
VI Grup Impulsor  
Pla de Barris El Besòs i el Maresme   

30 d’abril de 2019 



Contingut de la sessió:  
 

Repàs de l’estat actual de les 
propostes 



 
Com treballem? 
• És un pla viu i a mida en funció de les necessitats  
• Es realitza conjuntament amb Veïnat, entitats, 

teixit associatiu, centres educatius, institucions;  
agents clau del territori. 

 
Participació/Governança: 
• VI sessions de Grups Impulsors 
• Sessions participades: Alfons el Magnànim 
 
Espais de Treball generats:  
·Estiu al Barri  
·La Besonense 
·Marxes Exploratòries  
 
Espais als que ens sumem: 
 Taula Jove 
 Taula de la Xarxa Antiracista 
 Taula Gent Gran 
 Taula de Convivència 
 Grup de Treball de la Cursa Interescolar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE SEGUIMENT https://issuu.com/bcncat/docs/pladebarris_memoriaseguiment2019 



Programes d’educació  
 
-Nou Institut Rambla Prim 
-Perfils Professionals a les Escoles 
-Baobab 
-Caixa d’Eines 
-Programa Prometeus.  

 
 

Títol del capítol 



Educació Obres de millora de l’Institut Rambla Prim  

IMPORT: 
1.612.500 € 
 
CALENDARI: 
Finalització de les 
obres i Inauguració 
Setembre 2019 

Obres de remodelació per convertir-lo en un 
equipament de referència del barri i de la ciutat 
en relació amb l’educació post obligatòria i 
professionalitzadora, i que acolleixi, en un mateix 
espai, una oferta atractiva i exclusiva de 
propostes de grau relacionades amb l’electrònica.  
 
El centre allotjarà la nova ubicació de l’escola 
d’adults del barri .  
 
Acollirà un servei d’informació i orientació laboral 
present en el dia a dia de l’institut.  
 

EDUCACIÓ: 
Obres de millora de l’Institut 

Rambla Prim  



Educació Nous Perfils Professionals a les escoles del barri  

IMPORT: 
1 187 166 € 
 
CALENDARI: 
 
3 cursos escolars (2017-2018, 2018-
2019, 2019-2020) 
 

Dotació extraordinària de professionals de l’àmbit 
psicosocial per reforçar els equips docents . La 
existència d’aquests professionals als centres faciliten 
el treball conjunt i la mirada comuna entre els 
professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut.  
 
A la finalització del Pla de Barris hauria de quedar un 
llegat de noves sinergies, relacions i treball, entre les 
xarxes d’atenció a aquests infants en aquests territoris. 
 
Els perfils professionals del Besòs i el Maresme són:  
 
- Tècnics d’Integració Social (TIS) 
- Educadors Socials 
- Psicomotricista/psicòleg                
- Mestres d’Audició i Llenguatge (MALL)  
- Psicòleg/ Psicopedagog (CRETDIC) 
 

EDUCACIÓ: 
Nous perfils professionals a 

les escoles del barri  



EducacióBaobab 

IMPORT: 
96 366,49 € 
 
CALENDARI: 
163 participants als cursos de 2017 
i 2018 
Inscripcions edició 2019: 7 de maig  
 

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 a l’Escola Prim de 
l’ 1 al 16 d’agost i del 19 al 30 d’agost.  
 
En el cas del Besòs i el Maresme ho gestiona una 
entitat del territori, BROT.  
 
Vídeo Casal Baobab 2018 al Besòs i el Maresme:  
https://www.youtube.com/watch?v=9QgqbvyzUws 
  

EDUCACIÓ: 
BAOBAB 



Educació Caixa  d’Eines  

IMPORT: 
99 446,65 € 
 
CALENDARI: 
 
Set 2017-Juny 2018 / 
 Set. 2018-juny 2019 

EDUCACIÓ: 
Caixa d’eines. Ensenyaments 
artístics als centres educatius  

Aquest projecte pretén fer servir les arts escèniques 
(música, teatre, circ, dansa, audiovisual...) com a eina 
socioeducativa i de desenvolupament d’infants i joves. 
 
