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El districte de Sant Martí traslladarà la seu 
administrativa a un nou edifici sociocultural del Besòs 
i el Maresme 
 
» La construcció d’un edifici singular per a usos públics, socials i 

culturals substituirà l’antic Cinema Pere IV, que s’enderrocarà en 

veure’s afectat per diverses patologies estructurals 

 

» Serà un nou espai de centralitat al carrer d’Alfons el Magnànim 

amb un caràcter innovador: funcionarà amb doble horari com a seu 

administrativa i amb usos cívics a la tarda i els caps de setmana 

 

» El projecte, que recull necessitats municipals i reivindicacions 

veïnals, dinamitzarà l’entorn i permetrà reordenar i alliberar espais 

disponibles en altres equipaments de la zona 
 

» L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 8’5 milions d’euros 

en aquest projecte motor del Pla de Barris del Besòs i el Maresme 
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» De l’antic Cinema Pere IV a la nova seu administrativa del 

Districte de Sant Martí 
 

L’antic Cinema Pere IV, projecte motor del Pla de Barris del Besòs i el Maresme, és un edifici 

amb greus problemes estructurals i constructius. Construït l’any 1964 al carrer d’Alfons el 

Magnànim, 59, aquesta edificació, propietat durant molts anys del Grup Balañá i des de 2010 

de titularitat municipal (amb l’excepció d’uns baixos de Caixa Bank), ha estat sotmesa a tot un 

seguit de diagnosis, tant constructives com de les estructures, que han fet arribar a la conclusió 

que l’enderroc i la construcció d’un nou edifici serà la solució més eficient per tirar endavant un 

dels projectes motors del Pla de Barris del Besòs i el Maresme. 

  

L’Ajuntament de Barcelona va decidir sotmetre a una acurada diagnosi estructural i constructiva 

l’edifici de l’antic Cinema Pere IV per determinar en quina mesura aquest edifici podria acollir 

els nous usos que preveu el Pla de Barris.  Aquesta diagnosi ha posat de manifest tot un seguit 

de problemàtiques estructurals i edificatives. 

  

En l’aspecte estructural s’ha detectat que els fonaments existents a l’edifici no compleixen els 

requisits mínims normatius. Per tant, no està garantida l’estabilitat del conjunt dels edificis. En 

concret, les anàlisis realitzades determinen que les estructures que sostenen l’antic cinema 

(bigues, biguetes i pilones) tenen problemes de carbonatació que les debiliten. Per altra banda, 

no disposen dels elements de protecció enfront de l’acció del foc que reclama la normativa 

actual, molt més estricta que la que corresponia a l’any de construcció de l’edifici.   

  

Pel que fa als elements constructius, la diagnosi determina que l’edifici té deficiències 

d’aïllament tèrmic a les façanes i també a les finestres. Per altra banda, s’han trobat filtracions 

d’aigua de pluja a la coberta, que han degradat elements de l’interior de l’estructura. A més a 

més, les instal·lacions de llum, d’aigua, de climatització, de sanejament, etc. es troben 

obsoletes. I finalment, l’edifici no compleix la normativa d’accessibilitat perquè no té ascensors. 

  

Davant d’aquests resultats, l’opció més adient per tirar endavant el projecte motor del Pla de 

Barris del Besòs i el Maresme és l’enderroc de l’antic Cinema Pere IV i la construcció d’un nou 

edifici singular i modern. Un edifici que d'altra banda serà pioner, ja que es dissenyarà perquè 

funcioni amb doble horari de dilluns a diumenge. Això vol dir que serà a la vegada la seu 

administrativa del Districte, l’equipament en el qual s’hi ubicaran diferents serveis públics 

municipals en horari laboral, i un equipament cultural i cívic en horari de tarda i de cap de 

setmana. 

  

Es tracta doncs, del primer edifici que es dissenyarà pensat per a un ús intensiu tant com a seu 

administrativa com per a usos cívics i culturals. Amb un concepte innovador tant dels usos com 

dels espai 
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» Agrupar serveis i crear un nou pol d’activitat que 

dinamitzarà el Besòs i el Maresme 
  

El nou edifici del carrer d’Alfons el Magnànim no substituirà la seu històrica del districte de Sant 

Martí, situada a la plaça de Valentí Almirall, en un edifici del segle XIX construït com a casa 

consistorial de l’aleshores municipi independent de Sant Martí de Provençals. Ubicada al barri 

del Clot i amb façana orientada cap al Poblenou com a expressió simbòlica dels territoris social 

i econòmicament més dinàmics del moment, aquesta seu històrica seguirà funcionant com a 

centre de l’activitat política del Districte. 

