Districte de Sant Martí

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Data:
Caràcter:
Horari:
Lloc:

Dijous, 27 de febrer de 2020
Sessió extraordinària. Procés participatiu PAM i Pressupostos Participatius
De 18:00 hores a 20:00 hores
Casal de Barri Vila Olímpica

Assistència
Nombre de participants:
Nombre de persones inscrites:
Edat mitjana:
Gènere de les participants:

45
36
A partir d’enquestes omplertes (aprox. 60 anys)
Femení (19), Masculí (17), No binari (0).

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius
Debat en grups sobre les propostes del PAD
Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius
Altres observacions rellevants sobre la trobada

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de
forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als
10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Martí és de 9 milions
d’euros.
En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes
que presenta inicialment el Districte de Sant Martí al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en
l’àmbit objecte del Consell.
La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la
ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de
Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes
d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”.
Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides
de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD
Títol de la proposta

Descripció de la proposta

Equipament esportiu per a la
pràctica del hoquei

El CE Barcelona Tsunamis no disposa de pista per tal de
desenvolupar la seva activitat esportiva. Tampoc disposa de
local social per a l’entitat. Es proposa construir un equipament
esportiu a la Vila Olímpica per tal de donar resposta a aquesta
necessitat (l’entitat desenvoluparà la proposta)
La zona d’oci nocturn del c/Trias Fargas genera molts
problemes de convivència: soroll a la sortida de metro, al
carrer, actituds incíviques, etc. Es proposa que l’Ajuntament
incorpori al PAD el tancament d’aquest espai d’oci nocturn,
igual que es farà amb la zona del nou Port Olímpic.
Es requereix disposar de titularitat municipal d’aquests
terrenys per tal d’impulsar uns nous usos que substitueixin
l’oci nocturn
Desplegar i reforçar la presència d’agents cívics i de policia a la
zona d’oci nocturn del c/Trias Fargas per tal de fomentar el
civisme. De forma complementària, comptar amb la
col·laboració del sector hoteler en la sensibilització dels
visitants sobre aquest aspecte.
Només un costat de les andanes disposa actualment de
sortida. Cal construir una sortida per l’altre costat com a
mesura de seguretat i en cas d’emergència.

Acabar amb l’oci nocturn a c/Trias
Fargas

Recuperar la titularitat de gestió
dels locals de c/Trias Fargas-Psg
Marítim per part de l’Ajuntament
Foment de la convivència a la zona
d’oci nocturn del c/Trias Fargas

Instar la Generalitat a que
construeixi una sortida
d’emergència a la parada de metro
de Vila Olímpica
Fomentar la convivència al carril
bici de c/Trias Fargas
Construcció d’una residència de
gent gran en modalitat co-housing
Crear nous espais d’esbarjo per a
gossos
Construcció d’habitatges socials i
d’un mercat municipal modern a
l’espai de Wad Ras
Impulsar la gestió municipal del
centre comercial El Centre de La
Vila
Situació del Port Olímpic després
de la remodelació i canvi de gestió
Casal de Gent Gran a la Vila
Olímpica

