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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta del Districte de Sant Martí, la Ima. Sra. Marilén Barceló Verea, obre la sessió. 

En primer lloc, saluda els veïns que els segueixen en directe per internet, el regidor de 

Govern, els consellers presents a la sala, la secretària i també tots els companys que els 

segueixen telemàticament. 

Comenta que tenen moltes peticions de veïns de poder participar en els plenaris. Recorda 

que s’hi pot participar a través de la plataforma Decidim, i vol deixar clar que tant el Govern 

municipal, com la presidència, com els diferents grups municipals que conformen el 

consistori, volen que els veïns puguin participar de manera telemàtica ja que presencialment 

no és possible a causa del virus. Explica que en totes les juntes de portaveus absolutament 

tots els grups que formen part del Districte de Sant Martí han sol·licitat a Secretaria i també 

a Casa Gran que la intervenció dels veïns pugui ser d’una manera més directa. 

Informa que en aquest plenari aquesta participació serà a través de les demandes i 

preguntes presentades a la plataforma Decidim, i dona la paraula a la secretària del districte 

perquè aclareixi com està aquesta situació. 

La secretària tecnicojurídica explica que, des del març del 2020, davant la impossibilitat de 

fer les sessions dels òrgans col·legiats de forma presencial, seguint les instruccions de la 

Secretaria General, i d’acord amb la modificació de la Llei de bases, es va acordar que les 

sessions dels òrgans de Govern se celebrarien la distància mitjançant mitjans electrònics 

vàlids. Subratlla que en aquestes sessions s’ha de garantir el caràcter públic amb la 

retransmissió en directe i la seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus 

membres i la validesa del debat i de les votacions dels acords. 

Detalla que la presència a la sala és mínima i respecta l’aforament previst segons les 

indicacions sanitàries, i que en aquestes sessions està previst el suport tècnic i informàtic 

corresponent als consellers i conselleres i als regidors i regidores adscrits. 

Pel que fa a la intervenció ciutadana, subratlla que l’actual mecanisme de presentació de 

les intervencions per escrit per tal que siguin llegides durant la sessió pública garanteix la 

participació de tothom que vulgui intervenir-hi i s’hi dona la màxima difusió. Informa que, 

actualment, des de la Secretaria General no hi ha directrius noves, i que, tot i que saben que 

s’hi treballa, no els consta que de moment s’hagi pogut habilitar cap plataforma que 



 
 

 

garanteixi prou l’estabilitat de la connexió, el suport informàtic i tècnic necessari, ni la 

participació a distància de tothom que vulgui intervenir-hi respectant el principi d’igualtat 

exigible. 

La presidenta, abans de passar al punt únic de l’ordre del dia, explica que la senyora Maria 

Arenillas i Picañol, portaveu del GMDJxCat, no podrà estar connectada tot el plenari perquè 

ja tenia un compromís. 

PART INFORMATIVA 

INFORMAR de l’acord al qual varen arribar tots els grups municipals al Consell Plenari 
de l’Ajuntament de Barcelona del dia 30 d’octubre de 2020, referent a la Proposició 
Declaració de Grup, del Grup Municipal d’ERC, sobre el barri del Besòs i el Maresme, 
que en el seu punt 6è insta a convocar un plenari extraordinari del Districte de Sant 
Martí per tal d’informar de l’esmentat acord. 

La presidenta llegeix en primer lloc les peticions formulades pels veïns a través de la 

plataforma Decidim. Puntualitza que les que es llegiran estan relacionades amb el punt de 

l’ordre del dia d’aquest plenari extraordinari, i que les altres peticions passaran directament a 

l’audiència pública. 

- L’Associació de Comerciants Xavier Nogués manifesta que la implantació de zones 

d’aparcament de pagament al Besòs i el Maresme afegeix un nou problema, en aquest cas 

de mobilitat, sobre el petit comerç del barri, ja que, entre d’altres, pateix la desertització 

dels nuclis comercials preexistents fagocitats per les grans superfícies. Exposa que dins 

d’aquest sector hi ha un grup de comerciants que es veu doblement perjudicat per la 

mesura, ja que, a més de la càrrega econòmica que suposa per a tothom, no són residents 

de la zona. 

Demana que s’estudiïn alternatives d’aparcament en condicions raonables per als 

comerciants residents i no residents a la ciutat. Subratlla que des de sempre han donat 

servei al veïnat i aporten la seva vitalitat a la cohesió del territori. 

- La senyora Deborah Vergely Llull, en una intervenció en castellà, exposa que el 2018 la 

comunitat del seu edifici va sol·licitar a Habitatge informació per a la rehabilitació, seguint 

les indicacions del senyor José Miguel Coy. El 2019 van assumir, tal com se’ls exigia, el 

cost d’una inspecció tècnica d’edificis (ITE), que va determinar que no hi havia deficiències 

estructurals i calia instal·lar mesures cautelars als balcons. Apunta que la despesa va 

deixar la comunitat sense fons. 

L’enfonsament d’un sostre va propiciar que al juliol es fes una diagnosi de l’edifici que en 

va determinar una afectació estructural i va donar positiu en l’anàlisi d’aluminosi de tots els 

habitatges. Subratlla que ara mateix la comunitat està en bancarrota després d’haver 

assumit el cost d’una ITE, i es queixa que resulta que no és una prova vàlida per al tipus de 

patologia estructural de què estan afectats. Indica que el tràmit d’accés a les ajudes té 

unes condicions que diversos residents no compleixen, i lamenta que no se’ls hagi facilitat 

cap mena d’ajuda en la gestió. 

Pregunta si són conscients que la informació erràtica facilitada per Habitatge ha suposat 

una despesa per a la comunitat i un risc per a la integritat dels veïns, o de la ineficiència en 

tot plegat, i hi emfatitza que les condicions exigides els fan arribar a un punt mort i que no 

els ofereixen cap solució. 

- La senyora Diana Escudero Alcaraz, en una intervenció en castellà, denuncia que van 

llegar la gravetat de la situació del seu edifici, d’on els Bombers els van haver de desallotjar 



 
 

 

en ple confinament i que actualment té set habitatges apuntalats. Es queixa que l’IMU 

(Institut Municipal d’Urbanisme) ha incomplert el termini de lliurament de la diagnosi. 

Fa tot un seguit de preguntes: continuaran sense oferir-los solucions? Què els fa pensar 

que si l’any 77 aquests habitatges estaven per enderrocar-los ara són rehabilitables? 

Creuen que es poden fiar del que determinin quan han acreditat dos cops que les 

deficiències estaven solucionades i ara mateix l’edifici té set pisos apuntalats? Consideren 

que tenen credibilitat davant dels veïns després d’haver acusat d’alarmista una companya 

quan l’informe de Bombers va confirmar el que deia i la situació actual acredita que no es 

va dir la veritat? Demanaran disculpes per haver difamat la companya? Demanaran 

disculpes per haver-los posat en risc i haver ignorat el seu problema? Què passarà si han 

de deixar el seu habitatge de cop i volta? Els indicaran un altre cop que s’adrecin a serveis 

socials? Passarà com amb l’edifici de la Salut de Badalona, on els veïns es van quedar 

amb deutes i sense habitatge? Continuaran negant-ho i mentint? 

- La senyora Asunción García Muñoz, en una intervenció en castellà, exposa que és una 

propietària del número 11 del carrer Messina, comunitat que es rehabilitarà aviat. 