  

Això no obstant, el nou edifici del segle XXI s’aixecarà al cor del Besòs-Maresme i amb façana 

orientada cap a Sant Adrià de Besòs, amb una visió del territori amb vocació metropolitana, 

establint nexes d’unió i relació amb els barris i municipis veïns de tot l’eix Besòs. Segons el 

regidor de Sant Martí, Josep Maria Montaner, “això té tot el sentit perquè estem en un 

districte molt gran en extensió, enormement divers i que té la majoria dels serveis en un 

extrem, en un barri amb molta densitat, però en canvi, atenent a la voluntat metropolitana 

de la ciutat de Barcelona i al Pla de Barris, és significatiu que al segle XXI es faci aquesta 

nova seu del districte”. El nou edifici aglutinarà la seu executiva i administrativa del Districte 

de Sant Martí i la majoria de serveis que se’n deriven, actualment dispersos pel territori. Així 

doncs, es traslladaran a aquest nou espai les oficines municipals situades actualment en unes 

dependències de lloguer al carrer del Clot, 27 (on actualment es troben els serveis de 

Manteniment i Projectes). També es traslladaran al Besòs-Maresme les oficines del carrer 

Andrade, 9, on es troben els serveis a les Persones i el Territori. En definitiva, i sens perjudici 

dels serveis generals que romanguin a la seu de la plaça de Valentí Almirall, tota l’estructura 

executiva del Districte de Sant Martí s’ubicarà en aquest nou espai. 

  

A més a més, el nou edifici incorporarà una innovadora Oficina de Drets Socials que 

inclourà  l'Oficina de l'Habitatge de Sant Martí (ara situada a la Rambla del Poblenou 154); el 

Centre de Serveis Socials del Besòs Maresme (actualment ubicat al centre cívic del barri), a 

més d’espais destinats a programes de salut comunitària. 

  

Així doncs, es calcula que aquesta nova seu municipal portarà al barri del Besòs i el Maresme 

al voltant de 100 treballadors i treballadores públiques, amb una activitat diària que va de 150 a 

200 atencions d’assessorament o gestions de diferents temàtiques. 

  

A més a més, cal sumar a aquesta nova activitat que generaran les oficines municipals, la que 

aportaran els nous espais cívics i culturals que també s’integraran en aquest edifici, que 

estaran oberts en un ampli horari de tarda-vespre i de caps de setmana, generant també 

l'arribada de nous usuaris a l’entorn. 

  

 

» Un programa funcional molt ampli 
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L'enderroc de l'edifici de l’Antic Cinema Pere IV generarà un solar amb una planta edificable de 

700 m2, en el qual s’hi preveu aixecar un edifici de planta baixa més tres pisos d’alçada, amb 

un soterrani. Per tant, els metres quadrats útils del nou edifici volten els 3.500 metres quadrats 

aproximadament. 

  

L’Ajuntament ja està treballant en un primer programa funcional previ al desenvolupament del 

projecte del nou edifici, en base als metres quadrats d’edificació que poden resultar en aquest 

espai. 

  

Aquest programa funcional preveu: 

  

 A la planta soterrani la creació d’un cinema/auditori, amb possibilitats d’instal·lar també 

un espai d’assaig per a corals. L’espai pot tenir fins a 150 butaques. Conservarà, per 

tant, la memòria i l’activitat de l’antic cinema, per una banda, i donarà cabuda en aquest 

espai a l’activitat cultural reclamada per la ciutadania. 

