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BALANÇ DE GOVERN DE DISTRICTE
La Unió d’Associacions de Veïns/nes ha realitzat una enquesta en que es demanava l’opinió
sobre l’estat del barri en l’equador de mandat de l’actual govern de Districte.
Un total de 255 veïnes i veïns han donat la seva opinió. A continuació s’exposen els resultats:
Dades Tècniques
Mostra: 225 Veïnes i veïns (90 Hortes, 87 Santa madrona, 48 La França)
Període: Maig - Juny
Índex de Cronbach: 0,89% sobre 1
Metodologia: Escala Likert 1 al 5 (1 Molt malament o molt pitjor, 2 malament o pitjor, 3
ni be ni malament o ni millor ni pitjor, 4 be o millor, 5 molt be o molt millor). Els resultats
s’han arrodonit a l’alça en cas de decimals superiors a 8. Opinions i comentaris dels
ítems. I resposta Si /No
Resultats
BLOC 1 Situació del Barri:
1) En aquests dos anys al barri considera que ha anat a...
17% Molt Pitjor 32% Pitjor 35% Ni Pitjor Ni Millor 15% Be Molt Be 1%
2) Com considera que esta l’estat dels carrers
10% Molt Malament 37% Malament 25% ni Be ni Malament 20% Be Molt Be 8%
3) Durant aquest dos darrers la seguretat del barri a:
29% Molt Pitjor 37% Pitjor 19% ni Millor ni Pitjor 10% Millor 5% Molt millor
4) En referència a la neteja en el barri
40% Molt pitjor 48% Pitjor 12% Ni Millor Ni Pitjor 0% Millor 0% Molt Millor
5) En referència a la participació
0% Molt Pitjor 27% Pitjor 37% Ni Pitjor ni Millor 30% Millor 6% Molt Millor
6) En referència al Civisme
39% Molt Pitjor 41% Pitjor 14% Ni Pitjor ni Millor 6% Millor 0% Molt Millor
Donat que la pregunta 1 intervenen les respostes dels enquestats cal un factor de correcció en
funció de les respostes de la 2 a la 6.
Així doncs, considerant la pregunta com considera l’evolució del barri en aquests dos darrers
anys: 23,6% Molt Pitjor 38% Pitjor 21,4% Ni Millor Ni Pitjor 13,2% Millor 3,8% Molt Millor
7) Participa en els Consells de barri 201 No - 6 Si - 18 de vegades
Per què no participa: 187 de 201 afirmen que no serveix de res.
8) Coneix el nom de la Regidora : 210 No - 15 SI
9) Coneix a la Consellera de barri: 219 No - 6 SI

BLOC 2: COMENTARIS REITERATS
1) Estat dels carrers
- Molts carrers necessiten arranjament
- Hi ha poca il·luminació per les nits.
- Masses pintades
- Invasió de l’espai públic per part de bars i fruiteries.
2) Seguretat
- Es necessita més policia.
- No hi ha resposta per part de la Guàrdia Urbana durant la nit.
- Augment de furts.
3) Neteja
- Hi ha poca neteja
- Sembla que els veïns ens hem tornat més bruts.
4) Participació
- Hi ha hi ha més participació oberta als veïns que som els que vivim al barri.
5) Civisme
- Sembla que tot estigui permès.
- No hi ha respecte.

COMUNICACIÓ
A) EL NOSTRE BARRI
El mes de juliol va sortir el número 10 de “EL NOSTRE BARRI” amb el següents continguts:
a) Balanç del govern del Districte. En aquest article es publicava una enquesta a 225 veïnes
i Veïns als que se’ls preguntava sobre la situació del barri.
b) Reportatge sobre actuacions i objectius de l’ associació històrica ARHID.
c) Denuncia la situació de la plaça Tres Xemeneies.
d) Exposició de les mesures del govern per millorar l’espai públic.
e) Detall de les mesures per minvar les molèsties dels veïns per part dels organitzadors del
Picnik.
f) Denuncia de molèsties i sorolls de la plaça del Sortidor
g) Explicació del Pla d’Equipaments
h) Report del 10 concurs literari terra negre

B) WEB/TWITER/FACEBOOK
Durant aquest 2017 la Unió ha seguit actualitzant la web així com utilitzant twitter i facebook
per comentar temes d’actualitat.

