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Nombre de ciutadans a títol individual: 80 

 

Ordre del dia: 

1. Obres de reforma al Mercat del Besòs 

2. Torn obert de paraula 

 

El conseller de barri dóna la benvinguda al Consell de Barri del Besòs i el Maresme. 

En primer lloc, es convida a totes les entitats a participar a la Comissió de seguiment del 

Consell de Barri. Actualment tenim diferents associacions del barri però hi ha interès en poder 

ampliar-les, amb l’objectiu de millorar la participació. Així mateix, també hi ha alguna veïna a 

títol personal. Tenim interès en presentar en el proper Consell de Barri alguna entitat del barri 

del Besòs que hagi mostrat interès en participar en aquesta Comissió. En segon lloc s’explica 

una novetat que afecta als Consells de Barri i que està relacionada amb el nou reglament de 

participació ciutadana que es va aprovar fa un any i que consisteix en omplir unes fitxes que es 

trobaran a l’entrada dels Consells de Barri, on els veïns i veïnes que vulguin una resposta per 

escrit de l’Ajuntament podran fer la seva pregunta per escrit i l’Ajuntament respondrà si no se li 

ha respost ja en el mateix Consell de Barri. En el cas que els veïns i veïnes ens facin arribar 

amb antelació aquestes preguntes, començarem el torn de paraules donant les corresponents 

respostes i tot seguit obrirem el torn de preguntes a la resta del veïnat. 

 

Es passa la paraula a Joan Manel Llopis, per la reforma del Mercat del Besós. 

 

1- Obres de reforma al Mercat del Besòs 

1.1.- Intervenció de Joan Manel Llopis, serveis tècnics Mercats de Barcelona 

 

Explica la reforma del Mercat del Besós. Consisteix bàsicament en crear un nou accés des del 

carrer Cristóbal de Moura. Actualment té un accés original que és el que s’havia fet en un 

principi. A través de Cristóbal de Moura accedien els veïns/veïnes pel moll de càrrega, una 

situació que estava durant molts anys, havia quedat en mal estat i no era la previsió inicial. 
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Bàsicament el que es pretén fer des de Cristóbal de Moura és conservar el moll de càrrega, tot i 

que l’estació transformadora ha complicat tota l’actuació. Es farà un accés lateral al mercat. 

Això obligarà a fer una sèrie de remodelacions i ajustos per dintre que ja s’han començat a fer. 

Aquesta actuació comporta que la rampa actual d’accés a la coberta que fan servir els 

comerciants, o algun veí que vol fer la càrrega i descàrrega, es faci pel darrera. És una 

remodelació estructural important. Per la part del darrera hi haurà una porta de garatge que 

serà l’accés a la nova rampa que porta a la coberta. S’aprofita per fer una actuació a la coberta 

on actualment estan els magatzems. Aquests magatzems es passaran a planta baixa, deixant 

un espai buit a dalt per si es vol fer alguna actuació futura. A la zona d’accés està previst un 

ascensor per arribar a la coberta. 

Dades singulars de l’actuació: Es una obra de 16 mesos. Es necessita tallar dues vegades, per 

dues fases d’enderrocs, una per fer la rampa per darrera i l’altra per fer el nou accés. El mercat 

estarà tancat 15 dies aquest any el mes d’agost i 15 dies el proper agost de 2019. 

Els paradistes tindran en planta tots els productes, sense necessitat d’anar a la zona de 

coberta. Es separa el recorregut de la brossa de les mercaderies on teníem un punt conflictiu 

d’uns passadissos on coincidia el pas, i amb aquesta actuació s’aconsegueix separar-ho. 

L’import de l’actuació de l’obra es de 2.200.000€ i el moviment de parades 600.000€ 

No hi ha preguntes sobre aquest punt. 

 

1.2.- Intervenció de Maria Antonia Pudas de l’IMHRB 

 

Informa que des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (abans 

Patronat Municipal) s’està redactant un projecte d’habitatges: 48 per gent gran i 27 habitatges 

de dret de superfície, un casal de barri i un aparcament. 

Presenta als arquitectes d’ECOS-VIA: Manolo Ortiz i Eduard Suñé que faran la presentació del 

projecte, que estarà ubicat a la parcel·la que comprèn els carrers Puigcerdà, Maresme 

Cristóbal de Moura i Veneçuela. 

Son dos edificis: El primer al carrer Maresme i l’altre al carrer Puigcerdà que estan entre dues 

bandes d’edificació que serà privada. Aquests edificis estaran ubicats en una zona verda. 

