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Consell de Barri de Besòs i el Maresme i Provençals del Poblenou 

Assumpte  Consell de Barri de Besòs i el Maresme i Provençals del Poblenou 

Lloc Casal Ca l’Isidret 

Data – Hora 23 d’octubre  de 2017, a les 18:30h  

Assistents Josep M. Montaner President  

Marcelino Sánchez Vicepresident 

Eduard Lanuza Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic  

Francesc Carmona Conseller 

Jordi Martin Conseller 

Jordi Marzo Conseller 

Fernando Gómez Conseller 

Silvia López Consellera 

Sergi Alcón Conseller 

Margarita Planas Liébanas Consellera 

Ramón Sabaté Puig Conseller 

Javier Heredero Conseller 

Josep Garcia Puga Gerent  

Albert Martin Tècnic de participació 

Pere Almera Tècnic de Barri 

Assumpta Martínez Tècnica de Barri 

Entitats Francisco Abad AVV Besòs 

Marcelino Sánchez AVV Besòs 

Enrique Navarro AVV Zona Forum 

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

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
lameva.barcelona.cat/santmarti 



 

 

2 
 

 Hilario Cabezas Assoc. de Veïns Paraguai 
Perú 

 Eduardo Lanuza Segura Assoc. Veïns Gran Via, 
Espronceda, Perú 

 Pere Edo Casal de Gent Gran 
Paraguai Perú 

 

Nombre de ciutadans a títol individual: 80 

Ordre del dia: 

1) Procés participatiu 22@. 

2) Equipament Ca l’Isidret.. 

3) Torn obert de paraules. 

 

El Regidor dóna la benvinguda al Consell de Barri 

1.- Procés participatiu del 22@. 

Fa la presentació del tema Albert Martin, tècnic de participació. 

El procés de participació del 22@  s’impulsa des de l’Ajuntament de Barcelona i es va 

presentar el passat 7 d’octubre de 2017. Aquest procés neix a partir d’una comissió de 

coordinació de l’Ajuntament de Barcelona, en la que es va decidir ampliar-la entre d’altres amb 

representants associatius del territori. A demanda del Districte de Sant Martí es va acordar un 

procés participatiu que pogués atendre i implicar a la ciutadania i les entitats del territori. Ara es 

posa en marxa aquest procés. 

Els objectius son: mitjançant una metodologia inclusiva i oberta fer una diagnosi compartida 

amb la ciutadania i fer propostes estratègiques en l’àmbit de la economia, l’urbanisme i en 

l’àmbit social. 

Ara estem en la fase de informar-ho als Consells de barri i posteriorment es programaran taules 

rodones, es farà també una enquesta al veïnat i sessions de debat per recollir propostes i 

cercar el consens. A l’abril-maig del 2018 es farà una difusió pública dels resultats i es validarà 

mitjançant una consulta ciutadana de les propostes mes rellevants . 

Per tenir mes informació, les persones interessades  es poden adreçar a la web 

decidim.barcelona. En tot cas el Districte informa de forma permanent de les activitats 

vinculades a aquest procés mitjançant els seus mitjans. 

Albert Martin proposa es triï la formula per presentar aquest tema. Proposa dues opcions: 

1ª: la creació de grups amb la participació dels assistents  
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2ª explicació tradicional amb un torn obert de preguntes. 

Es sotmeten a votació les dues propostes a ma  alçada i s’opta per la formula anunciada com a 

primera opció. 

Intervé el Sr. Salvador Mañosas  per demanar una major explicació del procés i informació del 

tema 22@. 

S’explica que ara es tracta de recollir les opinions en els diferents àmbits proposats.  

 

S’estableixen els diversos grups per tractar els tres àmbits temàtics: l’econòmic, l’urbanístic i el 

social, i es lliura documentació per facilitar les aportacions, i es procedeix a la organització dels 

diferents grups que inicien el seu procés d’aportacions i debat. 

Finalitzat el temps de treball dels grups, els portaveus dels diferents grups exposen que els 

temes tractats:  

- Roger, representant del grup  que ha tractat  la dimensió social en base a cinc ítems 

pre establerts comenta que únicament han pogut tractar el primer i únicament faran 

apunts sobre els altres punts. Els primer punt tenia a veure amb les persones residents i 

les diferents necessitats. Els quatre aspectes destacats han estat: l’envelliment de la 

població, la seguretat, el civisme i la preocupació per la qualitat de la formació dels 

joves en període formatiu. 

