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Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Assumpte  Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Lloc Centre Cívic del Besòs - Rambla Prim, 87 

Data – Hora 23 de març de 2017, a les 18.30 h (s’inicia la sessió a les 18.45 h) 

Assistents Josep M. Montaner President (s’excusa) 

Marcelino Sánchez Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic (s’excusa) 

Jordi Martin Conseller 

Ainhoa Ruiz Consellera 

Manuel Gallardo Conseller 

Silvia López Consellera 

Josep Garcia Puga Gerent (s’excusa) 

Sergi Alcón Conseller 

Fernando Gómez Conseller 

Emilio Nuñez 
Policia comunitària 
(equip GU Sant Marti) 

Pere Almera 
Coordinació Actuacions 
Franja Besòs 

Assumpta Martínez Tècnica de Barri 

Entitats Santos Pérez AVV Maresme 

Máximo AVV  

Francisco Abad AVV Besòs 

Balbino Pagan AVV Besòs 

Enrique Navarro AVV Zona Forum 

Carme Martínez AVV Zona Forum 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
lameva.barcelona.cat/santmarti 
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Jose Manuel AVV Zona Forum 

Merche Teruel 
Assoc. Comerciants  
Xavier Nogues 

David Martin Escola Eduard Marquina 

Dora Escobar 
Associació de dones  
AMBAR PRIM 

Fabiana del Gemio 
Assoc Enxarxa 
Pla Comunitari Besòs Maresme 

Belen Ayala i  Assemblea de Joves Besòs 

Joan Martínez Assemblea de Joves Besòs 

Salvador Torres 
Parròquia de 
Sant Paulí de Nola 

Norberto Sinatra Som Memòria 

Jose Luis Sánchez Ciutadans 

José Gracia Ciutadans 

Nombre de ciutadans a títol individual: 50 persones 

Ordre del dia: 

 Servei de Prevenció i Convivència del districte 

 Guardia Urbana 

 Pla de Barris Besòs-Maresme 

 Renovació de membres del Consell Ciutadà 

El conseller, Jordi Martin, dona la benvinguda als assistents i excusa al president, el conseller 

tècnic i el gerent per trobar-se’n acompanyant a les famílies del carrer Llull. 

Presenta als membres de la Taula: Marcelino sots president del Consell de Barri, Guillem Peña 

coordinador del Servei de Prevenció i convivència,  Emilio Nuñez, policia comunitària de l’equip 

de Guardia Urbana del Districte de Sant Marti, Miquel Izquierdo coordinador del Pla de Barris al 

barri de Besòs Maresme i Assumpta Martínez, nova tècnica de barri del Besòs i el Maresme. 

Fa proposta d’organització del temps: 30 min per cada punt i una hora de torn obert. Després 

de cada exposició es farà torn de preguntes. 
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Servei de Prevenció i Convivència: 

Breu presentació del conseller Jordi Martin del servei  a través d’una petita introducció: 

El Servei de Prevenció i Convivència (a partir d’ara SPC). Aquest servei pertany a la Direcció 

de Serveis a les Persones i al Territori. Abans de continuar descrivint el servei considerà oportú 

transmetre que entén per Seguretat “Un estat en què les persones poden exercir el seus drets i 

llibertats” Les funcions de l’SPC són vetllar perquè els ciutadans tinguin unes condicions de 

vida bàsica i un reconeixement a la seva dignitat. I sobre tot des d’un vesant molt comunitari. 

Treballen directament amb el territori, amb el veïnat, entitats... Considera que cal fomentar el 

contacte directe amb el veïnat i sobre tot donar molt de prestigi a les tasques de prevenció del 

conflicte.  

Pel que fa a la part de seguretat, fa uns  mesos s’ha presentat un Pla per la Guàrdia Urbana on 

s’implementarà en un futur la policia de proximitat. Un Guardia Urbà referent del barri fent 

acompanyament amb principis de proximitat, al costat del territori, avançar-nos per evitar els 

conflictes i amb tota la transparència possible. I també incrementar les diferents taules existents 

al barri. 

Presenta a l’equip de SPC: Guillem, Amaia, Alberto, Lucia i Lito. 

Pren la paraula Guillem Peña 

Fa cinc anys que s’està treballant al districte. Són 10 professionals (educadors  socials i 

treballadors comunitaris).distribuïts en diversos equips. Destaca que al barri del Besòs i el 

Maresme hi ha dos equips específics: El servei d’intervenció en espai públic (SIEP) i el servei 

d’intervenció a les comunitats de veïns i veïnes. Aquests dos equips treballen conjuntament en 

zones d’alta intensitat. Exerceixen les seves funcions com a mediadors a l’espai públic i a les 

comunitats  de veïns. 