L’edifici del carrer Puigcerdà és de planta baixa i 6 plantes. En la part de dintre, el que és 

l’interior d’illa, hi haurà planta baixa i dos plantes. 

L’edifici del carrer Maresme és planta baixa i 6 plantes. Aquest edifici està dedicat íntegrament 

a habitatges de protecció, dret a superfície, i un local a la planta baixa. Té una zona oberta per 

entrar als habitatges i un aparcament per bicicletes. 
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El del carrer Puigcerdà té soterrani per aparcament, planta baixa amb el casal de barri i les 

plantes pis amb habitatges per gent gran. 

Hi ha 27 habitatges, 17 habitatges de 2 dormitoris, amb una superfície útil de 50-60 m2 i 10 

habitatges de 3 dormitoris de 60-70 m2. Tenen unes petites terrasses, 2 serveis i ventilació 

creuada. Hi ha habitatges adaptats per persones amb discapacitat. 

A la planta baixa està previst un casal de barri amb espais polivalents. Està previst una 

recepció, un bar i una terrassa. En aquest bar possiblement hi haurà el servei d’“àpats en 

companyia”. Hi ha unes sales d’ús polivalent per fer activitats. A la primera planta hi ha 48 

habitatges d’una habitació, sala cuina, bany i terrassa. I una zona de serveis per aquests 

habitatges dotacionals: una bugaderia compartida, sala de tallers.  

A la 2a planta hi ha una part compartida d’habitatges i en l’espai compartit es pot sortir a una 

terrassa amb una zona per estendre, una part amb petits horts urbans, i una part de jocs. 

I les 4 plantes restants totes son iguals on s’ha alliberat l’espai de davant. 

 

1r Torn de preguntes: 

 

Veí: On es pretén fer la benzinera, just a la cantonada on es pretén fer l’edifici que dona a 

Maresme? S’ha fet algun estudi sobre si el subsòl presenta algun problema de contaminació a 

causa de la benzinera? 

 

Resposta: Expliquen que els arquitectes estan fent el projecte executiu. Aquest projecte té un 

aparcament per donar resposta a les necessitats. En quant a les característiques del terreny 

estan treballant amb unes dades prèvies del comportament del terreny però no tenim més 

dades. Ho estem estudiant. Quan es tingui informació es compartirà amb els veïns. 

Cada solar és diferent i cada expert ha de fer el seu estudi. El tema de la contaminació pot 

variar molt d’un terreny a un altre. 

 

Veí: Demana els metres que hi haurà des de la benzinera a l’edifici.  

 

Resposta: l’edifici dissenyat de Maresme estarà a una distància de 6 metres com a mínim del 

llindar del solar de la benzinera. En funció d’on col·loquin la benzinera la distància pot variar, 

això ho desconeixem. 
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Veí: Valora positivament el pacte important que s’ha fet pel que fa a la regulació de les 

benzineres i aturar les benzineres noves, planteja que es paralitzi el permís de la benzinera de 

Maresme i es faci una altra acció en aquesta part de la illa. 

Valora molt positivament els habitatges socials per la 3a edat. També el Casal de Barri ja que 

és cultura pel barri. Que aquests habitatges puguin usar-los veïnat. Neguiteja la possible 

aturada per un possible canvi de govern. 

 

Resposta del regidor: amb la insistència veïnal i Districte s’ha aconseguit una suspensió de 

llicències, per no fer més benzineres a Barcelona, ja hi ha 107. Aquesta de Maresme té el seu 

permís. Els propietaris del solar voldran construir la benzinera al veure que el barri millora. Però 

a ningú li agrada que estigui allà la benzinera. 

Pel que fa a la preocupació de que l’obra s’aturi per un possible canvi de govern, comenta que 

l’IMHRB quan comença una obra ja disposa de tots els diners que costa aquesta obra. No hi ha 

cap perill de que no es faci. 

 

Veí: A mi em sembla bé que es vagi pensant en tots aquests recursos pel barri, però vull 

remarcar que falten centres de dia, residències, escoles bressol. Sobre tot falten residències de 

la tercera edat. Vull que es tingui en compte. 

 

Resposta: la necessitat d’escoles bressol la sabem, em sembla que en aquest mandat estaven 

previstes 10 escoles noves i cap en aquest barri. Tenim més disponibilitat de places d’escoles 

en aquest barri que en altres i s’està cobrint el 25% de la demanda, per tant queda molt camí a 

fer. Al barri vell de Sant Martí hi haurà una escola bressol nova que s’ha recuperat de l’anterior 

mandat. 

