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Presentació

El Consorci del Besòs com a ens públic de caràcter
local es va constituir l’11 de març de 1998 pels
Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Tal
com s’estableix en els seus estatuts, les seves finalitats
són de caràcter urbanístic i d’infraestructures en un
àmbit concret d’actuació territorial, per tal de garantir-
hi la unitat d’acció pública, especialment pel que fa a
la formació de planejament urbanístic, la seva execució
i conservació, així com la prestació de serveis als
ciutadans.

 Atenent a aquesta finalitat estatutària, el Consorci
exerceix la seva funció urbanística en el territori de
contacte entre els dos municipis que el constitueixen,
espais urbans intersticials en els que l’ordenació urbana
i la implantació d’infraestructures sovint queden allunyats
de les prioritats dels corresponents municipis en la
mateixa proporció en la que la seva posició està allunyada
dels respectius centres urbans. Per superar aquesta
realitat, s’ha fet necessària l’existència d’una administració
única que gestioni aquest àmbit més enllà de les
respectives administracions municipals, per tal de donar
coherència i sentit a tot un conjunt de projectes amb
continuïtat territorial entre ambdós municipis.

El catàleg d’actuacions del Consorci, que es descriuen
en aquest document, ve definit en els Plans d’actuació
bianual que s’aproven periòdicament per la Junta de
Direcció. A  l’any 2008, s’ha iniciat l’execució de les
operacions contingudes en el Pla bianual 2008-2009,
aprovat per la Junta de Direcció del Consorci l’11 de
març de 2008, continuació dels prèviament aprovats
per als biennis 2006/2007, 2004/2005 i 2002/2003.
Tanmateix, en el decurs de cada any apareixen noves
necessitats derivades de la pròpia dinàmica urbana,
que cal incorporar a la relació d’activitats inicialment
programades i definides als plans d’actuació, que
constitueixen el nucli central de l’activitat del Consorci.

Com ve sent habitual en els darrers exercicis i seguint
la línia definida als successius Plans d’actuació, l’activitat

el Consorci del Besòs durant l’any 2008 s’ha  centrat,
per una part, en la progressió i consolidació de les
activitats que l’entitat ha anat desenvolupant en els
anys immediatament anteriors (els processos urbanístics
tenen una durada molt superior a la d’un únic exercici,
fins i tot a la d’una legislatura en molts casos), i per
altra, en l’inici de les noves perspectives de
desenvolupament urbà i mediambiental. En definitiva
i atenent a la lògica de les  transformacions urbanes,
en les que es dóna clarament una evolució en el sentit
planejament – gestió – execució - manteniment, es
produeix en cada àrea d’intervenció del Consorci la
progressiva substitució d’un tipus d’activitat per una
altra d’aquests grans paquets, amb totes les derivades
que cadascun d’ells conté.

En l’ordre institucional, cal considerar com a fet més
significatiu escaigut durant l’any 2008, la celebració
del Xè Aniversari del Consorci, que es va constituir l’11
de març de l’any 1998. Amb aquest motiu tota l'activitat
quotidiana de l’entitat durant l’any ha estat d’alguna
manera influïda o referenciada per aquesta efemèride
que, per altra part, va tenir els seus actes de celebració
propis distribuïts al llarg del 2008 i que es relacionen
a l’apartat corresponent d’aquesta Memòria.

  En l’àmbit propi de les funcions del Consorci, es
poden ressaltar quatre grans fites que per la seva
transcendència han marcat sensiblement la seva activitat
durant l’any 2008. En matèria mediambiental, s’ha
produït l’assumpció, a través d’un Conveni subscrit
amb ambdós ajuntaments, de la gestió de la recollida
de residus sòlids urbans (RSU) que correspon a la xarxa
existent a l’àmbit territorial del Consorci. En matèria
urbanística, en primer lloc, cal destacar l’impuls donat
a l’execució del vial de connexió Front litoral–Sagrera,
amb l’inici de les obres del tram Llull–Cristòfol de Moura
i l’aprovació del projecte constructiu del tram més
complex, tant des del punt de vista tècnic com ciutadà,
com és el del pont sobre la C-31 i la seva connexió amb
els vials laterals d’aquesta via, seguint el model
d’urbanització executada a Barcelona. En segon lloc,
la definitiva arrencada del Campus Interuniversitari,
amb l’aprovació del Pla de millora urbana i els
subsegüents projectes de reparcel·lació i urbanització.
I, finalment, pel que fa a planejament urbanístic, s’ha
produït l’aprovació definitiva i la conseqüent entrada
en vigor de la Modificació del PGM al sector de Sant
Raimon de Penyafort i Ciutat Esportiva/Can Serra, el