La missió del SPC és treballar per la promoció de la convivència, la participació i la cohesió 

social. És un servei de proximitat del territori. Treballen sobre els conflictes d’origen social i els 

conflictes relacionals. 

Tipologia d’actuacions: 

 Conflictes interpersonals i grupal a l’espai públic. Aborden temes com el lloc de pilota 

(conseqüències o l’ús que se’n fa); mobiliari amb desperfectes, quan se’n fa un mal ús. 

Aquestes incidències les fan  arribar als departaments corresponents. 
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 Assentament, ocupacions de naus: no s’actua però es coordinen amb el serveis 

municipals que pertoquen. 

 Oci nocturn en locals impacte amb els veïns o soroll en l’espai públic. 

Escales de veïns: 

Acompanyen en processos organitzatius, de participació, de neteja, gestió econòmica o de 

convivència. Assessoren en temes de legislació, participar en assemblees de veïns, reunions... 

Treballen a curt, mig i llarg termini. Es mira qualsevol tipus de casuística que es puguin donar a 

l’escala i es treballa. 

Sobre Estat físic, patologies estructurals i ascensors: Assessoren i acompanyen als veïns a 

entendre les gestions a fer acompanyament a les dependències corresponents. 

Dades 

 intervenció en espais  58 espais i amb  joves incívics 

 comunitats de veïns 150 intervencions; diagnosticades 402 comunitats 

 projectes 23 processos consultius i participatius, espais de convivència i 

 oci nocturn / adolescents / ... 

 taules de treball 7 

Participants 1.600 

 processos participatius: Palerm, Alfons el Magnànim 

 taules de salut, comunitat, prevenció 

 espais d’oci nocturn 

Explica que a partir del mes de maig començaran a treballar 4 agents cívics al barri. Tenen com 

a encàrrec entre d’altres, fer rutes cíviques: Alerta o informa al ciutadà de situacions que puguin 

ser incíviques, relació amb els gossos... I també la possibilitat dels veïns a poder interpel·lar-los 

en relació a consultes o situacions de l’espai públic o civisme. 

Línies de treball 2017 

 Augment del servei: s’amplia l’equip amb 3 professionals més a nivell de districte. 

 Joves i consum d’alcohol o tòxics: ja s’està treballant actualment a través d’una taula 

d’adolescents amb joves i serveis socials, instituts 

 Prevenció de conductes masclistes 
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 Dones i espai públic: Aprofundir en la mirada de la dona i detectar els elements que 

interfereixin en la seva seguretat 

 Interculturalitat / Intereligiositat: Ja s’hi està treballant 

Contactar amb el servei: 

 contacte directe amb els 4 professionals 

 via l’OAC amb instància (pl. Valentí Almirall) 

 IRIS adreça web 

 la  tècnica de barri 

 qualsevol altre tècnic/a que pugui estar pel territori 

S’obre el torn de preguntes 

Veïna: 

Manifesta les molèsties de les bicicletes per la rambla Prim. 

Veí: 

El mateix, les bicicletes que van per les voreres. 

Veïna: 

Manifesta les molèsties que pateixen els veïns de la zona rambla Prim / Diagonal quan hi ha 

esdeveniments zona Fòrum: Brutícia en les zones enjardinades, d’accés al metro “Maresme-

Fòrum”...Vol que es tingui en consideració. 

Veïna: 

Demana que es parli en castellà per la gent que no ho entén. 

El conseller pregunta si hi ha algú que no entengui el català. Ningú respon. 

Veïna: 

Manifesta la seva preocupació i vol orientació pel que fa a: 

-les molèsties que pateix degut al tipus de joc de pilota d’un nens (dirigeixen  la pilota cap a les 

finestres, en la zona Palerm-Marsala) 

-les persones que pugen la bicicleta per les escales i embruten les parets 

-la forta olor a droga que ha d’ensumar. Fa dos anys que es va denunciar però no te resposta 

-actitud incívica de les persones que van en bicicleta per la vorera quan se’ls diu alguna cosa 

Conclou dient que se sent maltractada i abandonada. Que no es té en compte el barri del 

Besòs. 
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Conseller, informa a la Sra. que en Guillem SPC pren nota. 

Veïna carrer Catània 

Manifesta el seu malestar per l’ús que es fa del camp de futbol Besonense. Hi fan un munt 

d’activitats, diu que se celebra tot. Franja horària de 7 del mati a les 23 h. Despesa exagerada 

de consum elèctric per l’ús que se’n fa. 

Manifesta que fa 6 anys que ho estan dient i no han rebut resposta 

Comenta que els professionals del SPC donen consells però no es resol. 

