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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment del Besòs i el Maresme 

Dia: 19/12/2022 Hora: 17:00 h Lloc: Centre Cívic Besós 
Maresme (Rambla de Prim, 
87) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− Àmbar Prim 
− La Central del Circ 
− Martinet Solidari 
− ASME 
− Av. Maresme 
− SIEP Prosperitat 
− Biblioteca Besòs 
− Centre Cívic Besòs 
− CIM El Vaixell 
− EF La Vela 
− Av. Besòs 

Personal tècnic: 
 

− Miquel Izquierdo, 
cap de Projecte de 
Pla de Barris 

− Cira Piquer, 
Participació i Acció 
Comunitària a 
Foment de Ciutat 

- Merche Alvira, 
Serveis a les 
Persones i al Territori 
– Franja Besòs 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 
-Silvia López ( Consellera de 
Barri- PSC)  
 

Nombre total de persones assistents: 20 

 
Ordre del dia: 
 

- 1. Benvinguda i presentació 
- 2. Seguiment de l'estat dels projectes  
- 3. Els espais de treball i de governança 
- 4. Torn de paraules 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Pla de Barris del Besòs i el Maresme: seguiment de projectes 
- Els espais de treball i governança 
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Acta: 
 

Miquel Izquierdo, cap de projecte del Pla de Barris, presenta la sessió i explica que veurem 
l’estat general del Pla.  
 
En començar la sessió es fa una introducció general al Pla de Barris, s’explica que són les 57 
accions que té incloses el Pla de Barris 2021-2024 de Besòs i el Maresme i s’exposa el 
pressupost total d’aquest. A més, en Miquel, esmenta que farà un repàs a les accions que 
s’està fent fins ara, però només destacarà aquelles amb més rellevància o amb novetats a 
destacar i comença per comentar que el pressupost compromès ja està bastant avançat i hi 
ha algunes línies que estan per sobre del previst. 
 
 
Pla de Barris 2021-2024: repàs d’accions en marxa 
 
Educació i salut pública 
Accions que es van continuant o consolidant com les de consolidar els equips psicosocials 
als centres educatius i els perfils professionals als centres educatius. Mitjançant aquestes 
accions poden treballar deforma conjunta amb serveis socials i CAPs- Intervenen a 150 
alumnes en total a part d’altres programes culturals.  
 
Han continuat treballant a la Sala Carlos Díez, que funciona com una segona Sala d’Actes 
del Centre Cívic. S’ha potenciat la programació i la coordinació.  
 
Un programa iniciat és l’Extra Extra: extraescolars gratuïtes que van començar el dia 3 
d’octubre i que han tingut des d’un 30 a un 40% d’inscripcions amb les places ofertades. Amb 
activitats com aquesta potencien que alumnes que no tindrien l’oportunitat de fer 
extraescolars puguin accedir-hi.  
 
El programa Casal Baobab que han fet conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació 
dirigit a infants de P4 a 6è de primària han ofert 90 places.  
 
Obres de millora de l’Escola Prim i les Obres del Pati de l’Escola Marquina que han finalitzat,  
com la millora del gimnàs IES Besòs. 
S’expliquen d’altres projectes de continuïtat d’estudis: Menja Llibres 2.0.  
 
Carme, de la Biblioteca del Centre, explica que el Menja Llibres ja fa temps -des d’abans de 
la pandèmia- al principi es feien dues activitats setmanals a la biblioteca i ara ha canviat. Des 
de l’any passat les sessions es fan a les escoles i a la biblioteca es fan activitats puntuals. 
S’han ofert 64 places entre les escoles participants, i ha tingut una assistència del 100%.  
 
Els dissabtes s’ofereix als barris el lleure per a les famílies sense recursos que intenta donar 
un recurs de Temps de Joc perquè puguin aprofitar-ho.  
 
Una de les accions que vol fomentar la continuïtat dels estudis és col·laborar amb el suport 
escolar que és l’ECOP. Una associació de joves estudiants pakistanesos i que volen fer un 
retorn fent reforç educatiu a joves del Barri. Es van oferir 40 places i tenen una ocupació del 
87%.  
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 
Pel que fa a l’enderroc de l’actual edifici del Cinema Pere IV s’informa que es farà durant 
l’inici del 2023. 
 
Entre els veïns es comenta que hi ha la part soterrani, primera i segona per la comunitat i a 
partir del tercer pis per al CAP. Una de les assistents comenta que els veïns del Barri és una 
temàtica complicada perquè s’han donat moltes voltes i Merche Alvira, cap de Servei a les 
Persones i Territori, comenta que a l’inici hi haurien serveis municipals, però després s’ha 
prioritzat l’ampliació del CAP per una demanda dels usuaris i usuàries del Barri. La població 
demana tenir un CAP més gran i en principi es veurà fet realitat a partir del 2023 gràcies al 
Districte i a Foment.  
 
