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Pla de Barris de Barcelona 
Grup impulsor de El Besòs i el Maresme 

Dia: 10/02/2020 Hora: 17:30 h Lloc: Oficina del Pla de 
Barris del Besòs i el 
Maresme (C/ Perpinyà, 13) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AVV Besòs 
− AVV Maresme 
− Ass. Comerciants 

Xavier Nogués 
− Assemblea de Joves 

Besòs Maresme 
− Ass. Sant Martí 

Esport 
− Colla Gegantera 

Besòs Maresme 
− Escola Prim 
− Institut Barri Besòs 
− Pla Comunitari 
− Plataforma Besòs 

Barri Digne 

Personal tècnic: 
 

− Anna Terra, Directora 
General de Foment 
de Ciutat 

− Miquel Izquierdo, 
Cap del projecte del 
Pla de Barris del 
Besòs i el Maresme 

− Núria Borrut, Tècnica 
del Pla de Barris 

− Merche Alvira, 
Responsable de la 
Franja del Besòs 

− Assumpta Martinez, 
Tècnica de barri del 
Besòs i el Maresme 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Silvia López, 
Consellera de barri 
del Besòs i el 
Maresme 

Nombre total de persones assistents: 19 

 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment del Pla de Barris 2016-2020 
- Pla de Barris 2021-2024 
- Preguntes 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2020. 
- Comentaris sobre el futur Pla de Barris 2021-2024 
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Acta: 
 

Miquel Izquierdo, Tècnic del Pla de Barris del Besòs i el Maresme, presenta l’informe de 
seguiment de les accions del Pla de Barris 2016-2020. 
 
El Pla de Barris del Besòs i el Maresme es desenvolupa en 72 accions, la major part de les 
quals han estat en l’àmbit de l’educació i dels drets socials. De les 72 accions que es van 
plantejar inicialment en el Pla de Barris, 19 han estat finalitzades i 38 estan en estat 
d’execució.  
 
Les  fitxes amb les accions detallades estan disponibles a la presentació, al web de Foment de 
Ciutat (enllaç). 
 
L’equip tècnic indica que durant el 2020 el present Pla de Barris encara està en execució, en 
fase de tancament. Es preveu una possible segona edició del Pla de Barris, 2021-2024. Tots 
els barris que han tingut Pla de Barris 2016-2020 tenen garantida una continuïtat en mode 
“manteniment” de les línies  que tenen a veure amb Educació i Cultura a les escoles. No es pot 
concretar encara quin d’aquests barris o de nous tindran a més un nou Pla, amb la seva 
dotació extraordinària corresponent per a elaborar noves línies.  
 
Drets socials 
 
Sobre el programa d’Estiu al barri, es destaca que les activitats artístiques i culturals són 
desenvolupades per veïns, veïnes i entitats del barri, en col·laboració, i en menor mesura 
entitats de fora del Besòs i el Maresme. 
 
Es valora positivament per part de les entitats participants el projecte esportiu de la pista 
Francesc Abad, encara que s’assenyala que el nou emplaçament (provisional) fa que sigui 
més difícil que els infants i joves continuïn participant en el projecte. D’altra banda, s’està 
intentant implicar també a les noies, però és complicat per la llunyania de l’espai. S’apunta 
que, més enllà de ser una activitat esportiva, també es fa reforç escolar per aquells menors 
que ho necessiten.  
 
Una de les persones participants pregunta per què les persones usuàries de la Cooperativa 
Gregal tenen un perfil determinat (homes joves en edat activa) i, per exemple, no es veuen 
famílies fent cua. L’equip tècnic respon que s’intenta evitar que les famílies, sobretot si tenen 
infants, utilitzin aquest servei derivant-los cap altres recursos. Els infants de famílies usuàries 
de Serveis Socials, per exemple, tenen les beques menjador a través dels centres educatius.  
 
Per part de les entitats participants, es pregunta si no s’ha fet cap intervenció en l’àmbit de 
l’habitatge. Des de l’equip tècnic es respon que, a partir del procés participatiu del PAM/PAD, 
la ciutadania farà arribar les seves necessitats al Govern i aquest determinarà com s’actuarà 
en matèria d’habitatge. La Consellera de barri afegeix que aquests recursos poden venir a 
través del Pla de Barris o d’altres planejaments que es facin des de l’Ajuntament. 
 
Quant a habitatge, sobre el programa de finques vulnerables que es va impulsar inicialment al 
Besòs i el Maresme, algunes de les persones participants fan una valoració negativa i 
assenyalen que la informació que s’ha facilitat des dels serveis tècnics ha estat insuficient i 
s’ha fet de manera poc transparent. S’obre un debat sobre l’adequació de les bases de la 
convocatòria a la situació de les persones que viuen al barri, indicant que molts veïns i veïnes 
no han pogut adherir-se al programa perquè no poden demostrar que la seva llar és l’habitatge 
habitual per falta de documentació. En aquest sentit, s’interpreta que no seria un defecte de la 
normativa i sí la conseqüència d’una manca de formalització de règims de propietat. 
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Educació 
 
Es fa una valoració positiva del programa de perfils professionals per part dels recursos 
educatius. Els professionals de l’educació fan un apunt sobre l’explicació tècnica, indicant que 
els TIS i els EMO depenen del Consorci d’Educació, no del centre. 
 
