
VII Grup Impulsor  
Pla de Barris El Besòs i el Maresme   

10 de febrer de 2020 



El Pla de Barris en dades 



Ordre del dia 
 
 
 

Seguiment de l’estat d’execució de 
les línies d’actuació del Pla de Barris 
del Besòs i el Maresme i previsió 
d’actuacions 2020 

 
 
 



Comunicació 
2018 

 
 

Educació 



Educació  
-Millora de l’Institut Rambla Prim   
 
-Reforç de la dotació de professionals de 
l’àmbit psicosocial als centres educatius 
 
• Dotació extraordinària als centres 

educatius públics del Besòs i el Maresme 
de professionals especialistes en matèria 
d’atenció psicosocial. 
 

• Perfils professionals acordats entre els 
centres educatius i el Consorci d’Educació 
de Barcelona.  
 

 
-Programa Menjallibres 
 
 
-Programa Prometeus 

 
 
 

Amb la voluntat de contribuir a la 

promoció de la igualtat d’oportunitats en 

l’àmbit educatiu i de fer dels centres 

escolars espais de benestar emocional 

per als infants i les seves famílies, el Pla 

de Barris desplega diverses accions que 

incideixen des de la petita infància i fins la 

secundària.  



Educació 
 
 

Obres de millora de l’Institut 
Rambla Prim  
 IMPORT: 

1.612.500 € 
 
CALENDARI: 
OBRES FINALITZADES  
 
 

El curs 2020-2021 s’inicia amb les obres de 
l’institut finalitzades.  
 
Nova Oferta d’ electromedicina 
 
L’equip inclou l’escola d’adults del barri. 
L’institut ha fet una millora en la imatge gràfica 
corporativa.  
La millora de l’oferta té un impacte en les 
inscripcions al Centre. 
 
Vídeo promocional fet pel centre:  
https://www.youtube.com/watch?v=wQr1h-
6rRok&feature=youtu.be 
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Perfils professionals 
 
 
– Tècnic/a d’Integració Social (TIS) 
– Especialista en l’atenció emocional (EMO)                   
   
– Educador/a Social  

 
    
– Mestre d’Audició i Llenguatge (MALL)   
– Psicòleg/ Psicopedagog (CRETDIC) 

 

Depenent de l’Equip d’Assessorament 
Pedagògic (EAP) o CREDAC. 
Depenent del Centre de recursos educatius 
per alumnes amb trastorns del 
desenvolupament i la conducta (CRETDIC). 

Personal de l’IMSS. 
Dependència del CSS de la 
zona. 

Personal propi del centre educatiu. 
Dependència del director del centre. 



Educació 
 
 

Caixa d’eines. Ensenyaments 
artístics als centres Educatius 
  IMPORT: 

 18.000€ per any  
 
CALENDARI: 
 
Les activitats s’inicien al 2017, aquest 
tercer curs escolar segueix vigent.  
 

Aquest projecte pretén fer servir les arts escèniques 
(teatre, circ principalment en el cas del Besòs i el 
Maresme), com a eina socioeducativa i de 
desenvolupament d’infants i joves als centres:  
 
Eduard Marquina, Escola Prim, Escola Ruyra, 
Concepció Arenal i a l’IES Besòs, amb un total de 
157 participants durant tot el curs 
 
Com a novetat d’aquest any, estem desenvolupant un 
projecte pilot amb el Museu de Ciències Naturals tant 
amb l’Escola Prim com amb l’IES Besòs.  
Aquest any Caixa d’eines es vincula amb Sant Martí 
de Circ.  
 
 
 
Vídeo CAIXA D’EINES: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQFVsLY1whA 



Educació 
IMPORT:: 84.337,33 Euros                
CALENDARI: fins a març 2022 
.  
 
 

Projecte Prometeus  
 
Programa adreçat a l’alumnat de secundària (4t 
d’ESO i 1r i 2n Batxillerat) de l’IES Besòs així com a 
alumnes universitaris.  
 
L’objectiu és motivar a l’alumnat a cursar estudis 
superiors a través d’accions de mentoria, 
acompanyament i suport acadèmic i fomentar l’accés 
als recursos i mitjans necessaris per finalitzar els 
estudis post obligatoris i prosseguir la trajectòria en 
ensenyaments superiors. 
 