C) BTV
Funicular: Denúncia sobre els treballs de manteniment del funicular en època escolar.
Cinema a la Fresca: La Unió manifesta que el cinema a la fresca no provoca tantes molèsties
perquè es redueixi les sessions.
Neteja: Es denuncia la manca de neteja al barri i l’incivisme.
Inseguretat: Denúncia sobre inseguretat. Robatori camió de butà.

CONCURS LITERARI TERRA NEGRE
Aquest any s’ha realitzat per desena vegada el concurs literari Terra Negre per a noi/es d’ 11 a
16 anys i persones amb discapacitats. En aquesta ocasió, s’han presentat 224 treballs en el
conjunt de les diferents categories. L’acte de lliurament de premis del 10è CONCURS LITERARI
TERRA NEGRE va tenir lloc el passat 27 de maig, .a la casa del Mar, on van assistir més de 188
persones.

En la Modalitat A va guanyar l’escrit “Escapant del Sofriment” de Walid Kraifa Bakkali quedant
finalista Anna Sala Jarque per “Cuando cierro los ojos”.

En la Modalitat B va resultar guanyador l’ escrit “ El somni de l’ Ahmed” de Hernan Jejan Ortega
i finalista Irene Martínez Aguilera per ¿Cómo te definirías?
En la Modalitat C va guanyar Marta Pueyo Santiesteban per “Llums de ciutat” i finalista Alba
Martínez Bringas per “On esteu”.

En la Modalitat D resultà guanyador Aitor Salgado per “la senyora Fina i els seus fantasmes” y
de la Modalitat E Elisabet Tur per “Estrella fugaz” i menció especial per Laia Paola Pérez per “El
valor de la vida”.
Durant l’acte va haver una representació dels nois/es de la Fundació Artesà i unes
interpretacions musicals al piano.

Tots els participants es van poder endur el llibre del 10è Concurs amb les obres guanyadores,
finalistes i publicacions, una medalla i un llibre de lectura.
Aquest acte no hauria pogut fer-se realitat sense la col·laboració que hem tingut per part de la
Fundació Privada Artesà, l’Escola Poble Sec, l’Escola Mossèn Jacint Verdaguer, l’Institut Bosc de
Montjuïc, la Sala Apolo, la Discoteca Plataforma, Brunch in the Park, l’Associació de Comerciants
i Serveis del Poble-sec - Paral·lel, l’Associació de Veïns i Comerciants de les Hortes de Sant
Bertran, Zona Sec Comunicació, la Casa del Mar i el Districte de Sants-Montjuïc.

DENÚNCIES AL DISTRICTE
A) Audiència Pública
A continuació es detalla les queixes presentades a diferents audiències públiques:
La Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec lamenta la rebaixa de 500 euros que em patit en
la subvenció. Si estudien el nostre projecte veuran que la major part del nostre pressupost es
destina al Premi Literari Terra Negra, que promou la lectura i la cultura literària entre els nois i
noies des de final de primària i fins a l’ESO. Volem destacar que en aquestes 10 edicions del
concurs han passat més de 4.000 obres. El descens de la subvenció posa en seriós risc aquest
projecte cultural que fins ara ha sigut tot un èxit.
Pel que fa a la seguretat al barri, volem destacar la resposta de l’últim consell de barri, on la
consellera del Poble Sec apunta que el barri es una zona d’actuació prioritària. La veritat és que
a Poble Sec no es veu a la Guàrdia Urbana ni al Cos de Mossos d’Esquadra. Ni se’ls veu ni se’ls
espera. I en quant a les dades que s’aporten al Consell de Presidència, Règim Interior, Mobilitat
i Seguretat son de tot el districte però també es presenten parcialitzades per barris no com vostè
diu en la seva resposta. Demanem que es realitzi un augment de la presència policial per fer un
barri més segur.
En el Consell Plenari de la setmana passada la Consellera Carolina va respondre, a pregunta dels
consellers de Ciutadans, que l’Associació de Veïns de la Plaça de les Navas ha trucat al districte
per informar que la plaça està més tranquil·la i que la situació ha millorat. Ahir vam fer una
reunió en que els veïns de dita plaça ens van negar que hagin trucat al districte per aquest motiu.
A més a més fa mes d’un mes que van escriure un correu electrònic a la consellera i encara
esperen resposta. La situació es preocupant ja que s’acosta l’estiu i la plaça continua tenint els
problemes de sempre. Cal una solució efectiva i rapida.
Finalment volem manifestar la preocupació dels veïns amb els serveis socials al barri. Ens han
arribat moltes queixes de veïns desatesos i amb llargues llistes d’espera. El Parc de les Hortes de

Sant Bertran i les seves proximitats s’han convertit en un campament de persones sense sostre.
N’hi ha que fins i tot dormen a les voreres. Al parc, en el qual hi ha un parc infantil, no s’hi pot
accedir i a més a més alguns sense sostre creen problemes. Volem saber quines actuacions
concretes fa serveis socials per tal de solucionar aquest problema que empitjora dia rere dia.

