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Consell de Barri del Besòs i el Maresme 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Institut Rambla Prim (Cristóbal de Moura, 223) 
Data i hora Dimecres 16 de març, a les 18 h 

Sessió mesa per streaming: youtu.be/n14I0VWnLJU 
Persones assistents 
 David Escudé, 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 del Districte 
Ordre del dia 

1. Campanya de civisme i convivència. 
2. Projecte Radars. 
3. Criteris de reurbanització del carrer del Maresme i darrera aprovació de la Modificació 

del Pla General Metropolità 22@. 
4. Donar resposta als temes plantejats pel veïnat en el darrer Consell de Barri. 
5. Torn obert de paraules. 

1. Campanya de civisme i convivència. 
La Sra. Silvia Lopez, consellera de barri del Besòs i el Maresme, inicia la explicació de la 
campanya de civisme i convivència que s’implementarà amb la presentació d’un document, 
fent la introducció. 
Indica que la convivència és una prioritat de la ciutadania de Barcelona, també del Districte 
de Sant Martí i del barri del Besòs i el Maresme. També fa una explicació dels orígens del 
barri als anys 50, integrat per dos polígons (polígon del Maresme i polígon del sud oest del 
Besòs), el 2016 es crea la unitat administrativa del barri del Besòs i el Maresme, que té una 
població de més de 24.000 habitants amb una gran diversitat cultural, una renda familiar 
del 60% (partint de que el 100% és la del total del municipi), una edat mitjana del parc 
d’habitatges de més de 50 anys, amb no les millors condicions d’habitabilitat que fa que es 
traslladi a l’espai públic la vida dels veïns i veïnes, i que es consideri com una extensió del 
propi domicili. 
El Sr. Ramón, representant de l’AVV Barri del Maresme, explica les principals 
problemàtiques detectades: 
-incidències sobre molèsties en l’ús de l’espai públic: persones fent soroll, obres, barbacoes, 
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i consum d’alcohol. 
-comunitat d’escales: ocupacions d’habitatges, neteja i manteniment de les escales. 
-queixes sobre l’estat de l’espai públic: brossa fora dels contenidors, pintades, vandalisme. 
Continua comentant les queixes dels veïnat sobre l’estat de l’espai públic (brossa fora dels 
contenidors, mobles deixats al carrer en dies diferents del de recollida que és els divendres, 
pintades incíviques, vandalisme: persones que cremen contenidors, que agafen brossa dels 
contenidors i la deixen estesa fora, entre d’altres). 
La Sra. Asunción fa un incís explicant l’origen de la campanya: les queixes del veïnat a 
l’estiu que van arribar a les dues Associacions de Veïns. 
La consellera de barri continua la presentació del document. Indica quins són els objectius 
de la campanya: implementar un marc d’actuacions vinculades a la millora de la convivència 
i el civisme, principalment a l’espai públic, generant relacions positives entre veïns/es tenint 
present els diferents contextos culturals. Dos eixos principals a treballar: la cultura dels 
residus, i enfortir la convivència. Es distribuiran en 26 accions. Continua la presentació amb 
les actuacions a portar a terme per la part tècnica: 

1. Sensibilització i coresponsabilitat envers la neteja. Presentat per la Cap de Franja 
Besòs. S’ha iniciat des del Districte de Sant Martí la Campanya Cuidem Barcelona, amb 
els veïns i les veïnes, acompanyat del conseller tècnic, i hem pensat de fer una 
campanya amb l’eslògan "El Barri és teu, cuida’l", que complementa la campanya de 
ciutat de Cuidem Barcelona, es desenvoluparan accions educatives i de sensibilització 
fonamentalment als equipaments educatius, centres escolars, comerços i centres de 
culte. 

2. Prevenció i recollida selectiva de residus. Presentat per la Cap de Franja Besòs. S’ha de 
treballar per la campanya per incentivar l’ús de la bossa d’escombraries. Afavorir la 
creació d’un grup de persones informadores. Contractació de tres treballadores a través 
del programa Treball als Barris, que ajudaran a implementar aquest projecte. Seguir 
implementant material educatiu de vídeos treballat des de "Barri Net". 

3. Compliment de les normatives municipals, i la seva inspecció. Presentat pel gerent de 
Districte. Document que contempla 20 activitats dividides en tres apartats: un de 
neteja, un de compliment de normes i un tercer d’ús intensiu de l’espai públic, i que 
actuaran en tres àmbits: apel·lació a la consciencia individual, àmbit escolar, i un àmbit 
transversal per a tot el barri amb la idea que el barri és de tothom. Compliment de 
normes, la Guàrdia Urbana intentarà donar un pas més i sancionar aquelles activitats i 
actituds incíviques amb la idea que ja ha acabat el temps de certa tolerància i que el 
barri ja no s’ho pot permetre. Fer entendre la gent que això no es pot fer, però si no hi 
ha entesa caldrà anar per la part de la sanció. També pel que fa a sorolls i begudes 
alcohòliques durant el dia i sobretot a la nit, a l’ocupació de la via pública per part de 
comerços i restauració (mercaderies, andròmines...). 

