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Consell de Barri Besòs-Maresme i Verneda- la Pau  

 

Assumpte  Resum d’acords del Consell de.Barri Besòs – Maresme i Verneda – 
la Pau 

Lloc Rambla Prim, entre Gran Via, Bernat Metge 
i Pere IV 

Núm.  

Data – Hora 5 de juliol, a les 18:30h (s’inicia la sessió a les 18:45h) 

Assistents 

 

Josep M. Montaner President 

 Marcelino Sánchez i Salvador 
Mañosas 

Vicepresident 

Marc Andreu Conseller Tècnic 

Jordi Martín Conseller 

Eva Campos Consellera 

Manuel Gallardo Conseller 

Oriol Puig  Conseller 

Fernando Gómez i Carvajal Conseller 

Ainhoa Ruiz Consellera 

M. Eugènia Angulo Consellera 

Silvia López Consellera 

Ana M. Luque Muriel Consellera 

Sergi Alcon Consellera 

 Josep Garcia Puga Gerent 

Entitats  Salvador Mañosas AVV la Palmera 

Diego Hornos AVV la Pau 

Rafael Vega AVV la Verneda – Via Trajana 

Antonio Santos AVV Sant Martí de Provençals 
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Marcelino Sánchez AVV el Besòs 

Santos Pérez  AVV Maresme 

 
Nombre de ciutadans a títol individual: 40 persones 
 
 

Ordre del dia:  

 Pla de Barris 

 Informació sobre el Centre Fòrum – Parc de Salut Mar 

 Torn obert de paraules 

 

Es dona la benvinguda als assistents i  es dona la paraula a l’Arnau Balcells i l’Anna 

Terra per tal que informin sobre els resultats del procés del Pla de Barris a Besòs – 

Maresme.  

 

L’Arnau B. explica que han sorgit unes 102 propostes de les quals 80 es treballaran, la 

resta ja hi eren al PAD, o no eren de la competència del Pla o ja s’estaven realitzant. 

 

Les propostes giren al voltant dels quatre àmbits: educació/social/promoció 

econòmica/salut. En l’obriment dels equipaments al barri i en que es tingui en compte 

en la contractació dels plans ocupacionals que es tingui en compte el barri. S’ha 

treballat la promoció econòmica, el foment de noves economies, l’àmbit urbà, la 

dinamització de l’espai públic, les ajudes a la rehabilitació, la necessitats de més 

equips i més recursos. 

 

El document de retorn es difondrà al web. 

 

Les propostes es poden agrupar en 3 grans línies claus: 

 Barris educatius. IES de Rambla Prim 

 Activació econòmica i social. Al qual se sumaran projectes innovadors. 

Activació dels locals de la pl. Palerm . Reactivació de la zona comercial. 

Cooperativa Gregal, formació en Hosteleria, s’ha d’aprofitar l’empenta del 
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Fòrum que hi és al costat per tal de professionalitzar els joves. Completar les 

obres de millora del mercat municipal.  

 Cohesió i convivència de veïns i veïnes: rehabilitació del cinema Pere IV, 

s’hauran de pensar els nous usos. Treball a través de l’esport. Projectes des de 

l’espai públic. Millorar l’avda. Alfons el Magnànim. Incorporar a la gent gran i la 

perspectiva de gènere. Dignificar l’espai de casetes baixes del c/Maresme. 

Millores al centre cívic. Millorar la connexió amb el Fòrum.  Millores en 

l’habitatge, mitjançant ajudes ordinàries i diagnosi per saber les zones 

d’actuació prioritària i dissenyar programes d’actuació. 

 

Tot això es farà mitjançant els grups impulsors i propis de treball, utilitzant les xarxes 

ciutadanes i els processos participatius puntuals. 

 

S’obre el torn de paraules: 

 Veí de Verneda la Pau. Pregunta perquè només es parla sobre Besòs 

Maresme. Se li explica que el Pla de Barris començarà amb la Verneda la Pau 

a principis del 2017. La Consellera Eva Campos explica que avui s’està posant 

el comú el procés a Besós Maresme i que aquest mateix procés es començarà 

a treballar a la Verneda la Pau. S’explica que el procés s’articularà amb grups 

impulsors des de  l’Ajuntament i aquests es convocaran al setembre a totes les 

entitats representatives del barri i veïnat. 