B) Denúncies presentades al Districte
-

Queixa sobre al soroll que provoquen els repartidors de butà.
Queixa sobre la revisió del funicular en època de col·legi.
Manca d’il·luminació a les Hortes de Sant Bertran.
Manca de neteja al barri.
Denúncia sobre vehicles abandonats.
Pregunta sobre l’horari de tancament de les botigues de queviures.
Pregunta sobre el per què de la reforma de la plaça del Setge i carrer Rades.
Queixa sobre l’increment de robatoris.
Queixa sobre les pintades a les portes de comerços i parets de pàrquings.
Demanda d’un pas de vianants a la vorera muntanya del Passeig de Montjuïc a la
cruïlla amb el Carrer de la Font-Trobada.
Demanda de gratuïtat del telèfon de la Guàrdia Urbana.
Queixa de la manca de rec en els carrers del Poble Sec.
Queixa sobre l’augment de persones sense sostre en el Poble Sec.
Queixa sobre persones que venen droga i llaunes en la zona Nou Rambla i Vila i Vilà.
Queixa sobre actes d’incivisme contra mobiliari urbà al Poble Sec.
Queixa sobre la situació del carrer Blai.
Queixa sobre alguns actes de la festa major sobretot al carrer Piquer.
Queixa sobre els excessius actes que es fan a la Plaça del sortidor provocant
molèsties als veïns/nes.
Queixa sobre l’horari de recollida d’ escombraries.
Queixa sobre l’incivisme a la Plaça de las Navas.

FESTIVAL ERÒTIC

La Unió va participar conjuntament amb els Conradson.com , l’Associació de Comerciants del
Poble Sec, Fundació Artesà, Plataforma, AAVV França Xica a l’organització del primer Festiva
Eròtic. Del 23 de març al 2 d’abril es van fer diverses xerrades sobre sexe en diferents punts del
barri així com actuacions diverses a la discoteca Plataforma-

CASA DE LA PREMSA

Durant aquest any s’ha continuat treballant en la comissió de la casa de la Premsa per aconseguir
que sigui un equipament pel barri.

NORMES DE PARTICIPACIÓ

Davant el projecte de l’Ajuntament de reformar les normes de participació la Unió va subscriure
el següent parer:
Reflexions Normes Reguladores de la Participació Ciutadana:
0.- Podem fer moltes Normes sobre la Participació i expressar públicament la importància que
té per a tots els Grups Polítics, però si no hi ha una voluntat política real, no solament teòrica, la
participació no deixa de ser paper mullat.
1.- A la documentació que se’ns passa s’expressa bones voluntats, com els altres mandats
municipals, però queda, al meu entendre, tot molt obert, sovint a criteri del Govern de convocar
o no els Òrgans de Participació.
2.- Amb el tema de la Iniciativa Ciutadana plantejar que per posar uns punts concrets a l’ordre
del dia s’han de recollir un nombre de signatures segons els districtes. Crec que això és totalment
inoperatiu ja que:
2.1.- El Plenaris de Districte es fan cada dos mesos i els Grups Municipals plantegen els punts
que han de tractar mitjançant les iniciatives que presenten. Que les entitats o col·lectius socials
hagin de recollir per lo general més de 1.000 signatures perquè es tracti un punt, quan si hi ha

