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CUIDEM BCN A SANT MARTÍ 

SESSIÓ DE RETORN AL BARRI DEL BESÒS I EL MARESME 

DISTRICTE DE SANT MARTÍ 

Data: 11/05/2022  Horari: de 18:00 h a 20:00 h 

Lloc: Centre Cívic del Besòs i el Maresme (carrer de Rambla de Prim, 87) 

ORDRE DEL DIA: 

1. Benvinguda i explicació de la sessió 

2. Treball en taules per barri 

3. Posada en comú 

ASSISTÈNCIA AJUNTAMENT: Josep Pasqual (cap Departament de Comunicació del Districte de Sant 

Martí), Francesc Roma (Participació), Ignasi Gorina (referent Medi Ambient i Serveis Municipals), 

Diana Vovelle (cap Departament Obres i Manteniment del Districte de Sant Martí), Ignasi Gorina 

(referent medi ambient i serveis municipals enllumenat), Lourdes Conesa (cap del departament de 

Gestió de Projectes i Obres), Jordi Campillo (Gerència Municipal), Sílvia López (consellera de barri del 

Besòs i el Maresme), Joan Pujol Gómez (conseller de barri de Diagonal Mar i el Front Marítim del 

Poblenou) 

ASSISTÈNCIA CIUTADANIA: 14 persones (8 dones). 

Entitats: AV del Besòs, AV del Maresme. 

 

PETICIONS CIUTADANIA: 

Neteja i recollida de residus: 

• Carrer del Maresme: problemàtica d’acumulació de residus comercials i de ferralla al voltant 

dels contenidors. Es reclama més neteja. 

• Carrer Cristobal de Moura fins Pere IV: tram que no es neteja, no es baldeja. 

• Carrer de Puigcerdà: els contenidors de rebuig no tanquen bé. 

• Carrer de Ferran Bassa: manca baldeig, neteja deficient. 

• Carrer Llull: manca baldeig, neteja deficient. 

Control de plagues: 

• Carrer de Puigcerdà: plaga de rates. 

• Carrer Cristòbal de Moura amb l’Escola:  hi ha plaga de ratolins. 

• Carrer Cristòbal de Moura 230-240: plaga de rates. 

• Carrer de Palermo: plaga de paneroles. 
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• Carrer Pere Moragues: plaga de rates. 

• Carrer Bernat Desclot/Perpinyà: nius de cotorres. 

• Carrer Pere Moragues/Alfons el Magnànim: nius de cotorres. 

• Tot el barri: Es reclama la instal·lació de dispositius dispensadors de pinso anticonceptiu de 

coloms, gavines i cotorres. 

Verd urbà: 

• A TOT EL BARRI: no s’han podat els escocells i s’acumula brutícia, generant proliferació 

d’insectes. Carrers Maresme, Puigcerdà i Cristòbal de Moura. 

• A TOT EL BARRI: estan creixent herbes a les voreres. 

• Carrer de Bernat Desclot: Parterres secs i morts, el reg no funciona. 

• Carrer d’Alfons el Magnànim (des de Bernat Metge a Cristòbal de Moura): escocells amb 

sistema de reg al descobert, no funciona. 

• Carrer de Xavier Nogués: canviar sistema de sorra als escocells, donat que estan omplerts 

arran de terra i surt la sorra. 

• Carrer Maresme, de Llull a Pere IV: als escocells els hi manca un pam de sorra o de farciment, 

els nens cauen. 

• Carrer Cristòbal de Moura (davant del CAP): els escocells estan tapats amb ciment. 

• Parc davant del cinema Pere IV: espai molt descuidat, manca manteniment. 

• Manca poda d’arbrat als següents carrers: 

o Carrer Veïns 

o Carrer Pujades 

o Carrer Ferran Bassa 

o Carrer Lluís Dalmau 

o Carrer Pere Moragues 

o Carrer Jaume Huguet 

o Carrer Bernat Metge 

Infraestructures i espai públic: 

 Paviment 

• Carrer Cristòbal de Moura 208 – 218 i des de carrer Maresme a Rambla Prim: reparar o 

redissenyar paviment i canalització dels embornals, quan plou s’inunda tota la vorera, que és 

ample. 

• Rambla Prim, de Cristòbal de Moura - Pere IV: tram prioritari d’actuació paviment i verd urbà. 

• Rambla Prim 27-47: tram prioritari d’actuació paviment 

• Carrer Cristòbal de Moura (exemple portals 230 – 240): cal restauració del paviment.  