Assegura que poden acreditar nombroses irregularitats per part de l’IMU en la gestió de la 

informació en els últims quatre anys, tot i que el camí burocràtic que han recorregut ja en fa 

deu que dura: les condicions han estat modificades i són complexes, les despeses s’han 

incrementat quaranta mil euros per demores i repeticions de tràmits, i que justament les 

demores per la mala gestió suposen sis mil euros més per actualitzar el projecte. També 

assenyala que en aquest mateix temps van deixar abandonada una comunitat veïna, la del 

número 7, que va iniciar tràmits i tenia un projecte en la mateixa data: com que tenen 

diversos pisos ocupats l’IMU els informa que ara els veïns no compleixen requisits per 

recaptar el total del cost, per la qual cosa no es rehabilitarà. 

En el seu cas, assegura que, tot i ser l’única comunitat al corrent de pagaments, l’IMU 

encara no n’ha tret la licitació, quan s’hauria d’haver fet a l’octubre. Subratlla que, una 

vegada més, s’incompleix. Inquireix si poden considerar que una sola comunitat en tots 

aquests anys és un resultat acceptable, i pregunta si assumiran responsabilitats del seu 

fracàs o una vegada més en culparan els veïns. 

- L’Associació de Veïns del Maresme adreça un escrit als membres del Consell del Districte 

de Sant Martí: «Amb aquest comunicat volem fer una crida a tots els grups polítics perquè 

junts apostin decididament per aquest pla integral denominat “Compromís Besòs-

Maresme” i donar-hi continuïtat independentment del partit que governi. 

»Esperem que no quedi només en paraules, que es convoqui de forma urgent la comissió 

de treball de la qual es parla en l’esmentat document i que es compti amb els veïns i 

veïnes. Dipositem la nostra confiança en el fet que a partir d’ara serà així, no com aquest 

cop, que abans de la convocatòria d’aquest consell cap responsable dels grups polítics 

aquí representats s’ha interessat per conèixer la nostra opinió respecte a aquest projecte, 

que demostra d’entrada despotisme. 

»Els demanem que no ignorin els veïns i veïnes representats en diferents associacions i 

col·lectius, a les societats democràtiques no es pot basar l’organització social de la ciutat o 

del barri només en els partits polítics. Com a veïns tenim un paper important en l’articulació 

de polítiques socials i de convivència, també en evitar que no ens sentim ben representats, 

que es puguin produir estallidos socials que no porten enlloc. 

»Esperem que aquesta comissió, i dins del període estipulat en l’acord al qual es va 

arribar al Ple de l’Ajuntament de Barcelona s’explicitin quines seran les actuacions a 

realitzar en un pla de treball rigorós en diferents àmbits. Per si de cas, en fem un petit 

recordatori: 



 
 

 

»Urbanisme 

»‒ Rehabilitació d’habitatges. Cal acabar amb la vulnerabilitat residencial que pateix el 

barri, millorar l’estat de conservació dels edificis amb deficiències estructurals 

procedint a la seva rehabilitació o substitució. Fins a la data, els plans que s’han fet 

han fracassat perquè els requeriments que es facilitaven als veïns no s’ajusten a la 

realitat del barri ni escoltaven les aportacions del veïnatge. 

»‒ Dotar el barri d’espais verds: l’especulació urbanística tan arrelada a Barcelona l’ha 

convertit en una de les ciutats més densament poblades d’Europa. El nostre barri 

n’és un exemple: tenim més de 800 h/ha i necessitem espais d’expansió. Cal revisar 

el PGM dels espais i l’anomenat 22@. Els efectes del canvi climàtic i l’experiència 

viscuda per l’actual pandèmia ens han de fer pensar en un nou urbanisme i canviar el 

model de ciutat; aquí tenim una oportunitat: escolteu els ciutadans i no tant els 

interessos econòmics. 

»Mobilitat 

»‒ Connectar els carrers que ens comuniquen amb la resta de Barcelona. Molts estan 

tancats per assentaments d’activitats privades que han ocupat aquests vials trencant 

la xarxa viària projectada en el Pla Cerdà. 

»‒ Connexions de transport públic amb els barris de més al nord de la ciutat sense 

haver de passar pel centre. No entenem que per arribar, per exemple, a la plaça 

Virrei Amat s’hagi de trigar més de cinquanta minuts. 

»Seguretat 

»‒ Increment de vigilància policial per evitar la inseguretat que patim amb l’augment de 

la delinqüència a Barcelona i especialment al barri procedent de l’activitat del tràfic de 

drogues. 

»‒ Erradicar l’incivisme fruit de la tolerància i no aplicació de les normes de civisme. Es 

manifesten principalment en aspectes de neteja i actes festius de «botellón» a l’espai 

públic i a les macrofestes de l’espai del Fòrum. 

»Equipaments 

»‒ Ampliació del CAP Besòs, un equipament que s’ha quedat petit en un barri amb forta 

demanda dels serveis de sanitat pública. Es fa necessària la millora dels seus 

accessos. 

»‒ Ampliació de les biblioteques de barri; aquest espai situat a la planta del centre cívic 

s’ha quedat petit i hi ha una forta demanda no només per part d’estudiants sinó 

també de persones adultes que busca un espai de formació. 

»‒ Antic cinema Pere IV, un altre exemple del fracàs de la política de paraules que no es 

transformen en fets. 

»‒ Residència per a gent gran, una demanda unànime al barri de la necessitat de tenir a 

prop un lloc on atendre les persones més grans que necessiten atenció 

especialitzada. 

»‒ Escola bressol, els espais familiars i d’altres recursos similars actuen com a 

succedanis i no resolen la problemàtica de les joves famílies que han d’anar a 

treballar i no tenen on deixar els seus infants. 

»Salut i medi ambient 

»‒ Trobar una solució als problemes de contaminació que genera la incineradora de 

residus urbans (Tersa), la planta de cogeneració (Endesa) i l’estació de depuració 

d’aigües residuals (EDAR). 



 
 

 

»‒ Engegar campanyes de sensibilització relatives a la gestió dels residus per 

aconseguir un barri més net. 

»‒ Creació d’una taula de seguiment per poder millorar les instal·lacions que ofereixen 

intercanvi de xeringues i atenció a les persones que tenen un problema de consum. 

»Ocupació i formació 

»‒ Impulsar polítiques actives d’ocupació i formació per a les persones que resideixen al 

barri tenint present el seu perfil formatiu i d’especialització, posant especial èmfasi a 

les persones joves i a les més grans de cinquanta anys. 

»‒ Promoure relacions de col·laboració amb les empreses i institucions amb seu al 

Besòs i el Maresme per potenciar la creació de llocs de treball, detectar les 

necessitats de les empreses properes al barri. 

»‒ Equipar el barri amb una escola d’adults per poder fer front a la gran demanda de 

formació de veïns i veïnes que es queden a l’atur i també dels que venen de fora 

buscant formació permanent. Que es puguin integrar dins el projecte educatiu 

integral i professionalitzada pel barri ja contemplat en un dels projectes motors del 

fracàs Pla de Barris. 

»En conclusió, estem cansats de posar moltes expectatives als plans que es fan per al 

barri però acaben en no res, potser perquè no se’n fa el correcte seguiment o perquè quan 

se’n fa l’avaluació no se’n volen assumir els fracassos. L’enumeració que hem fet és un 

recull de necessitats i demandes que des de fa anys hem anat presentant al Districte de 

Sant Martí. 

