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La lluita contra les desigualtats és el principal repte que hem d’afrontar 
col·lectivament com a ciutat i societat.

Cal abordar les causes que no permeten 
una millora de les condicions de vida dels 

veïns i les veïnes.

Proposem iniciar un programa específic d’actuacions per als 
barris més afectats per les problemàtiques socials i els dèficits 

urbanístics.



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)



RESUM Pla de Barris Besòs Maresme



El Pla de Barris Besòs Maresme es concreta en 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 : 9 en definició  , 4 en execució, 1 pendent inici

30 accions: en diferents estats.



El Grup Impulsor. 

PLA DE PARTICIPACIÓ PdB Besòs Mareme

GRUP IMPULSOR 

El grup impulsor És l’òrgan de seguiment de projectes per part de la ciutadania. 
treballa les 14 actuacions, en fa el seguiment i defineix els espais de 

participació.
Obert als veïns/‐es del barri.
Periòdic: Sessions bimensuals (aproximadament). La periodicitat pot variar depenent de l’evolució de 
propostes concretes.
Depenent del volum de propostes, es pot estructurar en sessió de grup impulsor Plenària o per 
Àmbits: Educació, Drets Socials, Activitat Econòmica, Medi Urbà . 

GRUPS DE TREBALL

Taula Pista Esportiva 

Treballa l’acció:  5 

Taula salut Comunitària

Treballa l'acció: 7

PROCESSOS 
PARTICIPATIUS

Alfons El Magnànim



El Pla de Barris es desenvolupa de forma coordinada

Treball conjunt PdB-CEB-IMEB-ICUB-SSOCIAL-SALUT
Donar suport al Pla educatiu del Besòs i el Maresme. 
Crear un nou projecte educatiu a L’institut Rambla Prim. 
Generar accions de suport a les escoles que millorin les tasques socioeducatives que ja es fan amb joves i 
famílies.
Promoure experiències d’educació en el lleure de base comunitària.
- Projecte Baobab

Treball conjunt PdB-ICUB-ASPB

Covivència a través de l’esport:
- Promoure Criquet Femení i Masculí
- Pista Francesc Abad. 
Activar projectes que fomentin la convivència i al cohesió entre col·lectius:
- Estiu al bari.
Reduir les desigualtats socials en salut. 
- Taula de salut comunitària. 

Treball conjunt PdB-BCN ACTIVA- COMISSIONAT ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

Activació locals plaça Parlem.
Cooperativa Gregal.
Complementació de les millores previstes al Mercat Municipal.

Treball conjunt PdB-BIMSA -ECOLOGIA URBANA.
Millora de l’espai públic per afavorir-ne l’ús ciuadà i comunitari.
- Alfons el Magnànim

Millora dels sitema d’equipaments per a usos comunitaris.
- Millores al Centre Cívic Besòs 

Millora la connexió entre Rambla Prim i el Fòrum. 
Promoure la rehabilitació i millora dels habitatges.



P8_Activació dels locals de la Plaça Palerm

‐Oficina Pla de Barris  (maig‐ juny 2017) 
En negociacions finals per l’adquisició de locals a 
la Plaça Palerm. 

Tres locals orientats a la Pl. Palerm que sumen 
una superfície total de 108 m2. 

DISPOSITIU OFICINA DE PLA DE BARRIS: 

Tècnic de Cultura

Barcelona Activa . Projecte Treball als Barris – Tècnica Accions Besòs i Maresme

Tècnica Agència Salut Pública.

Per part de Districte, es complementa el dispositiu amb:

- Servei d’intervenció per a la convivència a l’espai públic i en comunitats de veïns i veïnes.

SIEP: Treball a l’entorn de l’anàlisi, proposta i intervenció a l’espai Públic.

Equip comunitats de veïns i veïnes: Organització i dinamització comunitats de veïns/-es.

-Sala de reunions: Pot ser un espai obert a entitats, així com a veïns i veïnes.

L ’activació dels locals de la Plaça s’associa amb la millora dels usos de l’espai públic del barri, de forma 
prioritària Plaça Palerm i voltants de la Plaça. En procés un dispositiu de dinamització de la mateixa 
Plaça. 



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

Potenciar l’eix d’Alfons el Magnànim com a eix cívic. 

Objectius.

 Mobilitat i accessibilitat. Ordenar el transport públic i el privat, bicicleta, vianants, accessibilitat i eliminació de
barreres arquitectòniques, carril de serveis (aparcament, altres).

 Espai públic i verd urbà. Eliminar elements innecessaris de l’espai públic, unificació del tractament de l’espai públic,
millora de l’enllumenat de la vorera Besòs i dels elements de mobiliari urbà

 Dinamitzar espais puntuals o singulars amb la introducció de nous usos.