Conflicte al carrer: batudes de la policia però segueix el conflicte. 

Máximo (AVV) 

Explica breument incident que es va produir a la rambla Prim (davant del menjador social 

Gregal) entre un usuari del menjador i una persona d’un altre barri. 

Demanda presència policial durant les hores que està funcionant el servei de menjador. 

Veí carrer Jaume Huguet 

Exposa la manca de control de les plagues existents de coloms, rates i gats. I les persones que 

els donen menjar. 

També explica que tant l’edifici com la plaça estan molt bruts 

Veïna: 

Queixa sobre joves entre 14 i 16 anys que fan servir els bancs com si fossin pistes de skate. 

El conseller fa retorn d’algunes qüestions i d’altres comenta que es donarà resposta a través 

de la intervenció de la policia comunitària. 

- Sobre la Zona Fòrum està prevista una reunió en relació a l’activitat TELECOGRESCA el 

proper 28 de març i un altre reunió  per planificar tot l’any sobre els grans esdeveniments. 

- Bicicletes: l’Ajuntament està ampliant els carrils bici. Li consta que hi ha hagut més de dos 

mil sancions a ciclistes.  El  problema és més global, de difícil solució a curt termini  i poc a 

poc, amb la participació dels diferents agents que actuen al territori s’anirà reduint aquestes 

situacions i l’impacte. 

- Espai Esportiu Francesc Abad: Mirades diferents dels veïns sobre l’ús de la pilota. Sobre 

l’ús del camp de futbol la idea és que hi vagin tots els nens. Des del Pla de Barris es vol 

potenciar perquè tots els nens gaudeixin dels espais, dins dels horaris establerts. Cal 

mirar-ho. Al carrer Oristany va haver una Intervenció del Serveis de Prevenció molt 

interessant que es podria replicar. 
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- Plagues: L’ajuntament ha començat a fet una acció en diferents parcs perquè els coloms 

no es puguin reproduir. La situació que planteja el veí és més complexa. El SPC ho coneix 

i s’està estudiant possibles solucions.  

- El SPC prendrà nota i es miraran tots el temes:  

- Sobre el menjador ha estat un fet puntual. Explica que amb la remodelació del menjador es 

farà una recepció i les cues no es faran a la porta. Això pot resoldre algun conflicte veïnal 

que s’hagi pogut generar. 

- Sobre embrutar les escales amb les bicicletes. Comenta que aquest motiu no es pot 

sancionar. No es pot prohibir que un veí pugi la seva bicicleta Es un conflicte d’escales. 

A les qüestions plantejades, comenta que amb la presència dels diferents serveis es puguin 

anar reduint aquestes situacions. 

POLICIA COMUNITÀRIA 

L’Emilio Nuñez, que pertany a la policia comunitària, equip dins de la Guardia Urbana.- Treballa 

al districte des de l’any 2011. Explica que les demandes es fan de reacció, segons trucada al 

112 o 092. L’any 2016 al Districte de Sant Marti van rebre 26.286 demandes i en van gestionar 

41.117 incidents. Es dona resposta a través de: telèfon, e-mail, visita. 

Funcions pròpies de prevenció i resolució de conflictes: 

-Contactes amb la comunitat: Veïns en conflicte 

-Xerrades escoles, assetjament, Cyber bulling 

-Serrades als Casal d’avis seguretat de gent gran 

-Seguretat vial a les empreses 

-Treball de proximitat amb les AVV i comerciants: Molt útil per planificar serveis reduir les 

problemàtiques  

-Anàlisi de dades: De l’IRIS, telèfon del civisme (900 226 266 gratuït). S’ha de fer servir per 

temàtiques que no tinguin un caire d’urgència. 

Per a les urgències s’ha de fer servir 112 o 092 

Resposta: Via e-mail, telèfon 

Explica que hi ha queixes que no es responen, per la prioritat de serveis però no vol dir que no 

s’estiguin treballant i no es controlin. 

Les queixes més recurrents son les relacionades a les molèsties en l’espai públic. Quan hi ha 

moltes trucades de la mateixa problemàtica. 
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Hi ha un equip dins de la guàrdia urbana, equip seguiment de vigilància als espais públics: Els 

agents poden anar uniformats o de paisà. Arran de l’estudi que fan de les trucades, s’elaboren 

els punts conflictius i quinzenalment fan seguiment. Es realitza un estudi quinzenal per veure si 

s’han reduït i també pel que fa a les franges horàries. 

Remarca que la tasca que desenvolupa la Guardia Urbana no la podrien fer sense el treball de 

coordinació i col·laboració amb d’altres serveis/tècnics del districte, educadors de carrer, agents 

cívics,... és bàsic per poder donar millor resposta a les demandes. 