Pel que fa al segon item: Espais de participació entitats i associacions, s’ha destacat el  

problema de relleu generacional, sobretot en les entitats de caràcter veïnal. Pel que fa al 

tercer item, sobre les xarxes de suport i cura vinculades al barri, s’ha comentat  en 

relació al petit comerç i s’ha valorat que està molt malament i les relacions veïnals estan 

decaient- El quart punt relacionat amb la memòria històrica social i col•lectiva es valora 

que cal preservar el patrimoni històric del barri. 

- Pau, en representació del grup que ha tractat la dimensió urbanística, exposa que els  

temes que preocupen  serien la manca d’habitatge. Es demana informació dels 

habitatges de Ca l’Isidret. També s’ha plantejat una major informació sobre equipaments 

en els que ha intervingut l’Ajuntament com son Can Ricart i la Escocesa o ca L’Alier. Es 

considera que els edificis del barri que no son habitatges no “fan barri” i preocupa la 

presencia de molts solars buits i abandonats amb el que això comporta,  com la 

percepció d’inseguretat. També s’esmenta la manca d’espais d’aparcament pel vehicle 

privat i dèficits en el transports públics 40 42 B20 i B25. Finalment s’ha recollit també 

que l’enllumenat està en mal estat en diversos punts del 22@. 
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- Albert Martin explica que el grup que havia de tractar el tema d’economia ha resultat 

que la majoria de participants eren residents al Besòs Maresme i han manifestat no tenir 

informació per poder fer aportacions. No obstant han sortit d’ altres temes vinculats a 

urbanisme, un seria la inseguretat i la por al passar per determinats llocs  i la 

problemàtica relacionada amb els autobusos sobretot la línia 60 i 36. 

 

Finalitza aquest punt tot emplaçant a assistir i participar les properes convocatòries i activitats 

relacionades amb aquest procés participatiu. 

 

El regidor demana als assistents si tenen alguna o qüestió o pregunta sobre el tema que s’ha 

tractat. Tot seguit pren la paraula el conseller Francesc  Carmona per tractar el segon punt de 

l’ordre del dia tema de ca l’Isidret. 

 

2.- Ca l’Isidret 

En primer lloc expressa la seva satisfacció perquè es pugui fer us d’aquest equipament. Es un 

espai molt desitjat per tot el veïnat. Tot i que les dificultats de l’empresa constructora han 

endarrerit la finalització de les obres, es va decidir obrir l’espai el mes des setembre. En el 

disseny inicial de l’edifici es van preveure dos espais completament separats, el casal de gent 

gran a la planta baixa i el casal de barri al primer pis. Des de la direcció del Districte es creu 

millor que els dos espais funcionin com un sol espai, tot i que això no vol dir que un i altra 

equipament tinguin activitats i característiques pròpies. Ha de ser un únic espai però  el disseny 

inicial dels dos espais dificulta aquest objectiu, per tant, ja s’ha fet l’encàrrec a BIMSA per 

connectar els dos espais per l’interior.  

Pel que fa a la gestió, en el cas del casal de gent gran, s’ha ampliat la dedicació de la persona 

dinamitzadora. Per la gestió de l’equipament en el seu conjunt s’opta per impulsar el sistema 

gestió cívica, en comptes de cedir aquest espai per la gestió a una empresa. Es cedirà a una 

entitat mitjançant un concurs. Ara inicialment s’ha cedit a l’entitat Taula Eix Pere IV que aplega 

a un seguit d’entitats, grups i persones que treballen per l’impuls de la transformació del carrer 

Pere IV, tot això d’acord amb els actuals gestors del casal de gent gran. S’ha constituït  una 

comissió on hi ha representants de l’empresa gestora i l’associació de veïns/veïnes i s’insisteix 

en que la intenció es que sigui mitjançant gestió cívica.  