i la plaça del Fòrum, s’ha detectat una progressiva
orientació cap a actes d'un altre tipus de format, més
familiar i diürn, seguint les recomanacions de la comissió
de treball, constituïda l’any anterior.

En l'entorn mediambiental, ha continuat la contractació
de nous usuaris del subministrament d’aigua freda i
calenta, a través de la xarxa que té el seu origen en la
central del Fòrum.

També s’ha treballat en la línia de complementar i
millorar la xarxa del carril bici en l’àmbit del Consorci,
amb l’execució d’un projecte de senyalització redactat
i aprovat per la nostra entitat, per connectar diversos
itineraris i per ampliar recorreguts en aquells punts en
què és necessari.

Per a dur a terme tot aquest conjunt d’actuacions,
han calgut les preceptives tramitacions i a aquests
efectes, en el decurs de l’any 2008, s’han celebrat
tres Juntes de Direcció del Consorci, el contingut de
les quals es detalla a l’apartat corresponent d’aquesta
Memòria. Igualment ha estat necessari subscriure
diversos convenis amb altres institucions i diferents
contractes amb professionals. Això a més del man-
teniment dels contractes d’assistència tècnica i jurídica
que cobreixen en aquests aspectes l’activitat del
Consorci, tant des del punt de vista de la gestió
ordinària com de situacions puntuals que requereixen
un treball específic.

En definitiva, l’any 2008 ha estat un exercici marcat
per la celebració del Xè aniversari de l’entitat, però
en el qual s’han produït també esdeveniments d’evident
repercussió, creant les bases del que acabaran essent
transformacions urbanes d’indubtable impacte.

que permetrà la transformació urbanística d’aquest
sector i disposar del sòl necessari per al tram de vial
de l’eix Fòrum–Sagrera corresponent a aquest àmbit.

Aquestes quatre fites rellevants a escala del Consorci
del Besòs han de constituir, conjuntament amb el
desenvolupament de l’àrea del futur zoo marí i els seus
entorns, el nucli principal de la seva activitat en els
propers anys.

Al marge d’aquestes significades accions, l’activitat
del Consorci ha continuat, amb el grau d’intensitat
requerit en cada cas, treballant en els sectors d’actuació
en desenvolupament o projecte. Així s’ha prosseguit
amb l’estudi de les possibles alternatives de transfor-
mació urbana del Polígon industrial Monsolís, amb la
redacció de l’estudi de mobilitat i l’estudi mediambiental.
I pel que fa al desenvolupament de sectors d’actuació
urbanística iniciats en els darrers exercicis, s’observa
un important avanç de les obres d’urbanització en el
sector de La Catalana, inclòs el nou pont sobre el riu
Besòs, veí del de l’autovia C-31 i la configuració definitiva
de les noves edificacions residencials, com també es
pot observar aquest mateix fet en el sector Llull–Taulat
(C-3), en el que únicament queden per iniciar tres edi-
ficis residencials.

Un altre fet de rellevància pel que fa a les seves
implicacions futures ha estat l’inici de la construcció
del grup cinquè de la Central Tèrmica de Cicle Combinat
en el sector “E”, que ha de permetre dins de 3 anys
l’eliminació de l’activitat a la Central Tèrmica de Sant
Adrià de Besòs a l’altre costat del riu.

En la utilització dels espais públics que han resultat
de les últimes transformacions, bàsicament a l’esplanada
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