanuza Vicepresident 

Pere Almera Secretari 

Carlota Falgueras Conseller 

Sergi Alcon Conseller 

Ramon Sabaté Conseller 

Javier Heredero Conseller 
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Associació de veïns Paraguai 
Perú 

 

Associació de veïns Gran Via 
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Assistents a títol individual: 63 

Dolors Febles de Barcelona Gestió Urbanística (Bagursa) 

Eduardo Lanuza vicepresident consell de barri 

Francesc Carmona per delegació del Regidor 

Espera (Carlota Falgueras, consellera) 

Espera Josep Garcia Puga (gerent districte) 

Pere Almera tècnic de barri  

 

Francesc Carmona dóna la benvinguda i presenta els membres de la taula 

 

Ordre del dia: 

1. Presentació dels Serveis de Convivència del Districte  

2. Informació sobre l’obertura de carrers al barri 

3. Informació Ca l’Isidret 

4. Informació sobre el procés de renovació de membres del Consell Ciutadà 

5. Torn obert de paraules 

 

1.Presentació dels Serveis de Convivència del Districte 

Guillem Peña, coordinador del Servei de Prevenció i Convivència, presenta el servei destacant-ne el seu 

caràcter obert a la ciutadania. Explica l’equip de 10 que en forma part treballa en la prevenció de la 

convivència, la cohesió social i la participació des de la vessant socioeducativa. Destaca dos àmbits 

d’actuació: espai públic i comunitats de veïns incloent conflictes interpersonals i grupals. Peña informa 

de que s’intervé relacionats amb places (sobre ús), carrers o amb molèsties d’impacte al veïnat, com 

amb gestions d’organització i participació a escales de veïns incloent, a les darreres, suport en 

participació, neteja, estat o patologies i ascensors. Cita les intervencions a 2016 en espai públic (58), en 

comunitats de veïns (150, diagnosticades 402), efectuades conjuntament amb agents cívics que 

ampliaran les 8 rutes cíviques existents a 2016 incorporant-ne a Districte. Exposa la participació en 

projectes (23) i taules de treball (7), el reforç amb tres persones i traça els eixos de treball 2017 al 

voltant de: 1.joves i consum, 2.dones i espai públic,  3.prevenció de conductes masclistes en espai 

públic així com 4.interculturalitat i interreligiositat.  Recorda que es pot contactar personalment, via 

instància/OAC, web, IRIS o cos tècnic.  

 

Policia comunitària 

La Patricia i l’Emilio, agents de la policia comunitària de Sant Martí, exposa les seves funcions de 

prevenció i resolució de conflictes. Destaquen el seu funcionament a mig i llarg termini destacant 

contacte i proximitat amb entitats de la comunitat, xerrades informatives (assetjament escolar, 

seguretat i gent gran, seguretat viària), seguiments i l’anàlisi de dades.  Esmenta les vies de per 

presentar demandes, programa IRIS, telèfon del civisme i subratlla la importància de trucar malgrat 

GUB no es comparegui immediatament per raons de priorització. Explica que l’enregistrament propicia 

actuacions a posteriori a partir d’un anàlisi clau per determinar punts conflictius i s’insisteix en la 

importància de la participació. S’explica que GUB també treballa fent seguiments i llistats de punts 
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conflictius. S’expliquen les modalitats d’intervenció: informació, seguiments, patrullatge...i el treball 

transversal amb la resta de serveis de prevenció del Districte i en base a una transparència amb 

l’anàlisi de resultats i feedback amb la ciutadania. 

S’explica que la transparència és un objectiu que pren forma de resposta a la demanda i el feedback 

amb als ciutadans.  

 

Francesc Carmona subratlla la voluntat de mostrar tots els camins existents per resoldre conflictes i la 

importància canalitzar les queixes per via reglamentària i sistematitzar la resposta. Demana que es 

visibilitzi el conflicte per tal que en quedi constància. 

 

Torn de paraules relatiu al punt 1: 

 

● Queixa sobre ocupacions de pisos, edificis i naus industrials. Queixes per 

identificacions en informar.// GUB respon que són els veïns qui tenen 

coneixement d’ocupacions en un districte extens. Exposa que GUB identifica els 

ocupants i el propietari, que és qui ha de fer la denúncia prèvia a obertura de 

procediment administratiu si no hi ha situació de risc a l’immoble. GUB recorda 

que el termini de consolidació d’una ocupació són 48h. El Conseller Carmona 

distingeix ocupació de pis d’assentament recordant que als primers correspon 

als veïns avisar evitar consolidació,  denúncia i judici. Exposa que Districte té 

una taula d’assentaments que ubica, descriu i quantifica i que, allà on hi ha 

delicte, hi ha actuació immediata. La Consellera exposa que la identificació, en 

trucar, hi ha de i GUB informa que el 092 no ho fa mentre que l’IRIS sí. 

