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Consell de Barri de Besòs i el Maresme 

Assumpte  Consell de Barri de Besòs i el Maresme 

Lloc Centre Cívic del Besòs Rambla Prim, 87 

Data – Hora 05 de juny de 2017, a les 18:30h  

Assistents Josep M. Montaner President  

Marcelino Sánchez Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic  

Jordi Martin Conseller 

Ainhoa Ruiz Consellera 
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Josep Garcia Puga Gerent  

Miquel Izquierdo Cap Pla de Barris Besòs-
Maresme 

Assumpta Martínez Tècnica de Barri 

Entitats Santos Pérez AVV Maresme 

Máximo AVV Maresme 

Francisco Abad AVV Besòs 

 Enrique Navarro AVV Zona Forum 

 Glòria Bernal AVV Zona Forum 

 Jose Manuel Sánchez AVV Zona Forum 

 Belen Ayala  Assemblea de Joves Besòs 

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

C. Andrade, 9 
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93 291 89 37 
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 Patricia Goulart Pla de Barris 

 Mercedes Cuenca CEPAIM 

 Rosa Carbonell Pla de Barris 

 Anna Merchan Pla de Barris 

  Policia Comunitària 

 

Nombre de ciutadans a títol individual: 60 

Ordre del dia: 

1) Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana. 

2) Xarxa d’autobusos. 

3) Seguiment Pla de Barris. 

4) Torn obert de paraules. 

 

El Regidor dóna la benvinguda al Consell de Barri 

Es produeix un canvi ordre del dia per demanda veïnal, el punt 1 passa a ser el darrer. 

 

Punt 1. Xarxa d’autobusos 

El Regidor explica que el bus 36 no desapareix i que la seva continuïtat s’ha aconseguit davant 

Mobilitat defenent la petició veïnal. El Conseller Jordi Martín recorda la reunió amb entitats 

veïnals i exposa l’acció de Districte per mantenir el 36 a la banda de Districte de Sant Martí i 

rebatejat-lo com a  136 i mantenint parades. Destaca l’aparició propera del V31, que permetrà 

arribar a Sant Andreu per Rambla Prim i intercanviar a Espronceda amb el V27 per arribar a 

l’Hospital del Mar i el V29 per Josep Pla fins a Horta i explica les connexions d’arribar a 

l’Hospital del Mar. Assenyala que un autobús horitzontal per Cristóbal de Moura també 

permetrà fer intercanvi per arribar a l’hospital. 

El Conseller Tècnic Marc Andreu explica que el 136 farà un recorregut idèntic amb final a 

l’Hospital del Mar i de dilluns a diumenge apareixent, a més, dues opcions d’intercanvi noves a 

freqüència ràpida.  

El Gerent del Districte, Josep Maria Puga, introdueix el context de la implantació de la nova 

xarxa: 
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1.Context 

Mostra plànol de finalització d’implantació de xarxa ortogonal a octubre de 2018 i 

sintetitza els objectius de la seva implantació: 

 Es busca un mitjà massiu i ràpid per a que un gran nombre de persones es puguin 

moure  diàriament per Barcelona juntament amb l’ús del metro.  

 Descongestió en superfície en una xarxa amb poques actuacions als darrers 30/35 

anys. 

 Explica que la nova xarxa busca un esquema intuïtiu per viatjar de mar a muntanya o de 

Llobregat a Besòs. 

 Arribar al 90% de les destinacions un sol transbordament seguint la filosofia del metro. 

 S’implanten 28 línies: 3 diagonals, 17 verticals i 8 horitzontals de les quals totes les 

horitzontals ja hi són a Sant Martí (H8-H14) 3 Diagonals. 

 Guany de velocitat comercial 5’ i 8’ amb línies sense girs amb major cobertura, 

connectivitat. Destaca esforços en accessibilitat tant en bus com en metro. 

 

2.Actuacions fetes fins l’actualitat i objectius a futur: 

 El canvi de xarxa arrenca amb estudis fets els anys 90 i s’inicia en el 2012. 

 2012 inici línies H i V per canviar el model. 

 Explica que el canvi de xarxa s’està fent sense fer-hi inversions extra atesa la 

congelació tarifària i les millores per adolescents i gent gran (T12 a T16) o la T Mobilitat. 

 Exposa que els autobusos actuals canviaran a les noves línies en dues fases a l’octubre 

de 2017 i 2018. 

 Explica que el V31 creua a sant Andreu pel pont del treball amb el 136 reforçant el V31 

des de Rambla Prim/Santander fins l’hospital del Mar. 

