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Tot seguit Silvia Luque explica el procediment de participació en relació al funcionament del 
consell de barri. 

El regidor es disculpa per no haver pogut atendre totes les peticions de visites i reunions però 
manifesta que l’actual govern treballa en equip i que tot i no poder estar sempre present, 
qualsevol representant del govern forma part d’un equip. 

Fa la introducció del punt següent, en la que s’expliquen actuacions d’obres que ja s’han iniciat 
i es continuaran. Pren la paraula el gerent i exposa que s’ha decidit aplicar el superàvit 
disponible per fer actuacions urgents fins a final d’any. Son bàsicament actuacions que van 
destinats a espais públics i eixos bàsics. En el cas del Besòs a la rambla Prim es farà una 
reparació de paviments i mobiliari urbà amb una quantia total de 120.000 €. 

 Una veïna demana sobre l’estat de determinades zones i expressa una queixa per la neteja i 
cura del barri, i la presencia de múrids, expressa la seva desconfiança amb qualsevol equip 
polític que no s’ocupi dels problemes de la gent i demana una major atenció pel barri . 

El conseller tècnic explica que avui s’han explicat unes actuacions immediates, però això no vol 
dir que no es pensa en altres temes,  el govern te molt present el barri i està planificant 
actuacions de mes abast que es plasmaran en el PAD i PAM. 

Santos Pérez reclama que s’utilitzi la denominació Besòs Maresme quan es parli del barri i 
demana atenció per les zones del sector de Maresme. 

Veïna:  Exposa que  li sembla be que s’arregli la Rambla Prim però diu que hi han altres carrers 
com Alfons el Magnànim que estan molt pitjor i “fan pena”, compara la situació dels parcs 
infantils i espais per la gent gran  amb altres barris i diu que en el cas de Besòs Maresme son 
molt pitjors i es vergonyós, únicament hi han pistes de bàsquet i futbol,  pels infants hi ha molt 
poca cosa, no hi espais infantils en el barri per poder jugar i això pot provocar molèsties i 
caldria disposar-ne, es queixa també de la neteja i que en el seu carrer no escombren, volen 
una mica de dignitat per la gent del barri, explica el cas que li va passar que tot esperant una 
ambulància li van retardar molt el servei pel fet que la destinació era el barri del Besòs.  



MA, respon que el govern es conscient de la situació i vol reduir les desigualtats  i millorar els 
serveis , i a tall d’exemple indicar que  el Besòs Maresme ha estat  l’únic barri de Barcelona que 
ha mantingut oberts els equipaments municipals durant el mes d’agost en atenció als veïns i 
veïnes del barri. 

Una veïna expressa la queixa pel mal us de l’espai públic amb consum d’alcohol i inclús 
barbacoes. 

Un veí demana si en les obres previstes es tindrà en compte les persones del barri que te un 60 
% de persones aturades i que seria de justícia que es tingués en compte aquesta circumstancia. 

El  regidor exposa la situació en relació al segon punt previst  en l’ordre del dia (Habitatge) i 
explica la greu situació actual i anuncia intervencions que ja s’estan desenvolupant, un primer 
pas es reconèixer la realitat de les ocupacions com una conseqüència de la gran crisi 
immobiliària, s’han destinat 100 milions d’€ per ajudar a pagar els lloguers.  

Explica també que s’han fet actuacions però que en tot cas son encara insuficients en relació al 
volum de la problemàtica, al fil de l’interès del govern municipal, anuncia que s’ha demanat un 
ajut FEDER de la UE per actuar en l’Eix Besòs, i a mes, el govern preveu un pla de barris de 
Barcelona en el que Besòs Maresme  serà una prioritat, tot  que els grans canvis son lents.  

En relació als pisos ocupats s’està treballant intensament coordinant la intervenció en els 4 
districtes que tenen aquest problema. La complexitat es gran i s’ha treballat en profunditat i a 
mes la forma d’actuar ha de ser cautelosa, tenim dades prou precises de la situació i son els 
bancs els que tenen major nombre de pisos ocupats i buits. La pròpia alcaldessa fa gestions 
amb molta freqüència en relació a aquest tema, hi han també diverses situacions i l’origen de 
la ocupació ja que algunes responen a necessitats socials i altres poden estar vinculades a fets 
delictius i sovint generen conflictes i alguns son origen de delictes, es preveuran mesures de 
diversos tipus, hem de procurar regularitzar la situació del pisos ocupats que no generen 
conflictes, els que siguin focus delictius tindran el tractament legal corresponent, tot i així,  es 
pot dir que s’ha fet poca cosa, però la primera necessitat es tenir un bon diagnòstic i ara el 
tenim i podem planejar actuacions coordinadament. 

