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Jose Manuel Sánchez i Ramón Tur (AAVV Maresme)
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Merche Teruel Ass. Comerciants Xavier Nogués)
Enric Navarro (Ass. Zona Fòrum)
Oscar Uriol (Guàrdia Urbana)
Susana, Alberto, Toni, Oscar (Servei de Prevenció i Convivència)

Ciutadania a títol individual: 60
Nota: Preguem disculpeu no contemplar més persones al llistat de participants, cosa deguda a
la sostracció dels llistats d’assistència.
Ordre del dia:
1. Seguiment obres, projectes i Pla de Barris: exposa el conseller de Barri, Jordi Martin
2. Avantprojecte rbla. Prim - plaça Llevant, i actuacions millora front litoral: exposa Juan Pablo
Naier, arquitecte
3. Torn obert de paraules.
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El regidor dóna la benvinguda al Consell de Barri del Besòs i el Maresme, anomena els punts de
l’ordre del dia i presenta les persones que hi ha a la taula.
1. Seguiment d'obres, projectes i Pla de Barris
El conseller de barri informa que estan acabant les obres dels passatges i de Pere IV en una
fase bastant avançada, s’ha fet l’obertura del carrer Marroc (on s’estan acabant unes petites
obres en aquest tram), s’ha realitzat un soterrament de les línies elèctriques del carrer
Maresme, està el projecte que es va dividir en diverses fases de tot Alfons el Magnànim i la que
començarà imminentment les obres és el tram de baix. Recorda les obres dels jardins Dolors
Canals, que és una de les primeres intervencions realitzades que venia de reivindicacions
veïnals igual que les casetes del Maresme.
Totes les inversions a nivell d’obres durant el mandat són les descrites anteriorment. També
informa que s’ha aprovat en el Consell de Districte i en el Consell Municipal la modificació de la
volumetria del pla especial que permetrà en un futur (en un pròxim govern) aprovar
definitivament el projecte per fer l’edifici de la seu del Districte i per a equipaments.
Actuacions a nivell inversions
-

Recuperació de l'Hospital Zona Fòrum. Es recupera una planta que s'havia privatizat fa
un quants anys.
Inici de licitació dels habitatges que es faran al carrer Maresme i Puigcerdà (al costat del
Mercadona), que tindrà un casal de barri o un casal cívic per a les entitats i el veïnat.
El camp de futbol Francesc Abat del carrer Lluís Borrassà, on hi ha un projecte
d'habitatge que s'està a punt d'iniciar i que tindrà una afectació en l'actual ús del camp,
però que no evitarà l'activitat.

Nivell d'equipaments
-

-

-

Està projectat l'espai de Joves que s'ubicarà a l'espai de Maresme i l'equipament
anteriorment anomenat del carrer Maresme i de l'antic cinema Pere IV.
S'han recuperat, en els jardins Dolors Canals, alguns dels locals de les galeries on s'ha
ubicat l'oficina del Pla de Barris i el personal tècnic de mediació d'espai públic i de
comunitats veinals.
Diferents actuacions, ja finalitzades, en les parades dels paradistes del Mercat del Besòs
i redactat el projecte de renovació del Mercat, tot i que encara no s'ha pogut iniciar
aquesta obra.
En el terrat del Museu Blau s'està fent un jardí/hort que podrà utilitzar el veïnat en un
futur.
Destaquen que, fa pocs dies, s'ha celebrat la renovació de la sala de l'institut Barri Besòs
adaptada per poder tenir programació cultural de ciutat.
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Projectes de Pla de Barris
-

-

-

S'estan fent les obres de l'institut Rambla Prim.
Increment en tres jornades i mitja de professionals a les escoles: tècnics/ques
d'integració social, educadores/ors socials, psicomotrisista, mestres d'audició,
psicòlegs/gues...
Projecte Boaboab de lleure a l'estiu, on infants del barri passen tot el dia assegurant el
seu dinar i el dret al lleure. L'Associació Brot, constituïda per persones veines del barri i
professionals del lleure: farà el servei directament personal educatiu, en gran mesura,
del barri. Hi haurà unes 120 places.
Creació d'un llistat de projectes culturals, anomenat "Caixa d'eines", per a les escoles on
han passat 238 infants que han participat en els tallers.
Projecte Prometeus, on acompanyen i fan tutoria estudiants del barri del Besòs amb
l'objectiu d'incrementar el nombre de joves que acabin a l'universitat.