 Veïna de la pl. Palerm explica que porta 54 anys al barri i que en tots aquests 

anys no s’ha fet res. Que el barri s’ha deteriorat molt i que el grau d’incivisme i 

vandalisme és molt alt. Se li explica que les millores començaran amb la pl. 

Palerm i al setembre ja començaran les obres. S’activarà l’espai com a un nou 

espai lúdic, amb locals i activar la zona comercial. Es replica que hi ha 

presència de Mossos que aparquen a la boca del Metro però no hi ha 

presència policial i és indignant el poc civisme que hi ha. El regidor explica que 

s’és conscient i s’està treballant el Pla de Barris incloent a Mossos i GUB per 

tal d’actuar conjuntament. 

 Diego Hornos, explica que el Pla de Barris suposa un increment de 150 milions 

d’euros de millora pels barris. I vol saber quin criteri s’ha emprat per començar 

per un o un altre. Li correspondrien 10 milions a cada barri, uns 625.000€ per 
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barri i any. Hi ha deficiències d’accessibilitat als habitatges de la Pau. Es 

contesta que s’instarà a la Generalitat. Explica que ja existeixen ajudes als 

ascensors fins un 50% e inclús més sense Pla de Barris. El conseller tècnic 

explica que en educació, salut, habitatge i espai públic se sumaran els nous 

ajuts a processos que ja estan engegats. 

 

Arnau Balcells explica el funcionament de la Llei de barris. S’ha començat amb 

els 3 primers barri i es continuarà amb els 3 següents en el 2n semestre de 

2016 es definiran. I en el 1r trimestre del 2017 els 3 següents. El Pla de Barris 

complementarà allò on no arriben les accions de l’Ajuntament 

 

 La sra. Rosario de l’AVV Via Trajana. Explica la situació de la petanca de la Via 

Trajana. El gerent explica que es va programar la seva reparació i millora pel 

2016, però aquesta intervenció s’ha aturat en funció del Pla de Barris perquè hi 

hauran uns recursos extres que poden reconsiderar l’actuació millorant el 

plantejament inicial. La sra. Rosario demana un solució a les pistes de petanca, 

ja que estan a la 1a catalana i no són accessibles. El gerent explica que el Pla 

de Barris no ha de ser excusa per a realitzar accions provisionals 

d’accessibilitat. Rosario demana una data d’actuació. 

 Laura Lashera i Ricardo Ramos expliquen la situació d’un edifici de Gelida 1-3 

amb pisos okupats i delincuència. Expliquen que van registrar una instància al 

setembre i no han tingut contesta. Se’ls hi agafen les dades per posar-se en 

contacte amb aquestes persones. Salvador Mañosas explica la situació dels 

pisos ocupats del c/Gelida i que hi ha una reunió pendent amb GUB i Mossos i 

la consellera de barri. 

El gerent diu que es posarà en contacte amb l’Oficina d’Habitatge i que la 

Consellera es posarà en contacte. 

 

 Veïna que es queixa de l’incivisme i vandalisme  al c/Perpinyà, i explica que el 

Besòs s’ha degradat molt. 
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Informació sobre el Centre Fòrum – Parc de Salut Mar 

 

S’explica que els serveis del Socio sanitari de l’Esperança baixaràn al Centre Fòrum 

aquest setembre. Hi ha serveis que es traslladen en un primer moment a l’Hospital del 

Mar i a mitjans de setembre aniran al Centre Fòrum de forma definitiva. 

Hi haurà una 2a fase en la qual es traslladaran els malalts de salut mental. Psiquiatria 

de l’Hospital del Mar passarà al Fòrum. Aquesta 2a fase es farà abans d’acabar l’any. I 

en una 3a fase es baixarà l’ambulatori al Fòrum. És una obra d’1.000.000 d’euros que 

amb el pressupost posposat no es pot fer ara per ara, i s’espera a la inversió de l’any 

vinent. 

 

Precs i preguntes: 

 Pla dels passatges del c/Maresme. El gerent explica que és un acord, s’ha fet 

un anàlisi del planejament durant dos mesos i es faran reunions amb l’AVV 

perquè és un tema complex. S’ha de treballar el tema perquè són casetes amb 

multipropietaris.  S’està treballant l’enllumenat amb BIMSA. 

