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ACCIONS 

TOTAL PROPOSTES : 
57 
 
TOTAL ESTRATÈGIES/ACCIONS: 
24 
 
TOTAL PRESSUPOST: 
12.875.000 € 

Proposta d’accions pel Pla de Barris del Besòs i 
el Maresme 2021-2024 



Pla de Barris 2021-2024  Estat actual del Pressupost del PDB BM al detall 

Anys 21-22-23-24
 Despesa Corrent

Pressupost previst 
incialment

Pressupost 
COMPROMÈS 

Pressupost 
EXECUTAT

% Execució  
respecte 

pressupost inicial
1. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 750.000,00 1.065.956,45 653.804,29 87,17%
2. Educació i salut pública 1.000.000,00 1.763.667,38 710.571,13 71,06%
3. Ocupació, impuls econòmic i economia social 1.000.000,00 1.302.463,08 355.490,61 35,55%
4. Espai públic i accessibilitat 25.000,00 309.228,45 180.967,45 723,87%
5. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 200.000,00 25.364,90 19.488,70 9,74%
6. Habitatge 25.000,00 0,00 0%
Total PdB 3.000.000,00 4.466.680,26 1.920.322,18 64,01%

Anys 21-22-23-24
Inversió

Pressupost previst 
incialment

Pressupost 
COMPROMÈS 

Pressupost 
EXECUTAT

% Execució  
respecte 

pressupost inicial
1. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 5.275.000,00 5.250.000,00 0,00%
2. Educació i salut pública 3.250.000,00 3.000.000,00 250.000,00 7,69%
3. Ocupació, impuls econòmic i economia social 350.000,00 178.331,12 144.198,13 41,20%
4. Espai públic i accessibilitat 1.000.000,00 1.300.004,00 0,00%
Total PdB 9.875.000,00 9.728.335,12 394.198,13 3,99%

PdB Besòs - Maresme - Despesa corrent

PdB Besòs - Maresme - Inversió



  

EDUCACIÓ I 
SALUT PÚBLICA 

 
PRESSUPOST: 4.250.000 € 
INVERSIÓ: 3.250.000 € 
DESPESA: 1.000.000 € 
  

ACTUACIONS  
 
Consolidar els equips psicosocials als 
centres educatius. 

 
 Consolidar i millorar els projectes 
artístics i transversals als centres 
educatius. 

 
 Donar impuls a les iniciatives de 
lleure educatiu i a les activitats 
extraescolars. 

 
 Obres de millora de l’Escola Prim.  

 
Fomentar la continuïtat dels estudis i 
l’accés als estudis superiors. 



P-Consolidar els equips psicosocials als centres educatius. 
A.Perfils professionals als centres educatius. 

El projecte preveu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies als centres 
escolars públics dels barris amb Pla de barris, facilitant el treball conjunt i la mirada 
comuna entre professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut . 
Aquesta mirada inclou un referent de serveis socials als centres per realitzar una atenció 
individualitzada d’aquells alumnes i les seves famílies que presentin mes dificultats de 
vinculació  amb els professionals dels CSS. 
Es facilita la informació i coordinació  del centre educatiu amb la resta de professionals.  
Aquesta manera de treballar permet un disseny de programes i projectes específics 
d’aspectes preventius vinculats a la salut, convivència, habilitats socials, participació, dels 
alumnes i/o les seves famílies. 
 



P_ Consolidar i millorar els projectes artístics i transversals als centres educatius. 
A_Caixa d’eines 
 
Introducció de pràctiques artístiques dins el currículum escolar, amb l'objectiu de reduir les 
desigualtats culturals, articulant educació formal, no formal i comunitat.   
En el programa participen  3 escoles  publiques del barri (Prim, Eduard Marquina i Concepció 
Arenal) El total de grups on s’intervé son 8 i el total d’alumnes de 150, principalment de  cinquè 
i sisè i quart d’ESO   

 



P_ Consolidar i millorar els projectes artístics i transversals als centres 
educatius. 
A_Sala Carlos Díez 
Durant el Pla de Barris 2021-2024, l'objectiu és consolidar la programació de la sala i el seu 
caràcter d'equipament del barri, tot treballant de forma coordinada amb el Centre Cívic Besòs, 
i garantint un projecte sostenible en el temps. 
 
Durant aquest any, la sala s’ha consolidat abans de l’esperat. El fet que Bcn Districte cultural 
hagi afegit aquest espai en la seva oferta de programació de ciutat ha significat afegir 6 
espectacles per any que es sumen als que el centre cívic ha desplaçat a la sala. 
 
 
 
 



P_Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu  
A_ Programa d’activitats Extraescolars 

 
 
Programa d’activitats extraescolars de caire artístic, científic i tecnològic  
gratuïtes  als centres educatius  del Pla de Barris, al barri del Besòs i el 
Maresme, les activitats han començat el 3 d’octubre. 
 