»Aquest és el repte i la pregunta que els formulem: seran capaços de passar de les 

paraules als fets i fer que el Besòs i el Maresme esdevingui un espai ple d’oportunitats i de 

futur i deixi de ser el lloc dels mals endreços de la ciutat de Barcelona?» 

- El senyor Antonio Peña Gómez, en una intervenció en castellà, exposa que sembla que al 

barri del Besòs hagi desaparegut la pandèmia. Denuncia que, després d’incansables 

trucades i queixes per escrit, la Guàrdia Urbana continua sense actuar al barri i sempre 

amb el mateix argument que no disposen de patrulles. En posa com a exemple les 

contínues trucades dels veïns del carrer Alfons el Magnànim, on manifesta que cada dia 

s’incompleixen les mesures anticovid com beure alcohol a la via pública, no respectar les 

distàncies de seguretat, música alta amb dispositius mòbils que molesta el veïnat i altres 

il·lícits. 

Farts de fer queixes i no arribar a re, demana que el responsable de la seguretat a la 

zona en doni explicacions. 

Exposa que fa més d’un mes i mig van cremar uns contenidors davant dels números 13-

15 del carrer d’Alfons el Magnànim i encara no els han respost, i que això que repercuteix 

en la recollida pneumàtica situada als números 8 i 10 del mateix carrer, que s’omplen i se 

saturen. Es queixa que, pagant més pels residus, reben un pitjor servei i tenen els carrers 

més bruts. 

- La senyora Mercedes Rus, en representació de Per un Barri Digne, exposa que fa anys 

que pateixen ocupacions per màfies que no respecten les mínimes normes de convivència, 

que fins i tot fan servir algun d’aquests habitatges per a plantacions. A més, denuncia que 

provoquen una despesa desmesurada en la comunitat o a algun veí, perquè els punxen la 

llum i l’aigua. 

Assenyala que no paguen despeses de comunitat ni derrames, i si la comunitat demana 

una subvenció no la hi concedeixen perquè aquests pisos no estan al corrent dels 

pagaments. Es queixa que aquests ocupes passin per davant de moltíssimes persones que 



 
 

 

esperen un habitatge social fent les coses bé, i demana que es deixi de premiar qui no 

segueix les normes. 

Pregunta si dotaran els cossos de policia amb els recursos pertinents per perseguir 

aquestes màfies i fer complir la llei ratificada pel Constitucional en aquesta matèria, i si 

exigiran als cossos policials que, quan s’avisi d’una ocupació, compleixin la llei vigent i 

evitin que es dugui a terme l’ocupació. 

La presidenta dona les gràcies als veïns que els han fet arribar les seves peticions. 

Abans de donar la paraula als grups municipals, recorda que disposen de vuit minuts. 

Informa que el Govern es repartirà el temps entre dues conselleres i el regidor del districte. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, manifesta que li sap molt greu 

el patiment de veïns i veïnes. Recorda que des de l’inici del mandat el seu grup ja va dir que 

això seria un focus del problema a la llarga, i lamenta que ja es palpi a curt termini. 

Anuncia que al consell de districte d’aquest mes portaran un tema d’ocupació com a 

proposta, a més d’un prec per generar feina dins del mateix districte i dins del mateix barri. 

Subratlla que els problemes del barri són molt antics, no són nous, i no sap per què a 

aquests veïns i veïnes se’ls ha deixat una mica de la mà de Déu. Diu que dona suport a les 

reclamacions de les associacions de veïns en tots els àmbits: neteja, seguretat, temes 

mediambientals, escoles bressols o salut. Insisteix que cal que tothom es posi d’acord, ja 

que no va ni d’esquerres ni de dretes, ni independentistes ni de constitucionalistes, sinó que 

va de la salut mental i física de les persones. 

Considera que el pla parcial que va presentar el regidor fa pocs dies està força bé, i que 

com a representants polítics tenen l’obligació de fer que es compleixi, ja sigui amb auditories 

o amb comissions. Aprofita per dir que té un punt de vista negatiu respecte a les comissions, 

i demana que, si no són efectives, es faci alguna altra cosa per evitar que el mes vinent la 

gent del barri torni a dir que el problema no se soluciona. 

Proposa que representats polítics i veïns facin una llista de les prioritats principals i 

exigeixin que les compleixi al Govern que hi hagi, perquè apunta que això no s’arregla en un 

sol mandat. Adverteix que no és tan senzill: cal arribar a acords i discutir-los, però està 

convençut que al final s’hi trobaran solucions, i en aquest sentit posa l’accent en les queixes 

dels veïns sobre les traves administratives i burocràtiques. 

Conclou que sempre es dona voltes al mateix: hi ha un barri de Barcelona que sembla el 

cul-de-sac de la societat i reclama que tothom s’assegui per trobar-hi la solució. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, manifesta que els problemes 

del barri del Besòs i el Maresme no reben solucions per part del govern municipal. Exposa 

que al districte hi ha barris que fa dècades que estan oblidats per les administracions 

públiques, i que tant el Besòs i el Maresme com la Verneda i la Pau necessiten inversions 

urgents. 

Subratlla que els veïns i veïnes contínuament reivindiquen les necessitats del barri sobre 

inseguretat, incivisme, ocupació il·legal per part de grups conflictius, aluminosi, falta de 

manteniment dels carrers, neteja, i que totes aquestes reivindicacions no són d’ara, sinó de 

fa molts anys: els veïns necessiten solucions per al seu dia a dia, necessiten mesures a curt, 

mitjà i llarg termini, i necessiten que s’implementin mesures per cada tema. 

Es queixa que, si d’una banda moltes d’aquestes mesures ja estan sobre la taula, no són 

noves i la majoria són urgents, de l’altra, quan el seu grup les presenta al districte, tant 

Esquerra Republicana com Barcelona en Comú sempre hi voten en contra. 

Adverteix que no es pot revertir la situació d’un barri si no hi ha seguretat, si hi campa 

l’incivisme, si cada vegada hi ha més aturats de llarga durada. Reclama que s’inverteixi més 



 
 

 

en lloguer social, en lluita contra l’atur juvenil, en habitatge de protecció oficial, en integració, 

en polítiques socials de lluita contra la droga i l’exclusió, en mitjans policials per erradicar la 

màfia que es lucra amb l’ocupació, en polítiques de diversificació econòmica. Considera que 

aquestes mesures, conjugades amb les lleis actuals, són adequades i eficaces per 

solucionar gran part del problema. 

Assenyala que gran part dels problemes que es troben els propietaris de pisos que 

necessiten rehabilitacions es deuen als pisos ocupats, i subratlla que han de ser una prioritat 

a curt termini, ja que els edificis amb aluminosi són un perill. 

Apunta que el seu grup ha presentat propostes pensades i elaborades d’acord amb les 

necessitats de cada barri, com la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme des de l’any 

2015, i ho contrasta amb el fet que algunes ara estiguin incloses en el pla. Tot seguit 

repassa les propostes fetes i què hi va votar el Govern: 

 Novembre del 2015: treballar activament per fer complir les resolucions que acordin 

desallotjar habitatges i edificis ocupats, especialment en aquells casos que originin 

problemes per a la convivència i la salubritat; el Govern hi va votar en contra. També van 

demanar un pla exhaustiu per ajudar persones drogodependents, i el Govern s’hi va 

abstenir. 