• Carrer Perpinyà fins a Cristòbal de Moura: reparar paviment, es mouen les llambordes 

• Carrer Palermo 6-10: reparar paviment, es mouen les llambordes 

• Gran Via de les Corts Catalanes (sortida metro Besòs cap a carrer Mataró): reparar paviment, 

es mouen les llambordes. 

• Carrer de Ferrer Bassa fins a Carrer d'Alcamo: restaurar paviment. 
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• Carrers Perpinyà, Bernat Martorell, Lluís Dalmau, Jaume Huguet, Bernat Metge, Alfons el 

Magnànim/Besòs 

• Carrer Puigcerdà: Cal actuació de manteniment davant del paviment cremat del carrer. 

 Enllumenat 

• Carrer de Bernat Metge: manca il·luminació, els fanals que hi ha són de llum groga i queda 

tapada pels arbres. 

• Escola Concepció Arenal: el fanal davant de l’escola s'avaria cada sis mesos, cal fer inspecció 

i manteniment. 

• Cal augmentar l’enllumenat als següents carrers per evitar zones fosques i perilloses: 

o Carrer Alfons el Magnànim 

o Carrer Bernat Martorell 

o Carrer Lluís Dalmau 

o Carrer Jaume Huguet 

o Carrer Ferran Bassa 

o Carrer de Perpinyà 

o Col·legi Cascabel 

o Carrer Cristòbal de Moura 

 

Altres 

• Carrer del Marroc i carrer Maresme: es prega d’instal·lació de semàfors. 

• Rambla de Prim/Carrer de Veneçuela: es prega d’instal·lació de semàfors. 

• Carrer Maresme: repintar Zona Verda d’estacionament. 

• Carrer Cristòbal de Moura: es prega més intervenció de la Guàrdia Urbana quant a bicicletes 

i patins, que circulen per on no toca. 

• Rambla Prim: zona amb botellots. 

• Carrer de la Pau: zona on es produeix ocupació. 

• Carrer Bolívia: Ocupació de voreres per part de tres o quatre furgonetes on viu gent a dintre. 

Cuinen i orinen a les voreres; cal intervenció social. 

• Tot el barri: activitats de ferrovellers al barri que provoca acumulació de carretons i bicicletes 

desmantellades. 

• Hi ha diverses zones de botellot al barri, el veïnat demana enretirar els bancs dels següents 

carrers per evitar aquesta situació: 

o Carrer Oristany 

o Carrer Constantinoble 

o Carrer Epir 

o Carrer Tessàlia 

o Carrer Bernat Desclot 

• Carrer Bernat Metge: es demana la instal·lació d’un bicing al davant de l’escola. 
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Espais pel gaudi: 

Àrees de joc infantil 

• A totes (exemple carrer Maresme/carrer Veïns): intervenció per evitar que la sorra s’escampi 

per la part baixa del tancament. 

• Espai a Alfons el Magnànim enfront del CAP: renovar el parc infantil. 

• Carrer de Palermo: espai infantil degradat. 

• Pl. Juliana Morell - Escola Eduard Marquina: espai infantil a millorar. 

• Parc Dolors Canals: està mal dissenyat, s’ha de replantejar i augmentar les zones de joc 

infantil. 

 

Proposta de reubicació de contenidors (Lluís Dalmau/Bernat Martorell i Andreu Febrer/Perpinyà): 

la vorera és molt estreta i, per tant, són massa a prop de les canalitzacions verticals de gas que es 

troben a la façana. Es proposa apropar-los als blocs de davant del Mercat, a 15 metres de la escola 

bressol al carrer Jaume Huguet/Perpinyà. 

 

SEGUIMENT DEL PLA INTEGRAL DE MANTENIMENT ALS BARRIS:   

• Es veu inviable fer un retorn i seguiment als CdB; tot el treball present, reportat i acumulat 

durant el Cuidem, s’ha d’aglutinar i presentar en sessions específiques i participatives. 

• Respecte la dinàmica prefereixen aquest format que el Consell de Barri. Però demanen 

separar els dos barris per a que el barri del Maresme no quedi enrere. 

• Coordinar una ruta pel sector Nord (sota Gran Via de les Corts Catalanes), ha quedat sense 

tractar. 

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL PROPOSADES AL BARRI: 

Impulsar projectes comunitaris de cura d’escocells i d’altres espais -com places entre blocs-, tot i que 

el veïnat demana que primer es tracti tota la demanda que s’ha plantejat, en especial quant a 

manteniment dels escocells.  


