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RESUM Pla de Barris Besòs Maresme

El Pla de Barris treballa en base a 4 àmbits :

Educació, Drets Socials, Activitat Econòmica i Medi Urbà

Aquests àmbits treballen en 10 objectius

El Pla de Barris Besòs Maresme es concreta en 14 PROPOSTES

Cadascuna de les propostes pot tenir associades diferents ACCIONS

(es desenvolupen durant el funcionament de Pla de Barris )

Actualment hi ha actives 36 accions en 
diferents nivells d’execució. 



RECORDATORI DE LES 14 PROPOSTES

P1_Donar suport al CEB i l’IMEB en l’articulació de la xarxes existents que ja tracten el tema educatiu per generar el Pla Educatiu 
del Besòs i el Maresme de forma coordinada amb el Districte.

P2_Crear un nou projecte educatiu integral i professionalitzador a l’Institut Rambla Prim.

P3_Generar accions de suport a les escoles que millorin les tasques sòcio‐educatives que ja es fan amb joves i famílies.

P4_ Promoure experiències d’educació en el lleure de base comunitària i apropar la formació escènica/musical als infants i joves
del barri.

P5_Crear eines per la millora de la convivència i la integració a través de l’esport.

P6_Activar projectes que fomentin la convivència i la cohesió entre diferents col∙lectius.

P7_Activar programes que facilitin els hàbits saludables i millorin la salut dels veïns i veïnes.

P8_Activació dels locals de la Plaça Palerm.

P9_Cooperativa Gregal. Nou projecte de menjador social vinculat a un projecte de formació/ocupació en el ram de l'hosteleria.

P10_Complementació de les millores previstes al Mercat Municipal.

P11_Millorar l’espai públic per afavorir‐ne l’ús ciutadà i comunitari.

P12_Millorar el sistema d'equipaments per a usos comunitaris.

P13_Millorar la connexió entre la Rambla Prim i el Fòrum per apropar el barri amb el front marítim.

P_14 Promoure la rehabilitació i millora dels habitatges i la millora de la convivència de les comunitats de veïns i veïnes.

14 propostes . 36 accions: en diferents estats.



-Què hem fet fins ara? 



MEDI URBÀ – Alfons el Magnànim 
Es publica plec per contractar equip redactor, incorporant tot el procés de participació que s’ha fet.
L’obra s’executarà per fases. S’iniciaran amb pressupost Pla de Barris dues fases , iniciant per
la banda mar- Muntanya. EN PROCÈS CONCURS DE METODOLOGIA

Tots els participants han rebut l’informe final amb les aportacions realitzades.
El dia 5 d’abril va tenir lloc al Centre Cívic Besòs la Jornada oberta en què es van presentar totes les propostes que
s’han recollit en les darreres setmanes per promoure accions de millora del carrer Alfons el Magnànim de les
sessions que es van realitzar. Tots els participants han rebut l’informe final i els parcials de participació.

Algunes de les propostes recollides al procès de participació :

-Incrementar la permeabilitat de la zona i la relació que té Alfons el Magnànim amb les altres zones del barri.

-Eliminar les barreres físiques i arquitectòniques i augmentar l’espai utilitzable.

-Tractar la reforma del carrer pensant que s’actua en un barri de Barcelona amb potencial turístic.

-Que la reforma contribueixi a dignificar la zona.

- Vetllar per la qualitat de la reforma. Promoure una reforma del carrer que prepari per l’arribada del nou equipament central que
hi haurà a l’antic cinema Pere IV



P8_Activació dels locals de la Plaça Palerm

Dinamització dels locals de la Pl. Palerm – Dispositiu oficina 
Permís administratiu per instal·lar les oficines en aquest equipament. 

Data prevista d’obertura aproximat : inminent obres d’arranjament intern dels locals

S’activa una figura de dinamització específica pels primers mesos de funcionament Pl. Palerm 
(15 de maig -22 de setembre)

Tasques encarregades:
-Anàlisi Tècnica de l’espai denominat Pl. Palerm i espais propers a la Plaça i carrers del voltant.

-Estudi dels vincles i dinàmiques que es generin a l’espai .

-Contacte continu amb el veïnatge del barri. 

-Proposta, disseny i execució d’eines i projectes puntuals de dinamització comunitària vinculats a l’espai. 

-Contacte continu amb recursos i equipaments de l’entorn per fomentar el bon us, intensiu i en positiu de l’espai, potenciant els d’ 
infants, joves (potenciar la presència i estada de grups infantils i juvenils (Esplais, Caus,...) 

-Coordinació amb altres agents i serveis que treballen a l’àmbit comunitari i fer l’acompanyament a altres recursos i serveis del 
barri i Districte. Acompanyament en casos d’atenció especialitzada. 

-Coordinació per tal de potenciar el treball conjunt entre Pla de barris i alguns recursos que treballaran a l’espai: Baobab, SIEP, 
Estiu al Besòs, etc. 

-Aquestes tasques han de complementar a les tasques que s’estiguin fent per la futura inauguració de l’espai. 



Estiu al Barri 
Programa definit. S’indica especial interès en determinats espais estratègics del barri. 
Nou impuls amb nova imatge gràfica. 

El projecte Estiu Besòs-Maresme va dirigit a tota la població del barri del Besòs i el Maresme, del Districte de Sant Martí 
de Barcelona. Així mateix, aquest projecte també es dirigeix a entitats i serveis del territori; fent especial menció als 
col·lectius: d’infància, adolescència i joventut i gent gran.