Poda d’arbres al c/Salvador Espriu i
davant del Front Marítim

Augmentar el control policial i les sancions als ciclistes que no
respecten les normes i que generen problemes d’incivisme al
carril bici del c/Trias Fargas (davant del metro)
Construir una residencia de gent gran gestionada pels
mateixos usuaris a través d’una gerència.
Només es disposa de l’espai d’esbarjo per a gossos que hi ha
situat al costat del metro de Vila Olímpica. Es proposa estudiar
i impulsar noves ubicacions al barri de la Vila Olímpica.
Implantar el projecte presentat pel veïnat el 2006, el qual
contemplava la construcció d’habitatges socials i d’un mercat
municipal modern a l’espai que actualment ocupa la presó de
Wad Ras.
Signar un conveni entre l’empresa propietària i l’Ajuntament
per tal de municipalitzar la gestió i revitalitzar l’espai del
centre comercial El Centre de La Vila
Informació al veïnat i propietaris de vaixells sobre la situació
del Port Olímpic amb el canvi de gestió estatal a municipal:
remodelacions futures, quin seran els preus establerts, etc.
Fer un Casal de Gent Gran a la Vila Olímpica que compti amb
punts de trobada i no només amb tallers puntuals com al
Centre Cívic. Possible aprofitament dels locals del port que
quedarien lliures, com per exemple el Casino de Barcelona.
Poda més freqüent dels plataners c/Salvador Espriu, dels
arbres del barri en general per evitar al·lèrgies i brutícia, i la
substitució de les espècies que han desenvolupat alçades
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Fomentar el civisme al Parc de
Carles I
Manteniment Parcs i Jardins

Reforç Guàrdia Urbana
Podar exhaustivament els
plataners del barri

Buscar millors solucions per a l’oci
nocturn de la Vila Olímpica
Condicionament i regulació del
Vòlei a la platja

Restricció de les terrasses dels
restaurants del Port Olímpic
Millorar l’accessibilitat al Port
Olímpic
Creació del Mercat Municipal de la
Vila Olímpica
Reducció de la venda ambulant

Construcció d’una residencia per a
gent gran a la Vila Olímpica
Manteniment de material i
equipaments públics
Pla de gestió de solars buits
Prescindir de la figura de l’agent
cívic
Potenciar l’Arxiu històric del
Poblenou
Instal·lar mecanismes de reducció
de velocitat al lateral de la ronda
litoral
Total de propostes realitzades

davant del Front Marítim
Fomentar el civisme al Parc de Carles I (grafits, neteja,
campanyes d’informació, penalitzacions, etc.)
Més manteniment per part de Parcs i Jardins de les illes de
Creu Cases, Mercè Plantada i Alícia de Larrocha. Realitzar
també més campanyes de convivència pels gossos i fer reforç
del servei dels Agents Cívics.
Més presència de Guàrdia Urbana al barri de la Vila Olímpica,
acompanyat d’un sistema de penalització amb treball social.
Aquests arbres produeixen un pol·len que és molt perillós per
a les persones que tenen al·lèrgia. També s’hauria de fer una
millor tasca recollint les fulles per tal d’evitar que taponessin
el clavegueram.
El fet de treure l’oci nocturn de Vila Olímpica només
aconsegueix desplaçar-lo a altres indrets. S’haurien de buscar
altres solucions.
L’increment de persones que actualment practica aquest
esport a la platja ha produït molèsties als veïns i veïnes del
barri. La regulació de la quantitat de jugadors o el reg de la
platja per tal de no aixecar massa pols són possibles solucions.
Actualment la quantitat de terrasses dedicades a la
restauració és molt elevada. S’ha de deixar que les persones
també tinguin la possibilitat de passejar-hi.
Actualment només hi ha dues vies d’entrada al port. S’ha
d’estudiar la possibilitat de millorar-hi l’accés i fer-lo més
accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
El barri no disposa d’un mercat municipal i és una de les
reivindicacions històriques del veïnat.
La quantitat de persones exercint la venda ambulant ha
crescut molt durant els darrers anys i es considera necessària
la seva regulació i reducció.
El barri no disposa d’una residencia per a la gent gran i es
considera una necessitat que va en augment.
Cal impulsar una millora en el manteniment de bancs,
papereres i equipaments a la via pública.
Realitzar un pla per a la gestió dels solars buits del barri per tal
d’evitar l’especulació.
La manca de competències d’aquesta figura per penalitzar
actituds incíviques es considera prescindible.
Dotar-lo de recursos i mecanismes de difusió.
L’objectiu és el de reduir la velocitat dels vehicles, disminuir
les emissions de CO2 i també reduir l’impacte sonor
29
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3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1
Títol del projecte