una demanda social, segurament seran els mateixos Grups Municipals que presentin el tema,
no li veig massa sentit. A banda de l’esforç que representa per les associacions.
3.- Fins ara el Consells de Barri s’havien de convocar com a mínim 2 a l’any. Malgrat ser una
quantitat irrisòria ara encara es redueix més i passem a una. Es diu que se’n poden convocar
més per voluntat política o per iniciativa ciutadana, amb la corresponent recollida de signatures
si correspon aquesta última. No sé veure, l’òrgan de Comissió de Seguiment del Consell de Barri,
que és el que planteja els temes que s’han de tractar al Consell de Barri i temes concrets a
debatre.
Posar que es faran quatre sessions com a màxim no sé si es massa democràtic. Se’n haurien de
poder fer totes les que es considerin necessàries sense posar un topall.
4.- En quant a l’Audiència Pública passa el mateix, es redueixen a la mínima expressió.
Actualment es convocaven com a mínim 5 o 6 a l’any. Ara sembla que es vulguin fer desaparèixer
o bé que les entitats recullin signatures per convocar-les. Sincerament no veig cap millora amb
la participació sinó tot al contrari a no ser que reduïm la participació a la recollida de signatures,
en això si que “millorem” exponencialment.
5.- En quant a la Governança dels Processos (pag. 18 del document) La Comissió de Seguiment
del Procés Participatiu no sé si estem parlant de persones o entitats.
6.- A la part de L’Enfortiment Comunitari (pag. 31) pel que correspon al Suport tècnic a la
participació diu: “ Es fomenta també que els ciutadans no associats puguin disposar de
l’assessorament tècnic adequat....” Això com es concreta amb fomentar als ciutadans
individuals.
7.- El Sistema de Garanties (pag. 33) a la Comissió Assessora de Processos Participatius es diu
que estarà “integrat per persones expertes”... Això està bé, però qui determina l’expertesa. Es
pot caure fàcilment amb el clientelisme i amiguisme polític.
8.- Interpreto en el document que es dóna la mateixa importància a les persones físiques
individuals que a les associacions i col·lectius organitzats.
9.- No sé, però tinc la percepció que es vol donar molt protagonisme a la participació digital
enfront a la presencial. Deuen ser els nous temps.
10.- No trobo en quina antelació se’ns ha de convocar a les associacions i ciutadania en els
òrgans de participació. L’experiència ens ha portat ha rebre convocatòries d’un dia per a un
altra. Ho ha canviar-les el dia anterior per un tema d’agenda del regidor/a corresponent. Si fos
una qüestió puntual no hi hauria problema, però malauradament és més habitual del que
voldríem.
Hi ha molts altres temes com la Comissió de Seguiment de la Comissió de Govern que es convoca
abans de cada Plenari de Districte que tampoc el sé veure i que les associacions ens
assabentàvem dels temes que es porten al Plenari, amb la possibilitat de poder intervenir amb
el mateix si hi havia un tema que ens podia interessar.
Barcelona, 30 de maig de 2017

SEGURETAT
Durant aquest 2017 s’han realitzat 9 reunions amb els comandaments del Mossos d’ Esquadra i
de la Guàrdia Urbana y amb l’agent de la policia comunitària de la GUB. En aquestes reunions
s’ha analitzat els problemes del barri en matèria de seguretat. S’ha denunciat l’estat en que es
troben els parcs de les hortes, l’augment de persones sense sostre en la zona de les hortes, els
tags que inunden les persianes dels comerços i pàrquings, l’augment de robatoris en domicilis i
furts al carrer, la situació d’incivisme que es dona al barri i concretament a la plaça de les Navas.
Així mateix s’ha assistit e les reunions del Consell de Presidència del Districte. En aquest consell
s’han presentat dades de la situació en el Districte en matèria de seguretat en que reflecteixen
una disminució dels delictes. No obstant, cal pensar que hi ha molts furts que no es denuncien i
que no hi ha cap dada sobre la inseguretat subjectiva. Així mateix s’ha presentat la nova
normativa sobre civisme que aposta per una disminució de les sancions. La Unió creu que esta
be una acció pedagògica, sobretot a menors, però que els adults ja han assolit la maduresa per
discernir entre allò que està be i el que no. Cal remarcar que existeix entre les veïnes i veïns un
gran sensació d’impunitat vers els actes d’incivisme. En relació al tema de la policia de barri, no
s’ha aplicat encara al Poble Sec. Un altre punt en proposava Mesures de Govern per millorar
l’espai públic de Districte de Sants-Montjuïc. les següents accions:
1) Plaça Las Navas: Es reconeix un ús intensiu de la plaça i que en alguns casos són incívics.
Per tal de reduir aquesta intensitat, pel que fa als que juguen a pilota, el Districte obrirà
l’Escola Jacint Verdaguer aquest estiu. Així mateix, un equip de civisme farà un porta a
porta a tot el veïnat de la Plaça i recollirà les seves percepcions. Finalment, s’incorporarà
agents cívics a l’espai. Es comptarà amb les aliances de veïnat de la plaça i entitats i
col·lectius del barri. Pressupost de 156.000 euros.
2) Carrer Blai-Blesa, Nou de la Rambla i jardins Tres Xemeneies: Es reconeix una alta
concentració de locals que genera impacte als veïns/nes. Actualment s’està realitzant
una diagnosi. S’actuarà després de la diagnosi. Es comptarà amb les aliances de: locals,
veïnat i serveis del Districte i Seguretat. No s’especifica el cost de l’estudi.
3) Dispositiu de vigilància durant l’estiu d’espais públics per part de la Guàrdia Urbana per
incidir on hi hagi queixa dels veïns. Pressupost 57.000 euros anuals.
4) Activitats d’educació canina als jardins de les Hortes de Sant Bertran i Margarita Xirgu.
Com aliances Associació pel benestar del gos urbà i propietats d’animals. Pressupost de
12.000 euros.
5) Jardins de les Hortes de Sant Bertran: Degradació de l’espai i augment de persones
consumistes de substancies nocives per la salut. Es pensa com aliances a centres
educatius propers, veïnat i entitats. Pressupost 10.000 euros.
No s’ha notat cap canvi de la situació en l’aplicació d’aquestes mesures.