Explica  tots els espai on hi ha participació de Guardia Urbana: 

- Reunions amb AVV 

- Comerços 

- Eixos comercials 

- Patrullatges a peu 

- Campanyes informatives 

- Sancions 

- Patrullatge mixta: ME i GU 

- També intervenció en mediació entre veïns i locals 

- Consell de barris 

- Serveis de mediació 

Anàlisi de resultats: Avaluació de la problemàtica i les accions que s’han fet si perduren al llarg 

del temps i si cal fer alguna esmena. 

S’obre el torn de preguntes: 

Veïna:  

Orienta per què deixin de patrullar amb el cotxe i ho facin a peu i en hores puntes. Dona més 

seguretat. Valora en positiu que els veïns puguin trucar a la Guardia Urbana però no és 

suficient. Exposa que actualment el barri del Besòs i el Maresme viu amb gran inseguretat i que 

anteriorment mai havien denominat al barri del Besòs i el Maresme com un punt negre. Hi ha 

una manca de civisme terrible, reconeix però certs canvis. Demana presència policial per 

ensenyar civisme. Valora que posin el barri molt bonic però sense seguretat no és amable. 

Manifesta trobar a faltar en el consell de barri a d’altres veïns. 

Conseller: 

Demana si us plau que no es facin comentaris que pugui ratllar la xenofòbia. La veïna demana 

disculpes i manifesta que poder no s’ha explicat o n’ l’ha entès però en cap moment vol fer cap 
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comentari discriminatori. Diu que hi ha persones que no compleixen les lleis i que els agents de 

GU estan per fer-les complir. 

Veí: 

Demana que els veïns no es barallin. Considera a la Guardia Urbana que no és la responsable, 

és un tema polític. Explica que al barri hi ha un gran problema, i que la situació és 

inaguantable. Estan cansats de demanar  la reunió de Guardia Urbana i Mossos d’ Esquadra i 

que les AVV també estiguin al cas.  

Descriu l’episodi del passat 11 de març al carrer Palerm: conflicte entre dos col·lectius on va 

haver una amenaça de mort verbal i amb pistola. Van trucar als Mossos d’Esquadra i van trigar 

en arribar. També van intentar localitzar a la tècnica de Prevenció i no va ser possible trobar-la. 

Considera que el Districte no dona resposta. Es van posar en contacte amb el SPC i s’estan 

ocupant. Demanda de trobada entre veïns, Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra. 

També anomena diversos problemes: 

 Top Manta 

 Venda il·legal de productes al pisos 

 Màfies per a l’ocupació dels pisos 

 Sobre els pisos tapiats / ocupats: Als veïns els agrada col·laborar amb el Districte però 

aquest no dona cap informació. Volen saber quines gestions ha fet l’Ajuntament amb els 

propietaris. Considera que aquesta manca d’informació genera molt malestar. Manifesta 

que l’Ajuntament demana molta informació als veïns i a canvi aquests no reben cap de 

part de l’Ajuntament. 

 Punxades dels comptadors de la llum i del gas: Els tècnics comenten que es pot produir 

alguna desgràcia. 

 No estan en contra de la gent que ocupa pisos sinó de les màfies que hi ha al barri. 

 Pisos turístics, diu que la gent marxarà. 

 A l’estiu hi ha molt poca presència de la Guardia Urbana. 

 Valoren que la coordinació entre Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra no és bona, i diu 

que és un tema polític. 

 Demana augment a 3 motos de Guardia Urbana. 

 Demana informació sobre desallotjaments i que es tornen a ocupar: per això torna a 

reclamar la reunió. 

 Demana solidaritat amb els veïns de Josep Pla. 
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Veïna: Presidenta de la comunitat carrer Trapani, 7 

Valora molt bé les iniciatives i els propòsit de l’Ajuntament però hi ha una realitat que ella valora 

molt greu: el seu barri no és una barri, és un gueto. Abandonat a nivell de rehabilitació, els 

pisos son xaboles verticals. 

Blocs que estava previst enderrocar-los però el Patronat no ha donat resposta. Explica els 

problemes d’aluminosi, humitats, parets que cauen, mitjaneres que cauen... També problemes  

de convivència amb veïns okupes xoriços, narcotraficants, drogoaddictes i de tenir por i sentir-

se abandona per l’administració. Vol protecció. 

L’Ajuntament està arreglant blocs sencers de gent que els ha ocupat il·legalment i ella que és 

propietària, però sense recursos, no pot fer front a la despesa per arreglar el seu habitatge 

afectat. Se senten discriminats. 

Manifesta finalment, que des de la rambla Prim fins al barri de la Mina, no és un barri, sinó un 

gueto. 