Els objectius del programa són: 
-Oferir activitats de qualitat de forma accessible i variada en els àmbits d’arts 
i ciència adreçades a infants i adolescents del Besòs 
 
-Vetllar perquè aquesta oferta arribi a tots els infants i adolescents, i 
especialment a aquelles famílies amb més obstacles per accedir-hi, ja siguin 
de caràcter econòmic,  
 
-Generar itineraris de continuïtat en l’aprenentatge i gaudi d’una disciplina 
artística i científica entre els infants i adolescents d’un territori. 
 
-Generar espais de coordinació conjunta entre centres educatius i 
equipaments d’una mateixa unitat de referència educativa. 
 
-Acompanyar i dinamitzar les AFAS i famílies per tal que siguin espais actius 
de participació, planificació i disseny d’activitats extraescolars. 
 
I-mplicar equipaments culturals de l’entorn en la promoció i realització 
d’activitats extraescolars. 
 

 



P_Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu  
A_Programa d’activitats Extraescolars 
 

 
 



P_Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu i a les activitats extraescolars. 
A_Casal Baobab 

  
El programa Baobab, impulsat conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 
és un programa de lleure educatiu de base comunitària que es desenvolupa en alguns barris 
del Pla de Barris de Barcelona. 
 La finalitat dels casals urbans és fomentar els vincles entre els infants i les seves famílies i 
els esplais i caus del territori durant tot l’any. Els casals urbans Baobab són gratuïts i estan 
dirigits a infants que hagin cursat des de P4 fins a 6è de primària. 
 
Oferta de casal molt arrelat al barri, durant el passat estiu hi ha hagut uns índex d’ocupació 
del 100%, fet que ha provat que s’hagin de delimitar les tandes en que un infant pot participar 
per tal d’assumir totes les peticions. Places reservades per infants amb situació de 
vulnerabilitat derivats dels serveis socials. 
 
 
 
.  

 
 

ESTIU Besòs -Maresme 
2019 94 
2020 96 
2021 86 
2022 90 



P_Obres de millora de l’Escola Prim 
A_Obres de millora de l’Escola Prim 

 
Actualment s’ha contractat l’equip redactor i s’està iniciant la redacció del projecte de 
rehabilitació integral. 
 
Es preveu inici d’obres a Maig de 2023 i finalització a l’estiu del 2024. 
 
Dotació: 3.000.000 euros  



P_Obres de millora de l’Escola  
A_Obres Pati escola Marquina 

Obres executades durant el 2022. S’han millorat els lavabos del pati, s’ha incrementat el verd 
i s’ha instal·lat una pèrgola. 
Dotació: 150.000€ 
 



P_Obres de millora de l’Escola  
A_Millora gimnàs IES Besòs 

Obres executades durant el 2022.  
S’han resolt deficiències pendents del gimnàs. 
Pressupost: 100.000€ 
 



P_Fomentar  la continuïtat dels estudis i l’accés als estudis superiors. 
A_Projecte Prometeus 

És un programa comunitari amb una àmplia participació d'agents educatius i socials i 
voluntariat, que vetlla perquè el conjunt de joves dels instituts públics dels barris on es 
desenvolupa (amb un índex inferior a la mitjana de ciutat amb relació al nombre de persones 
amb estudis superiors de la ciutat) puguin accedir a la universitat i cursar estudis superiors 
amb èxit.  
Ubicat a l'INS Barri Besòs, a més de vincular-se a les diferents universitats públiques 
catalanes. Els indicadors mostren que només un 12,4% dels habitants del Besòs i el Maresme 
tenen de superiors (universitat o CFGS), mentre que a nivell de districte la xifra s’enfila al 
27,7% i de ciutat a un 32,8%. 
 

  Joves que 

s’incorporen al 

programa curs 

2018-19 

Joves que 

s’incorporen al 

programa curs 2019-

20 

Joves que 

s’incorporen al 

programa curs 2020-

21 

Joves que 

s’incorporen al 

programa curs 2021-

22 

Joves que 

s’incorporen al 

programa curs 2022-

23 

TOTALS  

IES Besòs 11 13 16 12 8 60 

IES Bernat 

Metge  

7 8 9 3 5 32 

TOTALS            92 



P_Fomentar  la continuïtat dels estudis i l’accés als estudis superiors  
A_Menja Llibres 2.0. 

Menjallibres és un projecte transversal del Pla de Barris juntament amb el Consorci de 
Biblioteques, Consorci d’Educació de Barcelona i el departament d’educació i cultura de l’ICB i 
que té els següents objectius:  
Oferir un espai fora  horari escolar que ajudi a reforçar les competències bàsiques. 
 