Nivell activitat econòmica
-

-

-

-

-

Treball important amb la Cooperativa Gregal per intentar que el seu projecte tingui
continuïtat. Es realitzaran obres a l'estiu per traslladar el menjador a la seva seu de la
rambla Prim, cosa que permetrà que la cooperativa acabi donant un espai de formació a
gent del barri en temes de cuina, així com tenir un espai més gran de rebuda i un espai
d'integració entre la gent.
Projecte Barris d'Oficis que combina formació i ocupació, en bona mesura per joves del
barri i també intentant arribar a les persones aturades de llarga durada. S’ha arribat a
atendre a 105 persones en aquests últims dos anys.
El Complex Poliesportiu Municipal Francesc Abat ha passat a ser un projecte
subvencionat per l'Ajuntament, on totes les entitats poden derivar a joves i aixi reduir
situacions de risc al carrer. A banda de fer pràctica esportiva, tenen l'opció de fer els
deures.
El que s'ha fet en aquests 4 anys és obrir els equipaments durant els mesos d'estiu,
creant també l'estiu al barri que realitza activitats de lleure/cultural diària, des del 15 de
juny fins al 15 de setembre, tant per a infants, joves o gent gran, donant vida a l'espai
públic i a la pràctica del lleure.
Consolidat el festival Sant Martí de Circ.
Diversos projectes com el "Món Jove" i el "Punt Jove", que ajuden els joves, que acaben
d'arribar al barri puguin connectar amb la resta de veïnat, i "L'Impuls Jove", que dóna
formació i primeres experiències laborals.

Altres serveis
-

Rehabilitació, les finques d'alta complexitat, on s'ha creat un servei de barris que han
arribat a signar (l'any passat) setze convenis amb comunitats, s'han fet les ITE's, s'estan
elaborant projectes i es veurà alguna obra en poc temps en alguns d'aquests blocs.
Aquest servei consisteix en treballar amb tota la comunitat per poder arribar a les
ajudes que es donen, des de fa anys, a l'Ajuntament i que es tornen a obrir en poques
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-

setmanes, posant arquitectes, mediadors i suport jurídic per a que les comunitats arribin
a sol·licitar les ajudes.
Es va canviar la gestió dels casals de barris passant a ser una cívica; és a dir, que la
gestió passa a ser de les entitats sense ànim de lucre que estiguin arrelades al barri,
obrint espais assemblearis per a que qualsevol usuari pugui incidir en quines activitats
es realitzen i en el Casal de Barri Besòs està funcionant molt bé.

Ocupació
-

S'ha tingut una persona de Barcelona Activa per primera vegada al nostre districte. Això
ha permès fer molts projectes de formació, de recolzament al comerç, d'impuls a
l'economia social, fins i tot l'obertura de locals comercials al barri del Besòs i el
Maresme. És a dir, ajudes de diferents tipus en matèria ocupacional han crescut
fortament en aquest barri en els últims quatre anys arribant a baixar l'atur tres punts i
mig.