4. Accions en relació a problemàtiques d’ús intensiu, diürn i nocturn, de l’espai públic. La 
cap de Franja Besòs continua exposant que cal reforçar el control d’inspecció de 
comerços, reforçar el control d’inspecció de l’espai públic, promoure l’espai positiu de 
l’espai públic millorant les instal·lacions esportives. Treballar per la regulació de les 
"pistes vermelles". Contractació de brigades de neteja i pintura específiques pel barri a 
través del programa Treball als Barris (34 persones del barri). Establir protocols per tal 
d’aplicar mesures en benefici de la comunitat. Accions per recuperar usos a l’espai 
públic: continuar donant suport a Residu 0, potenciar el projecte d’enjardinament 
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comunitari amb l’entitat de dones Àmbar Prim, activitats culturals i educatives del 
Centre Cívic del Besòs i el Maresme enfocades a implementar aquest projecte i 
conscienciar de tenir net el barri, dur a terme accions sensibilitzadores d’autocura, 
salut, prevenció i convivència. 

5. Facilitar iniciatives comunitàries (presentat per la Cap de Franja). 
6. Seguiment de la campanya (presentat per la consellera de barri). Dos àmbits de control 

de la campanya de convivència i civisme: Taula de coordinació i seguiment entre els 
diferents actors que hi participen (Districte i entitats, i els diferents serveis municipals 
sobretot els que treballen al territori), i taula de manteniment del Districte de 
seguiment de la neteja i el manteniment. 