Despertar el foment i el gust per la lectura i l’aprenentatge. 
 
Implicar a les famílies en l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines i orientació.  
 
Es duu a terme a les escoles públiques del Besòs i el Maresme, amb grups constants de nens 
i nenes de segon i tercer de primària (que la seva tutora valori que necessiten reforç), que 
participen a l'activitat dos dies a la setmana en horari extraescolar, i on reben també el 
berenar. 

 
Durant aquest curs s’han ofert 64 places al Besòs i el Maresme amb una assitència del 
100% 

 



P_Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu i a les activitats extraescolars. 
A_Temps de Joc 
 
El projecte té com a objectiu donar resposta a les necessitats alimentàries, de lleure i 
educatives durant els caps de setmana . 
Els destinataris són infants i joves de famílies de màxima necessitat detectades per Serveis 
Socials en coordinació amb els centres escolars i la comissió social d’aquests.  
 
Es duu a terme els dissabtes al matí de 10 a 16h i es fa a les instal•lacions del Ies Barri del 
Besòs. 
 Els objectius del projecte són : 
 
- Garantir l’accés a un recurs esportiu, de lleure i educatiu a aquells infants i famílies de 
màxima necessitat  
-Donar cobertura alimentària a aquelles famílies i infants de màxima necessitat  
-Realitzar una intervenció socioeducativa que tingui com a línies de treball el foment dels 
hàbits saludables, els nivells de responsabilitat, els nivells de prevenció amb una vessant 
intercultural i un enfocament de gènere. 
- Implicar les famílies en l’espai educatiu dels infants 
 
 Places ofertades                                % ocupació 
 40 places infants + 10 adolescents 76% 



P_Fomentar la continuïtat dels estudis i l’accés als estudis superiors. 
A_Accions de suport escolar.- ECOP 

Es realitzen classes de reforç escolar per estudiants d’ESO i Batxillerat dutes a termes a al 
Casal de Barri del Besòs, per part de l’associació de joves estudiants pakistanesos (ECOP) . 
 
El fet que els  que donen el suport siguin joves pakistanès universitaris permet una 
identificació entre l’alumne i el professor  que ajuda a tenir referents de comunitat positius. 
 
Projecte iniciat a l’octubre del 2022, que tot i el poc recorregut encara ha omplert el total de 
places disponbles.  
 

40 places actives - 87% del total previst 



  DRETS SOCIALS, 
EQUITAT DE 
GÈNERE I ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 

 
PRESSUPOST: 
 
INVERSIÓ: 5,275,000 € 
DESPESA:    700.000 € 

ACTUACIONS 
 
Cinema Pere IV.  
 
Nou espai per a joves i promoció de 
l’associacionisme i l’oci del jovent. 
  
Projectes adreçats a reduir l’escletxa 
digital i al foment de l’ús responsable 
de les tecnologies.  
 
Projectes adreçats a combatre la 
desigualtat de gènere. 
 
Impulsar projectes que promoguin la 
inclusió de la diversitat cultural i 
d’origen.  
 
Consolidar el programa esportiu de La 
Besonense a les noves instal·lacions.  
 
Activar plantes baixes per a atraure i 
promoure activitat cultura 



Seguint el compromís del PdB de col·laborar amb la transformació de l’edifici de l’antic 
Cinema Pere IV en un equipament pel barri, el PdB ha col·laborat en el finançament de la part 
comunitària del futur equipament. 
L’equipament futur, tindrà una part destinada al CAP (planta 2, 3,4 i 5) i 3 plantes destinades a 
equipament comunitari, sala d’actes i biblioteca (Soterrani, PB i P1).  
 
El projecte executiu ja està redactat. També s’han firmat els convenis de col·laboració amb la 
Generalitat que han de permetre el co-finançament entre la Generalitat i l’ Ajuntament. Es 
preveu l’enderroc de l’actual edifici a principis del 2023 i l’inici de construcció del nou 
equipament durant el 1er semestre de 2023. 
  
Pressupost destinat: 4.000.000M€ 

P_Cinema Pere IV 
A_Cinema Pere IV  



Projecte adreçat a joves que pretén oferir una dinamització i acompanyament amb alternatives de 
lleure saludables i motivadores, tot potenciant la cultura de la participació, l’autogestió, la 
responsabilitat i el compromís. 
 
La presència d’una dinamitzadora de joves a jornada complerta ha permès  que l’oferta d’activitats 
dirigides a joves creixes de manera exponencial al barri, podent donar resposta als desitjos dels i les 
joves en relació a activitats de lleure, esportives i culturals i a la vegada oferir  un recurs a tècnics i 
tècniques del territori que també atenen a població jove. La presència d’aquesta figura ha facilitat 
també la coordinació amb tots els agents  del territori i la creació d’activitats conjuntes ( festivals de 
musica, torneig  esports, festa major jove...) 
 