 Setembre del 2017: van demanar que el Govern municipal fes un informe en un termini 

de tres mesos sobre els habitatges i equipaments de titularitat municipal ocupats al 

districte, un compromís que donés una solució per a famílies vulnerables i, en el cas de 

ser una ocupació il·legal de grups o col·lectius organitzats, que des del districte 

s’iniciessin els tràmits per al desallotjament. Hi van votar en contra. 

 Setembre del 2018: insten el Govern a convocar de manera immediata la taula de 

seguretat. ERC s’hi va abstenir i el Govern hi va votar en contra. 

 Novembre del 2018: crear una taula de treball específica per a l’aluminosi que fos efectiva 

i resolutòria amb tots els afectats i entitats del Besòs i el Maresme. Una altra abstenció. 

 Febrer del 2019: renovar la gestió municipal del districte, que després de quatre anys de 

legislatura volien reprovar. El Govern hi va votar en contra, i considera significativa 

l’abstenció d’alguns grups. 

 Setembre del 2019: pla urgent d’actuació en l’ocupació il·legal als barris de la Verneda i la 

Pau i al Besòs i el Maresme, i pla d’actuació urgent en prevenció, detecció i intervenció 

davant el consum de drogues. Abstenció. 

 Setembre del 2020: elaborar un pla d’actuació contra l’ocupació il·legal d’habitatges 

establint un protocol d’actuació, posar en marxa mesures necessàries per a la seguretat i 

la convivència veïnal, i que l’elaboració del pla es dotés amb una partida econòmica 

procedent del fons de contingència. Cap grup hi va votar a favor. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, entén Sant Martí com 

el districte de les oportunitats, i que el Besòs i el Maresme ho exemplifica en especial. 

Indica, però, que, per poder treure profit d’aquestes oportunitats, primer cal un suport públic 

per fer front als reptes pendents. Considera indispensable una transformació urbanística que 

rehabiliti els edificis, millori la via pública i hi ubiqui espais culturals i de serveis que facin 

atractiu el barri per atreure inversions econòmiques generadores d’ocupació de qualitat. 

Tot seguit, repassa algunes de les proposicions i precs que el seu grup ha dut al consell 

plenari: 

 Octubre del 2019: complir amb els compromisos adquirits amb la resolució dels 

problemes mediambientals del Fòrum. 

 Desembre del 2019: elaborar un pla per donar ús als locals buits i que cedir-los per a 

habitatges, emprenedoria o projectes socials. 



 
 

 

 Març del 2020: augmentar recursos econòmics per rehabilitar els edificis amb aluminosi i 

a la vegada reprendre el pla de comerç de proximitat i atraure inversions de ciutat per 

dinamitzar el barri. 

 Juliol del 2020: accelerar inversions públiques clau en el desenvolupament del barri, com 

el nou equipament del cinema Pere IV. 

Sobre el Compromís pel Besòs i el Maresme, hi van donar suport atès que recull tot el que 

van demanar, i de fet se sorprèn que inclogui un pla de seguretat perquè quan el seu grup 

municipal el va demanar se’ls va titllar d’alarmistes i se’ls criticava que estigmatitzaven més 

el barri. 

Destaca que el Pla de barris presentat el mandat passat contenia un pressupost propi de 

14,4 milions d’euros, però que en aquest encara no se n’ha parlat. Volen saber si el Govern 

o els partits que presenten aquesta iniciativa han calculat el cost d’aquest pla i, si és així, si 

ja tenen compromesos els diners. També pregunten com lliga aquest compromís amb el 

programa de regeneració urbana que volia presentar el Govern aquest estiu, ja que també 

allà hi havia moltes iniciatives respecte al Besòs i el Maresme. 

Demana concretament quants milions d’euros del Compromís per al Besòs i el Maresme 

quants es destinaran a projectes inacabats del Pla de barris, quants per al programa de 

regeneració que volia presentar el Govern al juliol, i quants milions d’euros realment seran 

per a noves polítiques públiques sorgides de la comissió de treball que queda recollida en 

aquesta iniciativa de Compromís per al Besòs Maresme. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, celebra que avui sigui un dia 

important per al districte i especialment per al barri del Besòs i el Maresme. Confessa que 

sent el neguit dels dies especials i també una gran responsabilitat, perquè subratlla que això 

no va de partits polítics, sinó de persones, dels veïns i de les veïnes del Besòs i el Maresme 

i el seu futur. Considera, a més, que segurament es posen les bases per a un nou model de 

ciutat, feta de baix cap a dalt, on tots els territoris tenen el seu rol i la seva importància 

D’altra banda, troba que avui també es torna a posar en evidència el poc marge de decisió 

que tenen als districtes: poden opinar però pràcticament no tenen poder de decisió en temes 

grans. Espera, però, que també sigui l’inici d’un procés de descentralització més ferm, que 

apel·li a fer la política de la manera més propera a les persones. 

Per centrar el tema i, sobretot, tenir clar de què es parla parlant avui, repassa els sis punts 

de la proposició aprovada per unanimitat en el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona del 30 d’octubre: la creació immediata d’una comissió de treball, integrada per 

actors socials de la zona, experts i grups polítics, que tingui com a objectiu elaborar, en el 

termini màxim d’un any, un compromís per al Besòs i el Maresme; que el Compromís per al 

Besòs i el Maresme inclogui actuacions urbanístiques, socials, de salut, mediambientals, de 

mobilitat i de seguretat per a un període de quinze anys que puguin ser englobades en una 

estratègia futura per a tot l’eix Besòs; que aquest grup de treball tingui com a punt de partida 

la feina duta a terme al Districte de Sant Martí; dotar el Compromís del Besòs i el Maresme 

amb els recursos econòmics necessaris, siguin propis o aliens d’altres administracions; 

constituir una comissió de seguiment al districte formada pels actors que es reuneixi dos 

cops l’any i que informi en aquest consell plenari; i, sisè i últim, convocar un consell plenari 

extraordinari al Districte de Sant Martí per informar d’aquest acord. 

Entén que amb el consell plenari extraordinari d’avui es dona compliment al punt número 6, 

i recorda que en la proposta es van incloure dues esmenes del mateix regidor Escudé, que 

el seu grup agraeix. 

Suposa que el punt central d’aquest consell plenari extraordinari serà instar Casa Gran a 

convocar la comissió de treball tan aviat com sigui possible per començar a construir l’acord 



 
 

 

i el consens amb tothom i així donar compliment al primer punt. Agreix la rapidesa amb què 

s’ha convocat aquest consell plenari i tota la documentació facilitada. 

Posa l’accent en el fet que avui, per sobre de tot, es posen les bases perquè conflueixin la 

feina iniciada pel Govern del Districte de Sant Martí i els anhels dels veïns i veïnes del barri 

del Besòs i el Maresme. Desitja que avui tothom es conjuri per treballar plegats i arribar a un 

consens per fer possible una transformació que el barri necessita i reclama des de fa tants 

anys. 