Descripció del projecte

Reg jardins amb aigua del freàtic

Fer servir l’aigua que tenim en circuit freàtic per regar els
jardins de les 12 illes del barri i jardins que formen part del
disseny del barri. Actualment són regats amb aigua de boca, la
qual cosa suposa uns 19.000m3 d’aigua anual.
Millorar l’enllumenat del Carrer
La il·luminació actual és insuficient a la nit i a la matinada, i
Moscou
genera percepció d’inseguretat i actituds incíviques.
Millorar l’enllumenat del Carrer
El carrer Rosa Sensat es queda a les fosques repetides
Rosa Sensat
vegades, i genera percepció d’inseguretat.
Corda d’accés a la platja
Incorporar una corda que faciliti l’accés a la platja (a l’aigua) a
la gent gran.
Regular el recorregut de bicicletes i Pintar el recorregut que han de seguir les bicicletes, patinets
patinets a l’Avinguda Icària
elèctrics, etc. a la part habilitada del centre de l’Av.Icària.
Semàfors intel·ligents
Posar semàfors intel·ligents a la Vila Olímpica.
Manteniment de les llambordes del Hi ha problemes amb l’estat de les llambordes i els desaigües
tram del C/Ramon Trias Fargasper dins de les finques del C/Moscou 4,6 i 8.
C/Moscou
Regular tràfic d’entrada a la Ronda Canvi del sentit de la circulació del C/Ramon Trias Fargas
Litoral
(sentit únic), eliminant el sentit ascendent, ja que es genera
molta acumulació de cotxes, sorolls, etc.
Nova vorera a la sortida de metro
Posar una altra vorera a la sortida del metro Ciutadella-Vila
Ciutadella Vila Olímpica
Olímpica.
Instal·lar senyals per fomentar el
Al C/Ramon Trias Fargas i Moscou calen moltes
civisme
senyalitzacions sobre incivisme, multes, prohibicions i
senyalitzacions pensades pels visitants.
Il·luminació illes Ramón Turró-Llull- Revisar il·luminació pública de la illa Pamplona – Llull- Àlaba –
Zamora-Àvila
Ramón Turró, fer partícips als veïns del disseny del projecte,
mantenint les llums singulars.
Millora de la mobilitat de la cruïlla
Vorera amb intensitat de pas de persones (de les més intenses
C/Ramón Turró/Moscou/Salvador
de la Vila Olímpica) i “cul de sac” del pas de cotxes i carril bici
Espriu
damunt de la vorera.
Adequació i plantació dels jardins
Reordenació de la plantació d’arbres.
de Creu Cases, Mercè Plantada i
Alicia Larrocha
Clavegueram dels jardins de Creu
Xarxa d’evacuació de l’aigua dels jardins indicats i correcció al
Cases, Mercè Plantada i Alicia
clavegueram públic.
Larrocha
Rehabilitació dels jardins interiors: Entre aquests carrers hi ha tres jardins d’interior d’illa
Zamora-Llull-Alaba-R.Turró
consecutius i dos d’ells públics. S’han degradat en l’aspecte
urbanístic, de gestió i paisatgista, s’ha perdut part de
l’essència original de recuperar el Pla Cerdà i els seus interiors
d’illa; en un espai singular i potser únic de Barcelona.
Millora i manteniment dels jardins Aquest espai està totalment abandonat. El llac i el canal
de Carles I
perden aigua per la paret que dóna al C/Moscou, els jocs
1

La informació ampliada els projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i ha estat publicada a la
plataforma Decidim.barcelona.

4

Districte de Sant Martí
Direcció de Democràcia Activ a i Descentralització

Reforma de la plaça dels Campions

infantils estan fora de la normativa i cal renovar-los.
Rehabilitació dels equipaments ja existents.
S’hauria de fer una reforma a la plaça dels Campions per
facilitar l’accés i l’ús de la plaça per part del veïnat.

Total de projectes realitzats

17

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada
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