
SR. REGIDOR-PRESIDENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SANT MARTÍ

                                       Ainhoa Ruiz     ,  en la seva condició de Portaveu del Grup Municipal
CUP-CAPGIREM en aquest Consell Municipal, actuant en el seu nom i representació, exposa:

I. Atés que el Besòs és el barri amb la renda familiar més baixa de tot el districte de Sant Martí,  es
troba entre els deu barris amb més nivell d'atur de tota la ciutat de Barcelona especialment entre la
població jove, i on els desnonaments es presentan com una problemàtica comun. La seva situació
és signe de la bretxa social que es viu a la ciutat, tendencia que va en augment i que cal treballar
per reduir, pel bé social de totes les persones que hi habitan a Barcelona.

II. Atès  que  les necessitats  d'aquest  barri  han  estat  oblidades  per  part  de  les  administracions
públiques, seguint la tendència que es dóna des dels governs a aïllar i escombrar cap a les vores de
les ciutats a les treballadores que es troben en major situació de precarietat i als grups amb risc
d'exclusió social, ja sigui mitjançant la gerintrificación o l'oblit. Per això creiem que les mesures que
es realitzin han d'anar d'acord amb els espais i les persones que hi viuen, incentivant i motivant la
seva participació en les propostas que els afecten.

III. Atès  que  és  un  barri  on  s'instal·len  grups  de  població  d'origen  divers,  el  que  li  aporta
caracterísitiques  i  necessitats  pròpies que  també  poden  servir  per  aconseguir  cohesió  social,
participació i implicació en la construcció del teixit social del barri,  però que necessiten del suport
tècnic i econòmic de les administracions.

IV. Atès que els models de gentrificació com el que es va fer amb el Fòrum són ineficaços  a l'hora de
crear cohesió social,  dotar de visibilitat al barri  i crear canvis socials constructius, participatius i
democràtics amb els que la gent s'identifiqui.

V. Atès
Que molts punts del programa de l'equip de govern tenen relació amb les problemàtiques socials
que viu el barri, com són:

-Impulsar polítiques contra el racisme i la xenofòbia (I des de la CUP afegim; “i el masclisme”)
-Fomentar la creació d'un parc públic de lloguer amb els pisos públics i els pisos desocupats 
dels bancs.
-Posar a disposició del veïnat del barri els solars que estiguin en desús per aprofitar aquests 
espais per a nous usos de manera autogestionada.
-Impulsar projectes d'economia social al districte, també amb perspectiva de gènere.
-Redefinir la planificació educativa a la frontera de districtes.

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.3 i 100 del Reglament Orgànic Municipal formula la
següent:

PREGUNTA 

Grup Municipal 
Districte de Sant Martí
Plaça Valentí Almirall, 1
08018- Barcelona
Tel. 



Al Consell Municipal del Districte de Sant Martí:

Pla de actuació al Besòs:
Què s'està fent per desenvolupar un pla d'emergència i cohesió social al barri del besòs?
Si s'està fent, què, com i en què terminis?
Si no s'està fent, es planteja fer-ho? Com, amb quin model i en què terminis?

Signat: 

                                                                                                                             Barcelona,    de                   de  2.015

Grup Municipal 
Districte de Sant Martí
Plaça Valentí Almirall, 1
08018- Barcelona
Tel. 