Com equipament nou encara hi ha deficiències que s’està treballant per resoldre-les com és  

l’accessibilitat i la instal•lació de wifi i internet. Pel que fa al  camí de Ca l’Isidret la intenció és 

que aquest espai sigui el pati de darrera de l’equipament i que, a mes de lloc de pas, sigui 
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espai per activitats de l’equipament. La urbanització d’aquest passatge correspon a la junta de 

compensació del sector urbanístic i ha calgut fer gestions per que sigui l’Ajuntament mitjançant 

l’empresa municipal BAGURSA que executi les obres que pagarà la junta de compensació. 

Finalment explicar que ben aviat s’iniciarà l’activitat del programa “Àpats en Companyia”. A 

finals de novembre, 36 persones podran incorporar-se a aquest programa. 

Altra tema es el taller de cuina, ara mateix hi ha el taller de cuina freda, però en el seu moment 

es va pensar en que hi hagués una cuina “de veritat”,  perquè més endavant es pogués utilitzar 

per accions de formació en l’àmbit de l’hoteleria. Davant la pregunta si aquest espai es podrà 

utilitzar per les activitats del casal la resposta es afirmativa,  i quan en el futur es desenvolupi el 

projecte de formació en hostaleria ja s’establirà un acord per l’ús de la cuina. Els tallers de 

cuina calenta podrien començar abans de Nadal.  

Altra de les preguntes que s’han plantejat es la dels horaris, i en aquest sentit i davant la petició 

d’obrir els diumenges al matí, es diu que es un tema que s’estudiarà, tot i que, si únicament es 

fa us pel joc no s’obrirà.  

També s’ha plantejat el tema dels preus públics dels tallers: Caldrà estudiar la forma de facilitar 

l’accés a les activitats a les persones que acompleixin determinades condicions d’ingressos 

limitats. 

S’inicia tot seguit un torn de preguntes en relació aquest tema. 

Pren la paraula el Sr. Pere Edo en relació als “Àpats en companyia”: Demana que han de fer 

les persones que estiguin interessades. Així mateix  li sembla curt el termini pel seu inici. 

Una veïna pregunta sobre com es pot optar als pisos . 

Sr. Miquel demana que es revisi determinats aspectes de l’accessibilitat 

Un veïna indica que l’espai d’estada per la gent gran es molt petit  

Torn  de respostes  

El Conseller Carmona explica que s’ha doblat els inscrits en les activitats, d’alguna manera el 

tema que es planteja de l’espai es un problema benvingut. 

Pel que fa a “Apats en companyia” cal que les persones interessades s’adrecin als Centres de 

Serveis Socials corresponents. 

Reconeix  deficiències d’accessibilitat i s’ha encarregat a l’arquitecte Rovira Veleta per fer un 

informe de tots els temes. 

El regidor dona resposta a la pregunta sobre els habitatges, tot explicant que hi ha de dues 

tipologies: 29 habitatges dotacionals per gent gran. Els dotacionals per gent gran ja es va fer 

una adjudicació en l’anterior mandat i ara s’està fent una revisió per actualitzar els 

adjudicataris, si quedessin places lliures es faria una nova adjudicació.  
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La resta de pisos (54)  42 son amb regim de dret de superfície i 12 en regim de lloguer. En tots 

dos casos es farà per sorteig entre les persones que estiguin inscrites en el registre de 

sol•licitants d’habitatge públic. 

 

Sr. Hilario Cabezas en representació de l’AVV demana la llista d’adjudicataris. 

El regidor respon indicant que ho pot demanar al Patronat Municipal de l’Habitatge. El gerent fa 

un aclariment en el sentit que aquestes dades poden tenir caràcter personal i  no es poden 

facilitar. Es pot donar informació dels requisits i barem per accedir als habitatges i afegeix que 

d’entre els seleccionats  es fa un sorteig davant notari. 

 

Una veïna es queixa de les deficiències en l’enllumenat per fallades habituals en la zona de la 

Gran Via. 

 

El Regidor fa un repàs de les actuacions municipals més recents:  

- Posta en marxa de la pl. Palerm al barri de Besos Maresme,  

- Projecte d’urbanització dels passatges de cases baixes de la zona de Maresme  per 

resoldre problemes de desnivell. 

- La remodelació del carrer Alfons el Magnànim, de la que en aquest mandat es farà el 

tram central a l’entorn de l’antic cinema Pere IV. 