 Donat el volum d’activitats generada i l’elevat nombre  de joves contactats, es preveu que en el 
pròxim contracte ( març2023) s’ampliï a una figura  de dinamització més.  

 

P_Impulsar projectes que promoguin la inclusió de la diversitat cultural i d’origen.  
A_Acompanyament dinamització juvenil  



Davant la necessitat de cobrir l’escletxa digital en barris en situació de vulnerabilitat, el PdB ha 
impulsat l’ampliació i/o millora de la xarxa Barcelona Wifi a 4 equipaments de proximitat: Casal 
de Barri del Besòs, Casal de Gent Gran Joan Maragall, Centre Cívic Besòs i Espai Carmen 
Gómez.  
 

Les actuacions s’han executat durant el 2022. 
 

P_Projectes adreçats a reduir l’escletxa digital i al foment de l’ús responsable de les 
tecnologies.  
A_Millora connectivitat d’espais 



P_Projectes adreçats a combatre la desigualtat de gènere. 
A_Concilia  



P_Projectes adreçats a combatre la desigualtat de gènere. 
A_Concilia  
 
El projecte Concilia pretén afavorir la conciliació laboral i familiar a les famílies del Besòs i el 
Maresme. S’ofereix un canguratge  gratuït per a infants d’1 a 12 anys en un espai de 
proximitat, el casal de barri Besòs  i l’Escola Bressol Diagonal Mar. 
 
Durant la primera edició del Concilia (curs 20-21) els canguratges s’ofereixen per a infants d’a 
partir de 3 anys. Degut a la demanda de les famílies, a partir del curs 21-22 s’amplia a infants 
a partir d’un any. El projecte, que comença al 2020 com un pilot, es converteix en un servei 
estable al barri.  
 
Dades destacades: 
 
-Durant el curs 21-22 fan ús 106 famílies amb un total de 157 infants, que representen 1613 
canguratges.  



Els GAMs van sorgir en el context de la pandèmia Covid-19 en format taller psicològic per a 
dones del barri Besòs-Maresme amb la finalitat de pal·liar els efectes psicoemocionals 
derivats de la pandèmia. Aquesta activitat enguany s’incorpora al programa de Prescripció 
social del barri.  
 
L’any 2022 s’introdueixen alguns canvis, el principal és l’enfocament i metodologia del GAM: 
no es planteja com taller sinó com sessions en què les participants proposen els temes, 
comparteixen les seves experiències i vivències, reflexions, intercanvien informació, Aquesta 
metodologia s’adapta també a les particularitats dels grups, com és el cas del GAM Jove. 
 En funcionament desde abril 2022. 2 grups d’ajuda mútua amb participació de 19 
dones.   
 
Amb l’avaluació del recurs que s’està fent actualment, es preveu uma continuïtat del servei 
durant el 2023. 
  
 

P_Projectes adreçats a combatre la desigualtat de gènere. 
A_Grup Ajuda Mútua al Besòs Maresme 



 Durant tot l'any 2021 i 2022, degut a les obres en les pistes Francesc Abad, la major part de les 

activitats esportives es duen a terme a les Pistes de Joan Pujades. El projecte actual de la 

Besonense inclou una partida que permet acollir les noves accions que la dinamització juvenil del 

barri proposi.   
El projecte del 2023  preveu  el disseny d’activitats esportives basant-se en els nou espai esportiu 
de La Besonense, que té previst inaugurar-se durant el segon trimestre del 2023.  
 
Durant aquest curs s’ha fet la  dinamització  de de 150 infants que participen habitualment 
de les diferents activitats esportives. 

 

P_Consolidar el programa esportiu de La Besonense a les noves instal·lacions.  
A_Pista Esportiva Francesc Abad, La Besonense 
 



L’acció té una doble finalitat. Intentar activar plantes baixes comercials, actualment en desús i a 
l’hora portar activitat o indústria cultural al barri del Besòs, a través d’un projecte que facilita 
lloguers a preus per sota de mercat per incentivar-ne l’activació.  
 
Durant el 2022 s’ha fet la prospectiva de locals, s’ha contactat amb propietaris.  
 
El programa té previst destinar un pressupost de 700.000 € a la compra i arranjament dels 
locals 

 

P_Activació de plantes baixes per a usos culturals 
A_Activació de plantes baixes per a usos culturals 
 
 



Es preveu generar un espai singular i icònic sobre el Mercat Municipal del Besòs, per a usos 
culturals. La proposta s’emmarca dins el projecte de Baixos de Protecció Oficial per a usos 
Culturals, però per la singularitat i mida de l’espai s’aborda com un projecte propi. La proposta 
és rehabilitar els antics magatzems situats a la coberta de l’actual mercat, generant un espai 
flexible per usos culturals.  
  