FILMACIÓ

Aquest 2017 la Unió AAVV ha realitzat un curt que es va estrenar durant els premis SecGuretat
el dia 1 de desembre.
La temàtica del curt ha estat una crítica a la postura del Districte d’ignorar completament a les
associacions de veïns/nes, així com una autocrítica a nosaltres mateixos.

A) Moments del rodatge

Durant el sopar de SecGuretat es van repartir 92 còpies del film i es pot veure a la nostre pàgina
web.

PREMIS SECGURETAT
El dia 1 de desembre es va celebrar el sopar SecGuretat on a més de ala projecció del curt es van
fer entrega de les medalles que atorga la Unió a aquelles persones que durant el 2017 es van
distingir en matèria de seguretat, associacionisme o acció rellevant al barri. El sopar es va fer a
l’Hotel Grums i van assistir 92 veins/nes a més d’altres convidats.

Els guardonats, amb medalla i diploma, van ser: Sr. Tomás Vázquez, Sra. Núria Prats, Sra Noemí
Villegas, Joaquim Arandes, Sr. Cristòfol Bonet, Sr. José Ángel Burrel, Sr. Jesus Hernando i Sr.
Ricardo Salas.

PLATAFORMA SANTS MONTJUÏC
En aquest 2017,en hem continuat reunint amb els companys d’altres associacions de veïnes i
veïns del Districte per tal de portar una línia unificada de les associacions vers les peticions al
Districte. Tothom constata la manca de voluntat de diàleg per part del Districte així com les
formes i maneres dels que formen el govern del Districte.

RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

La Unió conjuntament amb la Associació de Pares amb discapacitat Psíquics del Poble Sec cursos
de relaxació, ioga i grafomotricitat dirigit a millorar terapèuticament la qualitat de vida i àrea
personal de persones amb discapacitat intel·lectual.

RELACIONS AMB EL DISTRICTE

Durant l’any s’han fet 6 peticions de reunions amb la Regidora. Després de donar-nos diverses
dates per aquesta reunió s’han anat anul·lant cadascuna d’elles per part de la Regidora. La Unió
entén que un deure de la regidora és atendre les demandes dels veïns/nes i de les seves

organitzacions, cosa que durant aquest any no ha fet. La regidora ens ha derivat a la
comissionada i al Conseller Tècnic quan creiem que és necessari parlar amb la regidora com a
màxim responsable. Des de la Unió es constata que és la regidora més llunyana després de l’antic
regidor Jaume Asens.
S’ha participat en el Pla d’Equipaments del Districte que durant el 2018 s’anirà concretant.
Per últim també s’ha `participat en els Consells de Barri presentant les queixes que s’han detallat
anteriorment.

MEMÒRIA ECONÓMICA

CONCEPTE
Lloguers
Serveis exteriors
Publicitat
Allotjament dietes
Treball empreses externes
Altres despeses
Material fungible
Material no fungible
Activitats
Subvenció Ajuntament
TOTAL

INGRESSOS

DESPESES
1.200,10 €
457,34 €
851,90 €
1.330,00 €
2.584,83 €
753,65 €
821,77 €
1.650,41 €

7.650 €
2.000 €
9.650€

9.650€