Máximo AVV Besòs: 

Exposa que a la rambla Prim han posat un estacionament de càrrega i descàrrega. Entre les 14 

i les 15 h els camions estan amb el motor encès i fan molt de soroll. Demana que es controlin 

els decibels. La demanda la fa a la Guardia Urbana. 

Merche Teruel Assoc. Comerciants Xavier Nogués 

Manifesta l’agraïment als veïns de poder estar treballant al barri des de fa 50 anys. Valora que 

la transformació que s’està produint al barri, cal viure-la amb il·lusió i esperança. Sobre la 

problemàtica que s’està vivint, considera que tenen una solució molt complicada. L’associació 

de comerciants demana que s’estudiï dins el pla de barri, que retorni una seu permanent de la 

Guardia Urbana. Pel que fa al mercat setmanal, al carrer d’Alfons el Magnànim, els comerciants 

van acollir molt bé a aquest grup. En un primer moment l’organització era bona. Actualment 

però, comenta que cal vigilar l’ús que en fan, és irregular tant pel que fa al muntatge com a les 

llicències. Aquests fets estan afectant  a la convivència. Demanda: A l’hora del muntatge (7 am) 

i del tancament, s’hi passi una unitat de la Guardia Urbana. Manifesta també la gran pressió 

que viuen els comerciants amb les grans superfícies properes al barri. 

Veïna: 

Transport: Es queixa del mal us que fan alguns infants i adolescent del tram. Valora: presència 

d’un vigilant 
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Santos President AVV Maresme 

Manifesta que l’exposició feta per l’agent de la Guardia Urbana és molt bonica però no real. 

Considera que han de tenir més presència. Fa demanda de policia de barri. Reclama que es 

tornin a fer trobades entre policia de barri i les entitats. Manifesta també la preocupació pel mur 

del la fàbrica abandonada ubicada al carrer Maresme, 37-57. Desconeix la situació en l’interior. 

En Jordi Martin, conseller, fa retorn: 

- En referència al carrer Maresme, des de l’AVV han fet una instància. El Districte se n’està 

ocupant. 

- Demana espai perquè en Miquel del Pla de Barris pugui exposar el que s’ha estat fent els 

darrers 3 mesos. L’Ajuntament està posant molt d’esforç i diners. 

- Davant la valoració del president de l’AVV Maresme sobre l’escassa actuació, el conseller 

anomena les següents actuacions realitzades: 

- tancament de locals de Maresme 

- rehabilitació del carrer Prim 

- inici de les obres de Palerm 

- En referència al pisos amb patologies, el conseller informa als veïns sobre les ajudes de 

l’administració de fins al 100% d’ajudes per rehabilitació. 85% per a tothom i el 15% per a 

aquelles persones amb renda inferior a 22.000€ unitat familiar. Servei d’intervenció en 

comunitats, assessora a les comunitats per tal de fer la gestió dels ajuts. 

- Exposa que un dels problemes més complexos és cercar a tots els propietaris. 

- Pel que fa a la informació de que l’Ajuntament està arreglant edificis ocupats el conseller 

ho posa en dubte. Demana adreça i es compromet a valorar la situació: Carrer Sàsser. 

Guardia Urbana comenta que: 

- Està previst incrementar el patrullatge a peu. 

- Actualment estan actuant al barri: 2 agents amb moto, 1 cotxe i una furgoneta i molts 

agent de paisà. 

- Estan fent moltes detencions i treball que no es visualitza. 

- Taula de seguretat i prevenció: Ho plantejarà als intendents. 

- Servei d’investigació: S’han fet actuacions en pisos. 

- Pisos on es fa venda: Es fan intervencions. 

- Pisos ocupats:. Anima als veïns que truquin denunciant. 

- Pisos turístics: No es donen llicències. Anima que els veïns truquin quan sospitin sobre 

un mal ús. Ell ho traspassen al Districte. 
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- Sobre la relació amb ME, considera que és una percepció del veí, ell no ho veu així. 

- Sobre la demanda de l’Assoc de Comerciants no pot donar resposta. Comprovaran tema 

llicències. 

- Exposa que la major dotació d’unitats Guardia Urbana està al Besòs i el Maresme. 

- Pel que fa al supermercat farà comprovacions. 

- Finalment parla sobre el civisme del ciclista: Es un tema a nivell de ciutat. Anualment 

augmenten les denúncies sobre l’ús. S’està fent campanyes des del districte. Hi ha una 

patrulla que està anant en bici per poder treballar aquest tipus de conducta. Diu que és un 

tema educatiu que ens aplica a tots. 