7 tàndems entre persones voluntàries i alumnes:  
 
5 noies (3 cursen CFGM, 2 cursen 4t d'ESO) 
2 nois (1 cursa 4t d'ESO, 1 cursa 2n batxillerat 
3 tàndems nous  amb joves de 4t d'ESO 
 
11 Joves Prometeus:  
 
5 a la universitat: 2 noies, 3 nois 
3 d'aquests alumnes tenen la beca de Barcelona 
Actua (fundació privada) .1 de les noies començarà el 
semestre que ve a tenir un mentor o mentora a la 
universitat. 
 
3 CFGS: 3 noies 
3 estan en un moment de transició (volen repetir PAU 
al juny): 2 nois, 1 noia 
 

 

 
 
 
 



             Educació 
 
IMPORT: 28.000 € 
 
CALENDARI: 
 
S’està definint una segona edició del 
projecte atès la bona valoració. La 
previsió és que s’iniciï al setembre de 
2020 per cobrir el curs escolar 20-21.  
 
 

 
 

MENJA LLIBRES 
 
 
Projecte compartit entre Pla de 
Barris, IMEB, Consorci d’Educació i 
Consorci de Biblioteques.  
 
 
Es tracta d’una activitat extraescolar 
per tal de treballar el reforç individual 
en la lectura, la lectura grupal i el 
treball de foment dels hàbits de 
lectura amb les famílies. 
 
 

 

 
 
 
 



Educació Baobab   

IMPORT: 50 000 € 
 
CALENDARI: estiu de 2020 
 
 

Pretén  posar  les condicions 
necessàries  perquè  els diferents 
barris de la ciutat puguin tenir una 
oferta de qualitat en l’àmbit del 
lleure comunitari dels infants i 
adolescents, potenciant aquells 
esplais o caus ja existents o creant-
ne de nous en els territoris on no hi 
ha aquesta oferta. 
 
Durant l’estiu es celebren els 
Casals Urbans.   
El Casal Urbà Baobab del Besòs 
i el Maresme es realitzarà durant 
el mes d’agost 



Comunicació 
2018 

 
 

DRETS SOCIALS 



Drets Socials 

 
 

Estiu al Barri   

IMPORT: 90 000 € 
 
CALENDARI: estiu de 2020 
 
 

Programa de cultural a l’espai públic al Barris 
del Besòs i el Maresme que es realitza des 
del 2015.  
  
El programa proposa una oferta cultural 
àmplia en activitats, formats i disciplines per a 
diferents franges d’edat 
 
A l’edició d’enguany, es proposa realitzar 
activitats els caps de setmana entre els 
mesos d’abril a Octubre com a prova pilot. 



Drets Socials 
Enguany es celebrarà la quarta edició del 
Festival.  
 
En aquesta edició, que avançarà les seves 
dates, es treballarà de manera principal la 
relació amb les escoles, per tal de potenciar 
la tasca que ja es fa en programes com la 
Caixa d’Eines.   
 
Ja es prepara l’edició de l’any 2020. 

 

Sant Martí de Circ    

IMPORT: 30,000 € 
 
CALENDARI: estiu de 2020 
 
 



Drets Socials 
 
 

Temps de Joc   

 
IMPORT: 51.392,65 €      
             
CALENDARI: fins al 15 gener 2021 
 
 

Pretén, mitjançant l’esport, transmetre valors i 
hàbits saludables a famílies amb pocs 
recursos.  
 
Consisteix en un casal els dissabtes als 
matins amb l’esport com a eix principal i 
vertebrador i en el qual s’inclou el menjar. 
 
Atén a una mitjana de 40 usuaris derivats de 
Serveis Socials  



Drets Socials 
 
 

Pista Esportiva Francesc Abad 
  

 
IMPORT:  118.765,49 € + Mòduls 
provisionals                   
CALENDARI: fins al juny del 2021 
 
 

Oferta esportiva gratuïta per a infants i joves 
del Barri del Besòs i el Maresme. 
 
Actualment hi ha una mitjana de 130 usuaris 
estables de dilluns a dissabte, entre la 
diversa activitat esportiva que s’ofereix.  



Comunicació 
2018 

 
 

ACTIVITAT 
ECONÒMICA 



Activitat 
Econòmica 

 
• Barris d’Oficis. 
 
• Projecte d’ocupació i regularització de 

persones en situació irregular i en risc 
d'irregularitat sobrevinguda a l'Eix Besòs. 
 

• Cooperativa Gregal.  

