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El curs ha començat intens i ja estem tothom a ple rendiment, però en el 

primer plenari ordinari després de l’estiu no es pot obviar valorar 

positivament el darrer trimestre al Districte, malgrat el relat negatiu o 

tremendista de la ciutat que la oposició o determinats mitjans volen 

imposar. I l’estiu ha estat positiu a molts nivells: festes majors (Poblenou, 

Parc i La Mercè; ara vindran les de Clot i Verneda-Sant Martí); activitats 

d’estiu (Estiu al Barri i festival de circ al Besòs, projecte Baobab, 

Jo+Ve...); convivència veïnal (tindrem debat específic); platges o turisme 

(s’ha mantingut a l’alça però sense tensionar massa les zones de Sant 

Martí). 

Tampoc podem deixar de mencionar que, un any més, la conferència de 

la Diada que marca l’inici del curs al Districte s’ha celebrat en un context 

de falta de normalitat, com demostra la paràlisi del Parlament i de l’acció 

de Govern a la Generalitat. La novetat és que, des de fa pràcticament un 

any, hi ha polítics presos o fora del país en virtut d’un procés polític i 

judicial que, amb nous governs a Catalunya i Espanya hauríem de ser 

capaços de reconduir. En benefici dels drets i llibertats nacionals i també 

dels drets socials i del dia a dia de la ciutadania. Des de l’Ajuntament hi 

treballem i no deixem de fer propostes concretes, com la que ha llançat 

l’alcaldessa de pacte pressupostari a Espanya, Catalunya i Barcelona. 

Repàs de temes específics de Districte:       

Educació. Malgrat barracons i obres molestes, el Districte (especialment 

Poblenou, però no només) és la zona amb més i millor nova oferta 

d’educació pública de la ciutat gràcies a l’esforç fet per l’Ajuntament 

cedint solars, equipaments i diners per inversió en el marc del Consorci 

d’Educació i del Pla de Barris: el curs ha arrencat amb dos nous centres 

(escola Auditori i institut 22@) que se sumen a dos centres també nous 

d’aquest mandat (escola Flor de Maig i institut Maria Espinal), i a tres 

escoles en remodelació i ampliació (Mar Bella, Poblenou i La Pau) i a 

tres instituts en processos similars (Rambla Prim, Bernat Metge i Barri 

Besòs). Tot plegat suposa una inversió municipal de més de 6 milions 

d’euros per una competència en infrastructura educatiu a que depèn de 

la Generalitat. (havent aturat un convent i enderrocant l’església de Sant 

Bernat, que serà alhora escola i equipament de barri). 

Habitatge Lliurament de pisos del carrer Tànger. Avancen les obres dels 

habitatges de la plaça Dolors Piera. A punt d’iniciar-se tres promocions al 

Besòs-Maresme i Poblenou. I tot això en un context on hem aprovat la 

normativa del 30% que ha de permetre seguir avançant en habitatge. 



Patrimoni industrial. (Flor de Maig, Ca l’Alier, BiciHub de Can Picó). El 

20 d’octubre s’inaugura el rehabilitat Ateneu Popular La Flor de Maig i 

properament també el nou centre BiciHub a Can Picó. Al novembre 

s’inaugura Ca l’Alier, on ja treballen la Fundació BIT i Cisco. Exemples 

cde recuperació de patrimoni industrial com a equipaments per a ús barri 

i de ciutat, per a la proximitat i la innovació. I comencen ja obres de la 

Torre de les Aigües, la xemeneia de Can Ricart i el Muhba a Oliva Artés. 

Economia. La presentació del Pla de Desenvolupament Econòmic 

(PDE) del Districte és exemple de la molta feina feta i les oportunitats de 

reactivació econòmica en marxa. A banda d’oficines i empreses que 

segueixen apostant per l’atractiu de la ciutat i el Districte, iniciatives 

ocupacionals de Pla de Barris o la recent posada en marxa de la 

moneda ciutadana REC al Besòs mostren tot el que es fa des de molts 

angles. 

Un 22@ més inclusiu i sostenible. S’ha repensat el 22@ amb la gent i 

tots els actors implicats. Ho hem fet amb un bon procés de participació 

que la oposició no ens va deixar acabar en multiconsulta. Però ara volem 

tancar-lo amb un pacte social i un full de ruta que faciliti més habitatge 

públic, renovada activitat econòmica i fer més barri. 

Cultura i memòria històrica. La inauguració de l’espigó del Guti  

precedeix el bateig que concretem també de la plaça Dolors Canals, al 

Besòs. I la nova exposició que hem obert a l’espai Pere Calafell (Aigua. 

Territori. Can Riera) és mostra de la riquesa d’activitat cultural de barri 

que es nodreix també del Festival Escena Poblenou o de premis que 

tornarem a donar aquesta tardor: els Premis Sant Martí i el Premi Jove 

de Còmic. 

Palo Alto per a la ciutat i obert el barri. (Es tracta en informe 

específic). Després de 20 anys de concessió directa a una fundació 

privada, traiem a concurs aquest recinte industrial públic per mantenir-lo 

com a referent cultural i alhora obrir-lo al barri i tenir-ne control i gestió 

pública majoritària.  

Obres. (Es tracta en l’informe específic).  Les obres de Glòries, 

Meridiana, Sagrera, Pere IV o les dels túnels d’ADIF, molestes per 

definició però ben encarades, mostren el munt d’activitat en marxa en 

inversions al Districte. La mateixa superilla n’és un exemple polèmic 

però assentat pel seu propi pes. Hi ha molts projectes més petits que 

han començat o començaran en les properes setmanes. Potser no ho 

podrem acabar tot en el calendari que voldríem, però s’està fent més 

que mai en molt de temps per reequilibrar i posar els barris del Districte 

al dia. 



 

        
 