La senyora Sílvia López Serrano, portaveu del GMDPSC-CP, expressa que es va sentir 

perplexa quan van veure que es portava a Casa Gran una proposició transaccionada per 

aquest Govern respecte al barri Besòs i el Maresme, de manera que es deixava mut el 

districte i menyspreava la convocatòria d’un plenari extraordinari que es volia fer el juliol del 

2020 per presentar precisament el Programa de regeneració urbana i social al barri del 

Besòs i el Maresme, on es tractaven temes tan principals com habitatge, regeneració 

urbana, seguretat, convivència, medi ambient, comerç, educació, cultura, salut o esports, 

acompanyats d’un informe sobre l’estat i la situació de les actuacions fetes els darrers quatre 

anys arran del Pla de barris, establint un calendari d’actuacions, un informe de seguiment i 

un quadre del pressupost assignat. 

Recorda que el regidor del Districte de Sant Martí va parlar d’aquesta mesura de Govern el 

març del 2020. Assenyala que alguns s’omplen la boca amb barris i territoris i després els 

deixen sense paraula, ja que, tot i que fa més patxoca parlar-ne en termes de ciutat, on 

s’han de tractar els temes del districte és al Consell Plenari de Districte. 

Lamenta que la iniciativa que es va presentar digui que de bones intencions es passa a 

programar actuacions reals, que Barcelona es fa càrrec dels seus barris o que tot just es 

comença a treballar. Afirma que res més lluny de la realitat: el Besòs i el Maresme sempre 

ha estat Barcelona, n’ha format part i se n’ha tingut cura, i insinua que potser alguns l’hagin 

descobert ara. 

Es queixa que parlant d’aquestes «bones intencions» es qüestioni la feina feta durant anys, 

i els agradaria veure la cara de tothom que ha treballat i lluitat tota la vida per millorar el barri 

Besòs i el Maresme. Reclama, justament, que no caigui en l’oblit la tasca de tots els 

presidents passats i presents de les associacions de veïns, alcaldes, regidors, consellers, 

conselleres i tècnics i tècniques de Sant Martí. 

Per tant, afirma que ara no comença res, sinó que continua, i en posa alguns exemples: 

 1990: urbanització de la rambla Prim. 

 1990-1995: detecció de l’aluminosi, una patologia fins llavors desconeguda. 

 1995: a través d’un programa de remodelacions s’analitzen habitatges afectats i es resol 

que cal substituir-ne quatre-cents a través d’un pla de rehabilitació via el Patronat 

Municipal de l’Habitatge, que suposa la construcció de 429 habitatges nous. 

 1995-2008: es porta a terme la rehabilitació en tres etapes. 

 2008: el barri es beneficia de la Llei de barris aprovada per la Generalitat, en aquell 

moment formada pel tripartit, que suposa 14 milions d’euros en projectes com el 

soterrament de línies elèctriques, la rehabilitació d’elements comuns dels edificis, la 

reforma integral del Casal de Gent Gran Joan Maragall, el casal de barri, la campanya 

d’instal·lació d’ascensors als edificis. 

 2009: s’engega el pla de millora i regulació de la instal·lació d’ascensors. 

 2016-2020: Pla de barris, un instrument pensat per reduir desigualtats. Va tancar el 

període amb una despesa de més de 14 milions d’euros, executant projectes com la 

reforma del mercat del Besòs, la sala d’actes de l’institut Besòs, de l’Institut Rambla Prim, 

o les ITE de quinze edificis i la rehabilitació de tres. 



 
 

 

Insisteix que potser «ara comença», però tenint en compte que des de ja fa anys estan en 

marxa projectes com el programa Salut als barris, l’escola de salut de gent gran, l’Impuls 

Jove i campanyes d’alimentació de 0 a 3 anys. També tenint present els projectes educatius 

que es duen a terme als centres escolars per afrontar, entre altres problemes, les 

desigualtats al barri, o els cicles i les jornades culturals al Centre Cívic Besòs, amb mostres i 

programació regular, sense oblidar les activitats del casal de barri o el casal de gent gran. 

Afirma que el Servei de Prevenció i Convivència ha suposat una intervenció en l’espai públic 

i ha donat suport a comunitats de veïns, traslladant línies com anàlisis del territori, accions 

comunitàries i la gestió de conflictes i la promoció de la convivència. També insta a no 

oblidar les campanyes de la Guàrdia Urbana, també juntament amb els Mossos d’Esquadra, 

i destaca que el febrer del 2021 es posarà en marxa la nova unitat territorial nocturna amb la 

finalitat de millorar encara més la resposta de la ciutadania. Esmenta també els plans 

ocupacionals que ja fa anys que es porten a terme al barri, i les accions encaminades a 

reforçar el comerç de proximitat. 

Afirma que més enllà de «bones intencions» ja són molts anys de feina, duta a terme en 

bona part per la dedicació dels tècnics i tècniques del districte. Reivindica que fa mesos que 

el Govern treballa en mesures i projectes a implantar en aquest mandat, una feina fosca que 

no es veu a simple vista però que existeix i que és necessària, com per exemple la posada 

en marxa de les inspeccions d’habitatge dins del Pla de regeneració urbana, amb més de mil 

inspeccions que permetran conèixer l’estat actual de les edificacions per tal d’adoptar les 

mesures que corresponguin, que representa un canvi de paradigma amb un abordatge a 

llarg termini, i alhora es faran les obres d’algunes comunitats, per la qual cosa insisteix que 

no són paraules, sinó fets. En aquest sentit, també destaca la construcció de nous 

equipaments que el barri necessita, com també les línies de treball que es veuran reflectides 

al PAD que el Govern presentarà al proper Consell Plenari del Districte de Sant Martí. 

Dit això, reitera que avui i aquí no comença res, sinó que segueix una línia de treball, 

d’esforç i de dedicació per tirar endavant les millores que el barri necessita. 

Allarga la mà a tothom que vulguin col·laborar per treballar plegats i aconseguir els 

objectius. Demanen posar fil a l’agulla i crear la comissió que s’havia acordat, i insta a 

aprovar-la amb consens i el vistiplau d’aquest plenari. 

Insisteix que les qüestions del territori es debaten i s’acorden al territori: el Govern del 

Districte és qui en marca els temps, deixant de banda la pressió externa, evitant pals a la 

roda. No acceptaran que s’intenti excloure dels acords i compromisos les entitats o els veïns 

que ja fa molt temps que lluiten pel seu barri. Diu que sempre dialogaran i escoltaran a 

tothom, com ja ho han fet i continuen fent: amb els veïns i veïnes i amb les entitats, sense 

distincions. 

Manifesta que aquest Govern fa temps que té un compromís amb els veïns i veïnes del 

barri el Besòs i el Maresme, i, per tant, aplaudeixen que Esquerra i la resta de grups se 

sumin a aquest acord i facin aportacions al projecte. 

Per acabar, explicita que ara no és temps ni és moment d’oportunismes: és el moment de 

fer política, de poder arribar a acords. Demana que el grup proposant plantegi als seus 

companys que són a l’altra banda de Sant Jaume quines són les mancances d’aquest barri 

en qüestions d’habitatge, educació, seguretat i salut, i la inversió que es mereix i necessita. 

Subratlla que també es necessita la implicació de veïns i veïnes, i que és el moment de 

caminar tots junts. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, afirma que des que el món és món 

tothom sap que no hi ha res que s’executi ni es treballi en cap institució si no és a petició 

d’Esquerra. Reconeix la seva habilitat per demanar tot tipus d’actuacions quan ja tenen la 

certesa que estan en marxa, com és el cas d’avui. 