 

P_Activació de plantes baixes per a usos culturals 
A_Activació de plantes baixes per a usos culturals 
 
 



P_Impulsar projectes que promoguin la inclusió de la diversitat cultural i d’origen 
A_Nous Lideratges 
El Pla de Barris impulsa, en col·laboració amb l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP), un programa de 
formació vivencial i empoderadora adreçat a joves dels setze 
barris del Pla de Barris per tal que puguin contribuir millor a 
construir teixit social i a ser promotors de propostes 
col·lectives als seus barris i a la ciutat. 
 
En què consisteix la formació? 
Tres caps de setmana intensius sobre aspectes de 
desenvolupament comunitari, coneixement i comprensió de 
l’entorn sociopolític. 
- Visita a projectes i/o experiències de diferents àmbits 

(habitatge, educació, medi ambient, economia social, 
etc.). 

- Entrevistes a persones que, per la seva significació i 
experiència en diversos camps de l’activitat social, 
política, tècnica o comunitària 

- Les sessions s’han realitzat els dies: 
 

30 setembre, 1 i 2 d’octubre de 2022. 
14, 15 i 16 octubre de 2022. 

 4, 5 i 6 de novembre de 2022. 
 



 
HABITATGE 
PRESSUPOST: 
Previst dintre del programa de 
Regeneració Urbana 



El fet que l’IMU intervingui en tota l’àrea de regeneració urbana del Sud-Oest del Besòs, fa que 
el PdB només s’hagi centrat en el barri del Maresme.  
 
En el marc dels fons NextGeneration, es podrà fer un acompanyament a finques que, encara 
que no compleixin els criteris d’alta complexitat, sí que podran optar a subvencions pel fet de 
ser finques dels barris de PdB. L’acompanyament a aquestes finques serà a través de l’ORM 
(Oficina de Rehabilitació Municipal) ubicada al c/Pujades. 
 

P_Programa de suport de rehabilitació de finques 
A_Programa de suport de rehabilitació de finques  
  
 



 
OCUPACIÓ, 
IMPULS 
ECONÒMIC I 
ECONOMIA 
SOCIAL 
 
PRESSUPOST: 
 
INVERSIÓ: 1.000.000 € 
DESPESA: 350.000 € 

ACTUACIONS 
 
Consolidar i implementar programes 
d’orientació, formació i experienciació 
laboral.  
 
Continuïtat de la Xarxa de Resposta 
Socioeconòmica (XARSE).  
 
Programa d’homologació d’estudis.  
 
Fomentar el Mercat Municipal i el 
comerç de proximitat.  
 
Consolidar el projecte Gregal i impulsar 
nous espais comunitaris de la 
cooperativa 



P_Consolidar i implementar programes d’orientació, formació i 
experienciació laboral.  

 
 
 
Línies d’actuació: 
 
o Certificat de professionalitat en Cures. 

o Tastets d’oficis per a joves. 

o Formació en reparació d’ordinadors (Fundació Trinijove). 

o Formació professionalitzadora en tèxtil de la Xarxa de dones cosidores. 

o Barris d’oficis: Rehabilitació.  



P_Programes de formació i experiència laboral 
A_ Tastet d’oficis: 
.  
Novembre 2022: ‘Pre-tastets’ que serviran per donar una pinzellada, a partir d’una 

experiència intensiva de 3 hores. 

El projecte es composa de 15 tastets dividits en 3 trimestres. 

D’aquests 5 tastets per trimestre, 3 es realitzaran en horari de matí i 2 en horari de tarda. 

Cada Tastet consta de 48 hores, dividit en 4 blocs de 12 hores i cada bloc en 4 sessions de 3 

hores. (24 hores teòrico-pràctiques, 12 hores d’experiències de la mà d’expertes, 12 hores de 

visites a centres de treball cooperatiu). 

Cada tastet tindrà un referent anomenat tutor/a que farà acompanyament individualitzat.  



P_Programes de formació i experiència laboral. 
A_Tastet d’oficis: 
 



. 

 

 

 

Programa de regularització per a dones treballadores en el sector de les cures. 

2 persones del besòs i el Maresme 

 

Formació professionalitzadora (300h): forestal/jardineria, neteja industrial, logística 

especialitzada en alimentació, serveis a les empreses. 

Suport legal dels tràmits per l’obtenció del permís de residència i treball. 

Formació en competències transversals i TIC i beca formativa. 

Contractació d’un any a jornada completa.  

Acompanyament individualitzat integral, sociolaboral i prospecció laboral. 

Renovació del permís inicial. 

