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Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Assumpte Resum d’acords del Consell de Barri del Besòs i el Maresme 
Lloc Institut Rambla Prim (Cristóbal de Moura, 223) 
Data i hora Dimecres 3 de novembre, a les 18 h 
 Emesa per streaming: youtube.com/watch?v=8JP7hOUnEJE 

Assistents David Escudé, president del Consell i regidor del Districte 
 F. Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Silvia López, consellera de barri 
 Lourdes Arrando, consellera 
 Jordi Rallo, conseller 
 Fernando Gómez, conseller 
 M. Eugènia Angulo, consellera 
 Paula Añó, consellera 
 Josep Garcia Puga, gerent 

Entitats i equipaments 
 Representació de l'AVV del Barri del Maresme 
 Representació de l'AVV El Besòs 
 Ana Canales, del Pla de Desenvolupament Comunitari 
 Abraham Prat, responsable del Casal de Barri Besòs 
 Berezi Elorrieta, cap de Projecte de Pla de Barris 
 Dolores Navais, de l’Assoc. de Dones Àmbar Prim 
 Jose Manuel Sánchez, de l’Assoc. Zona Fòrum 
 Mbaye Bouyé, de l’Assoc. Jazbul Xulob 
 Marta Serra i Adolf Sotoca, de la UPC-ETSAV 

Ciutadania a títol individual 
 55 veïns i veïnes 

Ordre del dia 
1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri 
2. Nous equipaments i actuacions a l’espai públic 
3. Seguiment del programa de regeneració urbana 
4. Proposta de procés participatiu de la pl. del Maresme 
5. Futura campanya de civisme al barri 
6. Torn obert de paraules 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

https://www.youtube.com/watch?v=8JP7hOUnEJE
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Punt 1. Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri 

Donada la retirada d’una de les candidatures de la vicepresidència del Consell de Barri, la 
consellera Silvia López, anuncia la nova vicepresidenta, que assumeix la Sr. Asunción Garcia de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Maresme en lloc del Sr. Francisco Abad, de 
l'Associació de Veïns i Veïnes El Besòs, càrrec que havia mantingut en els darrers anys. 

Punt 6. Torn obert de paraules 

Part del veïnat demana la paraula i el regidor la concedeix, després d’un debat entre les 
persones assistents, es decideix pujar el torn obert de paraules al segon punt de l’ordre del dia. 

Pregunta: Al respecte de la modificació del Pla General Metropolità del 22@, es podria aprofitar 
perquè es faci un gran parc al barri, per al barri i per a la ciutat? I vol saber l'opinió del regidor. 
Han fet una al·legació i no han rebut cap resposta. 

El regidor afirma que el seu posicionament és el mateix que el de l’equip de Govern i dels grups 
polítics que van votar a favor d’aquesta modificació i que hi hagi espais verds al barri. Respecte 
a l’al·legació presentada no és una cosa que resolgui el Districte, sinó la taula constituïda i 
competent. El gerent reforça la idea i la voluntat d’ampliar els espais verds. 

Pregunta: Gregorio Pérez: viu al carrer Maresme i diu que no s’ha fet cap actuació en tot els 
anys que ha viscut allà i demana una reforma integral del carrer. 

El regidor explica que un dels punts de l’ordre té a veure amb les obres que es realitzaran 
properament. 

Pregunta: Un veí demanda més presència dels Mossos d’Esquadra, que sap que és competència 
de la Generalitat de Catalunya. 

No hi ha resposta. 

Pregunta: Respecte al jocs infantils al barri del Maresme, el veí considera que estan molt 
abandonats i que són tots de terra i considera que no són espais adequats per als infants. 
També demanda que es doni sortida i comunicació des del barri cap al PoblenouM; demana 
complir el pla Cerdà. 

El regidor comenta que els espais infantils han de tenir una mica de tot i que les parts de terra 
són necessàries per al joc dels infants, que es mira que siguin accessibles. Respecte a l’altre 
tema és un dels projectes que es presentaran dins l’ordre del dia del Consell de Barri. 

Pregunta: Al carrer Jaume Fabre, el parc dels nens i les nenes s’ha transformat en un pipi-can. 
A l’edifici del costat, quan bufa fort el vent, han de venir els de neteja a recollir tota la sorra del 
parc. 

No hi ha resposta. 

Pregunta: La Sra. Sara Marqués, veïna del c. Perpinyà, reclama el Bicing ja que va fer un escrit 
però no ha rebut resposta. També va fer un escrit demanant una residència pública i un centre 
de dia per a gent gran. Com viu a tocar de Sant Adrià es troba que hi ha espais que no tenen ni 
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il·luminació i amb molta ocupació de pisos, venda de droga, delinqüència i incivisme. També 
reclama un hort urbà a la part que es va cedir per la petanca de Sant Adrià. 