 Millorar la connexió amb la vorera Besòs i potenciar la relació amb la Rambla Prim.

 Recollir la futura relació del carrer amb el futur equipament del cinema Pere IV, com a nou espai de centralitat a
l’àmbit.



ESTUDIS PREVIS I 
D’ALTERNATIVES

NOV 2016

INICI DE LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU

MARÇ‐ ABRIL 2017

LLIURAMENT PROJECTE 
EXECUTIU
2017

LICITACIÓ I INICI DE LES 
OBRES 
2018

PROCÉS PARTICIPATIU 
FEBRER‐ MARÇ 2017

‐ INCORPORAR LA MIRADA DELS 
DIVERSOS COL∙LECTIUS QUE 
CONFLUEIXEN A L’ENTORN (VEÏNAT, 
ESCOLES, COMERCIANTS, CASAL DE 
GENT GRAN, CAP, UPC).

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
PROJECTE

‐ PRESENTACIÓ PROJECTE. 
OBJECTIUS I EIXOS 
D’INTERVENCIÓ
‐ PRESENTACIÓ del PROCÉS I 
CONSTITUCIÓ DEL GRUP 
MOTOR DEL PROJECTE 

SESSIONS AMB COL∙LECTIUS / 
USUARIS DE L’ENTORN

FEB – MARÇ 2017
Sessions amb col∙lectius
(entitats, comerciants, 

professionals..)
Mapeig a peu de carrer
Dinamització a l’espai  públic  
Línia del temps al Casal

SESSIÓ DE RETORN AMB 
EL GRUP MOTOR 

Contrast grup motor
Informe de resultats

JORNADA CIUTADANA 
OBERTA SOBRE LA 

REFORMA DEL CARRER 
D’ALFONS EL MAGNÀNIM

MARÇ – ABRIL 2017

PROCÉS PARTICIPATIU



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

Pista Esportiva Francesc Abad

• Canvi de Gestió. Es realitza gestió provisional per part d’ ASME. 

• En elaboració model esportiu – pista esportiva. 

• Es realitza un treball amb diferents serveis d’àmbit comunitari per tal de plantejar propostes (Taula Esportiva 

gestió Francesc Abad)

• L’objectiu és potenciar la inclusió de col·lectius diversos dintre del funcionament de la pista. Estratègia de 

dinamització i preventiva. 

• Es realitza una propera sessió 17.02 per tal de fer un recull de requisits a la possible nova gestora de la pista. 

• Procés obert a la ciutadania.  

CALENDARI:

Febrer de 2017: Recull de propostes.

Març-Abril 2017: Elaboració de concurs

Finals de juliol: nou model i gestió esportiva 

de la Pista 



P9_ Cooperativa Gregal. Nou projecte de menjador social vinculat a un 
projecte de formació/ocupació en el ram de l'hosteleria.

Coproducció del model 

Cooperativa Gregal ‐ La Ciutat Invisible ‐ Bcn Activa: Direcció de 

Desenvolupament Local de Proximitat ‐ Altres Economies 

‐ Economia Social i Solidària ‐ Serveis Socials

‐ Conselleria Tècnic a de Districte ‐ Pla de Barris



P9_ Cooperativa Gregal. Nou projecte de menjador social vinculat 
a un projecte de formació/ocupació en el ram de l'hosteleria.

Actualització informació: 

Elaboració d’un document base  del Projecte Gregal per part dels integrants de la Cooperativa.

Plantejaments inicials dels presents de les futures obres. 

S’activa la figura d’un tècnic de Projectes ( La Ciutat Invisible), assumida per Pla de Barris, que 

realitzarà el procés d’ acompanyament tècnic a la Cooperativa Gregal

Propers passos: 

Abordar la situació de comptabilitat actual de la cooperativa.  Es continua treballant en la proposta 

Formativa de la Cooperativa a futur. 

Estudi de possibilitats sobre les futures obres. Abordatge de necessitats immediates. Seguiment i 

assessorament de les obres de la Cooperativa.



P10_Complementació de les millores previstes al Mercat 
Municipal. PROJECTE TÈCNIC EN ELABORACIÓ 

OBRES A REALITZAR:

Projecte per fer la 1a fase de millora del mercat que inclou: 

• Millora de la porta d’accés des del C /Cristòbal de Moura (eliminació del transformador per ampliar i dignificar l’accés).
• Trasllat de magatzems de planta coberta per alliberar-los per possibles nous usos.
• Instal·lació d’ascensor.

Pla de Barris augmenta la seva aportació a 600.000€ + Mercats aporta 400.000€

Es proposa fer 2a fase per completar la segona fase d’obres del mercat, renovant-lo completament.

Taula Salut Comunitària.