Torn obert d’aquest punt
Diversos veïns i veïnes plantegen:
- Poca transparència en el projecte de rehabilitació; façanes, són igual que altres anys?
Entra també el cost del projecte i el cost del tècnic? Conflicte concret al carrer Tessàlia,
mesures cautelars.
- Demanen millores d'accessibilitat al consultori.
- Queixa sobre l'abandonament d'alguns parcs infantils, obertura del carrer Veneçuela, la
falta de comunicació a la rambla Prim, així com la implantació de semàfors en alguns
trams, la falta d’inversió en la Línia 136 de bus.
- Què passa amb els habitatges assignats al carrer Puigcerdà?
- En quin moment del procediment està el tema Pere IV?
- Per quants centres i quin percentatge de professionals de NEE té aquests centres?
- En quant l'equipament del cinema Pere IV, així com l'Espai Jove, quina garantia hi ha
que aquest projecte continuï en cas de canvi de govern? Seria important alliberar de
feina Gregal i no carregar-los de més de feina.
- Inquietud sobre si a les cases baixes es vindrà, un altre vegada, a fer una oferta de
compra per construir-hi edificis.
Resposta:
La convocatòria de rehabilitació està a punt de sortir seguint els mateixos criteris que les
anteriors. El Patronat no ha desaparegut; s'ha convertit en l'Institut d'Habitatge i Rehabilitació
amb una estructura molt més forta. En quant a les convocatòries, n'hi ha 4 de diferents, i en el
cas del Besòs i el Maresme n'hi ha més perquè hi ha el Pla de Barris. Els criteris de cadascuna
són diferents. Les d’elements comuns, que és la tradicional en barris amb prioritat com és el
Besòs i el Maresme, es mantenen els percentatges del que havien de pagar abans les persones
propietàries. És l'únic cas en què en paguen una part, excepte si no tenen recursos, que
l'Ajuntament ho paga tot i queda gravat el deute a la propietat. En els altres casos mai s'hi han
de posar els diners per part de les persones; hi ha unes subvencions als interiors (convocatòria
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2017/18) que encara s'està realitzant. Després hi ha les finques d'alta complexitat, que és un
nou programa que va dirigit a detectar les finques on s'ha d'intervenir; són els setze convenis
abans esmentats, en què el procés és més laboriós ja que s'ha de localitzar els propietaris, hi
van els tècnics, s'arriba a un acord amb el veïnat, es fa un diagnòstic i al final se signa el
conveni. El carrer Tessàlia 2 a 6 és el primer que ha començat. Al barri del Besòs i el Maresme
hi ha una inversió d'un milió i mig, i hi aniran entrant més finques. També hi ha dos casos més,
convenis amb vulnerables, finca Catània 1 a 5, que està tota finançada per l'Ajuntament, i
després tenim el cas d'aluminosi que disposa d'una inversió especial i no s'hi han de posar
diners. En l'únic cas que s'han d'avançar diners és en el cas de la convocatòria general.
-

-

L’antic cinema Pere IV, hi ha un projecte execució però primer s'ha hagut de fer un pla
urbanístic pel volum en relació a l'entorn que ja està aprovat. L'expropiació i l'enderroc
es farà al llarg del 2019 i, en principi, a finals del mateix any començaran les obres
acabant a finals del 2021.
El director de l’Oficina d’habitatge fa una precisió en el cas de Tessàlia: no hi ha
cap comunitat que hagi d'avançar diners quan entra en les obres de rehabilitació. El seu
cas és diferent perquè hi ha un tema de mesures cautelars, que són responsabilitat
exclusiva de cada persona propietària de la comunitat i s'està intentant que no s'hagi de
realitzar aquesta despesa abans que puguem entrar a fer les obres i incorporar-ho dins
la subvenció. En tot cas, per iniciar una obra, l'únic que cal és l'acord de la comunitat i
els pressupostos aprovats. Deixa clar a una veïna que en la reunió que es va realitzar el
dijous ell es va comprometre a enviar un e-mail al veïnat donant una resposta sobre el
tema, però encara no la té.