 

1.3 Obres de la plaça Dolors Canals. 

 

Es una obra que es va executar el 2017, i es va acabar el juliol. Com a conseqüència de 

l’aparició d’una sèrie de fissures no estructurals, sinó de retracció, i veient que no han 

progressat, s’ha decidit el següent: bé refer aquelles pastilles que tenien les fissures, 

enderrocar el paviment i tornar-lo a fer, o bé aplicar una pintura d’òxid per sobre. Al final s’ha 

decidit fer el primer, enderrocar les pastilles afectades i procedir a aplicar el formigonat i 

arremolinat. Amb això aconseguirem garantir que no es produirà la fissuració. Això es farà en 

dues setmanes i donarem per finalitzada l’obra. Aquesta reparació s’ha considerat pel 
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contractista com un defecte d’execució i per tant no té cost afegit per l’Ajuntament sobre el preu 

inicial. 

 

2n torn preguntes:  

 

Veïna del carrer Catània: 

Les filtracions que vam tenir i que va provocar quedar-nos sense llum no perjudicaran mai més 

el terra de la plaça?  

Resposta: En principi no té res a veure, ja que era una línia elèctrica vella que la companyia ja 

ha reparat i que està funcionant correctament. Aquesta reparació es va fer fa un o dos mesos i 

no han hagut més problemes. 

 

Pregunta: El tema dels contenidors de brossa d’escombraries no té res a veure amb aquestes 

obres? 

Resposta: No, no te res a veure. 

 

Gerent: El que estem fent és arreglar les façanes i els locals adquirits per part de l’Ajuntament, 

així com les portes metàl·liques. El terra no estava pressupostat i la intervenció del terra no es 

farà en aquests moments. Potser en un futur es podrà fer. 

 

Veïna: Al haver-se arreglat la plaça, quan s’entra a les galeries, es veu el terra i la il·luminació 

molt deteriorat. 

Gerent: L’Ajuntament està costejant el total de les obres de la plaça. Estem fent una actuació 

correcta. D’aquí a dues setmanes estaran reparades les fissures de façanes i les obertures dels 

locals.  

 

 

Informació sobre els Punts d’assessorament energètic oberts a tota la ciutadania (PAE) 

 

Als PAE es fan diverses actuacions d’assessorament energètic: una ocupacional (inserció 

laboral), una altra d’àmbit comunitari perquè es fan xerrades i tallers i una tercera es concreta 

en la detecció de la pobresa energètica, garantint els drets als subministraments bàsics segons 

la llei 24/2015, i millorant l’eficiència energètica de les llars introduint hàbits eficients. 
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El servei és per tota la població de Barcelona. Es presta més atenció a les persones 

vulnerables, i en situació de dependència o mobilitat reduïda. S’apliquen dos tipus de mesures: 

unes preventives i altres col·lectives. 

S’atenen els casos en el front office de l’Oficina d’Habitatge de Sant Martí, pels matins, on 

s’informa i es disposa de tríptics, sobre hàbits energètics i sobre potència energètica. També 

s’atenen els casos d’emergències, fins i tot desplaçant-nos als domicilis es cas de dependència 

o discapacitat. 

Hi ha un programa de sensibilització i difusió a disposició de qualsevol entitat o A.V. Tothom 

pot demanar tríptics o sol·licitar tallers per temes energètics. Només cal anar al punt 

d’assessorament energètic i demanar-ho, des del PAE es programaran tallers de formació i 

assessorament en funció de la demanda. 

 

3r torn de preguntes 

 

Veí de Provençals de Poblenou: Qui tramita i qui facilita les peticions de pobresa energètica? 

 

Resposta: Es fa un informe de risc d’exclusió residencial, amb aquest informe no es pot tallar 

de cap manera el subministrament. Es tramita des de l’oficina de l’habitatge. Es fa un informe 

de vulnerabilitat perquè no es talli el subministrament a la persona afectada. Com que és un 

tràmit lent, si hi ha un avís de tall s’agafen les dades i es traslladen a la companyia perquè 

sàpiguen que s’està tramitant l’informe de vulnerabilitat i no tallin el subministrament. I al cap 

d’unes setmanes és tramita correctament.  