Continua la Cap de Franja Besòs explicant que la campanya tindrà dos apartats 
complementaris entre sí: manteniment de l’espai públic (neteja), i relació entre les persones 
(convivència i civisme). Pel que fa al manteniment de l’espai públic, els missatges són el 
bon ús de les papereres, el reciclatge de la brossa domèstica, la recollida de trastos 
voluminosos, l’ús de punts verds, les deixalles de mascotes, l’alimentació d’animals urbans, 
recollida de brossa comercial. Fases: informació del marc general de la nova situació, 
implantació dels recursos (nous contenidors amb nova distribució, la qual es podrà canviar 
sempre i quan es consideri oportú, recollida d’escombraries, etc.) concrets a cada barri, 
valoració posterior un cop implantat el nou sistema. Cronologia de la campanya: es va fer 
una bustiada en la segona quinzena de febrer, el 24.02 es va presentar la campanya al 
barri al Consell de Barri, el 01.03 es fa una passejada exploratòria amb la partició de 
serveis, AAV del Besòs, AVV del Maresme i alguns veïns i veïnes que se van afegir a la 
passejada, es farà un retorn i seguiment de les actuacions als veïns i a les veïnes, a nivell 
de ciutat la campanya es presentarà al voltant de la primera quinzena de març i, aleshores, 
es farà la difusió de la segona fase de la campanya. Continua exposant que l’objectiu de la 
campanya al barri és enfortir la rellevància de formar part d’una col·lectivitat, que comporta 
el respecte per unes normes de comportament que afavoreixen la vinculació de les 
persones amb l’entorn urbà, i els missatges són horaris d’ús dels espais públics, no fem a la 
resta el que no ens agrada a nosaltres, control de l’emissió de sons, la cura dels elements 
comuns, el manteniment de les ordenances i marc normatiu en vigor, aspectes afavoridors 
d’un bon veïnatge, estacionament de vehicles o lligats a mobiliari urbà, els anuncis a la via 
pública, i la cura de les mascotes. Fases: en la primera fase presentarem una proposta de 
cartelleria on hi haurà missatges vinculats a imatges de veïns i veïnes del barri relacionats 
amb la convivència i el civisme del barri del Besòs i el Maresme, i amb una cronologia i 
elements comunicatius: el llançament tindrà lloc de manera simultània amb la campanya de 
neteja, i hi haurà missatges negatius (no hi hauran veïns i veïnes del barri), i també 
missatges positius (hi haurà veïnat del barri); es fa una presentació dels models de 
missatges negatius i dels positius amb lemes de la campanya, amb diferents personatges i 
llengües; a la segona fase s’elaboraran dues guies: una guia de reciclatge a repartir també 
al carrer i una altra adreçada a les comunitats de veïns i veïnes del Besòs i el Maresme. 
El representant de l’AVV del Maresme comenta que abans d’obrir el torn de paraula vol fer 
un comentari sobre el punt d’establir protocols d’aplicar mesures a benefici de la comunitat, 
en el sentit que si la Guàrdia Urbana sanciona a una persona i aquesta no té diners per 
pagar-la caldrà que a aquesta persona se li apliquin mesures per a que treballi en benefici 
del barri. Altre tema és el de les papereres, volen que es posi una tapa a sobre per què no 
s’hi puguin introduir bosses d’escombraries. 
Finalitzada l’exposició de la campanya de civisme i convivència, la consellera de barri obre 
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un torn de paraules. 
Pregunta: Una veïna fa un comentari dirigit al gerent relacionat amb el punt parlat de fer 
respectar les normatives, indicant que moltes vegades la Guàrdia Urbana passa però no fa 
respectar la normativa, sent passiva amb certes actituds (han vist foc al carrer però no 
l’han fet apagar, música alta, festes d’aniversari amb alcohol i taules instal·lades, que ni les 
han tret ni han multat als responsables...). 
Pregunta o suggeriment: Un veí suggereix que en relació a les fotografies exposades a la 
campanya de civisme i convivència faltaria una persona rossa i amb ulls blaus. 
Pregunta: Un veí comenta que a la presentació no li ha semblat veure res en relació als 
excrements de gossos que hi ha al terra, quan té la sensació que cada cop n’hi ha més, i 
creu que anem enrere en aquest tema i que estaria bé incloure el tema en la campanya. 
El Sr. Ramón, de l’AVV Barri del Maresme, contesta que cap al final de l’exposició s’ha 
indicat que es mirarien els problemes d’inicivisme derivats dels excrements dels gossos. 
El Sr. Paco, de l’AVV El Besòs, comenta que el tema dels excrements de gossos ha sortit en 
diferents ocasions i és un tema que tenen molt present, i de fet recentment ha sortit una 
notícia sobre les ampolles d’aigua per netejar els orins, i considera que caldria parlar-ne 
sobre la distribució d’aquestes ampolles (concretar qui les distribuirà, quan i on). 
El Sr. Ramon, de l’AVV Maresme, recorda a les persones assistents que qui vulgui bosses 
d’aigua per netejar els orins dels gossos pot passar per l’associació a recollir-ne. 
Pregunta: Una veïna comenta que fa tres anys van cremar un contenidor de residus a 
Alfons el Magnànim amb Jaume Huguet, es va sol·licitar un de nou atès que hi ha molt 
veïnat però encara no l’han posat, i ara que l’havien de posar nous pregunta si hem 
d’esperar que els hi posen el tercer contenidor i tenir tota la brossa al terra. Comenta que al 
carrer Rodes on hi ha molts pisos ocupats per clans mafiosos i el carrer està tot ple de 
brutícia, i encara que hagi passat la brigada a les 8 del matí, a la tarda és plena de brossa. 
La cap de Franja Besòs respon la veïna dient que es té en compte la veu del veïnat i que 
per això s’impulsa aquesta campanya, i que cal que entre tots es tingui cura del barri, i a la 