 
 

 

Explica que al juliol tenien preparada la mesura de Govern i, a petició del seu grup, van 

posposar la presentació, ja que van adduir que estàvem en temps de covid-19, tot i que 

mentrestant el Govern va començar a executar-la. Continua relatant que durant l’espera es 

van trobar que Esquerra va portar pràcticament la mateixa mesura al Plenari de Casa Gran 

en forma de proposició. Diu que poden presentar el que vulguin i on vulguin, però troba 

curiós que vagin amb el discurs d’anar cap a la major sobirania i capacitat de decisió dels 

districtes i que no ho acompanyin amb fets. 

Manifesta que aparcaran la decepció respecte a aquestes incoherències i allargaran la mà 

per tal de treballar de manera conjunta, tal com es va aprovar, i esperen amb ansietat les 

seves propostes, ja que el barri s’ho mereix. 

Afirma que des de Barcelona en Comú sempre han estat constructius i ho continuaran 

sent: quan van arribar al Govern van posar el focus de la seva política en les desigualtats i 

els desequilibris, i van crear el Pla de barris per tenir recursos extraordinaris per arribar a 

aquest objectiu desplegant diverses mesures. 

Subratlla que, com tothom sap, res comença aquí. Recrimina que potser el Grup Municipal 

d’Esquerra Republicana sí que és el primer cop que mira cap al Besòs, i diu que li sap greu 

trencar-los la il·lusió, però que res comença per la seva petició, i que la mostra és que el que 

ja està fet ‒i indica que tenen el document del balanç del mandat anterior‒ és ara la mesura 

ambiciosa que tenen a les mans. 

Relata que Barcelona en Comú va impulsar des del primer dia diverses accions i mesures 

per resoldre els temes d’aluminosi després de no haver-s’hi fet res durant anys, o que va fer 

realitat diversos projectes, no només en urbanisme i habitatge, amb la construcció 

d’habitatges de lloguer social, assequible i dotacionals, sinó que també han treballat en 

educació, pal de paller d’una societat rica; en desenvolupament econòmic, en suport al 

comerç de proximitat, cultura, salut, medi ambient, memòria històrica i tantes altres coses 

que indica que poden comprovar rellegint el document del balanç. Afirma que continuen en 

la mateixa línia. 

Apunta que el que demanen ja ho va presentar el juliol del 2020 la tinent d’alcaldia Janet 

Sanz, juntament amb el regidor del districte, que també està sobradament documentat. 

Destaca que el conveni de les comunitats a rehabilitar és l’element que activa les fases 

següents de gestió i execució posterior d’obres. Recorda que aquest consens no va ser 

possible ni amb l’acompanyament en el programa de finques d’alta complexitat, encara que 

a altres barris va anar molt bé. Explica que tan bon punt es va tenir l’eina que donava el 

Decret llei 17/2019 per poder actuar de manera més directa a les comunitats, no van perdre 

el temps i van començar a treballar per donar resposta a les necessitats: aquesta eina, en 

mans d’Ecologia Urbana, permet ser molt més ambiciosos i no pensar només en la 

rehabilitació, sinó en termes d’estalvi energètic i confort, i, per tant, en la línia de 

l’emergència climàtica, que crearà nous llocs de treball. 

Informa que des del 15 d’octubre ja s’ha licitat la feina d’inspecció dels edificis i també els 

expedients precautelars per actuar de manera immediata en cas necessari. Subratlla que 

això són quinze dies abans que Esquerra ho demanés a Casa Gran. 

Continua destacant que, a banda de fer realitat d’una vegada per totes la rehabilitació, 

estudiaran la possibilitat d’oportunitats de creixement, i exploraran espais on podria 

aparèixer un tros de ciutat totalment nou. Explica que una part important serà fer el 

planejament urbanístic nou. Detalla que, a més, la mesura aborda l’emergència climàtica i la 

transició ecològica, amb control de sediments de Tersa, MetroFang, EDAR, pacificacions i 

carrils bici. Preserven la seguretat i la convivència amb acompanyament, detecció, ajuts als 

grups més vulnerables, servei de prevenció, de mediació, policia de barri i increment de 

cossos de seguretat. 



 
 

 

Remarquen la importància del sistema públic de salut. Com ja van recordar al Plenari de 

Casa Gran, els esperen per fer realitat l’ampliació del CAP; d’altra banda, també milloren 

l’accessibilitat de l’entorn d’aquest CAP. Destaca el programa Salut als barris; el fet de 

potenciar també el sociosanitari del Fòrum, que van rescatar de mans privades, i l’atenció a 

les toxicomanies. 

Subratlla la generació de valors també en educació, amb projectes d’acompanyament 

escolar que garanteixen un sistema igualitari en oportunitats, l’acompanyament i tutoria per 

arribar a la universitat, escoles enriquides, reforç dels equips docents amb nous perfils 

professionals, inversions en millores a escoles i instituts, Patis Oberts, esport, teixit 

associatiu, el projecte Protegim les escoles, i programacions culturals regulars. 

Destaca també nous equipaments al barri, com la nova escola bressol. 

I en economia i comerç de proximitat, detalla que hi ha programes de suport, Casa d’Oficis, 

Treball als barris, Pla de barris amb el Tuc-Tuc i el pla de xoc per revitalitzar el comerç. 

També treballen amb l’economia solidària i social, com és el cas de la Cooperativa Gregal, i 

posa l’accent que en tot hi ha una mirada de gènere, tan bàsica i tan necessària. 

La presidenta obre el segon torn de paraules. 

El senyor Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, diu que escoltant els seus 

companys i companyes ha rejovenit, perquè li ha recordat aquells temps en què jugava a 

l’oca: s’avança per les caselles, s’adquireixen compromisos i no se sap per què arriba un 

moment que tornes a la casella de sortida. 

Pregunta si és tan difícil adquirir compromisos de Govern, tant de districte com de Casa 

Gran, i el finançament corresponent, i subratlla que tant és si és el segon any de mandat, el 

tercer o s’està a la porta d’unes noves eleccions. Demana que tot el que s’ha signat, tots els 

compromisos adquirits, es respectin per a l’any següent, sigui quin sigui el Govern, o fins i 

tot si és el mateix color de Govern però els regidors han canviat. 

Diu que després d’escoltar les companyes, que tenen una visió més holística de tots els 

processos, se’n sorprèn. Es mostra molt d’acord amb elles i amb ell: cal fer un esforç, i és 

conscient que estan en política i que els paguen per això, però que cal anar més enllà de fer 

el paperot. 

Retreu que la comissió sigui cada sis mesos perquè ho considera improductiu, i demana si 

no pot tenir més periodicitat. Pregunta qui ho ha plantejat, això dels sis mesos. 

Dit això, insta a buscar la manera de trobar-se tothom i buscar-hi solucions, a parlar amb la 

gent, a reunir-s’hi, si fa falta, a la seu de casa seva. Té la sensació que es dona voltes al 

mateix, esperant que passin quatre anys més, arribi un altre govern o un altre regidor, i 

aleshores es torna a començar el procés. 

La senyora M. Eugenia Angulo López, portaveu del GMDCs, diu que en aquest segon torn 

vol deixar clar que en l’últim plenari, quan es va presentar la seva proposta contra l’ocupació 

i mesures efectives i ràpides, el Grup d’Esquerra Republicana va afirmar que la usurpació de 

l’habitatge no és un delicte com l’ocupació. Aclareix que la usurpació és un delicte punible 

que recull l’article 245 del Codi penal, que és el mateix article que recull el delicte de 

l’ocupació. 