 

Torn de paraules 

 Es demana si es mantindrà la llançadora des d’Hospital del Mar amb 3 parades fins el 

de l’Esperança. Demanda de combinacions per arribar a l’Hospital de l’Esperança i més 

personal als serveis de Fòrum.// El Gerent recorda que pràcticament tots els serveis de 

l’Hospital de l’Esperança ja s’han traslladat al Sociosanitari Fòrum i el desplaçament 

serà innecessari. 

 Demanda de nova política de respecte el fet d’encabir les cadires de rodes als busos. 

Demanda de que els busos s’esperin per fer transbordaments i  atenció per part del 
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conductor. Queixa perquè les rampes no sempre funcionen i sense temps per lligar la 

cadira.  

 Queixa pel canvi d’autobusos en cas de pluja.//El Conseller Jordi Martín assenyala que 

l’intercanvi es fa a la mateixa parada pel que fa als busos que van a l’hospital. 

 Demanda de parades a l’estació del nord combinació amb tren per poder anar a 

treballar fora. 

 Queixa per haver tingut més en compte la part més esquerra de la ciutat i perquè els 

busos van a Santa Coloma o a Sant Andreu i no a Vall d’Hebron 

 Queixa per possible augment de freqüència en canvi de 36 a 136. Queixa pel canvi que 

obliga el V31 per a persones amb poca mobilitat.  

 Pregunta sobre l’estat del 60 que porta a Vall d’Hebron.// El Conseller Tècnic explica 

que el 60 desapareix, per arribar a vall d’Hebron caldrà fer un transbordament. 

 Demanda d’origen i final del V31 i freqüència. Queixa de que ha desaparegut el 43, 

demanda de connexió al centre des de Santander.// El Conseller Jordi Martin: les 

mateixes que el 36 llevat petits moviments. 

 Demanda d’allargar el recorregut del 136 fins la parada del V21 per acostar-se a 

l’hospital. 

 Demanda d’afegir places de cadires de rodes al 136 tenint en compte que el bus va a 

l’hospital. 

 Demanda de millorar la qüestió de la Sagrera que fa perdre temps. Demanda saber si 

l’IBI augmentarà un 30% i quines polítiques a futur acompanyen l’augment. 

 S’assenyala que la parada de metro de l’Hospital del Mar no té ascensor.// El Conseller 

Tècnic assenyala que les dues principals demandes a TMB van ser la remodelació de 

Besòs-Mar i Ciutadella Vil·la Olímpica. Es va prioritzar la primera actuació, per ser 

considerada  la parada amb més necessitat  de la xarxa. 

 

El Gerent assenyala: 

 Que es pot anar al centre des de Prim amb H10 a H16. 

 Pel que fa a desplaçament de serveis des de l’Esperança: es traslladen tots els serveis 

de l’Esperança al Fòrum. Indica que al barri del Besòs-Maresme disposa d’ un centre de 

rehabilitació de primera magnitud. 
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 Sobre el 36 explica que  a octubre 2017 s’implanten v29 i v31 i es mantindrà el 36 fins a 

Rambla Prim tenint en compte les obres del col·lector. S’està treballant per  baixar la 

freqüència. 

 Afegeix que pel cas de cadires de rodes fa anys que els autobusos s’estan adaptant.  

 

El Conseller Tècnic exposa: 

 Que es treballa en lògica de ciutat per millorar el servei. Recorda que fins que no estigui 

tota la xarxa implantada amb busos nous com V29 o V31 no es veuran globalment les 

millores. Assenyala es mantenen també línies velles, una d’elles el 36 des de 

Santander.  

 Recorda que durant anys la compra d’autobusos no s’havia produït i ha estat en aquest  

mandat que s’està invertint en renovació. 

 Atenent la demanda per com arribar als centres sanitaris s’està treballant a mig termini 

per oferir un servei porta a porta o “taxi sanitari”. 

 La llançadora a l’Esperança no es traurà fins que no es traspassin totes els seus serveis 

a l’Hospital del Mar o al centre Fòrum pel qual no caldrà llançadora. 

 Recorda que s’està remodelant la parada de Besòs-Mar per la pressió dels veïns, 

reconeguda per TMB com la pitjora parada. 

 Explica que el 136 ve amb voluntat d’existir a mig termini. Pren nota per traslladar la 

demanda del canvi de parada per apropar-lo a l’entrada de l’Hospital del Mar. 

 

El Regidor:  

 Assenyala que pren nota de les demandes i que, així com s’ha aconseguit que el 36 es 

mantingui al Districte, s’intentarà augmentar el nombre de vehicles de 3 a 5 perque hi 

hagi més freqüència i que hi hagi més espai per cadires de rodes. 