taula on estaran representats els veïns i veïnes i el serveis i la idea és veure on cal que hi 
hagi contenidors, i per això convida la veïna a indicar l’adreça exacta on caldria l’esmentat 
tercer contenidor. 
Pregunta: Una veïna de l’AVV Barri dl Maresme comenta que des de l’estiu es va sol·licitar 
una campanya de civisme que anés acompanyada de mesures d’acompanyament pedagògic 
i també sancionadores, atesa la greu situació a la qual s’havia arribat. Van recollir imatges 
del carrer acreditant que Guardia Urbana ni tant sols complia amb funcions bàsiques que ha 
de complir d’ofici com és la vigilància de l’espai públic, es va fer arribar un dossier amb les 
necessitats d’instal·lar ancoratges per a bicicletes, revisar el mobiliari urbà (bancs on fan 
botellot), entre d’altres, i en relació a la campanya que es vol implementar pregunta on són 
totes les aportacions fetes per l’AVV Barri dl Maresme i que els van fer arribar per escrit, les 
quals eren revisió de resultats, revisió del mobiliari en l’espai públic, facilitar que hi hagués 
un ordre en l’espai públic per a les bicicletes, així com si s’aplicaran, i quan van a iniciar la 
campanya, ja que considera que s’està demorant molt. 
La cap de Franja Besòs contesta a la veïna que s’ha intentat recollir el màxim que s’ha 
pogut de les aportacions fetes a les diferents reunions portades a terme amb les AV del 
Maresme i del Besòs, però s’ha de ser conscients que amb la campanya no es podrà acabar 
amb tots els problemes del barri, i recalca que és una campanya de neteja, convivència i 
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civisme que no acabarà amb tots els problemes, però que cal que tots els actors implicats 
treballin a una per a millorar la situació. 
El Gerent contesta la veïna que en aquest tema cal tenir un mínim d’acord i confiança 
mútua (si no, és impossible), i que és un gran repte per a tots que ha d’estar per sobre 
d’individualismes. Ii que a la taula de seguiment que es constituirà, i on han d’estar totes 
les parts, cal que es treballin totes les qüestions i problemàtiques que es plantegin. També 
respon que la campanya s’inicia ara i que pel que fa a les mesures indicades per l’AV si no 
estan incloses es podran tractar i debatre a la taula de seguiment a constituir. 
Pregunta: Un veí comenta que no s’ha fet cap referència al problema de les males olors de 
la depuradora del Besòs, EDAR, i sembla que aquest no tingui gaire importància per al 
Besòs i al Maresme, deixant de banda als veïns del Fòrum, especialment pel problema de 
les males olors i el tema del civisme/incivisme, que considera que no és responsable la 
ciutadania en gran mesura si no l’Ajuntament a través de l’empresa BSM, que és qui 
autoritza els grans esdeveniments musicals programats al parc del Fòrum i que són els que 
generen una gran quantitat d’incivisme en els barris, i li sap molt greu que aquests 
problemes de males olors i sorolls no es recullin en aquest consell de barri. 
Pregunta: Un veí comenta que considera que caldria precisar quins són els indicadors 
d’avaluació de l’evolució de la campanya, i una data per seure i avaluar el que s’hagi fet. 
La cap de Franja Besòs respon que la intenció és que la taula de seguiment es reuneixi 
mensualment. 
Pregunta: Una veïna comenta que en relació al comentari fet sobre la passivitat de la 
Guàrdia Urbana, considera que "és veritat però no és veritat", en el sentit que moltes 
vegades els i les guàrdies han de graduar les seves actuacions en funció de les situacions i 
número de persones amb les quals s’enfronten, i per això compren molt bé la labor de la 
Guàrdia Urbana i la valora molt positivament. També comenta que en relació al tema del 
veïnat incívic que llença escombraries fora, aquest ve de fa més de quatre anys, i que ja ho 
van manifestar els veïns veïnes. 
Pregunta: La Sra. Asunción comenta que considera que falten dies setmanals per als punts 
verds, ja que tan sols hi ha el dissabte de 8 a 14 h i amb un camió petit, sent insuficient 
tant pel nombre de dies com pel tipus de camió. Cal un camió més gran i que s’incrementi 
el servei en dies o en hores ja que el barri és molt gran. Així mateix, en relació a la brigada 
de neteja de pintades que es contractarà, pregunta com funcionarà aquesta brigada, si 
caldrà sol·licitar a través de l’aplicació o trucant al telèfon 900 226 226 com fins ara. 
La cap de Franja de Besòs contesta dient que el funcionament d’aquestes brigades serà el 
mateix que fins ara, i que estaran formades per veïns i veïnes del barri, i que el seu 
funcionament anirà adaptant-se a les circumstàncies a partir de les necessitats que es vagin 
detectant i escoltant el que es vagi parlant a la taula de seguiment. 
Pren la paraula el regidor de Districte, indicant que creu molt interessants totes les 
aportacions fetes pel veïnat, i que han de ser recollides. També entén que la campanya ha 
de representar la diversitat de la població del barri, i que cal que a la campanya s’indiqui el 
número de telèfon al que els veïns i les veïnes per què puguin trucar i informar de mobles a 
recollir i que la brigada actuï. Felicita totes les persones que han participat a la campanya, i 
considera que el document presentat és un molt bon punt de partida, que segur que és 
millorable i es millorarà, i que caldrà fer un seguiment, entenent que és un document viu. 
Mostra el seu orgull per la bona feina feta pels veïns i les veïnes pel seu barri. En relació al 
tema de les males olors i els concerts del Fòrum considera que són temes que superen 
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aquesta campanya i cal que es tractin en altres espais. Dóna les gràcies a tothom per tota 
la feina feta. 