- L’enderroc de l’antic cinema Pere IV per a la construcció d’una nova seu del Districte 

que combinarà els usos administratius i socioculturals. 

- Ampliació del passeig marítim en el marc d’un projecte de reforma del passeig litoral 

que inclourà l’accés per vianants directe de Rambla Prim cap el litoral. 

- Elaborat el  projecte de la segona fase de la nova urbanització del carrer Pere IV, que 

inclourà dos trams i un d’ells serà el de la zona on som i s’acabarà en aquest mandat, la 

seva estructura i serà similar al tram que s’ha fet al Poblenou 

- Informar que l’Ajuntament ha comprat La Escocesa per a la construcció d’habitatges 

públics  i millorar la dotació d’equipaments. 

 

3.- Torn obert de paraules.  

Pren la paraula Sr. Antoni Santos que exposa que s’està constatant un naixement d’un nou 

mon associatiu que segurament no respon als models més tradicionals, basat en col•lectius 

d’immigrants, vinculats a nous focus  d’interès. En el barri de Sant Martí de Provençals s’ha 

donat acollida a aquestes iniciatives i hi hagut una gran resposta i això ha tingut un efecte crida, 
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quan no se’ls demana res, únicament civisme. Aquests grups son persones no jubilades i les 

seves hores s’han de compatibilitzar a els horaris de feina. Des de la plataforma Nord Est es 

varen plantejar cercar un local per donar sortida a aquestes realitats amb el criteri de no cost, 

no inversió. Comenta que aquesta proposta  no es ni Can Ricart, ni La Escocesa ni Ca l’Isidret 

es cost zero, sols el suport per a  la llum l’aigua. 

Quan van tenir  coneixement que l’espai del casal de gent gran de Paraguai Perú quedava 

alliberat, i tres associacions de veïns de la zona,  La Palmera, Paraguai Perú i  Sant Martí es 

plantegen  demanar el local de l’antic casal per desenvolupar  un projecte en la línia dels que ja 

s’ha comentat. El passat dia 1 d’agost 2017 van  formalitzar la sol•licitud i des de aleshores han 

rebut un seguit de consideracions, propostes, comentaris que han ajudat a completar un 

projecte. Però a banda d’aquestes aportacions no han  rebut cap resposta. Consideren que han  

perdut dos mesos i creuen  que seria hora que aquest local es cedís i ara que es parla de 

gestió cívica hi ha una oportunitat magnifica perquè s’estrenin i a més amb un risc mínim. Es 

pot fer balanç als sis mesos i valorar si cal continuar. Es urgent poder disposar d’un local per 

evitar l’overbooking en els seus locals, per acollir nous grups que no existien i que van creant 

una xarxa de persones que col•laboren i comparteixen. Hi ha molta gent que comença 

processos d’arrelament, i cal oferir  respecte i acollida, les tres associacions hi tenen posada “la 

banya”, no es cap frivolitat, nomes els hi cal que se’ls hi digui: “teniu les claus i tal dia 

comencem” 

 

Tot seguit pren la paraula una veïna dels habitatges de la illa Fòrum, exposant la presencia de 

persones drogodependents de forma habitual en l’entorn dels seus blocs d’habitatges i fins i tot 

en les escales. Demana explicacions sobre el que s’està fent en relació  aquest tema. 

 

Pren la paraula Sr. Salvador Mañosas i demana informació de per on s’iniciarien les obres del 

carrer Pere IV, per la Rambla Prim o pel Parc Central.  

El regidor respon que la primera fase seria de Rambla Prim fins a  Josep Pla,  i tot seguit el 

tram Josep Pla fins a Selva de Mar. 

 

Pren la paraula el conseller tècnic Marc Andreu, per donar resposta a la pregunta formulada pel 

Sr. Antoni Santos. Dona la benvinguda a les noves propostes, més encara si parlen 

d’integració, convivència, dinamització. Es una proposta que no ha rebut resposta però si que 

s’ha valorat i s’està treballant, això no vol dir que el tema estigui tancat. S’ha dit que, l’únic que 
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cal es lliurar les claus, no es tan fàcil, la gestió cívica no vol dir que li dones les claus al primer 

que passi o qui portava molts anys passant.  