Una veïna explica el cas d’un veí que ha estat pagant un lloguer a una persona que havia deixat 
de pagar la hipoteca i el banc a recuperat el pis, es un veí  amb bon comportament que el banc 
de Sabadell el fa fora tot i que te el suport dels veïns de la comunitat i demana que s’ha de fer 
per evitar aquesta situació 

V Es presenta com a representant de la Plataforma afectats per la crisi, i s’ofereix a ajudar en 
aquests casos, no discuteix que hi han persones problemàtiques però també n’hi ha moltes 
amb greus necessitats i es injust que puguin quedar al carrer, explica on esta la seu de la 
Plataforma i explica que han resolt moltes situacions com aquesta. 

V. Reitera la explicació de la situació abans expressada en relació al veí afectat pel 
desnonament. 

Gil, les estadístiques expressen que el barri de Besòs es el segon  mes pobre de Barcelona s’ha 
lluitat per la millora dels habitatges però creu que hi ha una maniobra immobiliària que busca 
que la gent marxi del barri, diu també que hi han 180 persones sense cases que dormen al 
carrer, s’aprecia desnutrició infantil i demana que es farà, ja que es molt urgent, insisteix que 
al darrera de tot hi ha una maniobra immobiliària. 



V Demana informació sobre el soterrament  de les línies elèctriques al carrer Maresme que fa 
molt de temps es va prometre, igualment es queixa de les actuacions de les companyies de 
telefonia que malmeten les façanes. 

V Aquest es un barri molt degradat i com a grup Assemblea del Besòs han ajudat a resoldre 
sobretot el temes d’habitatge, i expressa que en el Besòs hi ha un forat negre que es l’AV 
Besòs  que limita la participació dels veïns i la defensa dels interessos dels seus veïns i demana 
a la nova administració que intervingui, a la vegada fa una proposta de la creació d’una gestora 
per convocar una assemblea. 

V s’ofereix per acompanyar a visitar les zones del carrer Teulada i Oristany hi han molts pisos 
ocupats abundant comportaments incívics de sorolls, gresca i baralles a la nit, exposa que les 
ajudes socials els son molt  accessibles i no es demana res a canvi  

V Rodes 2 Explica que a la seva escala hi ha un pis ocupat amb persones conflictives i demana 
si es possible tancar els subministraments d’aigua electricitat o gas. 

Veí, exposa que les dades explicades potser ja no son prou fidels, perquè els desnonaments 
dels bancs es continuen produint diu també que el que preocupa realment als veïns son les 
ocupacions organitzades per “màfies”. Discrepa del que ha expressat el sr. Gil i no creu que hi 
hagi aquesta maniobra que comentava, ja que ell creu que “el sistema”  preveu que hi hagin 
llocs per la gent amb pocs recursos i el Besòs Maresme es un d’ells. En relació al paper de la 
GU i ara mateix hi ha ara un debat a la ciutat, i hem de tenir clar que la seva intervenció es 
necessària, insisteix en que les dades no son fidels. Es queixa que fins ara no s’ha rebut prou 
informació i insisteix que cal lluitar contra la màfies. Seria important que els bancs optessin per 
lloguer social, demana que els grups d’esquerra col·laborin. No vull milícies populars i rebre 
informació i ajut des de l’ajuntament. 

Veïna. Quan va fer una visita l’alcaldessa va estar al barri  i li vàrem ensenyar una zona del 
barri, esta molt d’acord amb la intervenció relacionada amb una maniobra urbanística 
especulativa, recorda que l’any 74 el barri es va mobilitzar i es va ocupar el PMHB, cal ara que 
la gent s’uneixi i lluiti donant suport al nou govern, cal difondre aquesta idea de unió, insisteix 
que cal mobilització i no es pot pretendre que en pocs mesos s’arreglin les coses. 

El regidor inicia el torn de resposta i manifesta que voldria veure amb deteniment la situació 
de les ocupacions i voldria fer una visita en el termini de 10 dies per veure la realitat d’aquesta 
situació, manifesta el seu interès personal en aquest tema, per altra banda hi ha un problema 
de responsabilitat dels propietaris que tenen els pisos buits i cal pressionar contra aquest fet.  
Les ocupacions per persones en situacions de necessitat, des de l’ajuntament volem promoure 
la idea que el propi ajuntament es actiu en aquest tema i les persones necessitades quan hi ha 
una necessitat s’articula una resposta tot i així considera normal que s’opti per demanar ajut a 
les organitzacions no governamentals, s’està intentant canviar moltes coses  en poc temps. 

Insisteix en l’interès de comptar amb professionals que atenguin aquestes situacions, 
properament s’actualitzaran les dades , manifesta que ha observat manca d’autoestima en un 
barri que compta amb organització i capacitats, ara es una ocasió única amb el nou govern. 