PLA DE BARRIS 

A continuació Miquel Izquierdo, cap de projecte de Pla de Barris Besòs-Maresme exposa el Pla 

de Barris. El seu àmbit d’actuació és del 2016 al 2020 i respon a una mesura de govern del  

mes de maig de 2016. Mesura que vol lluitar contra les desigualtats de la població, abordant 

algunes causes. Hi ha un grup impulsor que és l’òrgan de seguiment que es troba 4 cops a 

l’any. Es poden fer en grups de treball o en processos participatius (Alfons el Magnànim). Ja 

han començat a participar veïns/veïnes dins dels grups impulsors i de taules de treball. D’altres 

resta pendent reunir-se. 

Treballa en 4 àmbits d’actuació: 

- Educació 

- Drets socials 

- Activitat econòmica 

- Medi urbà 

I d’aquest àmbits hi ha 10 objectius concrets. En el cas del barri del Besos i el Maresme s’han 

definit 14 propostes. Si algun veí/veïna està interessat rebre aquesta informació ho pot 

sol·licitat al tècnic del pla de barris. Les propostes tenen accions relacionades: Actualment hi ha 

4 en execució 1 pendent d’inici 

L’espai / plaça de Palerm  

S’està treballant i ja està en marxa. Data de finalització aprox. obra: Maig-juny 2017. Com a pla 

de barris, es va demanar que l’oficina del pla de barris estigues ubicada en els locals d’aquest 

espai. També hi estaran l’equip SPC, tècnica de barri i un tècnic de cultura. Volen tenir una 

presència molt intensiva. Proposta de Pla de Barris: Un cop inaugurada la plaça, fer accions de 
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dinamització intensiva durant 3 o 4 mesos. Que al voltant de la plaça passin moltes coses en 

positiu. 

El conseller comenta que s’ha demanat a nomenclàtor que faciliti tots el noms de dones (més 

de 200). Es donaran a les persones que van participar en el procés participatiu i les que 

estiguin interessades per poder triar el nom de la plaça.  

Reforma Alfons el Magnànim:  

Hi ha un procés participatiu que finalitzarà abans que els arquitectes iniciïn el projecte tècnic. 

S’han fet reunions per recollir propostes. El dia 5 d’abril a les 18 h en el Centre Cívic Besòs 

hi haurà la sessió Plenària participativa on s’explicarà tot el que s’ha anat recollint. També hi 

hauran punts a Alfons el Magnànim informant sobre el que s’està treballant. Al Casal de Gent 

Gran Joan Maragall es fa activitat línia del temps. Recull història/ experiències viscudes. 

Animen a que els veïns aportin documentació, fotos,... 

Altres propostes: 

Estiu al Barri: Activitats culturals, lúdiques, d’oci, musical,... per a totes les edats. 

Com a novetat finalitzaran les activitats el dia 15 de setembre de 2017. 

Aquest any hi haurà un coordinador i un dinamitzador 

Es vol potenciar activitats en les  zones que els veïns han comentat que estan més castigades, 

com un recurs més dels ja existents. També hi haurà un espai de circ. 

Pista Esportiva Francesc Abad 

Es valora elaborar  una proposta on la pista esportiva tingui també un caire educatiu i cultural. 

Estigui ocupada durant moltes hores. Que s’utilitzi com un espai públic més del barri. 

Conseller: Aquest espai també s’engloben les pistes vermelles. Pretén que sigui una gestió 

comunitària oh hi hagi molta participació del territori. 

També informa que hi ha prevista la construcció d’habitatges socials en una part de l’actual 

espai esportiu i la planta baixa de l’edifici tindrà usos complementaris a la instal·lació esportiva. 

S’està treballant sobre possibles inversions d’ instal·lacions esportives (previsió, 2 o 3 anys). 

Cooperativa Gregal 

Generar un nou model de menjador social vinculat a un projecte de formació i ocupació. 

Actualment s’està fent estudi de les futures obres. Hi ha molts agents implicats de l’Ajuntament i 

la cooperativa Gregal. Ara mateix, s’està fent l’abordatge de les necessitats immediates. La 

cooperativa té molta presa en dignificar l’espai. Està rebent el suport en l’assessorament per 

part de la Ciutat Invisible. 
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El conseller explica que la Nova Àrea de l’espai Solidari de l’Ajuntament està implicada en 

recolzar, en l’espai Gregal, la creació de serveis pel barri que puguin fer tasques en el territori. 

Crear un nou punt d’activitat econòmica com podria ser entre d’altres el manteniment de l’espai 

públic  

1a fase de la millora del Mercat 

Reforma del Mercat. Cost de 500.000€. 400.000€ (ho aporta Institut Municipal de Mercats). 