La lògica de la gestió cívica es a partir d’un projecte –com efectivament s’està treballant- amb la 

opció de poder optar entitats interessades o mitjançant la formula de coordinadora d’entitats pel 

que no caldria el procés de concurs. Així doncs si cal fer-ho, cal fer-ho be. 

En segon lloc considera que  potser aquest no es l’espai idoni i se’n pot trobar d’altra, i des del 

punt de vista de l’interès del districte altres utilitats poden passar pel davant. No hi ha res 

tancat. Indicar també que per part del Districte hi ha una necessitat de dotar d’espais pels 

serveis que requereixen  els diferents plans ocupacionals que acull el Districte,  que son prop 

d’un centenar de persones als que se’ls dona feina. Aquest personal necessita d’instal•lacions 

dignes. Des del Districte s’estava plantejant que aquest espai que queda alliberat es idoni per 

ubicar-hi aquestes instal•lacions, fet que no treu que aquest altre projecte que està a sobre la 

taula es valorem com molt interessant i al que cal donar-hi sortida. Així doncs en aquest 

moments i sense que hi hagi res tancat és més complicat que donar la clau i fer us del local. 

 

Pren la paraula Antoni Santos tot indicant que les converses freqüents amb el Conseller Tècnic 

Marc Andreu permeten l’ús de metàfores. En local per atendre les necessitats que te el Districte 

es pot ubicar a molts llocs, l’espai als que ens referim te el gran valor de la centralitat respecte 

a tots els barris que s’està  treballant. Instal•lacions com les que s’han descrit pels plans 

d’ocupació es poden ubicar al molts altres llocs. El local que demanen  ho te tot  a 500 metres, 

a una parada de metro de distancia i això es un element positiu , si el local no tingues aquesta 

centralitat ja no n’estaríem parlant. El que cal fer es buscar altra espais per aquestes persones 

que participen en els plans ocupacionals. Ells no trobem altra espai amb centralitat i aquest 

aspecte es fonamental. 

 

El Conseller Jordi Martin, respon al tema de les drogodependències, tot indicant que s’està al 

cas del tema i s’ha constatat un increment important d’usuaris del CAS. S’han fet actuacions 

tant de la GU com de MMEE. Hi han equips de GU que acompanya als equips de neteja en els  

punts crítics, i des de divendres passat  s’està parlant amb les entitats del barri per explicar les 

mesures que s’estan portant a terme. Properament es farà una reunió amb MMEE i GU en la 

que s’ampliarà aquesta informació. 

 

El Conseller Tècnic Marc Andreu completa la explicació indicant que hi ha una plena 

coordinació dels diferents recursos públics per atendre aquest problema. 
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Una veïna intervé indicant que els serveis de neteja recentment van recollir 13 xeringues, sovint 

hi ha actituds agressives i el tema s’ha agreujat  en el darrers temps. 

 

Una altra veïna demana explicacions per la ubicació del CAS al barri. Considera que genera 

inseguretat en el barri. També es queixa de la reduïda  presencia policial, en tot cas únicament 

els veu a la boca del metro i no entén que fan allí, solament intentar evitar la venda ambulant, 

al carrer Alfons el Magnànim. Així mateix exposa que hi ha bars que sovint tenen obert fins a 

altes hores de la matinada. Aquest estiu no ha pogut descansar per soroll. Ha trucat a GU però 

no han vingut. Demana que es pot fer amb el bar que te obert fins molt tard, amb l’habitatge de 

carrer Albània 6 baixos 4 on es ven droga, o amb el bloc de Alfons el Magnànim 2, on surten 

persones amb les xeringues que facilita el CAS que han anat a comprar la droga, Tot això ho 

estan veient els veïns, petits i grans. També comenta que  no es pot passejar pel barri sense 

que et demanin o t’insultin si no els hi dones res .  

Comenta que la participació en el tema del 22@ no li resulta d’interès. El que li afecta son totes 

aquestes coses del barri i que ningú fa res o si es fa ella no ho visualitza. Considera que la 

situació cada vegada és més greu. També explica que disposa d’enregistrament de vídeo, i que 

hi han amenaces. Han pensat en demanar  a l’Ajuntament que s’enretirin els bancs que hi ha al 

carrer Albània i Troia i del parc del costat. Finalment convida als membres de la taula a que 

coneguin de primera ma la situació fen  una volta per aquella zona del barri. 