Impuls de projectes educatius, integrals i suport a les escoles 
en tasques socioeducatives.  
 
-Eduard Marquina:  Circ, Musica i Percussió 
-Escola Prim: Videoclip i Circ 
-Concepció Arenal: Circ i Música i percussió 
-IES Besòs : Circ  
 
Amb un total de 238 alumnes participants 
 
Vídeo CAIXA D’EINES: 
https://www.youtube.com/watch?v=OQFVsLY1whA 
 
 



Educació Prometeus  

IMPORT: 
25 706 € 
 
CALENDARI: 
2018- 2019 

Programa d’acompanyament i tutoratge d’estudiants de 
l’Institut Escola Barri Besòs a la formació superior i 
universitària.  
 
L’objectiu és que un major nombre de joves accedeixin i 
cursin estudis universitaris de la mà de la xarxa d’Universitats 
públiques, amb la finalitat d’augmentar el percentatge 
d’alumnes que es matriculen a la universitat i que realitzen 
estudis superiors o universitaris.  
 
El projecte s’ha iniciat el març del 2019 i es preveu que 
pugui acompanyar 10 alumnes, principalment de segon de 
batxillerat, de l’ Institut Barri Besòs. 
 

EDUCACIÓ: 
PROMETEUS  



Programes d’activitat 
econòmica 
 
-Cooperativa Gregal 
-Programa Barri d’oficis.  

 



Activitat econòmica  Cooperativa GREGAL  

IMPORT: 
967 509 € 
CALENDARI: 
Aprovació conveni bianual 2019-2020 pel 
sosteniment de la cooperativa (5 llocs de treball) + 
figura assessorament cooperativa.  
Trasllat cuina provisional a Ca l’ Isidret, publicació 
concurs maig 2019,  
Juliol 2019 Intervenció urbanística local Prim 75: 9 
mesos execució.  

 

Aquest projecte, que inclou la millora de la seu amb unes 
instal·lacions més adients a l’activitat que presten, aposta per 
fer de Gregal un projecte social que pivota entorn d’un 
menjador solidari, que serveix aproximadament 200 menús 
diaris i 1.000 lots mensuals de menjar per a famílies en situació 
de vulnerabilitat.  
 
2019 Treball en marxa:  
-Finalitzar el trasllat de la cuina i adequar un espai de 
magatzem. 
 
-Accedir al Banc dels Aliments. 
 
-Executar formació específica en seguretat alimentària i 
nutrició. 
 
-Formalitzar l’embrió de nous serveis a la comunitat. 
 
-Incorporació de la figura tècnica administrativa. 
 
-Seguiment de l’adaptació a les lògiques de l’administració. 
-Enfortir la xarxa al voltant del menjador. 
 
  
 
 
 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA: 
Cooperativa Gregal  

2018. Objectius assolits:  
-Acord de trasllat a la Cuina de Ca L’Isidret 
-Accés al Banc dels Aliments 
-Millores en la gestió econòmica i de RRHH de la Cooperativa 



Activitat econòmica Barri d’oficis   

IMPORT: 
339 136  € 
CALENDARI: 
Gener 2019-2020 

Programa  de  formació i contractació de 105 persones 
en situació de vulnerabilitat social i laboral residents. 
 
 
Les persones reben un acompanyament individualitzat 
durant tot el programa i, un cop passat aquest primer 
any de contractació, es portarà  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.  En una primera fase 
ja hi ha 75 persones contractades, es preveu una segona 
fase on es seleccionaran 30 persones més.  
 
- Al Besòs i el Maresme s’han seleccionat 7 persones en 
aquesta primera fase, hi ha una previsió de 3 més en 
una segona 
 

ACTIVITAT ECONÒMICA 
Barri d’Oficis  



Programes Drets 
Socials  
 
-Pista Esportiva Francesc Abad 
-Impuls Jove 
-Sant Martí de Circ  
-Món Jove  
-Temps de Joc 
-Estiu al Barri  
-Nous Lideratges 
 

 

Títol del capítol 



Drets Socials  Pista Esportiva Francesc Abad   

IMPORT: 
360 685   € 
CALENDARI: 
Gener 2017-2019 

 
El projecte ha evolucionat i ha generat una aula d’estudi, 
una figura estable en educació social que treballa 
diverses situacions que es plantegen a l’espai així com 
un espai funcional d’esport lliure.  
 
