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Pla de Barris Besòs Maresme 
RESUM REUNIÓ 6È GRUP IMPULSOR DEL BESÒS I EL MARESME.  
 

Dia: Dimarts 30 d’abril de 2019 Hora: 18:00 Lloc: Local del Pla de Barris 

 
ASSISTENTS 
    

Associació de Dones Àmbar Prim (Isabel)  
Assembles de Joves Besòs (Joan Martínez)  
AVV Maresme / Comissió veïnal BarriNet (Teresa  Mirabet)  
Colla Gegantera (Rosalía)  
AVV Besòs (Francisco Abad)  
Parròquia Sant Paulí (Jordi Espí)  

 
Jordi Martin, Districte de Sant Martí 
Merche Alvira, Districte de Sant Martí 
Assumpta Martínez, Districte de Sant Martí 
Anna Terra, Directora General de Foment de Ciutat 
Miquel Izquierdo, cap de projecte de Pla de Barris 
Laia Torras, participació de Pla de Barris 
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Objectiu: seguiment del Pla de Barris del Besòs i el Maresme.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

- Es fa un seguiment de l’estat actual de les principals accions en curs en el Pla de Barris a partir d’un power-point de presentació 
 

- S’explica el detall de les principals accions destacades del Pla de Barris  
 

- EDUCACIÓ: IES Rambla Prim, Perfils professionals a les Escoles, Baobab, Caixa d’Eines, Programa PROMETEUS 
- ACTIVITAT ECONÒMICA: Gregal, Barri d’Oficis 
- DRETS SOCIALS: Pista Esportiva F. Abad, Impuls Jove, St. Martí de Circ, Món Jove, Temps de Joc, Estiu al Barri, Nous Lideratges 

ECOLOGIA URBANA: Remodelació Sala d’actes IES Besòs, Marxes Exploratòries, Nou Espai per a Joves, Reurbanització Alfons el 
Magnànim, Mercat Municipal, Antic Cinema Pere IV.  
 
Les següents propostes generen preguntes, ampliació d’informació i aportacions:  
  

o Baobab: es destaca molt per part d’alguns assistents la continuïtat en l’assistència dels infants i joves. 
o Marxes exploratòries: s’explica que finalment es podrà fer la sessió de retorn perquè ja es tenen respostes per la major 

part de les propostes. 
o Caixa d’eines: es destaca la col·laboració amb la Central del Circ i, en general, la utilitat del circ com a estratègia 

dinamitzadora dels joves. 
o Cooperativa Gregal: s’apunta que la cooperativa encara té dificultats per portar a terme l’activitat i que el perfil dels usuaris 

s’ha fet més vulnerable últimament, i una representant de l’Associació de Veïns apunta que es generen alguns problemes 
de convivència amb el veïnat. El Miquel Izquierdo explica que el conveni i la subvenció pels propers 2 anys està a punt 
d’aprovar-se, cosa que permetrà assegurar 4,5 llocs de treball. També destaca l’esforç de professionalització que s’està 
fent, les obres del local previstes, que suposaran un canvi de local temporal a Ca l’Isidret. Aquest canvi temporal facilitarà 
la millora de gestió del producte fresc per la proximitat i col·laboració amb el Banc dels Aliments.  

o Pista esportiva Francesc Abad (la Besonense): es fa la pregunta de com afectarà a l’activitat la construcció d’habitatge 
protegit municipal. Es respon que durant la construcció dels habitatges s’hauran de ressituar les activitats però que els 
baixos de l’edifici nou seran per l’equipament esportiu i comunitari. 

o Impuls Jove: es valora molt bé pels membres del Grup Impulsor . Es destaca que 24 joves s’apunten com a voluntaris de 
la cursa de la Festa Major del dia 9 de juny. 

o Estiu al barri: es valora molt bé i el Districte es compromet a continuar-lo encara que no seguís el Pla de Barris. 
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o Nou espai per joves: està a punt per licitar-se però la Merche Alvira explica que hi ha algunes dificultats amb els 
propietaris dels solars que són privats, que estan intentant resoldre per no retardar la instal·lació dels mòduls. 

o Antic cinema Pere IV: s’informa que el planejament necessari per la reforma ja s’ha aprovat sense cap partit en contra (i 
amb dues abstencions). Es pregunta si amb un canvi de govern aquest projecte continuarà. Es respon que l’aprovació de 
la despesa per a la reforma s’haurà de votar a la tardor de 2019 i que, per tant, no està assegurat. 
 

- En el torn de precs i preguntes es fa una proposta sobre el projecte Besós Barri Net per si el Pla de Barris la pogués acollir 
pressupostàriament: contractar 2 o 3 informadors de persones del barri. El Miquel Izquierdo respon que actualment el Pla de Barris ja 
té tot el pressupost compromès. La Merche Alvira apunta que al setembre o l’octubre es pot plantejar aquesta proposat de cara al 
procés de PAM/PAD. La tècnica de barri aporta que en el marc de les marxes exploratòries es poden incloure algunes accions de 
suport a la neteja, a més d’aprofitar uns plans d’ocupació que ja estan treballant per dedicar un dia a la setmana afer un porta a porta. 

-  
- La reunió s’acaba a les 20:00. 
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