Dit això, admet que van votar a favor de la proposta. Diu que ells no són partidistes: sigui 

del grup que sigui, el seu vot és favorable si creuen que és bo per al barri, per al districte o 

per a Barcelona. Puntualitza, però, que a aquest acord de Casa Gran s’hi ha de donar 

compliment. 

(Per motius tècnics, no ha quedat enregistrada part de la intervenció del gurp municipal de 

Cs) 



 
 

 

Reclama que es determini amb criteris tècnics quins edificis requereixen substitució, i 

condicions justes, que els ofereixin una alternativa residencial. També demana complimentar 

i perfeccionar amb urgència alguns dels programes fets encarats a disminuir la bretxa social. 

Afirma que tot passa també per una solució urgent al problema de l’ocupació, i creu que 

tothom hi està d’acord. Diu que no es pot mirar cap a una altra banda: l’ocupació ja genera 

serioses dificultats de convivència i deteriorament en les comunitats. Recorda que el 2015 

van morir dos nens al Besòs a causa d’un incendi per una llum punxada. 

Insisteix que Ciutadans vota les propostes sense partidismes, i que allarguen la mà, com 

han fet des del principi, al marge de qui la presenti. Insta a oblidar-se de raonaments 

simplistes i del populisme punitiu i a treballar tots plegats pensant en les pròximes 

generacions i no en les pròximes eleccions. 

El senyor Fernando Gómez Carvajal, portaveu adjunt del GMDJxCat, diu que el seu grup, 

com a oposició constructiva, han donat i donaran suport a qualsevol iniciativa que suposi 

una oportunitat de millora per al Besòs i el Maresme, vingui des del Govern o vingui des de 

l’oposició. 

Es mostra sorprès per la quantitat de retrets que ha disparat el Govern després que a Sant 

Jaume pactessin amb els proposants la iniciativa que avui debaten. No entenen per què allà 

es va arribar a fer aquesta foto i després, quan s’aterra la iniciativa al districte, s’ha dedicat a 

les ganivetades discursives. 

Com que el Govern diu que són mesures que ja es preveuen en el projecte que estan 

executant, torna a preguntar si la comissió de treball que inclou aquesta iniciativa servirà 

d’alguna cosa o no, i si la participació veïnal serà efectiva per aportar idees noves o 

únicament serà per fer seguiment del que ja es fa. Exposa que no volen marejar els veïns i 

veïnes que ja van sortir prou cansats d’un procés participatiu del Pla de barris teledirigit pel 

Govern i que va acabar només incloent les propostes que ja havien presentat d’inici des dels 

grups que en formen part. 

Per tant, després d’haver sentit els discursos d’avui, tornen a preguntar quin és el 

compromís real que té el Govern amb aquesta iniciativa, perquè, si diuen que ja s’està fent i 

que ara la resta de partits el que han de fer és donar les gràcies per tot el que s’ha fet i 

callar, aleshores no s’entén el discurs ni la posició de vot que van fer a Sant Jaume. 

Insisteix a preguntar quants milions d’euros nous, extraordinaris, pensa comprometre el 

Govern per complir amb aquest Compromís per al Besòs i el Maresme, que recorda que és 

un pla de quinze anys. 

La senyora Lourdes Arrando i Bellés, portaveu del GMDERC, comença dient que «això no 

va de vostès o nosaltres», com ja ha esmentat en el primer torn d’intervenció, però que el 

Govern s’ha entestat a anar per aquest camí. 

Manifesta que el seu grup no ha vingut aquí a fer retrets al govern, i pensen que ara no és 

el moment de fer retrets, sinó de fer feina conjunta. Recrimina que hagin volgut ofegar-los 

amb dades. Aprofiten per agrair als tècnics del Districte la feina feta, i pensen que el que cal, 

partint d’aquestes dades i de les que puguin venir, és arribar a compromisos escoltant el que 

vol el veïnat i el que els fa falta. Respecte a les dades, en troben a faltar de seguiment, i 

apunta que el que no han dit és què no s’ha dut a terme i està pendent. 

Apunta que també podrien debatre la mesura del Govern, però que no hi entraran perquè 

els sembla evident que parlen de coses diferents: l’acord parla de mirada llarga i el seu 

document acaba el 2023. Exposa que ara mateix tenim una eina i temps per arribar a acords 

i definir actuacions. 

Relata que fa anys va assistir a una conferència sobre el Pla metropolità de Barcelona, on 

un ponent danès va dir: «Barcelona és reconeguda al món pels seus plans i estudis de gran 



 
 

 

qualitat, però malauradament també és reconeguda per no dur-los a terme.» Subratlla que 

aquest és el problema que hi ha ara mateix sobre la taula: s’ha fet una feina ingent de 

diagnosi però els governs no han estat capaços de generar un veritable canvi en aquest 

barri. 

Afirma que malauradament fins ara el Besòs i el Maresme ha funcionat com a límit, com si 

el que passés entre el carrer Josep Pla i el carrer Sant Ramon de Penyafort no tingués a 

veure amb el que és i vol ser Barcelona. Assenyala, però, que no només és culpa del 

Govern actual de la ciutat i que tothom, des de les seves responsabilitats, hi pot fer 

autocrítica. Apunta que per a les administracions han estat una mica al pati del darrere i que 

això ha de canviar: aquest límit ha de convertir-se en un llindar, una oportunitat no només 

per al barri sinó per a la ciutat i també per a la metròpoli. 

Posa l’accent en el fet que les actuacions han de venir del diàleg i els acords de la 

comissió, i que les propostes del seu grup no pretenien ser definitives, sinó que han de 

passar per una validació de la comissió. Subratlla que la participació del barri és clau i una 

característica importantíssima d’aquest acord. 

També consideren que serà necessari fer un esforç per dotar aquesta comissió de la 

màxima transparència, i que la transparència obliga a ser rigorosos. Assenyala que tothom 

és conscient que cal reequilibrar la ciutat cap al nord-est i això farà que Barcelona 

esdevingui una ciutat més equitativa. El seu grup veu en el barri del Besòs i el Maresme una 

oportunitat i molta potencialitat, tant per la seva situació entre trames urbanes i productives 

com per la seva connectivitat natural amb el mar i la seva proximitat al riu. 

Troba evident que hi ha feina feta però també molta feina a fer i que caldrà moltíssima 

inversió. Considera que és un projecte de ciutat i es pregunta si realment el Govern creu que 

no és un projecte de ciutat. Són conscients que la ciutat no ho ha de fer tot ni ho pot fer tota 

sola, que hi ha molts actors, moltes institucions i portes on trucar, i diu que si s’ha d’anar a 

trucar portes ells els acompanyaran. 

Creu que aquesta comissió obre una finestra d’oportunitat per a la transformació i que 

aquest compromís hauria d’esdevenir la palanca de canvi que necessita tot l’eix Besòs: es 

tracta de posar les persones al centre de la política, les persones com a participants de la 

transformació i les persones com a principals beneficiats del futur d’aquest territori. Subratlla 

que el barri del Besòs i el Maresme té una llarga tradició de lluita veïnal i que es pot dir que 

gairebé tot el que tenen ho han lluitat. Aprofiten per fer un petit reconeixement, també, com 

ha fet la consellera del PSC, a tota aquesta gent que va lluitar, lluita i lluitarà per tenir un 

futur millor. 