 

Pren la paraula el Sr. Enric Navarro de l’AVV Forum,  constatant i refermar el que han dit les 

veïnes que han intervingut anteriorment de la Illa Fòrum i de Besòs Maresme. Creu que hi un 

efecte crida i creu que el tancament dels pisos del Raval ha influït a aquest increment. La GU i 

els MMEE son plenament conscients d’on s’està venent la droga I no entenen com no hi ha 

solució a aquest tema. El 22@perfecte però ells no tenim cap mena de solució.  

Vol plantejar una altra qüestió referent a les males olors a l’entorn del Fòrum. No fa referència a 

l’emissió de dioxines de la incineradora de TERSA, sinó a les males olors de la estació 

depuradora d’aigües residuals del Fòrum i el dipòsit soterrat del carrer Taulat. En concret 

pregunta quines son les mesures que pensa prendre l’Ajuntament i les administracions 

responsables  i quan les pensen executar,  per evitar les males olors que envaeixen l’atmosfera 

a l’entorn del la zona Fòrum. 
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Pren la paraula el Conseller Marc Andreu en relació al tema de la presencia de drogo-

dependents, indicant que tot i que hi hagut un repunt, seria alarmista dir que la situació d’ara es 

permanent des de fa anys, aquest repunt pot ser per diferents motius, com s’ha comentat, per 

part de MMEE i GU i els equips d’intervenció social. S’està avaluant  les causes i treballant per 

atendre la situació, cal enviar un missatge de tranquil•litat i que la situació en cap cas esta 

descontrolada, i que la seva resolució no pot ser d’un dia per l’altre. S’ha de prioritzar la 

convivència i  tractar amb una mirada amplia. Hi ha una part del problema que s’està treballant 

des de l’acció policial i judicial i altres intervencions  des de l’atenció social i els dispositius de 

salut del CAS. Aquest equipament el tenim aquí perquè es necessari per atendre aquests 

temes i tenim tots els elements per atendre aquesta problemàtica. Reitera que properament es 

realitzarà la reunió de coordinació que al•ludia Jordi Martín, i que -per altra banda- es reuneix 

de forma regular i es seguirà informant a les entitats i persones de referència del barri. 

Pel que fa al  tema de les olors, explica que tal com es va tractar  en una passada reunió, hi ha 

un projecte per abordar  el tema i evitar el problema. No depèn exclusivament de l’Ajuntament, 

estan implicades l’Àrea Metropolitana i els departaments corresponents de la Generalitat. 

 

El regidor afegeix  que en relació al tema de la problemàtica de la drogodepencia indica que se 

li ha donat prioritat però que partir d’avui se li donarà la màxima prioritat. 

 

Una veïna reitera el tema de les molèsties provocades per un bar, i manifesta que te la 

sensació que manca valor per tancar el bar,  ja no es respecta l’autoritat de la policia. Aquest 

estiu ha trucat tots els dies i no ha rebut resposta, algú s’ha preocupat pels permisos del bar 

?manifesta  que si el titular fos espanyol ja estaria tancat.  

 

El regidor manifesta que es revisarà si hi ha denuncies. 

 

La veïna replica, i es pregunta qui fa les denuncies. Diu que hi ha por, que els veïns no 

s’atreveixen a denunciar. Explica que fa uns dies va ser entrevistada per BTV i  li van dir que 

era la única persona que s’havia atrevit a explicar els problemes del barri, la gent els deia que 

tenien por. Reitera que se senten desprotegits, voldria que hi haguessin patrulles voltant pel 

barri aportant seguretat. 
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Respon el Conseller Marc Andreu dient que hi ha diferents estratègies policials i també en el 

que no es policial, social, salut. Com a qualsevol ciutat del mon hi ha problemes i n’hi han 

sempre,  quan es veu que hi ha una problemàtica s’incrementen els recursos.  