 

Intervenció del regidor sobre els PAE:  

 

S’ha convocat la següent convocatòria d’ajuts a la rehabilitació. S’han de remarcar alguns 

canvis importants com els Ajuts als Interiors de l’Habitatge. S’han detectat casos on falta 

aïllament, problemes d’accessibilitat. Ja s’han demanat 8000 ajuts. L’ajut arriba fins a 9000 

euros d’interior, això és un element nou de la convocatòria del 2017 que el 2018 continua. La 

convocatòria general d’ajuts a la rehabilitació es manté, encara que es redueix l’import, es 

redueix el percentatge d’ajuts, excepte a 13 barris de la ciutat. L’únic barri on es manté el 50% 

en ascensors i patologies estructurals és el barri del Besós Maresme. Es un barri on els ajuts 

no baixen al 35%, sinó que es manté l’ajut al 50%.  

Una altra novetat és que la rehabilitació té un element antigentrificació. Els ajuts a la 

rehabilitació només es donen als propietaris que si tenen llogaters, tenen un lloguer dins de 
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l’índex de referència de preus que va establir la Generalitat de Catalunya d’acord amb 

l’Ajuntament de Barcelona ara fa un any. Els ajuts només es donen als propietaris que 

mantenen uns preus raonables de lloguer. 

I la última novetat és la intervenció a finques d’alta complexitat. L’any passat es va encarregar 

un estudi a la UPC sobre la vulnerabilitat residencial de Barcelona i a partir d’aquí hem detectat 

unes 450 finques que no estan rehabilitades, el que es fa es contactar amb aquestes 

comunitats i es fa un conveni per fer les obres. No és un convocatòria oberta, sinó que són 

convenis que l’Ajuntament amb els seus tècnics fa en aquestes finques que s’ha detectat que 

estan en mal estat. En el proper Consell de Barri s’explicarà amb més detall. 

 

Pregunta: S’agraeix aquesta informació. Un altra tema que cal revisar són aquests ajuts que a 

vegades són d’un 25% que venen condicionats per la ITE. Aquest condicionament és antisocial 

perquè si no es fa no es pot demanar la rehabilitació, i estem parlant d’una població envellida i 

sense recursos suficients per fer front a aquests requisits. Com es pot solucionar aquest punt? 

 

Resposta del regidor: En els casos de les comunitats que tenen aquesta vulnerabilitat 

econòmica, l’Ajuntament es fa càrrec de subvencionar la ITE el 100%. 

 

El conseller de Barri, demana el cas concret per mirar-ho a l’oficina de l’habitatge. En principi es 

posen totes les facilitats per poder fer front a la reparació de totes les patologies. Encara i així 

s’han vist casos on les comunitats no tenien recursos personals ni econòmics per fer front a 

aquestes reparacions, per això es va començar a fer convenis per poder solucionar aquest 

tema. 

 

2- Torn obert de paraules  

 

2 peticions d’una veïna que han fet per escrit: 

Una té a veure amb les molèsties dels concerts del Fòrum. Aquest any es reduirà l’activitat 

perquè no es faran concerts de la Mercè al Fòrum (aplaudiments) 

 

L’altra és sobre la preocupació sobre 2 autobusos que són elèctrics i no contaminen, que es va 

anunciar la seva introducció a la xarxa d’autobusos i que tenen una estació a l’inici i al final del 

trajecte. Aquests autobusos es començaran a moure per la línia H16, es farà un espai de 

càrrega a la zona d’Eduard Maristany davant de la telefònica. Es farà arribar la informació a tots 

els veïns. 
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Intervenció del president de l’AV del Besós: 

Hi ha molta gent preocupada pel medi ambient i per l’augment de pol·lució especialment en 

aquesta zona. L’AV des de fa temps ha anat participant en col·lectius que reivindicava temes 

de medi ambient, així com sobre el tema de la benzinera que recolzem els companys del 

Maresme sobre aquest tema. També estem amb la coordinadora veïnal Aire-Net, i el tema de 

l’amiant. Sobre aquest tema l’AV recolza la resolució que va tenir lloc el 21 de juliol de 2015 a 

l’Ajuntament de Barcelona per part de tots els partits polítics. Tots van signar una resolució a 

favor de l'eliminació de l'amiant de la ciutat. Hauríem de veure que es pot fer a nivell del 

Districte sobre aquest tema. El termini per fer aquesta acció s’establia fins el 2032. Nosaltres 

proposem des de l’associació, començar un diàleg i unes reunions sobre temes de medi 

ambient, ja que afecta a diversos temes mediambientals. Per tant proposo que s’iniciï una sèrie 

de reunions per debatre aquests temes que afecten al districte. 