Taula Salut comunitària 

El Pla de Barris està com un agent més en aquesta taula per treballar hàbits alimentaris. Estan 

estudiant que en el mercat hi hagi una aula gastronòmica. 

Conseller: comenta que s’està treballant en un pla de xoc de comerç al barri, amb les 

associacions, Botiguers del Besòs, i l’Associació de Comerciants Xavier Nogués. I darrerament 

el Mercat del Besòs s’ha compromès a afegir-se a la resta d’associacions i participar-hi. 

Antic cinema Pere IV 

El conseller explica que fa un any el regidor va exposar que es valoraria la possibilitat d’obrir 

l’espai per a usos culturals amb la mínima inversió. Es van fer una sèrie d’estudis sobre l’edifici, 

concloent que el cost de rehabilitació era massa elevat i la recomanació ha estat enderrocar 

l’edifici. 

Des del Districte es va convidar a les entitats del territori, AVV, coordinadores... per comentar la 

proposta de traslladar la seu administrativa del Districte de Sant Marti al “Cinema Pere IV” i 

acollint diferents serveis com: 

 Oficina de Drets Socials 

 Oficina d’Habitatge 

 Pobresa energètica 

 Oficina Salut Comunitària, amb ús també del CAP de salut 

 Llicències, inspecció 

 Serveis a les persones i al territori 

 Serveis socials 

També es contempla la construcció d’un auditori, adaptat per fer us també de cinema i possible 

ubicació d’una sala d’estudi nocturna. 

Obertura: de dilluns a diumenge, de mati a vespre. 

Moviment diari de 200-300 persones. 

Es pretén també que l’espai en puguin fer ú les entitats a partir de les 17 h. 
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La resposta de les entitats veïnals ha estat positiva. Els diferents grups municipal també 

l’acceptarien amb algunes esmenes. 

Calendari genèric del procés: 

 2017 - Concurs d’idees 

 2018 - Projecte executiu i enderrocament de l’edifici 

 2019 - Construcció del nou edifici 

Des de pla de barris s’anima els veïns que participin activament en els actes proposats de 

participació. També ofereix als veïns i veïnes d’accedir directament a l’Oficina del Pla de Barris 

quan estigui en funcionament, per rebre qualsevol tipus de proposta.  

La idea és anar creant i cocreant amb els veïns i recollir propostes que surtin de la ciutadania 

que estigui dins dels eixos que es puguin estudiar. 

Passatges: Marroc, Jubany 

El conseller comenta que ja es disposa el projecte de remodelació (tancament quadres 

elèctrics, clavegueram). En 15 dies està prevista una reunió amb els veïns per fixar calendari. 

Finançat pel Districte de Sant Marti. 

Reunió amb l’Ajuntament de Sant Adrià 

Zona carrer Perpinyà. Petanques. Previst dissenyar un projecte per fer-ne més usos per 

exemple, demanda d’una escola bressol per tenir hort urbà. De quina forma participarem en els 

usos d’aquest solar. 

Santos AVV Maresme 

Comenta que estan molt contents de les millores del barri del Besòs i el Maresme però 

manifesta que no s’ha previst fer millores a la zona del Maresme. 

El conseller explica  les millores que s’han anat fent a la zona del Maresme i d’altres que no 

s’han pogut comentar: Projecte executiu de dos edificis d’habitatges socials a la zona 

Mercadona amb dos equipaments ubicat al carrer Maresme; soterrament del cablejat del carrer 

de Maresme i la connexió de la rambla Prim amb el Fòrum. També comenta que els processos 

de pensar els projectes fins a la seva execució, són lents. És el procés de l’administració. 

En Miquel Izquierdo comenta que el document de Pla de Barris està penjat al web. La idea del 

Pla de Barris és que totes les accions es van informant. Hi ha reunions informatives, grups de 



 

 

Pàg: 16 

treball, procés participatiu quan es consideri. Hi ha propostes que es debaten amb grups de 

tècnics, d’altres a través de taules. No totes les propostes tenen un procés participatiu. 

Veí: 

Vol saber la situació dels veïns de l’edifici desallotjat del carrer Josep Pla. D’altra banda no 

entén perquè els van desallotjar tant ràpidament. També vol saber si des de Serveis Socials 

estan pagant bitllets d’avió a romanesos per tornar al seu país. 

El conseller informa, pel que fa al desallotjament, que va venir marcat per mandat judicial. 

Sobre el pagament de bitllets al conseller no li consta. Anima a fer-ne la demanda d’informació 

per escrit al Districte. 