Pel que fa a les situacions de permisos i llicencies, diu que tothom te els mateixos drets i els 

mateixos deures. L’Ajuntament tracta a tothom de la mateixa manera, en tot cas es repassaran 

les actuacions concretes, però ha de quedar clar que el tracte es igual per tothom  amb les 

mateixes obligacions. 

El conseller Jordi Martin afegeix que no únicament intervé MMEE i GU sinó també  els tècnics 

de prevenció que treballen a l’espai públic i a les comunitats de veïns. Els problemes descrits 

no tenen fàcil solució, però considera que no sembla massa justa la afirmació de que no es fa 

res, més encara quan en aquests darrers dos anys s’han incrementat aquests recursos i de 

forma constant es ressolen conflictes dels que no en parlem,. Per altra banda n’hi ha 

d’endèmics i altres que apareixen de nou. 

 

El Conseller Marc Andreu pren la paraula per demanar si hi ha a altres  aportacions sobre 

aquest tema i sinó al final del consell es podran comentar directament aspectes concrets. 

 

Una veïna demana si hi la possibilitat d’instal•lar càmeres comunicades amb la comissaria dels 

MMEE. 

 

Tot seguit pren la paraula el Sr. Hilario Cabezas, indicant que al barri de Provençals de 

Poblenou, hi ha problemes similars. Al carrer Puigcerdà es trobem xeringues. També demana 

sobre la situació del solar al costat de Ca l’Isidret i demana que es cuidi o s’edifiqui ja que està 

ple de rates i herbes.  

Comenta el tema de la necessitat de la pacificació de vehicles a la Pl. Puigcerdà, ara esta 

“destrossada” ja que es freqüent el pas de vehicles. Cal senyalitzar el pas exclusiu de càrrega i 

descarrega i que la GU faci presencia i sancioni als infractors. 

Planteja també la situació de l’ampliació del parc infantil, i demana si es farà un altre projecte, 

vist el rebuig per part dels veïns de la proposta en que s’havia treballat. Al seu entendre la 

solució es fàcil, cal que parcs i jardins elimini els parterres i  insisteix es pot fer, i així s’hi podria 

encabir l’ampliació del parc infantil, ja que sinó únicament serveix perquè s’hi enfilin els infants i 

els gossos. Volen que aquest espai sigui aprofitable. 

Afegeix que va fer un escrit al registre demanant tres coses a l’Ajuntament i no ha rebut 

resposta. La primera: Posar bancs al carrer Maresme entre Gran Via i Paraguai,. Segona: 
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Canviar la situació de  l’escala del Metro a Gran via, l’actual impedeix la normal circulació per la 

vorera. I la tercera qüestió : Posar arbres a la Gran Via. Des de que es va executar el projecte 

es va dir que es posarien arbres, a les Glories s’han posat. No ha rebut resposta a cap de les 

peticions. 

Pren la paraula el gerent Sr. Josep Garcia Puga en relació al projecte d’enjardinament de pl. 

Puigcerdà explicant que l’Ajuntament, donant resposta a la petició del president de l’AVV, havia 

encarregat un projecte de millora dels espais infantils. Quan es  va presentar el projecte , va 

resultar que des de les comunitats de veïns no es va considerar necessari modificar l’actual 

configuració . Així doncs s’ha tancat el projecte i no es farà altre projecte, es un tema tancat. 

 

Continua el gerent comentant  el que s’ha plantejat de les persones amb toxicomanies. Indica 

que des de l’Ajuntament correspon fer precisament el que s’estan fent, la responsabilitat 

municipal es treballar en tres línies: la neteja, la policia i la sanitària i en aquestes tres línies 

s’està actuant. El focus del problema esta molt localitzat. Ha sorgit fa poc temps i  els serveis 

policials estan actuant i no es pot compartir en aquest consell, en públic, el treball que s’està 

fent.  

El relació al tema del bar, comenta que es la primera vegada que es planteja en audiència 

pública aquesta problemàtica. Proposa que al final del consell es recolliran dades ,s’analitzaran  

i es veuran els resultats ben aviat. 

 

Pren la paraula el regidor, i contestant al que havia plantejat el Sr. Hilario Cabezas sobre el 

projecte d’ampliació espais infantil a la pl. Puigcerdà. Explica que el projecte estava redactat, 

les obres tenien dotació i calendari, s’ha tingut que parar pel que ja s’ha explicat.  