 

Resposta del conseller tècnic: Es un repte que agafem des del districte. Sobre la benzinera ja 

s’ha establert una moratòria. També s’està treballant el tema de les dioxines, precisament la 

setmana passada es va fer una reunió de seguiment on estaven representades varies entitats 

del barri i es va estar informant dels els primers estudis sobre mortalitat, que en principi no 

donaven cap senyal d’alarma en base a les dades que va aportar l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona. 

L’estudi més interessant i concloent és el que farà l’Agencia de Salut pública que consisteix en 

instal·lar 7 sensors que han de mesurar la contaminació per dioxines en l’aire provinents o de 

TERSA o per la circulació del trànsit. Diversos en el barri, a Diagonal Mar, alguns a Sant Adrià 

del Besós i fins i tot a Sant Andreu per fer una cobertura completa de tot el radi d’emissions. En 

el tema de l’amiant també hi ha un compromís per part de l’Alcaldessa de fer un seguiment que 

no és fàcil ja que està sotmès a tota una normativa superior. 

Per part del Districte no hi ha cap inconvenient per agrupar tots aquests temes de medi ambient 

i discutir-los en una comissió especialitzada. Hi ha un Consell de Salut on es podria tractar 

aquest temes. També estem disponibles per fer un Consell de Barri monogràfic sobre aquests 

temes de medi ambient. 

 

Pregunta: 

Quins criteris segueix l’Ajuntament per concedir les llicències de les terrasses dels bars? 
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Resposta del gerent: Hi ha una Ordenança que regula les llicències per les terrasses i cada cas 

s’ha d’analitzar d’acord amb l’Ordenança. Es una Ordenança complexa. Si hi ha una queixa en 

concret s’haurà d’analitzar el cas i aplicar l’Ordenança segons el problema. 

 

Veí: Sota el meu habitatge tinc 24 taules. Es el c/ Diagonal num, 8 amb Rbla. Prim. Aviso a 

l’Ajuntament i em prenen nota però no es fa res. 

 

Resposta del conseller tècnic: Hi ha una normativa que en aquests moments està en procés de 

canvi. Un dels criteris bàsics és que qualsevol local només pot tenir terrassa en el front de la 

façana del local, no al costat. No es un criteri econòmic.  

 

Veïna: Cada any hi ha piscines i barbacoes al carrer, estem farts de trucar a la GU, tècnics 

hauria alguna manera de regular-les? 

 

Resposta del conseller tècnic: a l’estiu i ha moltes activitats al carrer, es vol dinamitzar el carrer 

perquè la gent del barri pugui gaudir-ne. També s’obren els equipaments durant l’estiu. Una 

estratègia és que si la gent té activitats programades no muntarà una piscina davant de casa 

seva. Evidentment a l’estiu es reforçarà els serveis de prevenció i convivència de l’espai públic 

ja que a l’estiu es fa més us de l’espai públic. 

Hi ha una qüestió de civisme, de cultura, de neteja, que també el veïnat ha de prendre 

consciència. 

 

La veïna diu que ho deixen tot brut i no recullen res. La GU ve però quan marxa comencen de 

nou a fer festes al carrer. Aguantem moltíssim i molts anys. Demanem recolzament als carrers 

més conflictius. Catània, Marsala i Palerm són els carrers amb més problemàtica. 

 

Veïna de la zona Fòrum: Tenim la problemàtica dels concerts. BSM ens envia uns calendaris 

amb tots els concerts previstos i és un continu de concerts de música electrònica.  

Les obres del centre comercial les estan fent de nit i no ens deixa dormir. 

Plaça Llevant és una rotonda d’asfalt bastant trista i abandonada, és el lloc on van a pixar en 

els concerts. BSM fa el que vol i l’Ajuntament ha de posar fre. Tot són concerts de música 

electrònica i “botellon”. 

 

Veí: el barri s’està degradant. S’està apropiant l’incivisme, i sembla que “tot s'hi val”. La gent va 

marxant del barri. 
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Resposta del conseller tècnic: Agraeixo totes aquestes suggeriments, però no comparteixo la 

idea de que el barri s’està degradant, sinó precisament el que fem és revertir-lo. Però això 

també és una feina del veïnat i de les entitats. El barri té unes problemàtiques concretes però 

s’està treballant i s’estan fent actuacions socials. Hem de tenir la capacitat de poder actuar 

quan cal. Quan ve la GU queda registrat i això ens serveix per saber on són les 

problemàtiques. Quan hi ha actuacions, encara que tinguin llicència estan subjectes a uns 

paràmetres d’horari, i de sonometria.  