En paral·lel es treballa la taula de Salut Comunitària potenciar la implicació de Mercats en tallers d’alimentació saludable.



Antic cinema Pere IV

Febrer de 2017 Districte de Sant Martí



Estat actual de l’edifici
01
Ajuntament de Barcelona



Situació i emplaçament

Ajuntament de Barcelona



Fotos de l’estat actual

Ajuntament de Barcelona



Situació urbanística actual

Ajuntament de Barcelona

Els antics cinemes, construïts al 1964, formen part d’un
conjunt de tres edificacions que conformen un àmbit
qualificat en el Pla General com a 7ª

Dues d’aquestes edificacions queden afectades per un
eixamplament del carrer a 20m definit en el
planejament vigent que defineix una nova alineació a
vial.



Descripció de l’edifici

Ajuntament de Barcelona



Diagnosi estructural i constructiva de 
l’estat actual de l’edifici

02
Ajuntament de Barcelona



Metodologia d’estudi utilitzada

Ajuntament de Barcelona

TREBALLS REALITZATS PER FER LA DIAGNOSI

AIXECAMENT GRÀFIC
Elaboració de plànols de l’edifici

GEOTÈCNIC
Per determinar les 

característiques del sòl sobre el 
que s’aixeca l’edifici

PLA DE CALES
Per determinar geometria i 

morfologia dels materials que 
composen l’estructura de 

l’edifici

ASSAJOS DE MATERIALS
Per determinar les capacitats 

mecàniques i característiques dels 
elements estructurals. 



Ajuntament de Barcelona

Imatges de l’ESTUDI GEOTÈCNIC



Ajuntament de Barcelona

Imatges del PLA DE CALES



Conclusions
03
Ajuntament de Barcelona



Algunes de les conclusions de 

la diagnosi estructural

Ajuntament de Barcelona



Conclusions de la Diagnosi estructural

Ajuntament de Barcelona

Conclusions estructures

Comparació de les tensions mitges a les que treballen els fonaments:

Tensió admissible: 0.69 / 0.89 kg/cm2

La tensió real a la que treballa és de: 2.55 kg/cm2 

Es  confirma, doncs, que els fonaments existents no compleixen amb els 
requisits normatius mínims i requereixen un recalç que garanteixi l’estabilitat 
estructural del conjunt i els coeficients de seguretat normatius



Conclusions de la Diagnosi estructural

Ajuntament de Barcelona

Conclusions estructures

Coeficient de seguretat mitja de 2.2. amb una resistència a ruptura del 
formigó de 80kg/cm2. 

El coeficient de seguretat dels 4 pilars centrals del soterrani 
està entre 1.0 i 1.2. 

Hi ha 4 pilars del soterrani que requereixen d’un reforç estructural perquè estan 
treballant.



Conclusions de la Diagnosi estructural

Ajuntament de Barcelona

Conclusions estructures

De l’anàlisi de les bigues i les biguetes es conclou que les 
les biguetes són els elements que fixen la càrrega màxima més 

desfavorable.

Taula de l’estat de càrregues actual:

Aquest estat de càrregues es pot resumir en que les zones comuns 
poden suportar fins a 500kg/m2 i la zona de les antigues sales del 

cinema fins a 700 kg/m2



Conclusions de la Diagnosi estructural

Ajuntament de Barcelona

Algunes de les conclusions estructures

Existeix un problema de carbonatació, arribant a una profunditat 
deteriorament de 6,5cm

Els elements estructurals carbonatats  s’han de tractar. Ara mateix no compleixen 
requisits de seguretat ja que presenten lesions.

Cap dels elements estructurals compleix el requeriment de ser resistents al 
foc durant els 90 minuts necessaris 
segons el Codi tècnic de l’edificació. 

En el cas del elements de formigó el recobriment es insuficient 
(de 1cm a 1,5cm), en el cas de les encavallades de coberta no existeix cap 

protecció intumescent.

L’estructura no està protegida enfront de l’acció del foc.



Algunes de les conclusions de 

la diagnosi constructiva

Ajuntament de Barcelona



Ajuntament de Barcelona

Conclusions estat constructiu
La composició de les façanes pel que fa a l’aïllament tèrmic és 

obsoleta. Els tancaments practicables (finestres) tampoc compleix

La composició de les façanes i elements practicables no compleixen amb els 
requeriments del CTE pel que fa a l’aïllament tèrmic. 

La coberta presenta filtracions d’aigua de la pluja cap a l’interior, 
degradant els elements estructurals

La impermeabilització de la coberta es troba en mal estat. 

Comunicacions verticals: les dimensions de les escales no compleixen amb 
els requeriments del CTE, l’edifici no disposa d’ascensors

Les instal∙lacions estan obsoletes: subministrament d’aigua, electricitat, 
sanejament, climatització, protecció contra el llamp...