Un veí comenta que els pisos van ser construïts pel Patronat municipal, i que per tant, aquest
ha d’assumir la responsabilitat pels desperfectes de la fabricació.
-

-

-

-

Des de l'Ajuntament es comenta que el Patronat després dels anys segueix posant un
80% de la rehabilitació d'aquests edificis, cosa que no fa cap privada que ha construït
amb aluminosi.
Parcs infantils: s'han renovat molts parcs, es van renovant cada un o dos anys.
El CAP vol més espai: demanem a la Generalitat que ho faci i segurament posarem totes
les facilitats des de l'Ajuntament per què es faci possible. El que sí s'ha comentat que
quan estigui construït el nou edifici de l'antic cinema Pere IV, el CAP podrà disposar d'un
espai per a reunions de treballadors, reunions de salut, etc.
El carrer Veneçuela s'haurà de demanar al pròxim govern. Es comenta que s'ha obert el
carrer Marroc i s'ha realitzat el projecte de les cases del Maresme.
Semàfors de la rambla Prim segueixen pendents. Fa poc va haver una visita del
responsable de llicències amb l’AVV del Besòs per estudiar posar bandes. Seguirem
pressionant.
Línia de Bus 136 s'ha mantingut gràcies a la lluita veïnal tot i que segueix sent
insuficient per al veïnat els 40 minuts d'espera. S'haurà de seguir pressionant i que el
pròxim govern posi més autobusos. Recorden que els nous V31 passen de 7 a 10 minuts
i que permet l'intercanvi amb V27 per anar a l'hospital. Quant es plantegen serveis a la
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-

-

ciutat, com és el cas de mobilitat, es plantegen per a tota la ciutadania. Els canvis de
línies de bus sempre afavoriran a uns en detriment d'altres.
Educadors/res estan en cinc centres públics del barri, amb diferents perfils. Són
demandes de les escoles. S'ha pactat amb el Consorci que quan el Pla de Barris acabi,
assumirà aquests llocs a les pròpies escoles.
Joves, local provisional que s'instal·larà al carrer Maresme. Es licitarà l'obra en el
moment que firmi el propietari la cessió del solar. En principi és imminent.

Un veí comenta que s'havia dit que es posarien metges especialistes al cinema Pere IV, i ara
veiem que l'espai serà destinat a d'altres activitats.
-

-

Una cosa és el CAP, que correspon a la Generalitat i un altra és el futur del cinema
Pere IV, on vindran els serveis socials, l'Oficina d'Habitatge (alliberant Centre Cívic),
eficiència energètica, una sala d'estudis, auditori, aproximadament dos mil metres
quadrats per a entitats, una plaça pública al terrat i uns horts urbans. La Generalitat és
l'autoritat competent amb el tema de salut i té clar que en un futur l'haurà d'ampliar.
Això vol dir que quant es pugui, ampliaran en una planta més.
Sobre Gregal el que s'està fent amb innovació de drets socials fa més d'un any i mig, és
treballar un projecte de futur d'aquesta cooperativa que pugui donar serveis en aquest
barri en temes d'àpats i permetre la inserció laboral del veïnat en la formació i en
l'ocupació del propi Gregal. També s'està treballant per assegurar la continuïtat del
servei mentre es facin les obres de la cuina, en col·laboració amb altres entitats i amb el
Districte, s'ubicarà la cuina en una altre espai per poder assegurar que no hi ha un
tancament, tenint en compte el nombre d'usuaris.

Veïna aclareix que fa temps que es lluita pel tema del V136 i el que s'hauria de tenir en
compte és que la mitja d'edat del barri és de gent gran que no pot desplaçar-se amb facilitat.
També pregunta sobre un forat que està al costat del Mercadona, és realment amiant?
- En quant el V136 els dóna la raó amb la seva queixa i comenta que una cosa bona que
ha passat a Barcelona és que s'ha aprovat l'autobús a demanda, que està en fase de
proves.
- En quant al forat, explica que forma part d'unes obres d'una futura benzinera en aquest
solar. Quan es van començar les obres es va veure que hi havia residus d'amiant de
l'anterior empresa. Personal tècnic del Districte va fer la inspecció i es va veure que això
s'havia d'eliminar. Es van aturar les obres, es van demanar informes i va intervenir la
Generalitat perquè és a qui li correspon informar sobre el que s'havia trobat. Es va
obligar que es tapés amb unes lones amb un pes determinat. D'això se n'ha anat fent
seguiment i s'ha vist que hi ha més terreny contaminat. Això vol dir que no es pot
continuar endavant. Han de fer un pla per poder eliminar tots els residus que té un cost
important i per tant l'obra s'ha aturat. En aquests moments hem tornat a requerir
aquesta empresa per què faci una cobertura molt més estable.
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Un veí comenta que es va enganyar al tècnic ja que li van dir que només seria per dos mesos o
potser tres i per això va dir que es posés una lona.
-