Respecte a la residència no és una cosa que l’Ajuntament pugui fer res perquè és competència 
de la Generalitat de Catalunya. En tot cas pot acompanyar les iniciatives veïnals. Sobre l’hort 
urbà, el regidor respon que és un tema interessant i que l’apunta. En quant a l’incivisme, 
explica que hi ha un increment d’agents de Guàrdia Urbana al districte i que han arribat fa una 
setmana. I a l’ordre de dia del Consell de Barri hi ha un punt per parlar-ne. 

Pregunta: Demanda que es porti a terme l’avantprojecte del Front Marítim complert. 

El regidor contesta que estem a l’inici d’un gran projecte de mandat, del passeig Marítim a la 
Mar Bella i a Llevant i que s’han realitzat dos reunions. Encara estan a la fase inicial i, per tant, 
es poden rebre propostes. El projecte tindrà continuïtat al següent mandat. El gerent explica 
que l’àmbit del projecte serà des de l'equipament de La Mar Bella fins a la plataforma del Fòrum 
durant aquest mandat. 

Pregunta: Respecte a la gestió de comunitats es demana una Oficina de Gestió de Comunitats, 
perquè hi ha comunitats que no poden esperar molt de temps a rebre resposta i necessiten un 
manteniment bàsic i urgent. Es demana que els propietaris dels pisos ocupats es facin càrrec 
del cost del manteniment de l’edifici. 

El regidor comenta que hi ha una Taula Tècnica Gerencial liderada per la gerent municipal que 
es tracta aquest tema juntament amb l’IMU. 

Pregunta: Respecte al semàfor de Veneçuela a rbla. Prim, demana que es torni a explicar 
perquè no sap quan es posarà aquest semàfor. 

El gerent contesta que la priorització de semàfor es fa mitjançant informes de la Guàrdia 
Urbana, però arran de les obres que es faran al carrer Veneçuela és un bon moment per 
repassar i el convida a una reunió amb la Guàrdia Urbana i ell per poder tornar a valorar. 

Pregunta: La Sra. Teresa Miravet pregunta respecte a la Campanya de Civisme, ja que és un 
tema que preocupa, ja que volen transformar el barri en un espai agradable per a tothom. 

S’ha fet diverses trobades amb la Tinència d’Alcaldia de Prevenció i Seguretat per plantejar el 
Pla de Civisme, diverses reunions tècnico-polítiques al Districte i era un dels punts a parlar en el 
Consell de Barri. 

Pregunta: Una veïna es queixa de diferents actituds incíviques que s’ha trobat al barri i les 
enumera. 

El regidor entén les queixes i no eximeix l’Ajuntament de responsabilitat, però també demana 
que la gent sigui més responsable, ja que l’incivisme el genera la gent. Es proposarà un treball 
conjunt per elaborar un pla de civisme pel barri. 

Pregunta: Un veí de l’Associació Jazbul Xulob es queixa que no els arriba cap informació directa 
des del Districte. Vol venir a proposar idees i participar amb la ciutadania. Volen fer ús dels 
equipaments públics i diu que es troben dificultats per accedir-hi. 

Respecte a les convocatòries que demanava el veí, el regidor explica que es pengen cartells a 
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les porteries del barri i s’envia e-mail a totes les entitats que estan registrades. Si s’ha de 
millorar algun aspecte de comunicació és evident que es farà. 

Punt 2. Nous equipaments i actuacions a l’espai públic. 

Roberto Soto, arquitecte de l’IMU, fa la presentació de l’Eix del parc lineal de Cristóbal de 
Moura. Un carrer amb gran amplitud, on l’objectiu és transformar-lo en un eix de connexió 
verd, com succeeix al parc Central, el parc del Besòs i la seva voluntat és fer la continuïtat de 
l’Eix fins al riu. La idea és que l’eix s’estengui als carrers del voltant del carrer Cristçobal de 
Moura com Marroc i Pallars. La inversió tindrà un pressupost de 9 milions. 

Pregunten respecte a si es faran habitatges i el gerent explica que la modificació del 22@ farà 
que es facin habitatges i es construiran 155 habitatges de moment. 

Hi ha interrupcions i com s’ha acabat el temps previst, la sessió es tanca a les 20.09 h. 

Robert Hernández Rioja 
Secretaria del Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Barcelona, 3 de novembre de 2021 
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