P_Consolidar i implementar programes d’orientació, formació i experienciació 
laboral.  
A_Programa de regularització per a dones treballadores en el  
sector de les cures 



  

 

L’objectiu d'aquest projecte és que 15 dones que treballin ja en aquest sector però en 

condicions molt precàries i en situació irregular i, per tant, sense contractació, puguin obtenir 

una formació acreditable que els hi permeti treballar en el sector de les cures, regularitzar la 

seva situació i trobar una feina digna en el sector. S’inclou formació becada, accions 

d’acompanyament, prevenció de les violències, suport emocional, enxarxament amb entitats de 

dones cuidadores, 1 any de contractació a  jornada completa, tots els tràmits necessaris per a 

la regularització i l’obtenció del permís de residència i treball, l’acompanyament posterior a la 

inserció laboral i primes a la contractació.  

 

El projecte inicia al novembre de 2022 i es desplegarà durant tot el 2023 i 2024.  

Al 2022 s’ha fet la selecció de dones participants. 15 dones participants de tots els barris 

del Pla de barris i amb representació del Besòs i el Maresme.  

 

P_Programes de formació i experiència laboral  
A_Formació i contractació en atenció sociosanitària per dones en situació irregular. 
 



El projecte té per objectiu formar i acompanyar en el seu objectiu professional a un grup 

de dones residents als barris del Pla de Barris amb nocions bàsiques i/o interès en la 

costura, per a la millora de l’ocupabilitat de les dones cosidores. La formació se centra, 

concretament, en patronatge Industrial, serigrafia, dinamització d’espais de costura i 

suport a la producció pròpia. La Cooperativa Etcèteres i la Fundació Pare Manel fan 

suport tècnic al projecte. En aquest projecte participen dones de tots els barris de Pla de 

barris. 

La primera edició es dona al 2022, on participen 38 dones, 3 d’elles del Besòs i el 

Maresme. 

P_Programes de formació i experiència laboral  
A_Formació professionalitzadora i acompanyament en el sector tèxtil  per a 
dones 
 



  
 

L’objectiu d'aquest projecte és que 15 dones que treballin ja en aquest sector però en condicions molt 

precàries puguin obtenir el  Certificat de Professionalitat d’auxiliar sociosanitari en institucions i trobar una 

feina digna en el sector.   

S’inclouen accions d’acompanyament, prevenció de les violències, suport emocional, enxarxament amb 

entitats de dones cuidadores, inserció laboral i primes a la contractació. Les dones reben una beca per 

participar al projecte, per tal d’afavorir l’assistència i assegurar uns mínims ingressos que les permeti dedicar 

unes hores al dia a formar-se. 

 

En aquest projecte participen dones de tots els barris de Pla de barris.  

Al desembre de 2022 s’ha iniciat la fase d’inserció laboral.  

14 de les 15 dones han assolit els objectius del projecte i obtingut el certificat de professionalitat. Una 

de les dones és del Besòs i el Maresme.  

 

P_Programes de formació i experiència laboral  
A_Formació professionalitzadora i acompanyament en el sector tèxtil  per a dones 
 



P_Programes de formació i experiència laboral 
A_Introducció a la reparació d’ordinadors. 

 
El projecte consisteix en que veïnat dels barris de Pla de barris es pugui formar en 
competències digitals i introducció a la reparació d’ordinadors, portant a terme aquesta 
formació de manera pràctica amb ordinadors en desús, que posteriorment es cediran a 
entitats o veïnat que no tenen accés a material informàtic. 
 
Objectiu general  
Contribuir a la reducció de l’escletxa digital als barris de Pla de barris. 
Millorar l’ocupabilitat del veïnat dels barris de Pla de barris. 
 
Objectius específics  
Donar una segona vida útil a ordinadors en desús. 
Formar al veïnat dels barris del Pla de barris en reparació d’ordinadors i fomentar la 
continuïtat formativa en aquest sector.  
Dotar de material informàtic al veïnat, entitats i equipaments dels barris del Pla de barris. 



P_Continuïtat de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE).  
A_Desplegament de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica. 

El Servei continua atenent a persones al Casal de Barri del Besòs; 2180 des de l’inici del 
servei, 613 persones aquest any 2022. 
 
El perfil de persones més ateses continua sent majoritàriament dones i d’origen espanyol i 
entre 30-44 i 45-65 anys. 
 
Durant el 2023 el servei continuarà oferint-se com fins ara.  



P_Programa d’homologació d’estudis.  
A_Programa d’homologació d’estudis i acreditació de competències. 



P_Fomentar el Mercat Municipal i el comerç de proximitat.  
A_Suport Comerç i Mercat Municipal. 

 
L’objectiu general del projecte és enfortir i consolidar el comerç de proximitat del Besòs i el 
Maresme, tot millorant les condicions que puguin garantir la seva presència al barri.  
 