2. Projecte Radars. 
Pren la paraula la consellera de barri comentant que aquest projecte ha estat molt demanat 
i que l’estaven esperant des de fa temps. 
La consellera presenta a la directora del Centre de Serveis Socials del Besòs i el Maresme, 
Sra. Lara Gomáriz, i altres representants del projecte: Elena, Aitor i Ana Huerta. 
La Sra. Gomáriz inicia la presentació del projecte, que té com a objectius detectar 
situacions de risc de les persones grans i prevenir i pal·liar la soledat no volguda, i s’intenta 
aconseguir sensibilitzant i conscienciant a la població sobre la situació de les persones 
grans creant una xarxa de barri que permeti que la ciutat sigui un espai més segur i 
amigable, fomentant la complicitat de l’entorn, implicant a la comunitat, atès que és un 
projecte comunitari construït col·lectivament amb coresponsabilitat, i on intervenen 
diferents actors o agents radars (serveis socials, veïns i veïnes, entitats del barri, personal 
sanitari, equipaments i serveis, comerços i farmàcies, entre d’altres). L’origen de Radars al 
Besòs i al Maresme és al 2018-2020 amb la creació d’un grup motor a partir de les 
demandes veïnals, però amb l’arribada de la pandèmia es va aturar, encara que a partir de 
l’inici de la pandèmia van anar sorgint experiències de la comunitat que van anar suplint les 
mancances que hi havia (trucades als veïns per exemple), les quals van recuperar i 
incorporar al projecte que havia quedat aturat, i que van posar en marxa a partir del 2021 
en el projecte Radars de ciutat, el qual va ser presentat a la Taula de Gent Gran. 
Al 2022 es comença a fer difusions del projecte amb el grup motor creat, participat per 
Serveis Socials Besòs, CAP Besòs, Pla Comunitari Besòs Maresme, i equip Radars Ciutat, 
que es reuneix mensualment. Continua la exposició la Sra. Elena explicant el concepte de 
soledat, com a experiència subjectiva, i les conseqüències de la soledat crònica no volguda 
en la salut, risc d’exclusió social o l’augment de la vulnerabilitat; segons un estudi estadístic 
fet a la ciutat de Barcelona el 2020, un 20% de la població de més 75 anys ha verbalitzat 
patir aquest sentiment de soledat no volguda. Continua la presentació del projecte, el qual 
es desenvolupa a partir de la Taula de Gent Gran com a espai de participació i òrgan 
decisori del projecte, es defineix què fa un agent Radar, com ho fa (restabliment de vincles 
amb la comunitat a partir de trucades d’acompanyament i des de la proximitat fetes per 
voluntaris, per restablir vincles amb la comunitat del territori). També es comenta quins 
són els resultats del projecte, tals com la reducció de l’impacte emocional de la soledat no 
desitjada, vinculació de les persones grans a la seva comunitat, foment de les relacions i 
coneixement mutu entre persones grans del barri, prevenció de risc i situacions 
d’emergència de la població més fràgil, augment de l’autoestima de les persones grans, 
revalorització del sentiment de pertinença, entre d’altres. 
Continua la presentació indicant que la el projecte Radars està implantat a tota la ciutat de 
Barcelona, està actiu en 54 barris, sent el Besòs i el Maresme l’últim barri incorporat. 
S’afegeix a la presentació el Sr. Aitor informant que la veïna Teresa es va incorporar al 
projecte la setmana anterior i que ja ha començat a fer trucades d’acompanyament a 
persones grans. També s’indica que si algun veí o veïna es vol sumar al projecte com a 
voluntari pot trucar al telèfon de Radars que poden trobar als tríptics que passaran, o 
adreçar-se a Serveis Socials situat a la segona planta del Centre Cívic del Besòs i el 
Maresme. La consellera de barri dóna les gràcies als ponents i anima al veïnat a sumar-se 
al projecte. 
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Pregunta: El José Manuel, de l’AV Barri del Maresme, felicita que arribi el projecte, i 
considera que és una pena que hagi trigat en arribar al barri quan ja estava a tota la ciutat, 
sobretot a la època del confinament on era molt necessari al barri. 
Pregunta: El Jordi Espí comenta que caldria fer una campanya de difusió pel veïnat del 
projecte per donar a conèixer a la gent gran on poden acudir i comunicar-se. 