 Sr. José Sierra explica que  el casal de la Verneda Alta, la rampa per pujar no 

és accessible. S’ha de posar en normativa o posar un ascensor. També explica 

que hi ha vandalisme i que han entrat al casal 3 0 4 vegades i voldria que 

passés GUB i Mossos, ja que quan tanquen el poliesportiu queda molt sol. 

També diu que pel que fa al Centre de dia, només hi ha el del c/Cantàbria. 

Contesta el conseller tècnic que es pot concretar al PAD, però que si no ha 

estat així el Pla de Barris ha de poder facilitar actuacions no contemplades en 

el pressupost del Districte. 

 Antoni Santos fa al·lusió al llibre sobre Pla Integral de la Mina, de J. M. 

Montferrer, on s’explica que aquest pla que en el seu moment va crear moltes 

expectatives finalment no es va ajustar a les necessitats i anhels del que 

s’havia projectat. Explicita que amb el Pla de Barris no es torni a caure en el 

somni d’un món de fantasia i s’abordin els temes amb els peus a terra, com és 

la seguretat que va per davant de moltes altres actuacions. Aspectes que no se 
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solucionen arranjant l’espai públic. I el que es comprometi a fer el govern actual 

que es pugui realment realitzar. Que les actuacions, no siguin actuacions d’un 

grup polític sinó de govern i que tinguin continuïtat.  

 Intervenció veí de Besòs Maresme, es queixa de la instal·lació d’una benzinera, 

de la manca d’una residència de gent gran al barri, de què els parcs infantils 

estan abandonats des de Pere IV al c/Llull. S’explica que tots els temes 

d’accessibilitat es treballen des del pressupost ordinari del Districte i que hi ha 

un Pla de Parcs i Jardins en el què s’està treballant. A més amb BIMSA hi ha 

un projecte per definir i actuar als espais infantils de Besòs-Maresme. 

Pel que fa a la benzinera el gerent explica que té llicència de funcionament 

indefinidament. És un solar privat i no es veurà afectada per les obres de Pere 

IV. La única incògnita venia donada per la qualificació urbanística de les 

casetes de Maresme, però aquest tema ja està solucionat. 

 Un veí de Besòs, explica que no s’entén el moment del barri, hi ha molta gent 

que s’està quedant penjada i la intervenció s’hauria de fer de manera més 

pedagògica. Hi treballa els voluntaris del Pla comunitària davant de la manca 

de tècnics i del desbordament en la feina d’aquests. S’està treballant amb la 

comunitat pakistanesa i amb tècnics d’ètnia gitana. El conseller tècnic explica 

que des del moment que hi ha un Pla de Barris, vol dir que si que s’està 

entenent el moment del barri, perquè hi haurà més presència municipal i de 

tècnics i és d’això que va el Pla de Barris. Equips d’escales, educadors de 

carrer... s’està treballar per contractar més tècnics i en mediadors d’ètnia 

gitana. S’incrementarà la plantilla de tècnics. Es crearà una oficina de drets 

socials, de l’habitatge i de salut comunitària. Pel que fa als pisos el 1r consell 

de barri que es va realitzar en aquesta legislatura es va centrar en aquest 

tema: aluminosi, ocupacions i seguretat. 

 Diego Hornos apunta que gairebé no ha hagut difusió del consell. I que aquest 

és un consell exclusivament per a Besòs Maresme però no per a Verneda la 

Pau. Ni Verneda Trajana. Que s’hauria de fer en un equipament municipal i que 

s’hauria de pensar en la despesa extra pel lloguer d’infraestructures. El 

conseller tècnic explica que la idoneïtat de fer un consell de barri a places del 

barri i a valorar l’intangible. 

 Un veí explica que al casal de barri de la Verneda no hi havia el cartell. 
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 El conseller Jordi Martín explica el nombre d’habitatges ocupats a Sant Martí i a 

Barcelona. 

 

Es dona per tancat el consell de barri a les 20:30h 

 

Els secretaris, 

 

 

 

Pere Almera                Carme Herrero 

Cap de Dep.Franja Besòs                                                 Tècnica de barri de Sant Martí 

DSPiT                                                                                DSPiT 

Districte de Sant Martí                                                       Districte de Sant Martí 

 

 

 

 