Els diferents elements de comunicacions verticals edifici no compleix amb el codi 
d’accessibilitat.

Les instal∙lacions no compleixen amb els requeriments del CTE



Possibilitat nova edificació
Programa funcional a confeccionar

Ajuntament de Barcelona



Ajuntament de Barcelona

Dades a tenir en compte

Superfície de la nova planta resultant: aprox 700 m2.

Hipòtesi PB + 3 + 1 soterrani: 2.800m2 sobre rasant
700 m2 sota rasant

TOTAL 3.500m2 aproximadament

Possible distribució de programa funcional 



Ajuntament de Barcelona

Nova oficina de Drets socials.
Serveis socials. Atenció diària d’unes 40 persones.
Habitatge (assessoraments al lloguer, consums energètics, rehabilitació). Atenció diària d’unes 80 
persones.
Salut comunitària.
Campanyes específiques de suport a persones/famílies.

Desplaçament dels serveis de llicències i promoció territorial.
Gestió de la demanda de llicències en obra, activitat i espai públic.
Atenció diària d’unes 40 consultes/gestions.
Serveis d’atenció a les persones i territori (cultura, esport, educació, comerç,festes...).

Espais per reunions d’entitats.
Espais per a formació en elaboració de projectes socials. 

Sala d’estudi nocturn (capacitat per unes 50 persones).

Sala d’actes amb activitat de cinema / assaig corals i auditori.
Capacitat per unes 150
butaques.

Dades per l’elaboració del programa funcional.



Ajuntament de Barcelona

Nova oficina de Drets socials. 
30 professionals de diferents disciplines (treball social, salut,dret).
120 atencions diàries (aprox.)

Desplaçament dels serveis de llicències i promoció territorial.
Gestió de la demanda de llicències en obra, activitat i espai públic.
40 professionals (dret, arquitectura, enginyeria) . 
Serveis d’atenció a les persones i territori (cultura, esport, educació, comerç,festes...).
32 professionals (treball social, sociologia...)
(40 atencions diàries i reunions de concreció de projectes)

100 professionals de l’administració local.
150/200 atencions diàries per a l’assessorament i gestió de diferents temàtiques.

Espai per projectes a iniciativa d’entitats. 
Tot una planta destinada per la formació, assessorament i creixement de projectes socials, 
culturals i econòmics. 

Generació de nova activitat.



Funcionament amb doble horari i 
de dilluns a diumenge.

Funcionament amb doble horari: 

De 8h a 17h, dilluns a divendres, atenció i gestions per part dels diferents 
serveis municipals.

A partir de les 17h i fins a les 21h, funcionament dels espais per a entitats 
(reunions, formació...).

de 20h a 00h.Sala d’estudi nocturn .
Auditori, funcionament independent. 

Dissabte i diumenge programació pròpia a l’Auditori/cinema. 

37



Ajuntament de Barcelona

Planta soterrani: 
Sala per unes 150 butaques, preparada per cinema /auditori (possible espai assaig corals).

Instal·lacions de l’edifici
Magatzem.

Planta Baixa.
Oficina de drets socials, sala d’espera amb capacitat per unes 50 persones assegudes.
Taulell d’atenció presencial (atenció serveis socials,  assessorament habitatge i campanyes.

Planta Primera.
Espai per projectes socials, cultuirals i econòmics a iniciativa d’entitats..

Planta Segona
Serveis de llicències i espai públic .

Planta tercera
Serveis a les persones i territori. Estructura executiva de govern i gerència   

Possible distribució de programa funcional a validar



Edificació actual

Ajuntament de Barcelona



Ajuntament de Barcelona

Planta soterrani
Superfície: 206,99 m2



Ajuntament de Barcelona

Planta baixa
Superfície: 904,02 m2 



Ajuntament de Barcelona

Planta primera-intermitja
Superfície: 206,99 m2



Ajuntament de Barcelona

Planta segona
Superfície: 904,02 m2



Ajuntament de Barcelona

Planta tercera (altell 2)
Superfície: 107,53 m2



Ajuntament de Barcelona



P12_Millorar el sistema d'equipaments per a usos comunitaris.

Antic Cinema Pere IV 

Resum de Calendari:

2017
Concurs d’idees, avantprojecte i bàsic

2018
Projecte executiu, licitació d’enderroc i licitació d’obra.

2019

Inici de la construcció



Grup Impulsor
PdB BESÒS MARESME
PRIMERA REUNIÓ DE SEGUIMENT
15 DE FEBRER DE  2017

Més informació 
Pla de de Barris Besòs Maresme

http://pladebarris.barcelona/plans‐de‐
barri/95/inici