Es passaran els informes realitzats pel tècnic a l’Associació de Veïns per demostrar que
no és així.

2. Avantprojecte Rambla Prim, plaça Llevant i actuacions de millora del Fron Litoral
Estudis previs del Front Marítim. Estan enfocats per desenvolupar un projecte constructiu que
encara no s'ha fet. Aquesta és la fase preliminar. En primer lloc comenta que el document és de
l'empresa Barcelona Regional a qui es va encomanar aquesta tasca. El Front Marítim entre Mar
Bella i la plataforma marítima és una oportunitat per tancar la continuïtat del passeig Litoral de
Barcelona que és un dels punts de discontinuïtat que no està urbanitzat i per tant és important
tant a nivell de vianants com a nivell de bicicletes. Té un component en relació als carrers
transversals; és a dir, la importància de lligar correctament els carrers que venen del barri. Hi
ha una oportunitat de donar un caràcter verd aquest espai. En principi la idea és allargar el
caràcter que té l’espai del Poblenou (parla sobre imatges projectades).
L’àrea d'estudi comprèn des del parc consolidat del Poblenou fins a la plataforma marítima.
També s'estudia en part la plataforma marítima però és d'un abast diferent, competències
estatals, etc. i dins d'aquesta àrea s'inclou l'espai de la Mar Bella que també està consolidada
però alguns aspectes d'aquesta zona, on està el camp de l'Agapito Fernández també és
interessant d'estudiar tot i que el projecte en si d'urbanització, en principi és des de l'Agapito
fins a Josep Pla.
El passeig Marítim de Barcelona cada tram té un caràcter diferent i és positiu, i aquest tram ho
enfoquem cap a un espai una mica més verd (parla d'una gràfica projectada). Garantir que hi
hagi espais frescos, una cosa important per a la ciutat en el seu conjunt però també per al
veïnat que pugui tenir espais per a quan hi faci xafogor important donin frescor. El Litoral és
una de les zones més calentes de Barcelona i és important reduir la temperatura. Està marcat
en les polítiques de canvi climàtic.
És un estudi que indica la força i l'abast que té la marea i les zones inundables a la platja a llarg
termini. Estem en una costa modificada per l'home però també senil que va en regressió, fet
que vol dir que el mur totalment no es pot eliminar per la força de la marea i la regressió
costanera a llarg termini. A nivell de plantejament (assenyala una imatge projectada) és una
zona verda que no entra en conflicte amb el propòsit general.
Un altre aspecte a tenir en compte és que forma part d'un Pla General que té Barcelona, és un
dipòsit de pluvials, aquí hi ha d'haver un dipòsit, hi ha un avantprojecte redactat per l'empresa
municipal d’aigües. Es poden modificar i ajustar els requeriments del projecte però la necessitat
a llarg termini d'aquest dipòsit de moment està establerta en un Pla General de tot Barcelona.
Aquets dipòsits són importants, entre altres motius, per retenir aigües brutes de superfície, els
quals alenteixen l’aigua i eviten inundacions, però també es poder recollir els llots al cap d'un
any i netejar una mica l'aigua.
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Diferents estudis (mostra una imatge projectada) que s'han fet a la zona. Els últims són un Pla
Director que preveia pistes esportives per a l’any 2013, però no es va arribar a aprovar tot i que
està redactat i s'ha deliberat sobre ell ja que com a document serveix i una proposta preliminar
que és ha engegat aquest debat, feta pel model urbà sobre la urbanització d'aquest espai de
caràcter verd, amb passeig en primera línia, uns parterres generosos i després un carril bici
generós més proper a la calçada. Hi ha actuacions concretes que ja s'han fet i es faran unes en
breu encaminades a alliberar l'espai de cotxes i millorar el pas actual. Són obres provisionals
però ja avancen en la millora de l'espai.
Les pistes esportives ocupaven massa espai i per això en la franja més estreta no va en aquesta
línia. S’està estudiant on ubicar les demandes esportives tant del veïnat com de l'Ajuntament.
L'estudi de l’any 2016 (parla de la imatge projectada) la franja ampla del passeig, parterres
generós i un carril bici bastant ampli envoltat d'arbres a la part més a prop de la calçada.
Hi ha aquests tres carrers (parla d'una imatge projectada) que s’estudiarà que passin bé i que
són la connexió transversal i que tinguin contingut suficient. De moment el camp de l'Agapito
s’està estudiant la permanència en aquest punt o un altre, per això s'ha fet en dues fases.