Actualment  “La Besonense” és un espai esportiu viu, on 
es potencien esports minoritaris, ha crescut l’esport 
femení i hi ha llista d’espera a les activitats de futbol sala 
masculí , futbol sala femení i a l’aula d’estudi. 
  
S’atén a una mitjana de 516 usuaris anuals que fan usos 
en diverses franges. . Espais com l’aula de deures atén a 
una mitjana de 40 usuàries i esports com el futbol  sala  
mantenen 11.000 usos l’any.  
 
150 usuaris diaris estables.  
 
 

DRETS SOCIALS 
Pista Esportiva Francesc Abad  



Drets Socials  Impuls Jove  

IMPORT: 
168 349    € 
CALENDARI: 
Gener 2017-2019 

El projecte treballa amb joves del barri, d’edats entre 16 
i 21 anys per tal de potenciar uns hàbits de vida 
saludables així com la connexió d’aquests amb el teixit 
social del barri i de la ciutat creant un grup de referents 
que es formen en monitoratge de lleure i esportiu.  
 
 Impuls Jove busca ser un mètode de prevenció per a 
aquests joves que es troben en situacions complicades 
que dificulten el seu procés maduratiu i facilitar l’accés a 
l’esport, entre d’altres,  com una eina per a poder 
millorar saludablement.  
El projecte treballa amb un grup estable de joves en 
aspectes de Impuls Formatiu i Laboral, agència social, 
consciència emocional i comunitat.  
 
 Actualment s’ofereix servei a un grup de 36 joves del 
barri beneficiaris , distribuïts a les diferents fases del 
projecte.  
 
 
 
 

DRETS SOCIALS 
Impuls Jove   



Drets Socials  Altres actuacions 

Altres actuacions 
Sant Martí de Circ 
Pretèn apropar un equipament de ciutat, la Central del Circ, al barri on té 
la seu, a la vegada que ofereix la possibilitat de veure aquesta disciplina 
artística en espectacles de gran qualitat.  El festival té una programació 
d’un cap de setmana del mes de juliol i ofereix diversos formats 
d’espectacle: un cabaret de circ, un espectacle de gran format, dos 
espectacles de format mitjà, dos espectacles itinerants, dos espectacles de 
petit format i dos tallers de circ.  
L’assistència a la darrera edició va ser de 3.000 persones per edició amb 
un import de 51, 600  € 
 
 
 
El projecte “Món Jove” s’inicia el 2010 per part del districte de Sant Martí 
en col·laboració amb l’àrea de Drets de Ciutadania després de detectar, per 
part dels diversos serveis i entitats del territori, la necessitat de donar un 
suport als adolescents i joves acabats d’arribar al barri i que tenen molt 
poc coneixement de l’idioma i de l’entorn, fet que en dificulta la integració, 
l’aprenentatge escolar i l’ocupabilitat laboral. Des de l’any 2016 el Pla de 
barris n’assumeix la gestió, millorant el projecte i els recursos humans i 
materials que s’hi destinen. El 2016 s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris 
per fer-lo créixer. Amb aquest projecte s’ofereix als joves un espai 

TÍTOL DE 
L’ACCIÓ 

“Món Jove”  
 Des de l’any 2016 el Pla de barris n’assumeix la gestió, millorant el 
projecte i els recursos humans i materials que s’hi destinen. El 2016 
s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris per fer-lo créixer. Amb aquest 
projecte s’ofereix als joves un espai d’acollida i de referència, i 
aprenentatge. El número de participants és de 30 nois i noies . 
Temporalitat: 2017-2019 
Import: 106.248 € 
enentatge de la llengua catalana i suport escolar. El nombre de 
participants en cada edició (curs escolar) és de 30 nois i noies. 