 Recorda que el tram és un altre dels transports existents al barri. Hi ha el projecte de 

comunicació a Diagonal que s’anirà completant. 

  

Punt 2. Record del que és el Pla de Barris 

Miquel Izquierdo posa en comú la reunió del Grup Impulsor del Pla de Barris 

El pla treballa 4 àmbits: educació, drets socials activitat econòmica i medi urbà 

Es concreta en 14 propostes que es tradueixen en 36 accions. 

Destaca: 
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 Medi urbà: procés participatiu sobre Alfons el Magnànim. Cita conclusions: 

impermeabilització, eliminar barreres físiques...recollides en un informe.  

 Activació de la plaça Palerm: aspectes de prevenció i dinamització amb estudi de 

vincles de l’espai i contacte amb gent del barri per generar noves dinàmiques un cop 

s’inauguri. 

 Estiu al barri: festival amb format de ciutat i programació contínua de dilluns a dissabte 

de 19 de juny a 16 de setembre. Focalitzat en varietat i espais a dinamitzar per a tots els 

públics i potenciant pertinença via participació, oci, cultura i lleure amb assessorament 

de l’ICUB.  

 Programació disponible a partir del 17 de juny. S’han seleccionat participativament 10 

punts del barri com a escenaris senyalitzats, treballant interculturalitat i gènere. S’amplia 

la temporalitat, es manté esperit comunitari i es manté l’objectiu de Pla de Barri tenint en 

compte participació treballada amb l’ICUB. 

 Es treballa amb la Cooperativa Gregal.  

 Se segueix amb la complementació de les millores previstes al Mercat Municipal amb 

finalització als accessos a 2017. Implicat a la taula de salut comunitària per treballar 

àmbits alimentaris al barri. 

 Procés de canvi a l’Institut Prim pel curs 17-18 amb implantació de noves especialitats. 

 Rehabilitació i millora d’habitatges: en 6 mesos se seleccionaran 250 finques entre tots 

els barris amb Pla de Barris. Pel que fa al Besòs, amb equips i detecció, ja n’hi ha molts 

detectats. Es treballa en base a un estudi de vulnerabilitat de l’UPC. Se subratlla 

l’habilitació de professionals per fer l’acompanyament d’acords i que podran fer part de 

feina administrativa.  

Cita que ja s’ha actualitzant la nova web del pla de barris. 

 

Punt 3.Torn obert de paraules 

 Queixa per tenir ja molta festa al barri. 

 Demanda de saber quan es començaran els passatges de Marroc i  d’altres carrers per 

obrir. 

 Demanda d’instal·lar un semàfor de carrer Veneçuela després de 50 anys i de donar 

sortida de Veneçuela a Diagonal.  
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 Demanda de més il·luminació al barri a les casetes de Besòs i demanda de 

fluorescents que il·luminen més i gasten menys.// El Conseller Jordi Martín convida a 

indicar zones fosques precises i proposa facilitar el contacte.  

 Queixa per mancances en contenidors d’escombraries i de reciclatge i pipi-cans. 

S’apunta que es llencen escombraries a papereres també per manca de civisme. 

Demanda de netejar el mobiliari urbà de la Rambla Prim i queixa perquè plans de 

neteja no han inclòs actuacions per ‘conflictivitat’. 

 Queixa per mancança de serveis d’ordinadors a la biblioteca. S’assenyala manca de 

temps a ordinadors i excés de personal.  

 Demanda de més carrils bici al barri. 

 Queixa per proliferació de mosques a les voreres del Maresme. 

 Queixa a Maresme per una fàbrica abandonada i en mal estat.  

 Demanda de rampa d’accés per entrar des de farmàcia a l’ambulatori  

 Queixa des de AAVV Maresme perquè l’ocupació a Maresme pugui augmentar i l’estat 

fràgil de l’edifici. S’ha demanat la demolició si el propietari no pot mantenir la propietat 

per evitar accidents.  

 Demanda de parcs infantils que no tinguin terra. 

 Es demana quan acabaran les obres del carril bici a Diagonal mar amb biondes o 

peces. Queixa de cues per camions en l’edificació de pisos d’alt standing vora l’hotel 

zero. 

 S’assenyalen mancances a conjunt residencial amb poca llum, manca de tobogans, 

arbres malalts o zones exteriors amb pedres i demana si hi el Pla de Barris les recull. 