Autobusos: 

El conseller informa que es va fer una presentació de la nova proposta de la xarxa ortogonal 

d’autobusos. Es va fer una sessió de participació i es va recollir les peticions dels veïns: En el 

nostre barri va quedar clar que no es vol perdre la connexió amb l’Hospital del Mar. 

No pot donar resposta encara però sí que pot dir que hi haurà una bona resposta. El Districte 

està treballant per tractar de tenir una connexió directe del barri amb l’Hospital del Mar. 

Pel que fa a Josep Pla, no té la informació complerta. Té coneixements de notes de premsa. 

Anima que a través d’instància faci demanda i es compromet a donar resposta. 

Veí: 

Vol saber si els dispositius policials de Sant Martí es comparteixen amb el de Ciutat Vella els 

caps de setmana. Des de GU li donen aquesta resposta per justificar el retard quan se’ls crida. 

Si fos cert, considera que és una barbaritat tenint en compte la situació d’incivisme i perillositat 

del barri. A banda fa proposta que es complementi l’acció dels dispositius de seguretat amb els 

agents cívics. 

Pel que fa el paviment de la zona al voltant de l’Illa Fòrum que aglutina: pisos del patronat, 

pisos de cooperatives, Hospital fòrum i ara la construcció d’un edifici de luxe. Exposa que s’està 

aixecant arribant a ser preocupant el sots que hi ha. 

I la darrera preocupació és referida a les colònies de gats. Tenen un munt de gestions fetes al 

telèfon del civisme (15 e.mail en els darrers 3 o 4 anys). Refereix que la protectora d’animals ha 

anat fent diferents actuacions però no s’ha eradicat el problema. Consideren que hi hauria 

d’haver més presència de la GU com a mesura coercitiva per a les persones que donen menjar 

als animals. 
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El Conseller desconeix si Guardia Urbana es comparteix amb un altre districte, i s’informarà al 

respecte. Pel que fa als agents cívics comenta, com ja s’havia dit anteriorment, que el proper 

mes de maig s’incorporaran 4 agents cívics al barri a més dels professionals del SPC i guàrdia 

urbana. Comenta que la zona és sol públic. El conseller pregunta si s’ha fet alguna notificació. 

El veí comenta que fa 2 anys. 

Veïna: 

Comenta que, a la sortida del Metro Maresme Forum cap el centre comercial, el paviment està 

molt deteriorat. 

Conseller explica que en aquest sector hi ha zones privades. No té clar si aquesta zona ho és. 

CONSELL CIUTADÀ 

El conseller exposa el procés de renovació del Consell Ciutadà del Districte, òrgan de consulta 

format per representats municipals, entitats i persones a títol personal i es reuneix un cop a 

l’any. S’està replantejant la renovació d’aquest òrgan i una reforma de les normes i dels òrgans 

de participació. S’obrirà un procés de renovació on les entitats del districte i els veïns poden 

participar. 

Més informació: adreçar-se a conseller personalment o via e-mail, a la tècnica de barri o posant 

una instància a l’OAC. 

Mossèn Salvador 

Aporta les següents reflexions: 

 la relació amb el mon islàmic, un gran repte a abordar 

 dins del mateix barri diferents guetos: planteja el gran interrogant sobre si es pot 

superar. Anima ha anar trobant solucions. 

 persones independentment de la seva religió interessades en poder conviure. 

 pensa que el que cal és trobar formes de conèixer-se. Les petites experiències al barri 

que s’han fet són molt bones. Quan coneixes a una persona ho canvia tot. 

 és partidari, des de la infància, s’estudiés a les escoles els trets fonamentals de les 

diferents religions. 

 els extremistes no ens hauríem de guanyar la partida. 

 cercar solucions a nivell de barri, d’escala, d’església.... 

 importància d’oferir espais per donar a conèixer les diversitats cultural amb respecte. 

 espai d’informació que potencií la convivència. 
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 al Consell de Barri falta mig barri. 

Conseller agraeix al mossèn la participació en els diferents actes interreligiosos i interculturals. 

Informa que s’ha presentat un pla contra la islamofòbia. L’Ajuntament té respecte per a totes 

les religions. Explica que la Lola López, comissionada d’interculturalitat, té molta presència al 

barri del Besos i el Maresme. Informa que a l’escola Concepció Arenal  s’ha començat a fer una 

extraescolar d’urdú, per iniciativa de les famílies. Des del Districte qualsevol activitat que 

vulguin fer els veïns i veïnes relacionades amb aquest tema estem oberts a col·laborar. Parla 

de la cooperativa que s’ha posat en marxa DIOMCoop, configurada per un grup de persones 

d’origen senegalès. 

Es dona per tancat el consell de barri a les 21.15 h. 

Assumpta Martínez 

Secretària del Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Barcelona, 23 de març de 2017 