 

En referència a les tres demandes sol•licitades per escrit, es tornaran a  repassar les peticions 

formulades. Sobre els bancs no és difícil solucionar-ho. El tema de l’escala de metro es més 

difícil de resoldre ja que hi ha en origen un problema de plantejament. 

 

Un veí demana informació sobre la situació dels habitatges “baixets” que hi ha al costat de La 

Escocesa. També, en relació a les obres del carrer Marroc que ara estan arribant al carrer 

Selva de Mar. Demana quina previsió hi ha de prolongació d’aquest carrer, ho diu per la 

preocupació del que es pugui fer a la pl. de l’església. Afegeix que el carrer Pere IV ja va 

quedar malmès quan es va construir el Parc Central. 
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El Sr. Miquel explica la situació de la porta  de l’estació del Metro de Besòs, que no es 

automàtica i una persona en cadira de rodes ha de trucar un timbre que et vingui una persona a 

obrir la porta. 

 

La Sra. Irene Pedrosa veïna de la finca del carrer Perú 192 exposa que ara mateix s’està 

urbanitzant el carrer Bolívia entre selva de Mar i Fluvià. A la seva finca s’hi accedeix per un 

passatge que en el seu moment pensaven que l’havia d’urbanitzar l’ajuntament, ara pregunta si 

aprofitant les obres d’urbanització esmentades, s’aprofitarà per urbanitzar aquest espai d’accés 

a la finca. L’actual situació genera un situació d’inseguretat, no hi ha il•luminació, hi ha rostolls. 

 

Sr. Hilario Cabezas pren la paraula per exposar la problemàtica del joc de pilota a la pl. 

Puigcerdà. Entén que no es pot prohibir però cal fer alguna cosa. Comenta  que es tingui en 

compte que hi ha solars sense us. Exposa també que a l’entrada del carrer Puigcerdà hi ha un 

gual que pot provocar incidències en els vehicles que hi passen i caldria arreglar-ho. Afegeix 

que un senyal de prohibició de l’aparcament està mal col•locada i s’ha de desplaçar. Adreçant-

se al conseller tècnic  Marc Andreu  li  adverteix que tenen tota la determinació per obtenir el 

local de l’antic Casal de gent Gran Paraguai Perú. 

 

Una veïna pren la paraula per indicar que els joves del barri  no tenen espais per jugar, i es 

pregunta sinó hi ha espais a les escoles als que s’hi pugui accedir de forma controlada. Es 

podria plantejar mitjançant la col•laboració de voluntaris i que hi haguessin els serveis 

indispensables. 

 

El regidor Sr. Josep Mª Muntaner dona resposta a la pregunta de la Sra. Pedrosa tot indicant 

que en el procés d’obres i projectes que s’estan portant a terme hi ha previst la urbanització de 

la zona d’accés a la finca. 

 

En relació a la pregunta relacionada amb la prolongació del carrer Marroc explica que s’està 

estudiant i s’ofereix la possibilitat a la persona interessada analitzar els documents a la seu del 

districte. 

En relació a aquest mateix tema el conseller tècnic Marc Andreu afegeix que el projecte de la 

pl. de l’Església no forma part del projecte del carrer Pere IV, i hi ha marge per a consensuar la 

millor solució. I hi ha consciencia de la complexitat del tema. 
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Pel que fa al tema de jugar a pilota, hi ha una política de l’Ajuntament anomenada Patis Oberts 

a les escoles, que fa que es puguin obrir els patis fora de les hores lectives per facilitar espais 

de joc i d’us públics de de trobada. En el cas de l’escola Brasil es te coneixement que hi hagut 

alguna problemàtica d’accés no autoritzat. Tot i que no hi ha cap proposta concreta sobre la 

taula, es recull el tema per buscar una resposta. 

 

Intervé Sr. Hilario Cabezas, per queixar-se de l’estacionament de motos a la vorera ja que 

provoca risc d’accidents i caigudes en la gent gran. 

 

Finalment el regidor tanca la sessió tot indicant que s’han recollit demandes i propostes i es 

treballarà en la seva resposta i resolució. 

 

El consell finalitza a les 21:00 

 

 

 


