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Pla de Barris Besòs Maresme 
RESUM REUNIÓ 5È GRUP IMPULSOR DEL BESÒS I EL MARESME.  
 

Dia: Dijous 21/06/2018 Hora: 18:00 Lloc: Casal de Barri Besòs 

 
ASSISTENTS 
    

Pla Comunitari BM  
Ass. Comerciants Xavier Nogués 
Associació Martinet Solidari 
AVV Besòs 
AVV Maresme 
Parròquia St.Paulí de Nola 
Escola Prim 
Institut Barri Besòs 
Mercat del Besòs 
Cooperativa Gregal 

 
Pep Garcia Puga, Gerent del Districte de Sant Martí  
Marc Andreu, conseller tècnic del Districte de Sant Martí 
Jordi Martin, Districte de Sant Martí 
Francesc Carmona, Districte de Sant Martí 
Merche Alvira, Districte de Sant Martí 
Arnau Balcells, Director del Pla de Barris 
Miquel Izquierdo, cap de projecte de Pla de Barris 
Ohiane Espúnez, tècnica de cultura i educació del Pla de Barris 
Laia Torras, participació de Pla de Barris 
Consellers i conselleres de la CUP, d’ERC i del PSC 
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Objectiu: primer balanç del desenvolupament del Pla de Barris del Besòs i el Maresme.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

‐ S’explica l’excepcionalitat d’aquesta reunió del Grup Impulsor per la inclusió de consellers i conselleres de tots els grups polítics del 
Districte. 

‐ També s’explica que la reunió farà un primer balanç del desenvolupament del Pla de Barris del Besòs-Maresme. 
‐ Per iniciar el balanç, es fa un repàs del projecte de Pla de Barris de la ciutat, dels barris on es treballa i dels àmbits sobre els quals 

s’impulsen accions (educació, drets socials, ecologia urbana i activitat econòmica). Al Besòs i el Maresme s’havien previst 33 accions 
a l’inici del Pla però s’han ampliat i actualment ja s’estan executant 64 accions.  

‐ La reunió d’avui és la cinquena del Grup Impulsor i també es treballa en taules ja existents en el marc del Pla Comunitari, en noves 
taules (Francesc Abad) i en processos sobre propostes concretes, per exemple amb la reforma d’Alfons el Magnànim. 

‐ Es repassa el quadre de seguiment d’inversions del Pla de Barris del Besòs i el Maresme. Es comenten algunes de les actuacions: 
Institut Rambla Prim, Cooperativa Gregal, la renovació del Mercat Municipal, les Marxes Exploratòries...  Una persona assistent 
demana quines accions hi ha orientades a la rehabilitació del teixit comercial. Es respon que l’esforç més gran en relació a aquest 
tema es fa majoritàriament directament des de Districte i del Pla de Desenvolupament Econòmic, a part de la millora del mercat (que 
serà integral perquè l’Institut de Mercats també aportarà inversió). També es demana informació sobre l’antic cinema Pere IV, que 
varia de dotació en el calendari previst perquè es passarà d’una rehabilitació a un enderroc i una nova construcció, ja dins del mandat 
següent.  

‐ S’explica el detall de les principals accions del Pla de Barris:  
o Millora de l’espai públic per afavorir-ne l’ús ciutadà i comunitari: Alfons el Magnànim, que està previst que iniciï les obres el 

mes de maig de 2019. 
o Marxes exploratòries. Una assistent demana informació sobre quin tipus d’entitat dinamitza aquest tipus d’accions i que es 

miri que siguin, sempre que es pugui, entitats del territori. S’aprofita per informar que la setmana vinent es farà la Marxa i 
totes les dones del barri hi són convidades. 

o Dinamització solars. S’està estudiant com es poden activar els solars del Maresme. 
o Millora del sistema d’equipaments per a usos comunitaris: Activació antic Cinema Pere IV. Una persona assistent demana 

als consellers municipals si tenen previst tirar endavant el nou edifici del cinema Pere IV després del canvi de mandat. 
Alguns consellers responen que no poden respondre i que ja ho posaran en el seu programa electoral. Un altre assistent 
comenta que l’ús del cinema Pere IV com a seu del Districte fa que potser no es poden dedicar ni espais ni recursos a 
altres equipaments que necessita el barri, com l’escola bressol. El gerent del Districte i un conseller municipal responen 
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que hi anirà l’oficina d’habitatge, l’oficina de drets socials i els professionals de llicències i inspecció i de serveis a les 
persones i el territori, a més d’espais per donar servei a les entitats del Districte (auditori, sales d’estudi, sales 
polivalents...), per donar una nova centralitat al barri i afavorir l’activitat econòmica de l’entorn. Uns quants assistents 
insisteixen en què els partits polítics no es barallin per aquest projecte i que es tiri endavant encara que canviï el govern. 
Una consellera municipal demana que es pugui generar algun acord entre totes les forces polítiques sobre el cinema de 
Pere IV. Algun assistent també demana que s’expliqui molt més el programa proposat per l’antic cinema. Des del Districte 
es respon que s’intentarà explicar millor i que durant la tardor es treballarà sobre el projecte. 