La importància per un cantó és el passeig però també com es creuen aquests carrers i com
arribem per donar bona accessibilitat a la platja. Això són els punts de partida (parla d'una
gràfica projectada). Una de les propostes és (parla d'imatges projectades) degut a que no
sembla viable eliminar el mur, serà fer un terraplè que permeti un tractament paisatgístic entre
la platja i la plataforma.
La primera fase és disponible i ara inicia un procés d’obres i en un futur es reemplaçarà el camp
de l'Agapito, a la mateixa zona, però una mica desplaçat i assolir la segona fase (ensenya
imatge) i per últim seria com podria continuar això al Fòrum.
En el procés d'obres es retiren els cotxes que hi ha al passeig Marítim durant el mes de maig i
comencen unes millores en l'espai i el mes de setembre es retiren cotxes i comença l'obra que
té a veure amb el Port Olímpic. És un procés d'uns dos anys; per tant en aquest procés és quan
es tancarà el procés participatiu, projecte constructiu, etc. per això les actuacions vinculades a
tot això comencen immediatament.
Millorar la connexió rambla Prim -Fòrum
La plaça de Llevant, la cruïlla de rambla Prim - Diagonal (imatges projectades), estem parlant
d'una obra que emana de pla de barris aparentment petita (imatges projectades).
Expliquen que per la rambla Prim abans es passava; després van haver uns d'accidents, una
sèrie de problemes de semaforització i es va modificar (imatges projectades). Un dels aspectes
crítics d'aquesta cruïlla és el temps per creuar sencera. L'estudi des del Pla de Barris en les
conclusions hi havia una dificultat seriosa que implicava tant perill com desaprofitament (ja que
es feia una obra que després s'hauria de modificar). Es van completar els estudis, més o menys
en termini, però el resultat és que la cruïlla no era satisfactòria ja que la longitud un vianant no
la pot creuar en el temps que permet que la cruïlla del tramvia, bus, etc. funcioni correctament i
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després apareix un altre factor que determina el canvi de projecte (parla d'imatges
projectades).
Ara hi ha una discontinuïtat a Glòries que s’està resolent a través de les obres que estan en
marxa. L'altre discontinuïtat és a Llull i la cruïlla de rambla Prim. A la rambla Prim acaba
malament, l'itinerari de vianants no queda massa bé i el de bicis tampoc (imatge).
En aquests moments a nivell de model urbà, a desgrat del Pla de Barris i del districte, entenem
que hi havia una reflexió que s'havia de fer, si es podia donar continuïtat a través del projecte
que està en marxa a Glòries, aquí hauríem de mirar de fer compatible l’obra en aquesta cruïlla,
amb un desig a llarg termini o mig, de donar continuïtat a la rambla des d'aquest punt fins el
final. Això feia el projecte una mica complex (mostra imatges).
La proposta era resoldre aquesta cruïlla i fer travessar la rambla. Això implica desplaçar les vies
i les andanes (imatge) i afectava una part de la cruïlla. Passàvem d'un àmbit raonablement
assolible en el marc del Pla de Barris a un àmbit que s'ha dividit en dues fases però que
evidentment és més gran i sobretot molt més car perquè implica el desplaçament de les vies.
Després es podria completar aquesta cruïlla amb la cruïlla de Llull (imatges projectades). L'estat
actual però no hi cap una rambla, les vies del tramvia van juntes, més amunt, passat Llull, van
separades i trobem una rambla de divuit metres fins a Marina i va quedar interrompuda en el
seu moment en aquest últim tram. Llavors l'objectiu és una mica més ambiciós i una mica més
car. S'ha dividit en dues fases per fer-ho assolible, sobretot per poder fer aquesta cruïlla abans i
permetre aquesta connexió però que quedin preparades les vies una mica separades per passar
la rambla (imatge projectada). La imatge final seria que la rambla de Diagonal i la rambla Prim
creuessin juntes. Aquesta és la proposta i l’essència del projecte.
El trànsit principal de vehicles seria Eduard Maristany. Prim i Diagonal en trànsit pacificat, no vol
dir plataforma única, donaria servei a les finques que hi ha però no poden travessar amb un
únic carril. La preocupació que hem tingut sempre és la mobilitat sostenible. Ens preocupen els
busos però amb petites modificacions poden funcionar bastant bé, de fet segons com, són una
millora ja que alguns podrien fer enllaç amb el metro.
Torn obert d’aquest punt
Diversos veïns i veïnes plantegen:
-