Gerent. En relació al tema de la contractació de persones del barri, explica que aquest es un 
objectiu del govern, però hi ha dificultats legals per fer-ho, tot i així s’estan estudiant 
alternatives que ho facin possible, la practica totalitat dels contractes s’incorporen clàusules 
socials per afavorir la contractació de persones en risc d’exclusió, afegeix que en el cas concret 
del Besòs  Maresme es desenvolupen plans d’ocupació que ocupen a persones del barri en 
tasques de neteja i pintura igualment es contacte amb empreses del tercer sector que poden 
col·laborar en aquest tema. Recomanen que tothom mantingui els vincles amb el SOC. 



Veí Si ets un veí del barri i t’han de desnonar on aniries ? algú aniria a l’AV ?  cal resoldre 
aquest tema. 

 

MA Dona per tancat l’apartat de l’habitatge i planteja el segon punt relacionat amb el PAD i 
PAM, Silvia Luque explica el que es el PAD  PAM estableix la propostes per executar en aquest 
mandat, tot i així no es parteix de zero i es vol promoure la participació i avui es la primera 
d’aquestes opcions  que tindran continuïtat en els propers mesos. Exposa quin son els eixos del 
nou pla d’actuació i demana es traslladin les peticions  per incloure als documents del PADS 
PAM i proposa s’estableixin les prioritats. Tot i així qui vulgui ho pot manifestar en aquesta 
mateixa sessió . 

 

Veí queixa per la situació de persones toxicòmanes que deambulen pel barri i a l’estació de 
metro. 

Veïna . El carrer Oristany fa fàstic d’escombraries i defecacions dels gossos al carrer Messina 
s’hi veu gent punxant-se, i  manifesta que el barri s’ha degradat en els darrers 5 anys i no 
veiem la GU i ME 

Veïna Es manifesta col·laboradora del menjador social i agraeix la proximitat del nou govern i 
respon a una de les intervencions de queixa per les defecacions de persones i ho atribueix a la 
manca dels serveis, de dutxes… diu que el barri mai no ha estat millor, ha estat molt pitjor, un 
dels problemes es la Mina i sense treballar  conjuntament amb Sant Adrià del Besòs no es 
resoldran els temes, lliura un projecte concret per oferir a les persones que dormen al carrer. I 
comenta que cal tenir present que qualsevol pot arribar a aquesta situació. 

Veí exposa que policia n’hi ha, i quan es demanen drets apareix la policia i troba a faltar la 
construcció d’habitatges 

Veïna Creu que cal una dinamització econòmica del barri i es vol referir en concret al que era 
l’antic cinema Pere IV, i tot i ser propietat de l’ajuntament no s’ha fet res, els problemes venen 
de la manca de feina i es podria comptar aquest espai per donar vitalitat econòmica del barri 
en col·laboració amb el nou campus universitari i planteja si es tirarà endavant un projecte 
com el que proposa. 

Santos, diu que es parla molt poc d’equipaments i la gent de la 3ª edat i reclama equipaments 
residencials, també per infants els espais infantils i escoles bressol i atribuir les places per 
proximitat. Diu que el nou govern es nou, però vells en l’activisme i agraeix la visita del regidor 
veient els problemes de primera i recorda que va lliurar un document dels temes que proposa, 
comenta la situació d’una finca al carrer Maresme 37-57 que ara mateix esta ocupada i que 
seria oportú l’acord amb el propietari per enderrocar-ho i com a mínim pugui servir 
d’aparcament. Comenta de nou la manca d’esment de la zona Maresme, en una reunió al 
Districte va conèixer de la realització d’un projecte als carrer Veneçuela, C. Maresme C Moura i 
J, Pla i voldrien rebre major informació d’aquest projecte, recorda la necessitat de mantenir en 
bon estat les pistes esportives. 

Veïna Demana el soterrament les línies aèries al carrer Maresme entre Pallars i Veneçuela 
quan es farà ?, reclama també que les companyies de telefonia son poc curoses de les seves 
instal·lacions 



Veí Rodes 2 demana concertar una cita per tractar un tema del clavegueram i demana qui 
decideix que la primera inversió sigui per la rambla Prim i perquè no poden ser els veïns 

Veïna Demana que la gent de l’illa de Cristòbal de Moura a Pere IV,  també demana que es 
produeixi el soterrament i atenció als seus problemes no ho defensa ni la pròpia associació 

Veïna dona un vot de confiança i espera que no resulti defraudada i que no torni a escoltar 
dades negatives del barri i reclama atenció a la GU 

Veí Creu que es parla poc de coses molt importants com son el tema de la sanitat al barri, en 
un anterior consell es va prometre que es traurien els mòduls, però algú creu que amb els 
canvis del CAP es suficient, per altra banda que passa amb la planta 8 de l’hospital del mar. 