3. Criteris de reurbanització del carrer del Maresme i darrera aprovació de la 
Modificació del Pla General Metropolità 22@. 
Abans d’iniciar la presentació, el gerent puntualitza que la Modificació del Pla General 
Metropolità es va presentar en els 5 barris que competeix a l’àmbit del 22@, i el que 
s’explicarà són els quatre elements claus de la modificació, la qual es va aprovar 
definitivament al Ple municipal al mes de febrer, i que esperem que s’aprovarà 
definitivament per la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat i l’Ajuntament en uns mesos 
abans de l’estiu. Continua indicant que el Sr. Roberto Soto explicarà els criteris d’inicials 
d’una proposta de reurbanització del carrer Maresme, i el Sr. Lluís Amic parlarà del 22 @. 
Inicia la presentació el Sr. Josep Alió, de la Gerència d’Urbanisme, indicant que no es 
pretén fer una explicació tècnica, sinó fixar-se en l’àmbit del barri del Besòs i el Maresme, i 
sobretot què és el que ha demanat l’AV. L'AV havia sol·licitat que en una illa es pogués fer 
un parc urbà. El document final el que ha fet es tractar dos elements horitzontals com a 
eixos ambientals, carrer de Cristóbal de Moura i carrer de Puigcerdà. A nivell tècnic s’ha 
proposat que la part central d’una peça destinada a equipament no es pugui ocupar per 
edificacions i es pugui transformar en parc, i que a la illa de dalt (carrer de Pere IV amb 
carrer del Maresme) que no s’havia desenvolupat i l’aprovació provisional fa que es 
desafectin uns habitatges, els habitatges es podran mantenir i el sector s’ha dividit en un 
subsector, i la transformació no afectarà l’habitatge existent. 
A la part central del 22@ és on és més efectiu, i hi ha una illa catalogada, que s’havia de 
transformar via un document de planificació complexa, i el que s’ha fet és posar una 
qualificació que permet que la propietat es pugui transformar d’una manera més senzilla, i 
quan es desenvolupi el pla hi hauran habitatges de protecció. També indica que a una illa 
més cap el mar es proposa fer un polígon d’actuació urbanística i sobre l’eix més peatonal 
es proposa un edifici on també hi ha habitatges. 
El Sr. Lluís Amic continua la presentació indicant que parlarà de l’espai públic, sobretot de 
les àrees verdes. Explica que hi haurà una important transformació en zones verdes a la 
part a tocar a Pere IV, així com l’eix vertical del carrer de Puigcerdà serà un eix verd, 
juntament amb el carrer de Cristóbal de Moura. El conjunt total de les zones verdes i eixos 
verds (carrer de Bolívia, la zona verda ubicada per sobre del carrer de Pere IV, i el carrer de 
Puigcerdà i de Cristóbal de Moura amb totes aquestes zones verdes interiors és d’unes 3,8 
hectàrees de superfície de continuïtat, i ho compara amb altres zones verdes del municipi 
(jardins de Gandhi que tenen 1,3 hectàrees, el parc d’Antonio Santiburcio de 1,9 hectàrees, 
o els jardins de la Indústria de 0,6 hectàrees). 
Continua indicant que tot aquest conjunt es transforma en dos projectes d’obres: un seria 
la part superior des del carrer del Perú fins al carrer del Marroc com a frontissa, amb molt 
presència del verd, jocs infantils i prioritat absoluta pels vianants, i altre la continuació de 
l’eix verd del carrer de Puigcerdà i el carrer de Cristóbal de Moura, el qual es troba més 
avançat i en fase de licitació de l’obra. 
El Sr. Roberto Soto, continua la presentació del futur eix verd del carrer Cristóbal de Moura 
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com a connector d’ecosistemes verds des del parc Central del Poblenou i carrer de Bac de 
Roda fins el municipi de Sant Adrià de Besòs. Indica que hi ha dues intervencions 
importants, una la connexió del carrer Marroc amb rambla de Prim per donar-li continuïtat, i 
que Mobilitat ja ho té en compte per a la xarxa de busos, i altra la connexió peatonal de 
Cristóbal de Moura amb rambla de Prim. 
Així mateix, el carrer del Maresme passaria a ser un carrer pacificat com la resta de carrers 
del 22@ pròxims al carrer de Cristóbal de Moura. Comenta que el projectat és un inici del 
que podria ser o haver en els carrers indicats, i que considera important poder contrastar 
amb els veïns i veïnes el fet de convertir el carrer del Maresme en un parc i combinar la 
introducció d’espais vegetats amb la conservació del màxim nombre de places 
d’estacionament de vehicles donada la situació de mancances de places d’aparcament 
privat al barri, amb la intenció de que apareguin zones verdes que puguin donar un 
caràcter més amable a l’espai, i que caldria parlar-lo amb més detall amb el veïnat amb les 
seves propostes. 
Es proposa places d’aparcament en bateria a la zona més habitada del carrer Maresme, 
deixant càrrega i descàrrega, contenidors de brossa, i espais per a terrasses de bar o 
voreres més àmplies, que donaria una sensació de més amplitud. Es proposen quatre tipus 
de seccions al carrer del Maresme: aparcament amb parterre davant, aparcament amb 
càrrega i descàrrega, i parterre a costat i a altre costat, amb l’objectiu de guanyar espai cap 
a la zona de la calçada, ampliant les voreres. Al carrer Veneçuela es fa una proposta 
similar. 
Intervé a continuació el gerent recordant que l’exposat són uns primers criteris, unes 
primeres propostes, i que la intenció és mostrar que ja es comença a treballar sobre la 
reurbanització del carrer Maresme, i que s’iniciarà un procés participatiu després de 
Setmana Santa, sobre el maig. 
Pregunta: Un veí que indica que és propietari, amb la seva dona, d’una cafeteria al carrer 
Maresme cantonada carrer de Cristóbal de Moura, explica que es van gastar molts diners en 
posar una plataforma homologada per l’Ajuntament i vol saber què passarà amb la 
plataforma un cop s’executi la remodelació del carrer. 
Pregunta: El David Jiménez, de l’AV Barri del Maresme, felicita els ponents per l’exposició 
feta, i tot seguit planteja tres aspectes o qüestions, els quals ja es van debatre a la taula 
del 22@: la primera d’elles és la mobilitat, doncs amb la conversió del carrer de Cristóbal de 
Moura en un eix verd, carrers que ja estaven pacificats, carrer del Marroc i carrer de 
Pallars, ho deixaran d’estar, que implicarà un augment del trànsit, fet que es pot debatre, 
però el que li preocupa especialment són els encreuaments dels carrers del Marroc i de 
Pallars amb la rambla de Prim, ja que la continuació del carrer Pallars després de la rambla 
de Prim tot just s’acaba de peatonalitzar (carrer Xavier Nogués), que li planteja el dubte de 
com és creuarà el Besòs amb bussos, com es creurà el barri del sud-oest del Besòs, aspecte 
que els hi preocupà molt, motiu pel qual espera que l’exposat sigui una primera proposta i 
que quedi finalment en això, ja que els hi costa molt imaginar el que s’ha proposat. Una 
segona qüestió és la transformació del carrer Maresme, la qual estava sol·licitada de fa 
molt, i celebra que s’iniciï el procés, tot indicant que es reserva els comentaris a fer-ne al 
procés participatiu que s’iniciarà. Una tercera qüestió és el parc de Maresme, que considera 
que és una oportunitat de generar un nou espai públic que serà utilitzat pels nous veïns del 
22@ i pels antics veïns del Besòs i el Maresme, però considera que el parc realment no es 
pot considerar com a tal, sinó com un conjunt de carrers enjardinats, ja que tindran ús de 
carrer, doncs hi circularan vehicles per accés als nous edificis i als existents; comenta que 
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cal afegir el tema dels interiors d’illa, que en el pacte del 22@, en el qual va participar l’AV 
Barri del Maresme, obliga a deixar lliures zones en les illes existents per l’augment de 
l’edificabilitat, però que són zones de superfícies petites, zones lliures que si es poguessin 
permutar i agrupar en una única zona o espai podien generar un interior d’illa que podria 
tenir una superfície equivalent a la meitat d’una illa, que li donaria certa entitat de parc i 
que tindria una superfície similar als jardins de la Indústria, i que es semblaria més al que 
l’Associació de veïns havia sol·licitat. 
Pregunta: una veïna pregunta si es tallaria el carrer de Cristóbal de Moura, si serà tot 
jardins, ja que considera si es fa tot enjardinat com es podrà anar al Poblenou d’una 
manera directa. 
Pregunta: Un veí del carrer Pallars comenta que aquest està pacificat actualment, però li 
preocupa l’augment del trànsit de cotxes que assumirà aquest carrer en un futur, i si ho 
han tingut en compte. 
Pregunta: El José Manuel, de l’AV Barri del Maresme, comenta que vol reforçar les idees 
plantejades anteriorment pels altres veïns i veïnes, lamentar que no s’hagi parlat amb el 
veïnat per evitar el fet que carrers que actualment estan pacificats passaran a ser de molt 
trànsit. També, dirigit al regidor i consellera, pregunta què s’està construint actualment al 
barri, ja que no tenen informació al respecte, excepte per una residència d’estudiants que 
s’està executant actualment a la vista d’un rètol a l’obra que ho indica, i el veïnat no coneix 
el que s’està fent i ho volen saber. 
El Sr. Roberto Soto contesta indicant que en relació al tall dels carrers de Pallars i de 
Marroc, és un projecte que s’està començant a estudiar i que hi haurà un procés de 
participació per tal de consensuar-ho amb els veïns, tant pel que fa el trànsit com a la 
distribució dels sentits de circulació, temes que troba importants a debatre. 
El gerent del Districte comenta que el projecte contempla que el carrer de Marroc 
comuniqui amb el Poblenou sentit Llobregat, i el carrer Marroc continuarà sentit Besòs, es 
permetrà la seva continuació a partir de la rambla de Prim, tal com ara fa el carrer de 
Cristóbal de Moura. 
El regidor del Districte intervé en la conversa indicant que és un tema tant important que 
cal debatre’l en el procés participatiu per tal d’enriquir-ho. 
Continua el Consell amb diferents comentaris entrecreuats entre veïns i veïnes, gerent i 
regidor de Districte, sobre l’obligació que tenen els promotors privats de retolar i indicar les 
obres que hi executen per donar publicitat del fet al veïnat, i que els veïns denuncien que 
no ho fan, així com també pel que fa als equipament públics, arribant a la concreció de que 
des de Districte contestaran a les consultes que els hi facin al respecte. 
El regidor del Districte comenta que caldrà iniciar el procés participatiu abans del proper 
Consell de Barri, i s’insistirà a Ecologia Urbana per què fixi data d’inici. 