o Connexió Rambla Prim i Fòrum: a mesura que s’ha estudiat s’ha constat que és una intervenció molt complexa des del 
punt de vista de la mobilitat i les afectacions, que no tindrà pressupost d’actuació perquè encara s’està treballant un 
projecte. 

o Promoció de la rehabilitació i millora dels habitatges i la millora de la convivència de les comunitats de veïns i veïnes. 
Finques d’alta complexitat: s’augmenta la dotació de 300.000 a 2.000.000 d’euros (possibilitada pel canvi de calendari de 
l’antic cinema Pere IV). Una persona assistent demana un esforç en la rehabilitació de les finques, perquè hi ha moltes 
finques que tenen problemes i que no es podran resoldre. 

o Projecte educatiu integral a l’Institut Rambla Prim. Una assistent demana de poder treballar el projecte educatiu amb les 
entitats del barri que treballen amb joves que queden fora del sistema educatiu obligatori. També demana que no només 
es dediqui a formació reglada. Es recull el comentari.  

o Accions de suport a les escoles: Caixa d’eines, Escoles enriquides, Menja Llibres, Temps de Joc, Programa Prometeus... 
La tècnica del Pla de Barris pels temes de cultura i d’educació introdueix alguns d’aquests programes, que també explica 
el director de l’Institut Barri Besòs que valora molt bé tots aquest programes de reforç. Una mestra de l’escola Prim també 
valora molt bé aquesta experiència. En relació a les Escoles Enriquides també s’explica el suport que reben les escoles 
amb noves figures professionals, que complementa la tasca dels mestres i de les mestres. També es comenta que la 
persona referent del poble gitano s’hauria d’integrar de l’equip d’Escoles Enriquides per treballar de manera completament 
coordinada. Es recull la proposta i es valorarà. Una consellera municipal pregunta si aquest programa s’hagués fet 
igualment sense el Pla de Barris. Es respon que el Consorci ho tenia com a programa sense dotació i, per tant, el Pla de 
Barris ha permès impulsar el programa com a prova pilot durant tres cursos (fins el curs 2019-2020). 

o Promoció d’experiència d’educació en el lleure de base comunitària i apropament a la formació escènica i musical a infants 
i joves: Baobab, Estiu al Barri, etc. Un conseller demana informació sobre el programa Baobab. Alguns dels assistents que 
coneixen el programa expliquen que el programa funciona força bé, tant durant l’any com a l’estiu. Una persona assistent 
que treballa en l’educació d’adults no formalitzada demana més suport i que el Pla de Barris s’aproximi a la feina que es fa 
des de les entitats del barri en aquest camp. 

o Creació d’eines per a la millora de la convivència i la integració a través de l’esport: pista esportiva Francesc Abad i 
col·laboració amb els partits antiracistes.  

o Activació de programes que fomentin la convivència i la cohesió entre diferents col·lectius:  suport a entitats, etc. 
o Reducció de les desigualtats en salut per contribuir a la millora de la qualitat de vida del veïnat. 
o Activació dels locals de Palerm. S’ocuparan alguns locals amb l’oficina del Pla de Barri (que s’obre aquesta mateixa 

setmana) i altres serveis, com el programa d’Estiu al Barri.  
o Cooperativa Gregal: nou projecte de menjador social vinculat a un projecte de formació /ocupació en el ram de l’hostaleria. 

L’objectiu és que la cooperativa es transformi en un projecte actualitzat i sostenible. S’aprofundeix en les dificultats 
trobades fins ara i en l’estat de la qüestió actual, amb la incorporació d’una figura d’acompanyament al projecte. 

o Mercat Municipal: D’una aportació inicial de 300.000 euros (primer document de Pla de Barris) es passa a una aportació 
de 600.000 per part de PdB i una reforma integral del Mercat, amb aportació de Mercats de Barcelona. 

o Barri d’oficis, programa de formació i contractació de persones amb dificultats. 
‐ La reunió s’acaba a les 20:15. 

 
 
  