Veïna A qui pertany la contribució urbana que li ha pujat  molt  

Veí Es diuen moltes coses però una de les principals es la seguretat del barri, i no hi ha ningú 
conforme amb la situació actual de la línia de bus 36, altra tema es la necessitat per la gent 
gran i alguna escola bressol es podrien dir moltes sobretot la mala situació de la xarxa  d’aigua i 
del paviment 

Salvador Torres posa de manifest la realitat de la diversitat cultural en el barri i relata 
l’experiència de la jornada interreligiosa i destaca que cal  conduir aquesta realitat  per millorar 
les relacions i evitar conflictes i demana suport per aquestes activitats  que son una riquesa. 

Veí Explica que el consell de barri ha estat poc anunciat  i al ser únicament es dues vegades a 
l’any i cal tenir en compte el temes que volem parlar els veïns, i fa esment la necessitat del 
treball conjunt amb altres municipis, explica també la problemàtica de la droga al barri de La 
Mina i tot veient la millora de barris complexes com san Cosme cal trobar la forma de millorar. 
Expressa la preocupació pel treball amb la comunitat gitana demana també mes suport pel pla 
comunitari  i la millora de les seves condicions i a les altres entitats, demana finalment quan es 
faran les obres de millora del espai lliure del carrer Palerm  i si ha de trigar molt es faci una 
opció transitòria. 

Silvia Luque S’agraeix la participació i fa un resum del nombre de propostes recollides 



 

J Martin dona resposta i diu que el nou govern no te cap afany per fer cap intervenció 
especulativa en el barri i la lluita contra les desigualtats i anuncia alguns del projectes per l’any 
vinent en col·laboració amb entitats  i veïns serien vinculats a la rehabilitació d’habitatges, a 
capacitació, microcrèdits eficiència energètica, suport accions musical i cal pensar amb els 
joves, prevenció de la microviolencia manteniment de mobiliari urbà i reforç educatiu. En 
relació al menjador manifesta que es tindrà en compte el projecte lliurat i es dona suport 
també per aconseguir mes col·laboracions. 

Pep, agraeix el suport que s’ha n manifestat per determinats professionals però vol esmentar 
també la tasca de la GU o ME i la importància de la tasca d’una policia democràtica, comenta 
que els caps dels cos cossos han estat a la sala i han recollit les necessitats expressades. Pel 
que fa a la “contribució IBI” fa uns anys es va fer un creixement fruit e la revalorització dels 
valors de les finques ara es vol treballar en sentit invers per evitar increments per aquest any 
proper es congelarà , pel que a les línies elèctriques es preveu que en les pròximes setmanes 
es resolgui en la part prevista. 

MA en relació a qui marca les prioritats d’actuacions en el futur es vol que sigui a partir de les 
reivindicacions dels veïns i veïnes s’ha començat per la rambla prim es motivat per la urgència 



de la seva execució per motius de tancament pressupostari. En relació al tema de Sant Adrià la 
realitat es que a la ciutat no hi ha fronteres i el ser conscients d’això l’alcaldessa i el regidor 
han tinguts contactes amb l’alcalde de Sant Adrià del Besòs i hi ha la voluntat de treball 
conjunt. 

En relació a les al·lusions de l’AV Besòs la posició del govern es que les associacions han de 
funcionar seguir les normes i no es vol interferir, i a la vegada es demana que els veïns i veïnes 
treballin organitzats amb la col·laboració amb l’administració. 

L’ajuntament esta present al Besòs i la voluntat es que hi sigui mes i la iniciativa del menjador 
de Gregal es molt positiva però n’hi ha d’altres que l’administració es el primer interessat en 
resoldre les necessitats socials. 

El regidor afegeix que pel que fa al cinema Pere IV es coincideix també en la seva importància 
pel barri i la voluntat es buscar un us  el mes aviat possible, pel que fa al solar al carrer Palerm 
ja es disposa un projecte i es una prioritat, també es una prioritat la salut i es molt important la 
relació entre la esperança de vida i  els barris i aquest serà un element de prioritat. 

Pel que fa a la diversitat actual coincideix que es una gran oportunitat i es faran intervencions 
per transmetre aquesta riquesa. 

Agraeix la tasca del menjador i anuncia que es continuarà treballant i es reforçarà la feina que 
es desenvolupa ara mateix al barri. 

I manifesta de nou l’interès en visitar els llocs que calgui en el barri 

Es dona per finalitzat el consell 

 

 

 

 

 

 

 