El projecte compta amb una mirada específica basada en el comerç d’origen divers i es 
planifiquen sessions de treball amb comerços de diversos orígens amb servei de mediació i 
traducció. També ofereix formacions i acompanyament a mida a les necessitats i/o 
oportunitats que presenti  cada comerç.  S’impulsa també una línia específica de subvencions 
pel comerç de Pla de barris dotada amb 460.000€ al 2022.  
 
 
Dades destacades: 85 comerços visitats, on s’explica el projecte i s’ofereix acompanyament 
per trobar respostes a mida.  Es fan 650 díptics en les diferents llengües del barri, per donar a 
conèixer el projecte entre els comerços.  
  
 



P_Consolidar el projecte Gregal i impulsar nous espais comunitaris de la cooperativa 
A_Gregal. 
 

Des de 2019 s’ha seguit acompanyant a la cooperativa per consolidar el projecte. Destacar com a fita 

important d’aquest mandat, les obres del nou menjador que han suposat un canvi total de paradigma en la 

prestació del servei. S’ha passat de l’espai provisional de Can Alier a la nova seu, amb una cuina 

professional i un menjador totalment renovat. En paral·lel al trasllat del servei, s’ha consolidat la figura de 

Gerent amb un nou perfil tècnic que està vetllant per consolidar el servei de menjador i millorar 

l’enxarxament amb entitats de territori i serveis municipals que també treballen amb usuaris vulnerables 

(Serveis Socials i BcnActiva principalment). En paral·lel, s’ha redactat el projecte executiu de l’espai 

d’aularis que hauria de començar obres a principis del 23.  

 

Pressupost destinat: 350.000€ 
 



  

ESPAI PÚBLIC I 
ACCESSIBILITAT 

 
PRESSUPOST: 
 
INVERSIÓ: 1.000.000 € 
DESPESA:           25.000 € 

ACTUACIONS 
 

 
Dinamització cultural de l’espai públic 
i promoció del civisme i l’orgull de 
barri. 
 
Ampliar equipaments esportius i 
d’accés lliure per a ús comunitari. 
 
Millorar els espais infantils i familiars 
del barri.   



P_Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri. 
A_Estiu al Barri i Caps de Setmana al barri  

 
El projecte “Estiu al Barri” del Besòs i el Maresme s’inicia el 2015 de la mà del Districte de 
Sant Martí i en 2017 . En l'edició de 2021, l'Estiu al barri no només ha contribuït a 
l'organització de l'Estiu Jove del Besòs i el Maresme, sinó també de la Verneda i la Pau 
(establint vincles entre ambdós barris del Districte). A més, el programa d'activitats s'ha 
ampliat als caps de setmana previs i posteriors als mesos d'estiu, dinamitzant l'espai públic 
també durant la primavera i la tardor 
  
El fet que aquesta programació s’ofereixi de forma ininterrompuda des de l’estiu del 2015, ha 
afavorit que ja estigui totalment integrada  a la dinàmica del barri i que cada vegada més les 
entitats i serveis del barri col·laborin en afegir a la programació activitats propis, fent així més 
gran i divers l’oferta d’activitats que formen part d’un programa conjunt.  
El total d’experiències culturals han estat 77 amb un total de 4246 espectadors.  
 



P_Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri. 
A_Sant Martí de Circ 

 
El projecte “El projecte del “Festival Sant Martí de Circ” representa una dinamització 
comunitària important que contribueix a promoure la cohesió social i l’ús de l’espai públic  des 
d’una vessant lúdica, intergeneracional i intercultural.  La pràctica del circ i la seva promoció 
s’està revelant com una eina important . 
 
Al llarg dels anys s’han fet múltiples espectacles, seguint una estructura semblant on consta 
de 2 espectacles gran format, 5 espectacles de mig format i  6 de petit format itinerants.  
A mida que aquest festival s’ha anat assentant ,el nº de públic  també ha anat en augment, 
arribant a  reunir aprop de 600 espectadors en els espectacles de gran format  
 
 



P_Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri. 
A_Projecte de conscienciació Ambiental - Plasticada 

 
 
 

Projecte d’intervenció en conscienciació ambiental amb escoles i comerços del barri per tal de 
millorar la cura de l’espai públic mitjançant el treball de motivació i sensibilització.  
A_ 
Escoles:  
Taller a l’aula d’introducció i motivació del projecte, presentació de la guia i sensibilització 
envers la prevenció i reciclatge de residus, i el civisme a l’espai públic i l’estima i orgull de 
barri. 
Taller de disseny d’activitats: en aquest taller s’ha dissenyat amb l’alumnat l’acció que durà a 
terme cada classe: creació de cartells de sensibilització ambiental, creació de cançons amb 
material reciclat i creació de contingut per a xarxes socials. 
Intervenció a l’espai públic: “Plasticada per un barri net” ha estat la culminació del projecte i 
amb visió d’Aprenentatge Servei. 
 