4. Donar resposta als temes plantejats pel veïnat en el darrer Consell de Barri. 
Continua el regidor del Districte comentant que en el passat consell de barri van haver 
preguntes que no es van poder contestar i que es va remetre la seva resposta a la present 
sessió: semàfor del carrer Veneçuela, nova il·luminació del carrer Alfons el Magnànim, carril 
bici a rambla de Prim, i demanda d’augment servei Bicing a l’entorn del carrer Perpinyà. 
Sobre el creuament del carrer Veneçuela amb rambla de Prim, contesta el gerent del 
Districte que després de moltes converses amb la Direcció de Mobilitat, el que s’ha acordat 
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és que es col·locaran uns coixins berlinesos per atenuar la velocitat, s’identificarà el tram 
amb velocitat màxima de 30 km/h, i això es farà el 22 d’abril. Si les mesures preses no són 
eficaces, es podria estudiar l’opció d’instal·lar-hi un semàfor. 
Continua el gerent del Districte indicant que en relació a la qüestió del carril bici de rambla 
de Prim, han tornat a parlar amb la Direcció de Mobilitat. La rambla de Prim és un eix de 
comunicació molt important que està cridat a ser un eix de comunicació nord-sud de la 
ciutat de Barcelona de forma continua un cop es finalitzin les obres de Sant Andreu-
Sagrera, i actualment el tram de carril de bici situat entre el carrer de Cristóbal de Moura i 
carrer de Llull, que està situat al tram central de la rambla de Prim, s’ha de treure’l i situar-
ho a la calçada, igual que al tram de la Diagonal, que també haurà de baixar a la calçada, 
encara que no tenim data. 
Pel que fa al punt d’estació Bicing del carrer Perpinyà, atès que el servei està subjecte a 
una concessió que es acordar fa dos anys, i que encara està en vigor, no es podrà 
modificar fins a que es faci una nova concessió. Continua informant que actualment el barri 
té 6-7 estacions Bicing, i potser caldrà incrementar atès que és un projecte que ha anat 
creixent. 
Continua el gerent del Districte tractant la qüestió de la il·luminació del carrer d’Alfons el 
Magnànim, indicant que s’està reforçant la il·luminació entre els carrers de Llull i de 
Cristóbal de Moure, amb 62 punts de llum, instal·lant nous punts de llum i retirant vells, i 
que el 19 d’abril està previst que ja estigui tot en funcionament. 