Tan beneficiós és enllaçar tota la rambla Prim? Preocupació per la quantitat de diners
destinats aquestes obres que podrien ser més beneficioses pel barri.
Preocupació generalitzada ja que no s'ha comptat amb l’opinió del veïnat.
Es parla d'un projecte presentat pels veïnat “Projecte per la Pau” que culturitzava la
ciutat respecte aquest purament urbanístic.
Veïnat descontent, que pateixen actes massius amb una massificació de gent a la zona i
el fet de reduir trams de circulació no creuen que pugui beneficiar-los.
Queixa sobre l'herba inexistent des de la plaça Llevant fins el final del Tram Baix (que
actualment és ciment) que ajudaria a reduir el soroll.
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-

Proposta veïnal per un pas soterrat des de la sortida del metro fins el Fòrum per evitar
tanta gent a la superfície.
Veïna a favor del projecte però preocupada per la gestió dels cotxes.
Queixa dels "botellons" del cap de setmana. Queixa dels sorolls pels esdeveniments.
Petició, començar l'obra des del Fòrum cap a Barcelona.
Queixa sobre la part que Diagonal Mar ha guanyat respecte la calçada.

Resposta:
-

-

-

Respecte Diagonal Mar l'espai disponible de façana a façana no és menor que altres
zones de la Diagonal, el que hi ha bàsicament és una vorera més ample, una rambla
més estreta. El tema principal són les rampes del pàrquing, que precisament part de
l'estudi és, una, eliminar-la del tot i l'altre, restringir-la o fins i tot eliminar-la del tot.
Sobre el comentari de la part del tram que està en ciment, aquest projecte està pensat
perquè vagi tot en herba, l’àmbit del projecte s'acaba a la cruïlla i no va més enllà però
incorporem la reclamació.
El tema de les zones verdes, no com a pla urbanístic sinó com a espai verd està
contemplat en el projecte.
En quant el trànsit intentem només eliminar el trànsit que ve de fora del barri.
Comentar que els diners un cop salten d'escala ja no són diners de barri sinó que són
diners de ciutat. Per tant és una obra de ciutat.
Hem tingut en compte la reclamació veïnal. El tema de l'itinerari dels esdeveniments és
una part important de tot aquest projecte. Connectar la rambla central no és on acaba
el projecte. Una de les parts és generar un itinerari pel mig sense utilitzar aquestes
voreres. El túnel s'ha avaluat i a part del cost, que no arriba amb el pressupost que
tenim, no podem garantir la seguretat de la gent el faci servir. El fet de canviar l’itinerari
pel centre evitant les voreres creiem que serà una millora.