 A la planta baixa estarà situada la nova Oficina de Drets Socials, amb espais per a 

l’oficina d’habitatge, els serveis socials i els serveis de salut comunitària, així com  una 

sala d’espera polivalent amb capacitat per a 50 persones, a més a més dels taulells 

d’atenció presencial. En aquests serveis hi treballen al voltant de 30 professionals de 

diferents disciplines (treball social, salut, dret, etc). Les oficines de serveis socials 

atenen actualment al voltant de 40 persones cada dia. Pel que fa a l’oficina de 

l’habitatge, que inclou els assessoraments sobre lloguer, consums energètics i 

rehabilitació, atén unes 80 persones cada dia. Els serveis de salut comunitària i les 

campanyes específiques de suport a persones i famílies també se situaran a la planta 

baixa. 

 A la primera planta hi haurà espais per a projectes socials, zones de reunions tant per 

al personal administratiu en horari lectiu, com per a les associacions del barri en horaris 

alternatius. Es preveu crear espais per a reunions per a col·lectius i entitats, però també 

espais per a la formació  en l’elaboració de projectes socials, i sales d’estudi nocturn 

amb capacitat per a 50 persones. 

 A la segona planta s’ubicaran els serveis i les oficines de llicències i d’espai públic. Hi 

treballaran al voltant de 40 professionals del camp del dret, de l’arquitectura i de 

l’enginyeria. En aquests espais, doncs, es desenvoluparà la gestió de la demanda de 

llicències d’obres, d’activitats i d’espai públic. Aquests serveis generen un volum d’unes 

40 consultes o gestions diàries. 

 A la tercera planta s’ubicaran els serveis a les persones i al territori, juntament amb 

l’estructura executiva de govern i de gerència de Districte. Els serveis d’atenció a les 
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persones i el territori centren la seva activitat en la gestió relacionada amb la cultura, els 

esports, l’educació, el comerç, les festes, etc. Hi treballen 32 professionals dels camps 

del treball social i la sociologia. Es generen al voltant de 40 atencions diàries, a banda 

de reunions de concreció de projectes. 

  

El funcionament amb doble horari de dilluns a diumenge es preveu de la següent manera: 

 

 De 8.00 a 17.00 hores de dilluns a divendres, atenció i gestions per part dels diferents 

serveis municipals. 

 A partir de les 17.00 hores i fins les 21.00 hores funcionament dels espais per a les 

entitats (reunions, formació...) 

 De 20.00 a 00.00 hores sala d'estudi nocturn. 

 Auditori i sala de cinema amb horari independent i amb programació de dissabte i 

diumenge. 

  

El projecte de construcció d’una nova seu administrativa del Districte de Sant Martí arrenca 

amb un pressupost de 3,5 milions d’euros del Pla de Barris del Besòs i el Maresme, amb els 

quals es cobrirà durant aquest mandat el concurs d’idees que es convocarà per al disseny de 

l’edifici, la redacció del projecte inicial i del projecte executiu. La inversió total prevista és de 8, 

5 milions d’euros i el calendari preveu iniciar les obres de construcció dins d’aquest mandat. 

  

La nova seu del Districte de Sant Martí al Besòs-Maresme permetrà reorganitzar altres 

equipaments municipals de l’entorn, alliberant al seu torn espais per a usos comunitaris, socials 

i culturals. És aquest el cas del centre cívic del Besòs Maresme, d’on marxaran els serveis 

socials i altres treballadors municipals per a que tot l’edifici pugui ser redissenyat íntegrament 

per a usos socials i culturals, amb especial atenció a les necessitats dels col·lectius juvenils i 

associatius. 

  

 

» Pla de Barris del Besòs i el Maresme 

 
Aquesta actuació es relliga amb altres del Pla de Barris del Besòs i el Maresme. La principal és, 

sens dubte, la reordenació del carrer Alfons el Magnànim, on es faran les actuacions 

urbanístiques necessàries per convertir a via en un gran eix cívic que doni cohesió al territori i 

que es doti, precisament al davant de la nova seu del Districte, d’una nova plaça central. 

Precisament en aquest indret TMB està realitzant des de fa setmanes, a petició del Districte de 

Sant Martí, una remodelació integral de la parada de metro de Besòs Mar.   
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Els altres dos projectes motor del Pla de Barris al Besòs Maresme són la rehabilitació de la seu 

actual de la cooperativa Gregal amb la voluntat de millorar i repensar el projecte del menjador 

social, i l’impuls d’un nou projecte a l’Institut Rambla Prim. 

 