P_Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri. 
A_Projecte de conscienciació Ambiental 

 
 
 

Projecte d’intervenció en conscienciació ambiental amb escoles i comerços del barri per tal de 
millorar la cura de l’espai públic mitjançant el treball de motivació i sensibilització.  
 
Comerços:  
Campanya d’informació per sensibilitzar sobre com reduir, reutilitzar o reciclar tota mena de 
residus domèstics i com millorar la gestió dels residus generats pels comerços. 
 
Acció centrada a punts conflictius del barri, d’acord amb la informació recollida per l’equip 
d’agents cívics. 
 
Entrega de la Guia d’educació ambiental i residus del Besòs i el Maresme 
 



P_Ampliar equipaments esportius i d’accés lliure per a ús comunitari. 
A_ Millora d’espais esportius de lliure accés del barri 
  
L’objectiu de l'acció és identificar i caracteritzar els espais esportius del barri, no només a 
nivell físic sinó també d’usos, possibles conflictes, potencialitats, etc. mitjançant una 
metodologia mixta que combini observació, cartografia i entrevistes amb agents del barri, 
entre d’altres. 
Aquesta és una primera passa per, posteriorment, proposar, prioritzar i executar accions 
de millora dels espais esportius, amb la finalitat última de contribuir a la salut comunitària, 
promoure la convivència i els usos diversos, col·lectius i segurs de l’espai públic 
S’ha elaborat una extensa diagnosi participada amb tots els agents del territori per 
determinar quins usos esportius caldria potenciarà l’espai públic i s’ha elaborat una 
proposta d’intervenció. Actualment s’està valorant amb Districte i IBE la solució més 
idònia per mirar d’intervenir a l’espai públic amb aquesta mirada esportiva. Es preveu 
redactar un projecte executiu de la solució definitiva durant el 2023 i executar les obres a 
finals del 23. 
 
Pressupost destinat: 500.000€ 
 
 



P_Millorar els espais infantils i familiars del barri.   
A_Millora de la Plaça Maresme  
 
El Pla de barris del Besòs i el Maresme ja està en ple desplegament de les seves actuacions. 
Amb l’objectiu de revertir-ne les desigualtats, el pla preveu un procés participatiu amb el veïnat 
per tal d’elaborar una proposta per a la futura intervenció de la plaça Maresme, tant dels espais 
d’estada i de relació, com dels espais infantils i familiars. 
Pla de barris del Besòs i el Maresme  ha realitzat un conjunt d’accions començant per un 
procés participatiu per a la remodelació de la plaça del Maresme, amb l’objectiu és millorar la 
zona infantil i diferents elements de la plaça, en una primera fase, i anivellar la plaça, en una 
segona fase. Entre desembre  2021 i gener 2022 es van programar diverses trobades veïnals. 
 
Aquesta intervenció  s’ha previst en dues fases. Primer, el Pla de barris treballarà un 
avantprojecte i una primera fase que millori la zona infantil, la il·luminació i els llocs d’estada de 
la plaça, amb un pressupost previst de 700.000 €. En una segona fase, el Districte de Sant 
Martí treballarà per anivellar-la. 
 
 
 



  SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA 

 
PRESSUPOST: 
 
INVERSIÓ: 
DESPESA:      200,000 € 

ACTUACIONS 
 

Estudiar i promoure una xarxa de 
refugis climàtics.  
 
Impulsar iniciatives que 
contribueixin a la sostenibilitat 
ambiental a nivell local. 



P_Estudiar i promoure una xarxa de refugis climàtics.  
A_ Contribuir a la xarxa de refugis climàtics. 

Línies d’actuació: 
 
En estudi 
 



 P_Impulsar iniciatives que contribueixin a la sostenibilitat ambiental a nivell local. 
A_Impulsar iniciatives que contribueixin a la sostenibilitat ambiental a nivell local. 
  

Línies d’actuació: 
 
En estudi 
 



MODEL DE GOVERNANÇA 



MODEL DE GOVERNANÇA 

Taula jove, Taula de gent gran, 
Taula de salut comunitària, 
Taula de llengües, Taula de 

memòria del Districte, PDE...  



MODEL DE GOVERNANÇA 



Moltes gràcies 
www.pladebarris.barcelona 

 
Youtube: bit.do/pladebarris 
Instagram: https://instagram.com/pladebarrisbcn/  
Twitter: https://twitter.com/pladebarrisbcn  
Facebook: https://facebook.com/PladebarrisBCN/    

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
https://instagram.com/pladebarrisbcn/
https://twitter.com/pladebarrisbcn
https://facebook.com/PladebarrisBCN/
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