 Queixa de que les bicicletes circulen per la Rambla Prim, demana presència de Guàrdia 

Urbana. Queixa per manca d’acció de la grua davant poc respecte a bandes grogues 

pintades per no aparcar. 

 Queixa per ús indegut de fonts. 

 Demanda de si el Pla de Barris contempla reformes respecte al Fòrum. Demanda saber 

si es farà alguna actuació al Pla de Barris pel que fa a les vivendes de cooperatives.// El 

Regidor recorda que és el 2on districte on s’inverteixen més diners per habitant.  

 

El Conseller Jordi Martín informa: 

 De que hi ha un projecte preparat sobre casetes del Maresme i hi haurà reunió amb 

veïns.  
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 Sobre neteja, papereres i reciclatge indica que han començat 33 plans d’ocupació 

als barris on 12 tenen a veure amb neteja. Indica que l’any vinent es tornen a licitar 

contenidors i es redefinirà la ubicació de contenidors millorant els criteris pel nou 

servei de neteja incloent un millor coneixement per part dels ciutadans.  

 Sobre la biblioteca assenyala que hi ha intenció de millorar-ne els serveis i indica 

que si hi ha tres persones és perquè hi ha necessitats.  

 Explica que els carrils bici s’actuen a nivell de ciutat i arribaran també al barri.  

 En relació a possibles actuacions a vivendes de cooperatives a zona Fòrum 

assenyala que s’ha fet una relació de demandes i que cal veure com s’actua en 

funció, matisa, de la titularitat de l’espai i en relació a d’altres actuacions a l’entorn 

del terra que s’esmenta.  

 

 

El Conseller Tècnic Marc Andreu assenyala que la biblioteca és insuficient i està pendent 

repensar-ne els usos tenint en compte el nou equipament d’Alfons el Magnànim. Assenyala 

que la biblioteca de la Mina és gran i propera i que, dins el Pla de Barris, hi haurà una 

biblioteca mòbil a l’estiu. 

 

 

El Gerent afegeix que: 

 A Diagonal i malgrat dificultats en traçat, en properes setmanes s’hauria d’obrir el 

carril ja traçat. Farà arribar la data de finalització. 

 Fonts i carrils: s’insistirà, és un tema d’incivisme tal i com succeeix amb les fonts. 

 Assegura que pel que fa al barri sí es pot dir que és un barri prioritzat pel que fa a 

neteja atès que els serveis extra s’hi envien en primer lloc.  

 Explica el Pla de Barris com a injecció extra per a la millora del barri: el mercat, una 

plaça, la remodelació del cinema Pere IV,... 

 

El Regidor: 

 Subratlla, dins el Pla de Barris, la inversió en rehabilitació d’habitatges amb estudi UPC 

per conèixer els llocs on actuar. 

 Informa de que, pel que fa al cinema Pere IV, es recomana enderroc i es farà un edifici 

públic S.XXI emblemàtic per significar del barri. 
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Punt 5. Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana 

Per manca de temps el conseller Jordi Martín 

El Conseller Jordi Martín introdueix abreujadament la proposta de reglament de participació 

ciutadana aprovada inicialment el 19 abril i en fase d’al·legació (via instància a l’OAC) fins el 22 

de juliol. Recorda que el 28 de juny se celebrarà una sessió de debat a les 18:30h a la Seu del 

Districte i que tota la documentació sobre el reglament es pot trobar a la web de 

Decidim.Barcelona. 

 Recorda que la modificació de la normativa de participació ciutadana arrenca al darrer 

mandat. 

 Esmenta que la normativa clarifica els espais que té la ciutadania per participar a nivell 

d’incidència política en espais institucionals, com a entitat en gestió cívica 

d’equipaments o com a ciutadà. 

 Explica que el reglament tracta de dotar de recursos a totes les entitats que utilitzin la 

iniciativa ciutadana per tirar endavant, cita com a exemples, processos participatius o 

convocar consells de barri. 

 Subratlla que s’introdueix una eina tecnològica que permetrà recollir signatures, base 

per la iniciativa ciutadana, amb més agilitat. 

 

Informa de la signatura d’un pla dinamització del comerç de proximitat del barri que buscarà 

donar serveis als comediants i revitalitzar el comerç. 

Transmet que ja s’ha fet la reunió entre Policia Comunitària, veïns i entitats veïnals 

treballant per tal que hi hagi una periodicitat en les reunions. 

Agraeix a les entitats que han estat elaborant el programa de festes i, a l’Assemblea de 

Joves, la participació en un taller contra les agressions masclistes a la festa. 

 

El consell finalitza a les 21:20 

 

 

 