Les iniciatives impulsades en matèria 
d’ocupació persegueixen dos objectius 
fonamentals: d’una banda, la millora de 
l’ocupabilitat dels veïns i veïnes en 
situació d’atur o de precarietat laboral i, de 
l’altra, l’impuls i acompanyament a 
l’emprenedoria col·lectiva en el marc de 
l’economia social i solidària, ja sigui 
mitjançant formacions a mida o amb 
l’assessorament col·lectiu  

Tres projectes destacats 



Activitat econòmica 
Cooperativa Gregal  

En marxa les obres de rehabilitació de la 
Cooperativa, que finalitzaran al juliol del 
2020. 
 
S’ha construït un magatzem en normativa, el 
que ha permès que s’estabilitzi la relació 
amb el Banc dels Aliments.  
 
Es continua amb la tasca d’acompanyament 
de la Cooperativa. 
 
En paral·lel, es treballa un projecte de la 
memòria històrica de la Cooperativa, 
conjuntament amb l’Observatori de la Vida 
Quotidiana.  
 
 
 



Activitat econòmica 
Mercat del Besòs   

Durant aquest període s’han realitzat dues 
fases de millora del Mercat Municipal.  
 
La fase I ha constat de la compactació i 
reforma de parades per reordenar-ne 
l’oferta comercial i millorar els magatzems 
del mercat. 
 
 La fase II finalitzada al gener del 2020 
consta de la finalització de les obres de 
remodelació dels magatzems.  
 
La Fase III correspon a l’adjudicació als 
nous accessos i de façana.  
 



El “Barris d’Oficis” és un programa de 
formació i contractació per persones en 
situació d’atur o precarietat laboral 
residents en barris del Pla de Barris. 
 
Les persones han rebut un 
acompanyament individualitzat durant tot 
el programa i, un cop passat aquest 
primer any de contractació, es porta  a 
terme  un Pla personal d’inserció, 
amb  l’objectiu d’aconseguir la inserció 
laboral més enllà de la durada del 
programa.  
 
Els sectors actuals són : Atenció 
sociosanitària, cura de persones amb 
dependència, reparació i manteniment, 
neteja industrial i gestió de residus.  
 
Al Besòs i el Maresme s’han 
seleccionat 7 persones 
 
 

 
 
 

Programa Barri d’Oficis Activitat econòmica 
 
IMPORT: 
339 136  € 
 
CALENDARI: 
Gener 2019-2020 
 



Com funciona? 
 
 

12 mesos de 
contractació laboral 
a jornada completa 

amb salari ciutat 

Actualment 75 
persones 

contractades. (7 del 
Besòs i el 
Maresme).  

Es combina 
formació 

professionalitzadora 
(30% dels 12 mesos)  
i treball. La formació 

s’integra a la 
contractació. 

• Atenció a persones 
en situació de 
dependència i 
d’especial 
dependència. 
Fundació Sant Joan 
de Déu.  

 
• Atenció 

sociosanitària. UTE 
Fundació Surt, 
Intermèdia i SUARA.  

 
• Reparació i 

manteniment 
d’instal·lacions. 
Femarec 

 
• Neteja industrial i 

gestió de residus 
industrials. Femarec. 

Acompanyament 
individualitzat 

durant i posterior al 
programa.  



Projecte d’ocupació i regularització de 
persones en situació irregular i en risc 

d'irregularitat sobrevinguda a l'Eix Besòs 

El programa consisteix en :  
 
Oferir el suport legal i econòmic necessari per 
a la tramitació del permís de treball de les 
persones beneficiàries. El projecte està 
adreçat a 10 persones residents a l’Eix 
Besòs. 
A través d’una contractació de 12 mesos en 
un entorn que permeti la professionalització 
en sectors com:  
 
-Ajudant de cuina. 
-Formació específica per a treballs del mar.  
-Mosso/a de magatzem.  
 
Les persones que estan desenvolupant 
aquest programa formatiu han completat ja la 
part formativa teòrica i es troben ja treballant. 
Les 2 persones del Besòs i el Maresme ja 
s’han pogut regularitzar.  
 



Comunicació 
2018 

 
 

ECOLOGiA 
URBANA 



Ecologia Urbana 
 
 

Alfons el Magnànim  

 
 
 
 

Atenent a les darreres aportacions 
veïnals, es modifica la primera part del 
projecte (tram de Ferran Valentí, Xavier 
Nogués i una part del c. Alfons el 
Magnànim)  
 
Es reprograma el calendari 
d’intervenció.  
 
 



Ecologia Urbana 
 
 

Marxes Exploratòries   

CALENDARI: 27 de febrer del 
2020 es preveu sessió de 
devolutiva de les marxes 
exploratòries 
 
 

Durant el mes de febrer es farà el 
retorn de les Marxes Exploratòries 
realitzades durant la present edició 
del Pla de Barris.  
 