Torn obert de paraules
Veí – Carrer Tessàlia 4. El balcó els cau. Demana ajuda.
-

Es considera ja contestada en el torn de preguntes del primer punt.

Veïna – En representació d'un grup de persones d'una nova comunitat veïnal, avinguda Eduard
Maristany 7, amb 140 famílies. Han volgut presentar-se, per expressar la voluntat de
col·laboració per la millora del barri i introduir la preocupació de les xeringues d'una zona que
és pública i on hi ha un parc infantil.
-

Durant el mesos de novembre i desembre hi va haver un increment en el tema de
recollida de xeringues. S'ha tornat a les dades de recollida habituals d'aquest barri. Ara
mateix per la complexitat que té el barri del Besòs i el Maresme, a part dels Serveis de
mediació de conflictes i de l'espai públic hi ha un servei de l'Agència de Salut Pública
que fan ruta en els dos punts més crítics: l’entorn del CAS i l'entorn del CAP i es manté
aquest servei per intentar reduir. També es compta i s’agraeix la col·laboració ciutadana
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de trucar a l'Ajuntament per a la seva recollida. Es continua treballant per intentar
resoldre aquest conflicte.
Veí – Tema sobre els envans pluvials, que són d'uralita. Considera que no han de córrer a
càrrec del veïnat sinó del Patronat de l'Habitatge, la seva retirada.
A l'Oficina de l'Habitatge hi ha unes ajudes que s'obriran en breu per a la retirada
d'uralita.
Veïna – El veïnat s'han unit per mirar de millorar la neteja del barri i la demanda va
encaminada a que l'Ajuntament s'uneixi. Si estan detectats els col·lectius que estan incidint en
la brutícia que hi ha al barri, demanen que es contracti a persones que puguin anar a parlar
amb ells i fer un servei com el que han estat fent el veïnat.
-

-

Es contestarà per escrit.

Veïna - Associació de comerciants Xavier Nogués (llegeix un escrit amb uns punts), expressant
la preocupació pel deteriorament del barri del Besòs i el Maresme. L'afluència de toxicòmans del
barri s'ha vist incrementada per les últimes batudes dels narcopisos del Raval, això ha obligat a
comerços a romandre amb la porta tancada per seguretat, cosa que fa que la venda de
l'establiment es compliqui a part de la inseguretat que crea entre el veïnat. També afegeix la
falta d’il·luminació del barri i un problema amb la neteja del barri.
-

-

-

Certes afirmacions de vegades són injustes. Sabem que hi ha problemes d’inseguretat,
de drogodependència, locals buits, locals ocupats... Durant aquests 4 anys s'ha intentat
solucionar tots el problemes però afirmar que el barri s'ha denigrat és una afirmació que
voldria rebatre perquè el que s'ha intentat és que el solar dels jardins Dolors Canals
tingui una obra feta i decent amb unes galeries amb vida, el projecte de Pere IV que
intentem aixecar per fer una centralitat de tot el Districte al vell mig d'Alfons el
Magnànim, intentar ampliar el CAP, s'ha incrementat els mediadors de carrer, crear la
policia de barri, etc. S'han fet molts esforços.
Per acabar amb el tema del barri net, s'han fet reforços de neteja en casos concrets,
cada any es fa un pla ocupacional de 6 mesos per incrementar els equips de neteja, en
breu arribaran agents cívics que podem mirar que cobreixin la petició de fer de
mediadors amb els col·lectius, estem analitzant amb neteja l'estudi que heu fet.
Temes il·luminació s'estan fent canvis en diversos carrers.

Per finalitzar es passa el vídeo realitzat per la comissió veïnal del Besòs i el Maresme Barri Net i
finançat pel Districte la seva producció.
El consell finalitza a les 21.30 h

Assumpta Martínez
Secretària del Consell de Barri del Besòs i el Maresme
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