Drets Socials  Altres actuacions 
 

Altres actuacions 
Temps de Joc  
 
Els destinataris són infants entre 5 i 12 anys de famílies de màxima 
necessitat detectades per Serveis Socials. El programa té l’objectiu de 
donar resposta a les necessitats de lleure, educatives i d’hàbits alimentaris 
durant els caps de setmana. La primera edició del projecte Temps de Joc 
Caps es duu a terme des del mes de maig de 2017.  
El curs 2018-19 és el primer que es desenvolupa a l'Institut Barri Besòs. 
El programa actualment compta amb 34 infants inscrits que participen al 
projecte conjuntament amb les seves famílies.  
  
Temporalitat 2018-2019 
Import: 43.611 €  
poc coneixement de l’idioma i de l’entorn, fet que en dificulta la integració, 
l’aprenentatge escolar i l’ocupabilitat laboral. Des de l’any 2016 el Pla de 
barris n’assumeix la gestió, millorant el projecte i els recursos humans i 
materials que s’hi destinen. El 2016 s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris 
per fer-lo créixer. Amb aquest projecte s’ofereix als joves un espai 

TÍTOL DE 
L’ACCIÓ 



Drets Socials  Estiu al Barri    

IMPORT: 
338 580   € 
CALENDARI: 
Gener 2017-2019 

El programa d’activitats “Estiu al barri” és una proposta 
que ofereix al Besòs-Maresme un conjunt d’activitats 
adreçades prioritàriament als infants i les famílies, tot i 
que, també n’hi ha d’altres per diferents públics. 
 
A partir de l’estiu del 2017, el projecte segueix creixent, 
ampliant la seva temporalitat i passa a ser una acció i/o 
projecte del Pla de Barris del Besòs i el Maresme.  
L’estiu del 2018, després de tres anys d’execució es 
consolida com un projecte amb un total de 79 activitats 
igualitària entre els mesos de juliol-agost i setembre 
 
Les activitats incideixen en millorar la convivència, 
promoure els comportaments cívics i facilitar la relació 
veïnal utilitzant els diferents espais públics del barri. 
 
Estiu al barri 2017: 2700 persones  
 
Estiu al Barri 2018: 3000 persones 
 
 

DRETS SOCIALS 
Estiu al Barri  



Drets Socials  Nous Lideratges 
  

IMPORT: 1.600 €  
 
CALENDARI: 
1 edició realitzada,  
2 edicions més previstes 
 
Primavera 2019 
Tardor 2019 

2019 

 
 
 
 

DRETS SOCIALS 
Nous Lideratges  

Es tracta d'un programa de formació vivencial 
adreçat a joves dels 16 barris per promoure el 
desenvolupament comunitari i coneixement i 
comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que 
puguin contribuir millor a construir teixit social. 
 
Moltes vegades la situació social, laboral i econòmica 
en aquests territoris no facilita el desenvolupament 
de tot el potencial de les persones amb idees, il·lusió i 
empenta del barri.  
 
A la primera edició van participar 2 joves del barri. En 
procés de selecció dels  joves de l’edició de primavera 
2019.  
 



ECOLOGIA URBANA 
 

-Remodelació Sala d’actes IES 
BESÒS 

-Marxes Exploratòries 
-Espai per a Joves   

-Reurbanització Alfons el Magnànim  
-Remodelació del Mercat del Besòs  

-Antic Cinema Pere IV  
 
 



Ecología Urbana  Mapa d’actuacions 

Mapa d’ actuacions 
a i de l’entorn, fet que en dificulta la integració, l’aprenentatge escolar i 
l’ocupabilitat laboral. Des de l’any 2016 el Pla de barris n’assumeix la 
gestió, millorant el projecte i els recursos humans i materials que s’hi 
destinen. El 2016 s’aprofita l’oportunitat del Pla de Barris per fer-lo créixer. 
Amb aquest projecte s’ofereix als joves un espai 



Ecologia Urbana  Remodelació Sala d’Actes IES Besòs    

IMPORT: 
304,000   € 
CALENDARI: 
Intervenció finalitzada 

. 
 
 
 

ECOLOGIA URBANA  
Remodelació sala d’actes IES Besòs 

  
 La nova sala d’actes inclou millores tècniques en so, llum, 
vídeo, accessos i nous camerinos.   
 