Per acabar, per part d’Esquerra esperen una data concreta per convocar la taula i un 

calendari de trobades per tal que aquest grup es pugui posar en marxa i començar a fer 

feina. Insisteix que «això no va de vostès o nosaltres», això va del futur de la ciutat de 

Barcelona, però sobretot dels veïns i les veïnes del Besòs i el Maresme, els que hi han 

viscut, els qui hi viuen i els que hi viuran. 

La senyora Eva Campos Paladio, portaveu del Govern, s’adreça a la consellera Arrando per 

dir-li que, efectivament, va de veïnes i veïns, i per això van preparar la mesura de Govern, 

amb fites clares per complir aquest mandat, però que en cap moment significa que no vagin 

més enllà. 

Manifesta que si no es vol que es quedi amb bones intencions, com demostra el Govern, 

cal també el finançament i la implicació de la Generalitat i de totes les institucions, i a més a 

més, òbviament, de tot el veïnat del Besòs i el Maresme. Afirma que sense fer-ho en equip 

no podran arribar enlloc. 

Diu que res comença, sinó que tot continua, i mostra orgull per haver posat el focus en 

barris invisibles com el Besòs i el Maresme, però també la Via Trajana i la Verneda i la Pau. 



 
 

 

S’alegra que per fi tothom vegi la potencialitat que té el barri del Besòs i el Maresme, cosa 

que ja van posar sobre la taula el 2015. 

Se sent satisfeta de la feina que han fet i que els hagi semblat tan bona per presentar-la 

directament a Casa Gran. Els hauria agradat que ho fessin al Districte de Sant Martí, que 

representa els veïns i veïnes, per respecte a ells i també per la proximitat, que és un terme 

del qual Esquerra Republicana fa bandera. 

Sigui com sigui, es felicita per poder treballar conjuntament en benefici del Districte de Sant 

Martí i dels seus veïns i veïnes. 

El regidor del Districte de Sant Martí, l’Im. Sr. David Escudé Rodríguez, tanca el torn 

d’intervenció agraint el to de les intervencions, perquè creu que en el fons tothom busca el 

mateix: el moment podria haver estat abans o després, però el més important és poder 

parlar i, sobretot, poder treballar. 

Informa que justament avui ja s’han incorporat els tres tècnics per a la constitució de 

l’oficina de suport a les comunitats d’escala. 

Agraeix a tothom la feina, també als veïns i veïnes. 

Ha sentit com la presidenta parlava d’una veïna que estava molesta per algunes paraules i 

demanava una disculpa. Diu que ja ho va fer en el seu moment, però torna a demanar 

disculpes a aquells veïns i veïnes que s’han pogut sentir molestos per alguna afirmació 

seva. 

Contesta al conseller Óscar Benítez Bernal, portaveu del GMDBxCanvi, que no és que la 

comissió es reuneixi cada sis mesos, sinó que cada sis mesos es reten comptes al Consell 

Plenari del Districte de Sant Martí: la comissió es pot reunir tantes vegades com calgui. 

La presidenta diu que durant el plenari el senyor Enrique Navarro els ha avisat que s’havien 

oblidat d’una petició. Tot seguit la llegeix: 

- La vocalia d’Afectats per l’Aluminosi de l’Associació de Veïns del Maresme i Per un Barri 

Digne, en un escrit en castellà, vol fer arribar als grups polítics la urgència de la situació 

d’habitatge que hi ha en l’anteriorment conegut «SO» del Besòs. Sol·liciten que faci l’esforç 

d’avantposar la necessitat d’una solució als veïns sobre els interessos o discrepàncies de 

naturalesa ideològica política. Afirma que venen de dècades d’abandonament institucional i 

plans que no es compleixen sense que s’assumeixin responsabilitats, i que prendre 

d’errors del passat és un pas necessari per enfocar solucions en el futur. 

Reclama que les entitats veïnals i els afectats formin part de la comissió de treball, evitant 

en aquesta ocasió plans elaborats d’esquena a les necessitats i que no s’ajusten a la 

realitat de la zona, que apunta com a causa del fracàs absolut dels anteriors. 

Sol·licita una millora substancial en la gestió de la comunicació i la transparència en la 

informació, que diu que són aspectes on l’actual Govern té un ampli marge de millora. 

Apunta que governar des del despotisme va tenir el cost d’ignorar el risc real de la situació 

dels habitatges, i va posar famílies en risc, amb posteriors situacions d’urgència que d’una 

altra manera haurien estat perfectament evitables. 

Indica que tenen al davant molta feina si en algun moment la intenció és recuperar la 

credibilitat dels afectats i veïns. Lamenta que les nombroses respostes rebudes en plens, 

consells i audiències no es corresponguessin amb la pregunta plantejada ni amb la realitat, 

i posa com a exemple que més de set vegades van respondre que els veïns s’acollissin al 

pla d’ajudes a la rehabilitació sabent el fracàs rotund d’aquest perquè contenia annexos als 

plecs que excloïen gran part de les comunitats de la zona. Manifesta que no s’ha rehabilitat 

cap edifici, i l’únic que es rehabilitarà d’aquí a poc fa deu anys que està en tràmits. Acusa 

els polítics de ser coneixedors de les dades i que encara així oferissin una resposta que 



 
 

 

implicava deixar sense solució l’afectat, que si bé no és il·legal considera que és una praxi 

totalment qüestionable. 

Lamenta que fins a cinc vegades van afirmar que no hi havia possibilitats de fer 

inspeccions municipals, mentre que finalment sí que se’n poden fer, un pas que troba 

imprescindible per treure de la invisibilitat i quantificar el grau de deteriorament i la gravetat 

de les patologies, a la vegada que s’intervé garantint la seguretat immediata de veïns en 

anar acompanyat de les mesures cautelars. 

La vocalia d’Afectats per l’Aluminosi de l’Associació de Veïns del Maresme i Per un Barri 

Digne crida a la transparència i a la voluntat de comunicació, i considera imprescindible 

millorar la relació Govern-districte-veïns per treballar conjuntament per revertir la 

degradació del Besòs i el Maresme. Indica que els afectats no es podien permetre el 

document unilateral que pretenien presentar al Ple extraordinari del juliol, redactat 

d’esquena a les entitats, sense suports i que requeria una esmena a la totalitat. 

Subratllen que avui s’és en aquest punt per la feina realitzada per Esquerra Republicana 

de Catalunya, a qui agraeix els passos fets a favor dels veïns, i estén l’agraïment a 

Ciutadans pel suport rebut i també a la resta de grups, per la importància de la seva feina 

per al barri per tal que conflueixi en un acord de tots els grups i es tradueixi en una solució 

real i definitiva per als veïns. 

La presidenta informa que totes les peticions formulades pels veïns i que ha llegit també 

rebran una resposta per escrit, i que les que no estaven relacionades amb la temàtica 

d’aquest plenari extraordinari es respondran a l’audiència pública. 

Agraeix a tots els consellers i al regidor que s’hagin ajustat als temps d’intervenció i el to, i 

sobretot avui agraeix als veïns del Besòs i el Maresme la seva atenció, i el compromís que 

avui surt d’aquest plenari de treballar tots plegats per les necessitats reals dels veïns. 

Commina tothom a cuidar-se i protegir-se molt. 

En no haver-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 19.38 h. 