Transformar les dinàmiques de convivència i ús de l’espai públic del barri del Besòs i el Maresme a través de l’oci, el

lleure i la cultura.

Generar sentiment de pertinença al territori a través de l’increment de la participació, tant en la planificació de les

actuacions com en les posteriors activitats d’oci, lleure i cultura.
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- En què continuarem treballant durant els propers 
mesos? 



P9_ Cooperativa Gregal. 

Aixecament de Plànols realitzat per part dels Arquitectes de la bossa de Foment de Ciutat, amb el vist-i-plau de Gregal.

Juntament amb Gregal, es decideix de forma conjunta l’ubicació física d’espais en base al projecte que Gregal presenta.

En paral·lel es va dissenya el format del futur conveni de la cooperativa.

Continaurem comptant amb la cooperativa per activitats que generin ingressos propis com el Fruitellón , dintre del marc de

la Cursa Interescolar.

Propers passos:

Reunió plenària interna de tots agents implicats el dia 12 de juny

Es decidirà de forma conjunta els passos en els que es realitzaran les obres de reforma i millora de la cooperativa.

Es comença per la cuina: l’estudi actual de viabilitat assenyala que cal atacar les goteres del local així com millores en la

cuina, extracció de fums, així com totes les millores derivades d’acomplir la normativa RESE.



P10_Complementació de les millores previstes al Mercat 
Municipal. PROJECTE TÈCNIC ELABORAT

Avantprojecte i projecte bàsic del Mercat del Besòs ja redactat.  El dia 31 de maig reunió amb els paradistes per explicar el 
contingut de l’obra i timmings

La 1a fase de millora del mercat inclou: 
Millora de la porta d’accés des del C /Cristobal de Moura (eliminació del transformador per ampliar i dignificar l’accés).

En paral·lel el Mercat s’implica de forma activa en la participació en línees de salut alimentària a travès de la Taula de Salut 
Comunitària. 
Es treballa per consolidar una programació estable en relació a l’alimentació saludable per tal de posar-la en marxa en el moment 
que es pugui inaugurar una futura aula gastronòmica. 



P2‐Creació d’un projecte educatiu i integral i professionalitzador a  l’ Institut 
Rambla Prim 

ESTAT DE LA PROPOSTA:
L’objectiu és ajudar els joves de l’entorn a tenir una inserció professional un reciclatge professional, si calgués reiniciar un 
itinerari personal alternatiu 
Implica 
una oferta formativa professionalitzadora
per als adults de la comunitat que no van tenir un itinerari personal formatiu

amb una oferta formativa associada al ram de l’electricitat. .
Una oferta normalitzada i atractiva per a 
–alumnes potencials d’altres parts de la ciutat 
–treballadors i persones adultes del sector professional associat al centre que estan 
fent part del seu reciclatge professional
• L’Espai Professionalitzador s’organitza partir d’un Institut de Formació professional, amb codi propi i autorització per 

impartir ensenyaments de formació professional 

Situació Actual: 
Procés de canvi del centre. 
Curs 2017-2018 deixa d’ofertar-se 1er i 2n d’ ESO. 
En paral·lel es va  dissenyen els espais del nou centre formatiu adequant-lo a les especialitats : 
Creació de laboratoris, sala de Pràctiques a mida delns nous cicles professionalitzadors. 

Aquesta proposta en treballa conjuntament entre el Consorci i l’ IMEB 

900,000 EUROS
(2018‐2019)



P14 Promoure la rehabilitació i millora dels habitatges i la millora de la convivència 
de les comunitats de veïns i veïnes
Tipus d’ajuts:
 Convocatòria general
 Programa per activar la rehabilitació en conjunts urbans
 Programa de rehabilitació del Pla de Barris (en definició) 
Característiques (Convocatòria general) 
- Inversió de fins a 30.000 euros.
- 50% a càrrec de l’Ajuntament. 
- Topall de 60.000 euros.
- Concedir la subvenció més beneficiosa.
- Pagament en funció de la renda.

En què consisteix?
Programa excepcional d’ajudes a la rehabilitació per a finques d’alta complexitat
Qui podrà prendre part?
- Finques d’alta complexitat dels barris amb Pla de Barris
Què és una finca d’alta complexitat?
- Criteris socials i econòmics diversos
Què hem fet fins ara?
- Estudi de vulnerabilitat residencial (UPC).
- Preparació de la licitació de l’equip de gestió.

Què estem fent?
- Juliol: nou equip de gestió.
- Anàlisi finques d’alta complexitat.
- Definició de les 250 finques a intervenir a nivell de ciutat. 
- Setembre: inici dels acords.
Quin pas es pot fer ara?
- Oficina d’Habitatge de Sant Martí. 
- Reunió de presidents de comunitat.
- Pel cas dels ascensors, tirar endavant amb els acords de les comunitats.

Més informació:
Oficina de l'Habitatge de Sant Martí

Rambla de Poblenou 154



http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/descar
regueuvos‐els‐documents‐del‐pla‐de‐barris

http://pladebarris.barcelona/sites/default/files
/documents/PB_BesosMaresme_170410.pdf

Moltes gràcies! . 

http://pladebarris.barcelona/ca/plans‐de‐barri

Trobareu el document  de Pla de Barris a: 