Aquestes millores tècniques facilitaran una programació 
cultural en mode dual més enllà de la pròpia del centre; 
proposant una nova programació cultural per a tot el barri, 
de manera que es complementi la ja existent a altres espais, 
tot creant noves centralitats. 
 
Actualment es treballa en una programació per a tot l’any 
oberta al barri i la ciutat, així com un sistema de gestió .  
 



Ecologia Urbana  Espai per a joves   

IMPORT: 
540 897   € 
CALENDARI: 
 
-Projecte executiu Validat 
-Auditoria del projecte realitzada 
-Licitació maig 2019 
-Obres juliol 2019 

. 
 
 
 

ECOLOGIA URBANA  
Nou espai per a Joves 

   
S’adequaran uns mòduls en un solar proper al centre Cívic 
del Besòs a l’espera d’un emplaçament definitiu.  
 
 
Aquests mòduls, de 200 m2, permeten disposar d’una àrea 
d’acollida i estada, dues sales polivalents i un espai 
d’emmagatzematge. Una vegada instal·lats els mòduls se’n 
contractarà la dinamització a través d’una persona 
dinamitzadora.  
 



Ecologia Urbana  Reurbanització  fase 1 Alfons el Magnànim  

IMPORT: 
1 511 724    € 
CALENDARI: 
Inici Obres Juliol 2019 
Previsió finalització: Maig 2020 

 
 
 
 

ECOLOGIA URBANA  
Reurbanització  fase 1 Alfons el 

Magnànim  
   L’anàlisi i propostes de l’espai sorgeix d’un procés de 

participació i consulta a diferents agents del barri.  
 
Es realitza el projecte de tot l’àmbit, es licita la primera fase 
per la millora del tram que compren el tram de Ferran 
Valentí, Xavier Nogués i una part del c. Alfons el 
Magnànim.  
 
En total una intervenció de 4.142 m2.  
 
L’aprovació i licitació està prevista per l’abril 2019 amb una 
inversió prevista de 1.500.000 € 
 



Ecologia Urbana  Mercat del Besòs   

IMPORT: 
Import: 1.319.000 € + aportació 600,000 € 
mercats 

  
CALENDARI: 
Tres fases.  
Finalitzant fase 2 durant el 2019. 

. 
 
 
 

ECOLOGIA URBANA  
Mercat del Besòs   

El projecte de millora i remodelació s’inicia el 2017 amb 
l’objectiu d’assolir una reordenació comercial, així com la 
remodelació i millora dels accessos del mercat i la renovació 
de la façana, i es gestiona per fases.  
 
La fase I (realitzada durant el 2017) correspon a la 
recuperació i el trasllat de parades per reordenar-ne l’oferta 
comercial i millorar els magatzems del mercat. 
 
 La fase II (2017-2018) encarrega el projecte del nou 
magatzem i la remodelació dels nous accessos i la nova 
façana del mercat, que s’acabarà d’executar durant el 2019 
amb l’adjudicació, execució i finalització de les obres de 
remodelació dels magatzems.  
 
La Fase III correspondrà a l’adjudicació de les obres de 
remodelació dels nous accessos i de la façana i es preveu 
que es dugui a terme el 2020. 
 



Ecologia Urbana  Nou espai Socio Cultural   

IMPORT: 
Import: 1.400.000  
CALENDARI: 
Diverses fases – 
Pendent d’enderrocar antic cinema 
Pere IV (expropiació solar) 

. 
 
 
 

ECOLOGIA URBANA  
Nou Espai Socio Cultural 

  
En aquesta primera fase es realitzarà l’enderroc de l’antic 
Cinema Pere IV, amb una inversió prevista de 600.000 euros.  
 
En aquesta primera fase es realitza la gestió urbanística 
necessària per a la construcció del nou equipament i 
l’enderroc de l’antic cinema Pere IV, amb una inversió 
prevista de 1.400.000 €. Pel que fa a l’equipament es preveu 
iniciar les obres el 2020. 
 
-Redacció executiu 
-Auditoria dinámica 
-En procés enderroc (projecte) – 4 mesos.  
 
 
 
 
 
 
 



Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 
Youtube: bit.do/pladebarris 

 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris
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