Ecologia Urbana 
 
 

Espai per a Joves BM   

 
 Reformulació d’accions relacionades  

amb el suport al teixit juvenil del barri. 
  



 
 

Exposició al Barri “Muchos 
Pensamientos” dintre del cicle 
“Setze Barris, mil ciutats” , de Pau 
Faus  

 
CALENDARI:  
del 6 de febrer al 2 de març. 
Es planifiquen activitats paral·leles.  
 
 



Ecologia Urbana 
La construcció del nou equipament de barri 
comporta una actuació d’enderrocament i 
gestió i negociació amb els propietaris del 
local dels baixos.  
 

 

Antic Cinema Pere IV  

IMPORT: 
 632.397€  
 
CALENDARI:   
L’aprovació administrativa definitiva es 
preveu  per octubre de 2020. 
 
 



Ecologia Urbana 
Actualment ja funciona com a una Sala 
d’actes de barri en col·laboració amb el 
Centre Cívic que es qui programa com a 
equipament de proximitat. 
 
Es crea la comissió jove de programació 
 
 

 

Sala Actes Carlos Díaz (IES Besòs) 
  

 
 



Comunicació 
2018 

 
 

El Pla de Barris del 
Besòs i el Maresme 

durant el 2020 



El Pla de barris al 2020 

EDUCACIÓ 

DRETS  
SOCIALS 

 Continuar amb el programa Estiu al Barri, que en aquesta edició s’ampliarà a mig any de durada. 
Es tracta d’un projecte pilot, està previst que l’edició del 2021 també s’ampliï per tal d’arribar a 
un projecte on es realitzi activitat durant tot l’any. 

 Sant Martí de Circ es consolida, el festival serà un espai per potenciar el circ que es realitza a 
les escoles del Barri. 

 Pista Esportiva Francesc Abad. Es garanteix l’espai esportiu amb una licitació que cobreix fins a 
juny 2021. 

 Partit de Futbol Antiracista. Es continua amb la col·laboració, activitat consolidada al barri  
 Cursa Interescolar. Es confirma la col.laboració.  
 

 

ACTIVITAT 
ECONÒMICA  

 Cooperativa Gregal: Finalització de les obres de la cuina i el menjador. Connexió de la 
cooperativa amb altres projectes de la ciutat.   

  
 Finalització de les obres del Mercat. 
  Projecte regularització de persones, projecte continua durant 2020. 
  Projecte Barri d’oficis, els participants en el projecte es troben en fase d’inserció.  
 

 Continuar amb el Programa Caixa d’ Eines 
 Mantenir l’acompanyament a l’alumnat Prometeus del Besòs i el Maresme tant en l’àmbit universitari 

com al batxillerat, amb un pressupost garantit durant 2 anys.  
 Posar en marxa la segona edició del projecte Menjallibres.  
 Continuar amb el programa Temps de Joc , amb pressupost garantit durant un curs escolar  

 



El Pla de barris al 2020 

 Continuïtat del treball als polígons i suport al teixit industrial. 
 Dinamització econòmica a Baró de Viver. 
 Programes d’ocupació i formació ad hoc (exemple Barri d’Oficis). 

Ecologia Urbana 
 

 Finalitzar la primera edició del programa Barris d’Oficis.  
 

 Antic Cinema Pere IV 
 Alfons el Magnànim 

 
Millora sala d’actes. Una vegada acabades les obres de millora, es treballa per la 
programació de l’equipament, a través d’una comissió formada pel Centre Cívic i Bcn 
Districte cultural.   
Es programen 6 activitats a l’any i amb una comissió joves formada per joves de cada 
curs de l’institut, membres de l’AAEJ i dos docents. 
 
 L’objectiu és que la programació i producció tingui col·laboració de docents i alumnes i 
que això representi una oportunitat per treballar-ho amb continguts del IES. 
Aquesta comissió s’activa el mes de febrer i a partir de juny ja es planificarà la 
programació per la primavera del 2021.   
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

: 
 
 

Diari del Pla de Barris El Besòs i el 
Maresme   

Durant febrer es distribuiran els Diaris del 
Pla de Barris amb l’objectiu d’informar a tot 
el barri de les novetats del Pla. 



Moltes gràcies 
 

Més informació a: 
 

www.pladebarris.barcelona  
i 

   pladebarris@bcn.cat    
 

http://www.pladebarris.barcelona/
mailto:pladebarris@bcn.cat
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