● Agraïment per desaparició de motos a vorera a Gran Via. Queixa per la pressió de 

venedors agressius a domicili i a comunitats de veïns.//GUB recorda en primera 

instància cal no obrir la porta.  Guillem Peña assenyala que una reunió de veïns 

per fixar normes és eina a utilitzar. El Conseller Carmona manifesta que la 

voluntat de l’Ajuntament és que les motos surtin de la vorera i que a mesura 

que s’actua a carrers es van pintant més aparcaments. 

 

● Demanda de feedback d’una demanda d’informació sobre un assentament a 

C/Bolívia.// Guillem Peña manifesta prendre nota i informa de que un equip de 

l’Ajuntament treballa en facilitar desallotjaments considerant alhora les 

necessitats dels ocupants. 

● Queixa per una ocupació que fa ús d’aigua d’escala de veïns amb molts canvis 

d’ocupants. Demanda d’informació sobre quantes hores calen per consolidar 

una ocupació.// GUB explica que demana a les empreses de subministres, qui 

ha de posar la denúncia, que valorin la quantitat defraudada. Informa de la 

dificultat de tallar subministraments d’acord amb la legalitat vigent. Informa 
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que les hores per consolidar una ocupació de pis és de 48h i cal una acta de 

testimoniatge d’un veí.  

● Queixa perquè s’està destinant un carril a Selva de Mar per un bus que passa 

cada 30 minuts (26) traient aparcaments  

● Reivindicació més freqüència de pas de l’autobús 26. Queixa per reiteració de 

trucades a causa d’assentaments i sorolls. 

● Queixa en relació a que es fan denúncies i moltes vegades no tenen resposta 

perquè hi ha molts problemes. 

 

Punt 2. Informació sobre obertura dels carrers al barri 

Dolors Febles directora de Bagursa, empresa municipal que urbanitza després de comprar sòl privat 

explica les obres en fase de redacció i licitació al 22@. Subratlla, en general, la interposició de verd per 

damunt del sòl per mitigar calor i contaminants. 

 

Entre Diagonal i Gran Via presenta: 

● Carrer Bolívia a l’alçada de Can Ricart: pacificat, amb vegetació, sòl drenant, 

per a veïns i serveis.  Augment de verd a cota de terra respectant serveis. 

S’està treballant per urbanitzar espais que sorgeixen a l’alçada de l’Escocesa i 

Can Ricart cal que ho facin privats però es treballa per tal que avancin els 

diners.  

● Passatge Bolívia amb Perú amb idea d’acabar a final d’any. Obres al carrer 

Marroc entre Puigcerdà i Maresme. Cal que el passatge l’urbanitzin privats i 

s’està treballant per tal que avancin els diners.  

● Urbanització del recinte de ca l’Aranyó 

● Vials entorn Can Alier: es projecta Cristobal de Moura entre Fluvià i Provençals 

i el carrer Provençals que guanyarà amplada i verd com a plataforma 

pacificada.  

● Cristobal de Moura: entre Fluvià i Provençals amb opció a altres trams en 

forma e parc lineal i des del Parc del Centre del Poblenou a Rambla Prim. 

Circulació de serveis, màxim d’arbrat i superfície verda. Infiltració d’aigua i 

possibilitat d’intersecar amb el parc com a carrer pacificat ampliant el parc. 

● Can Ricart a eix Bolívia: urbanització molt verda, pacificada respectant les naus 

folrades de verd. Voluntat d’urbanitzar el seu espai lliure al màxim durant 

aquest mandat.  

● Marroc: dos trams per a fer-lo connectiu amb tres carrils bus i un de circulació. 

Es buscarà millorar la mobilitat del vianant amb cruïlles pacificades. Davant la 

intersecció amb Pere IV s’opta, com a carrer connector amb autobusos, per fer-

los passar per Marroc envaint l’actual plaça de l’església que, a canvi, haurà 
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urbanitzat el seu entorn. L’eix de Marroc, un cop sigui obert, serviria per pas de 

bus. 

 

 

Torn de preguntes relativs al punt 2 
 

● Demanda per no tenir zones verdes d’aparcament atenent la ratio de botigues 

● Queixa de baixa freqüència de pas del transport públic amb parades molt 

espaiades entre sí. Queixa de que els carrils bici no milloren els problemes de 

transport per la gent gran. 

● Grup de veïns de Perú: volen saber com van les negociacions amb els 

propietaris amb qui es negocia al passatge Perú i Bolivià, per manca de llum. 

Demanda d’informació sobre les actuacions en la xemeneia.// Dolors Feble 

explica que cal passar per comissió. S’estudia si el privat aportarà els diners o si 

s’hi podrà entrar signant un deute. La voluntat és intervenir en aquest mandat. 

La xemeneia es mantindrà i s’estudia mantenir els elements més significatius.  

● Pregunta quina és l’estimació de temps per l’obra a Cristobal de Moura entre 

Fluvià i Provençals i si hi ha factibilitat d’obrir fins a prim properament.// S’està 

acabant el projecte, es preveu començar obra a finals de 2018 principi de 2019 

com a mostra. 

● Queixa per abandonament del carrer Maresme. 