5. Torn obert de paraules. 
Pregunta: un veí indica que el que volia dir suposa que ja està per escrit al Districte. No 
obstant pregunta sobre la data d’inici de les obres a executar a l’antic cinema Pere IV, i 
altre tema és la tanca del camp de futbol de Maresme, on juga el Pujades, la qual trenquen 
i hi accedeixen persones per la nit a dormir, i hi fan les seves necessitats, i al dia següent 
van els nens a jugar s’ho troben, sent un tema que s’ha de solucionar. 
El regidor del Districte respon que en pren nota, i informa que aquest equipament està 
gestionat per un tercer que és responsable del seu manteniment, i que si no ho fa es 
requerirà al gestor per a que ho faci, i si no ho fa es prendran les mesures oportunes. 
Pregunta: El José Manuel comenta que no s’ha parlat de quan s’obrirà el carrer Veneçuela, i 
que és un tema que interessa als veïns. 
El regidor del Districte contesta que actualitzaran la informació, i que li trucaran i donaran 
una data aproximada per a que pugui informar als veïns. 
Pregunta: Una veïna denuncia que una entitat veïnal fa públic que ha portat a terme 
competències que no poden assumir atès que són oficials, o estan mentint. També 
manifesta que han trobat un document de 2014 que podia ser ben bé actual i en el que es 
manifesta que l’entitat no admetia veïnat, no concorda el número de socis amb el que s’ha 
pogut comprovar, s’ha llogat el local de l’entitat per fer festes fora d’horaris i inclòs en el 
període d’estat d’alarma, motiu pel qual reclamen que s’hi actuï al respecte, i adverteixen 
que si no procediran a formular denuncia. 
Pregunta: Una veïna denuncia que l’actuació de la Guàrdia Urbana és arbitrària i es 
detenen a joves que després es demostra judicialment que són innocents, però que fins 
que hi ha sentència tenen antecedents policials. 
El regidor del Districte contesta que hi ha presents a la sessió companys de la Guàrdia 
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Urbana i que en prenen nota al respecte. 
Tanca la sessió el regidor del Districte convidant el veïnat a veure’s al procés participatiu 
que s’encetarà. 
Es tanca el Consell de Barri a les 20.25 h. 

Robert Hernández Rioja 
Secretaria del Consell de Barri del Besòs i el Maresme 
Barcelona, 17 de març del 2022 
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