Des de les persones participants hi ha una valoració positiva sobre el programa Caixa d’eines, 
remarcant les dinàmiques artístiques i culturals que s’han generat al voltant.  
 
Activitat econòmica 
 
Sobre el projecte de la cooperativa Gregal, es valoren positivament els canvis introduïts i la 
propera rehabilitació de l’espai de cuina i menjador, que ha desplaçat la seva activitat a un 
espai provisional. Es posa en relleu l’activitat desenvolupada per la cooperativa durant aquests 
anys, assenyalant que és un dels orgulls del barri del Besòs i el Maresme. Una de les 
persones participants pregunta com se solucionarà la problemàtica que existia abans de cues 
de persones usuàries a la via pública. L’equip tècnic respon que hi haurà una sala d’espera i, 
en paral·lel, es fixaran quatre torns diferents de menjador. Es valora per part de les entitats 
veïnals que s’hauria de fer una campanya de difusió del nou espai de la cooperativa Gregal 
quan estigui a punt per inaugurar-se, per tal de fer veure als veïns i veïnes que els problemes 
de convivència que estaven lligats al projecte ja no seran presents. 
 
El mercat del Besòs ha estat renovat, reformant les parades i remodelant els magatzems. Una 
de les persones participants pregunta si s’han reformat totes les parades. El tècnic respon que 
una gran part sí. S’assenyala per part del veïnat que hi ha pràctiques informals en l’entorn del 
mercat. Es respon que s’ha actuat amb Guàrdia Urbana i s’ha solucionat. Es demana fer una 
actuació en la façana i en l’entorn del mercat, que està degradat, en la línia de rehabilitació 
dels mercats de la resta de la ciutat. La Consellera de barri confirma que s’actuarà sobre la 
façana del mercat, finalitzant la reforma del mercat. En aquest sentit, una de les persones 
participants pregunta per què no s’ha seguit la mateixa tendència que la resta de mercats i no 
s’ha fet de nou. Es respon que els serveis tècnics van valorar que l’estructura del mercat del 
Besòs estava en bon estat i calia només una rehabilitació de les parades i una actuació sobre 
la façana.  
 
Com a reflexió, les entitats assenyalen que sense comerç no hi ha barris i, conseqüentment, 
no hi ha Barcelona. Es demana una actuació per part de l’Ajuntament per evitar la contínua 
destrucció de comerç local. Per exemple, un Pla de dinamització comercial. 
 
Sobre el programa de Barri d’oficis, es pregunta quantes persones participants són del Besòs i 
quantes són del Maresme. Es respon que, en el Pla de Barris, el Besòs i el Maresme 
s’agrupen com un sol barri i, per tant, l’equip tècnic no disposa d’aquesta informació. Algunes 
de les persones participants valoren que només 7 persones usuàries del barri és un nombre 
insuficient, tenint en compte les característiques socioeconòmiques i la taxa d’atur del territori.  
 
Ecologia urbana 
 
Sobre el projecte d’Alfons el Magnànim, que inclou la pacificació d’alguns carrers, una part del 
veïnat es mostra en contra per l’eliminació d’una part important dels aparcaments a la via 
pública. L’equip tècnic assenyala que es valoraran els comentaris sobre la pacificació dels 
carrers i es donarà una resposta al veïnat des de Districte, probablement al pròxim Consell de 
Barri. 
 
Les entitats demanen l’informe final de les Marxes Exploratòries amb perspectiva de gènere, 
que no se’ls ha fet arribar. En general, es valora que hi ha deficiències en l’enllumenat del 
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barri. S’explica que durant el trimestre finalment es podrà fer la devolutiva de les marxes, amb 
el compromís d’adjuntar l’informe corresponent. 
 
L’Assemblea Jove es mostra preocupada per la falta d’un espai propi per joves del barri i, en 
general, de la falta d’inversió per part de l’Ajuntament en polítiques i espais juvenils, visible en 
els projectes desenvolupats des del Pla de Barris. La Consellera de barri valora els comentaris 
i assenyala que coneix la necessitat de tenir un espai propi pels joves, i que treballaran en 
aquesta línia.   
 
Una de les persones participants pregunta si es pretén ampliar les instal·lacions del CAP. Es 
respon des de Districte que una de les plantes de la rehabilitació de l’antic cinema Pere IV 
podria destinar-se a aquesta qüestió, encara que estan esperant a veure si aquesta demanda 
està present en el procés participatiu del PAM/PAD i pressupostos participatius. Algunes de 
les persones participants valoren que no és només un problema de falta d’espai, sinó que 
també hi ha una falta de personal mèdic important. 

 
Dades de la sessió: 
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