● Queixa per perdre la placeta del Sagrat Cor, i demanda  de ser tècnicament 

imaginatius.// Dolors Feble explica que el pas d’autobusos funciona només per 

Marroc, evitant doblar sentit a Pere IV, i assenyala que al voltant de l’església 

apareixeran espais nous i que cal aprofitar l’eventual partida de TMB per 

consolidar nous espais. 

 

Punt 3. Informació de Ca l’Isidret 

El Conseller Francesc Carmona explica que divendres l’Ajuntament tindrà la recepció de les claus del 

Casal de Barri i de Gent Gran. Exposa que per l’ocupació de l’espai mancaran encara els serveis 

especificant que l’aigua ja es té i, pel que fa a la llum, es resta a l’espera. Estan pressupostats mobles i 

audiovisuals per BIMSA i marcats com a prioritat a resoldre en 1 a 2 mesos. Exposa la voluntat d’efectuar 

una jornada de portes obertes durant la Festa Major per procedir a ocupació definitiva posteriorment. 

Situa la cuina del restaurant del Casal a finals de juny. 

 

Preguntes: 

● Queixa de manca de resposta en relació la informació sobre canvis de terminis 

anteriors.// El Gerent manifesta que l’empresa incomplia reiteradament les 

dates proposades. Carmona exposa que la data de 28 de febrer va ser traslladada per 
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l’empresa al propi Regidor del Districte i d’Habitatge. Explica que l’empresa va 

fer fallida i que l’obra va ser assumida pels treballadors.  

● Demanda de condicions per tal de portar el bar.// El Gerent respon que serà un 

restaurant possiblement amb part de formació destinat a entitats del treball 

social amb relacionades amb la inserció. S’hi podran presentar entitats.  

● Demanda per saber si ja es tenen tots els mobles i si s’enretiraran les tanques 

perimetrals immediatament// El Gerent respon afirmativament indicant que 

només caldrà fer les petites instal·lacions relatives a cada equipament 

(muntatge audiovisual, mobles de fusteria). En relació a les tanques s’ofereix a 

revisar-ho concretament. 

 

 

Punt 4 Renovació dels membres del Consell Ciutadà 

La Consellera de Barri, Carlota Falgueras, exposa dins el marc de la participació a districtes i a ciutat és 

moment de renovar el Consell Ciutadà que explica com un òrgan consultiu i participatiu del Districte 

format per  entitats i ciutadans individuals provinents dels Consells de Barri. Es convoca dues vegades 

l’any, s’hi dóna informació sobre organització, infraestructures o per presentar els pressupostos 

municipals i els projectes de Districte o debats sobre ordenances, programes d’actuació. Demana que 

les persones interessades es posin en contacte o bé amb Pere Almera, tècnic de barri o bé amb ella 

mateixa.  

 

Punt 5. Torn obert de paraules 

● Demanda de llums més baixes perquè els arbres amb fulles fan ombra al carrer 

Paraguai. S’assenyala que també hi ha insectes quan creixen fulles.// El Gerent 

exposa consciència dels problemes d’arbrat al tram exposat. Proposa estudiar 

un canvi d’algun dels focus.  

● Queixa sobre l’estat de les voreres de Selva de mar per sota de Perú fins a 

Diagonal. // El Gerent convé amb la demanda i recull l’encàrrec, que fa 

extensiu a d’altres carrers, recordant que s’estan prioritzant obertures de 

carrers. La Consellera explica que Poblenou o front marítim poden escollir més 

escoles per pertànyer a una gran zona, estranya. També hi ha altres barres que 

només en poden triar 6. S’ha d’ajustar i no depèn de l’ajuntament sinó del 

Consorci. 

● Demanda sobra una hipotètica construcció d’un institut i per tal que Provençals pertanyi a 

zona 26 pel que fa a l’elecció de (més) centres educatius. Es ressenyen unes declaracions de 

Marc Andreu on el Conseller Tècnic hauria parlat de “les escoles entre Perú i Paraguai”. // 

Carlota Falgueras, Consellera de Barri i d’Educació explica que no està plantejat cap institut a 

Provençals, sinó el Maria Espinar, actualment en mòduls. L’altre institut en projectes és l’@22 

on hi ha els mòduls de Marià Espinar, l’Ajuntament cediria solar i el Consorci hauria de fer una 

inversió que, subratlla, no està prevista. Explica que hi ha d’altres barris que només poden triar 
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entre 6 centres. Explica que és complicat traçar camins escolars. N’hi hauria un molt avançat 

cap a l’escola Provençals i d’altres en espera de treballs per avançar. 

● Demanda per poder aparcar sense marcar zona verda. També hi ha un 

problema quan la gent jove ve a veure la família// El Gerent indica que moltes 

famílies tenen més d’un cotxe. Manifesta que l’àrea verda té sentit per 

protegir veïns a zones on gent que viu fora de Barcelona aparca per agafar 

transport públic Transport públic. Sobre freqüència al transport públic 

(autobús) explica que calen corredors per arribar a la futura xarxa bus amb 

freqüència de 5-8 minuts llevat bus barri. 

● Demanda d’element per regular velocitat de cotxes a Perú i Fluvià 

 

La Consellera Carlota Falgueras tanca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