 

Gerent: Des del 2015 aquest és l’únic barri del districte on el programa d’activitats de l’estiu que 

fa que ja des del 2016 des de la festa major del Besós fins a la Mercè, cada dia pràcticament hi 

ha una activitat. Es reforcen les activitats des de divendres a diumenge. És el segon any que 

fem un festival de Circ que ha tingut molt bona acollida. Això és la part preventiva per evitar 

accions no desitjades. 

La part més de control és que des del mes de març situem un pla d’estratègia on situem els 

punts on durant els mesos d’estiu actuarem amb els equips de prevenció GU i Mossos. Hi ha 4 

zones que són prioritàries a la nit i 3 locals que són focus conflictius. Estem intentant avançar-

nos als problemes que ens podem trobar. 

El tema de les obres a la nit del centre comercial s’ha de posar remei el més aviat possible. 

S’ha fet denuncia. 

 

Pregunta: 

Respecte a la remodelació dels carrers Jubany, Auger i Foret se sap la data d’inici al juny? 

Hi ha alguna persona de referència on puguem anar a resoldre les preguntes que quedin 

pendents del trànsit dins dels carrers? I elements paisatgístics com arbres i altres? 

 

Resposta: L’Assumpta Martínez és la tècnica de barri que els respondrà a aquests temes. 

 

Veí: A la pregunta si es podrà obrir Prim /Diagonal voldríem una resposta. 

 

Resposta del regidor: Hi ha un projecte perquè Prim continuï fins l’aigua i la rotonda sigui per 

vianants així com que la part de Diagonal que dona al centre comercial sigui totalment per a 

vianants. Es un projecte que ha de passar per urbanisme i per mobilitat .  

 



 

 

Consell de Barri del Besòs i el Maresme - ACTA Pàg: 12 
P 

Veïna: Amb el tema del carril bici i el pas del tramvia, l’obertura de Rambla Prim que no 

interfereixi amb el carril bici. Tingueu en compte en els projectes el veïnatge. 

 

Resposta del gerent: Aquesta plaça no és senzilla pels girs que té, i te mobilitat amb creuament 

de cotxes en varis sentits. Ens dona entrada i sortida cap a la part de Besós, Llobregat....Es 

una plaça amb tramvia i bicicleta, autobusos, connexions Llobregat Besós.  

Durant 18 mesos s’ha estat treballant amb tècnics de mobilitat, s’ha encarregat a una 

enginyeria, i s’ha arribat a unes propostes molt interessants que pacificarien molt aquest 

entorn. 

En aquests moments s’està valorant ja que s’hauria de tallar el trànsit en alguns dels punts, i 

això té uns requeriments que s’han d’estudiar a nivell de ciutat. El projecte té en aquests 

moments 2-3 possibilitats i s’està encara analitzant. No serà un tema que s’acabi fent una 

proposta en aquests 11 mesos que queden per finalitzar el mandat. 

 

Intervenció del conseller de barri: 

Hem tingut uns 4 dies molt xulos al barri. Divendres va ser el partit de futbol antiracista i vam 

tenir 250 nens/nenes que s’ho van passar molt bé jugant junts i vull agrair a totes les entitats i 

la cursa Inter escolar de dissabte amb 450 nens/nenes de totes les escoles, amb molts pares i 

voluntaris ajudant, que va ser tot un èxit. I també aquest dilluns a les corals del Besòs que ens 

hem compromès que l’any vinent intentarem tenir molt més veïnat en aquestes corals , perquè 

és un dia molt emotiu, i bàsicament tenim nens/nenes fent l’activitat i volem que també arribi a 

la resta del veïnat. I agrair també al centre Cívic que ha fet l’activitat de Reivindicat on es va 

poder parlar d’habitatge i altres temes. 

 

Intervenció del president de l’AV del Besòs: Només informar-vos que aquest divendres 

presentem un llibre de poesia culta que ha escrit l’Angels Marsó, i a les 6,30 a l’AV esteu 

convidats tots a assistir. 

El proper dia 31 d’aquest mes al Centre Cívic farem la presentació d’una enquesta que ha 

elaborat l’AV i que la presentarem al Centre Cívic amb una exposició de la Revista Carrer de la 

FAVB i posarem en marxa l’enquesta. 

 

Moltes gràcies a tothom 
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El consell finalitza a les 21.30 h 