També es parla de la demanda dels veïns i veïnes per una Biblioteca més gran, donat que 
l’actual no arriba ni als 400 metres quadrats. Sobre els tempos en la construcció de  
l’equipament, s’ha esperat arribar a l’acord amb la Generalitat, així com l’acord amb La Caixa  
per aconseguir un dels baixos de l’edifici, que finalment es podrà enderrocar durant el primer 
trimestre del 2023.  
 
Continuem explicant propostes, seguint amb l’acompanyament de dinamització juvenil que 
ara ja fa dos anys està actiu. A partir del març, es redimensionarà aquest projecte i 
s’ampliarà. Estan emergint nous col·lectius de població jove gràcies a aquests espais i han 
de ser autònoms, però se’ls ha d’ajudar. 
 
Una altra proposta explica com s’han fet millores de connectivitat d’espais a Centres Cívics i 
el programa del Canguratge anomenat Concilia a l’Escola Diagonal Mar i al Casal de Barri 
del Besòs. El curs anterior va haver-hi 106 famílies amb un total de 1613 canguratges.  
 
En quant al Grup d’Ajuda Mútua al Besòs i Maresme va sorgir d’una hipòtesi de treball amb 
relació a la situació dels impactes psicològics de la covid-19. S’han fet tallers i programes 
d’acompanyament sobretot amb grups de dones des d’aquest abril de 2022 hi ha hagut 2 
grups d’ajuda mútua que han treballat de forma contínua. La situació de les dones que tenen 
situacions que la pandèmia ha agreujat, amb aquest recurs es pretén arribar a sectors 
vulnerables de la població.  
 
Pista Esportiva Francesc Abad, La Besonense és un projecte que treballa aportant suport en 
la dinamització de 150 infants. En Dani Rosillo (ASME) , assistent a la reunió, esmenta que 
té ganes d’anar a les noves pistes. La idea és adaptar el projecte que s’està fent ara amb el 
nou equipament. L’assistent a la reunió responsable de Serveis a les Persones i Territori, 
Merche, agraeix a l’adequació que han fet els equips mentre han durat les obres de la Pista 
Esportiva i l’adaptació perquè els usuaris no notessin cap empitjorament de la situació.  
 
Programa de Nous Lideratges que s’ha fet la 4ª Edició. Dues persones seleccionades del 
Besòs i el Maresme que finalment només ha participat una.  
 
Habitatge 
Programa de suport de rehabilitació de finques s’ha centrat en el barri del Maresme. Davant 
de la demanda d’informació en Miquel esmenta que l’han demanat per donar una informació 
més acurada al Barri.  
 
Ocupació, impuls econòmic i economia social 
Continua la XARSE 613 persones que han sigut majoritàriament dones i d’origen espanyol 
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d’entre 30-44 i 45-65 anys. Durant el 2023 es continuarà oferint el mateix servei. El fet d’estar 
aquí al Centre Cívic ha millorat les comunicacions. Una de les assistents destaca que 
continuï el servei per al Barri.  
 
En Paco (AVV Besòs)  un dels assistents, esmenta que vol incidir en el tema del XARSE 
perquè creu que és un tema molt important. Es parla del servei d’ajut per orientar als veïns i 
les veïnes. Des de la seva entitat s’estan trobant que en alguns serveis demanen el carnet 
d’identitat per accedir a recursos. Hi ha documents que es necessiten d’hisenda o de serveis 
socials. Com que no tenen possibilitat de fer-ho a través d’Internet i d’ordinador necessiten 
un lloc on puguin gestionar aquests tràmits. Posa per exemple, un ajut que posa en marxa la 
Generalitat de 200 euros per família. Això qui ho fa? SS o Hisenda. S’ha d’entrar per 
demanar aquest document, omplir-lo i presentar el formulari. És un tema que s’ha de mirar 
bé, ja que hi ha molta desorientació. El Servei de XARSE és molt important per fer-lo, però 
s’ha de fer bé, perquè en el cas d’una dona li van demanar el nom i no li han demanat ni el 
carnet d’identitat. Li van dir que no podia accedir al servei perquè no tenia el DARDO. Quan 
es renova un DARDO a una persona del Barri que ho gestiona des de l’AVV, des de la seva 
entitat es fa una còpia del DARDO perquè les persones no el perdin.  
 
Sobre la XARSE s’explica que es mantenen 11 punts d’informació.  
Es reflexiona que és un servei que pot acabar ser recurrent per a alguns usuaris. Potser 
cada persona passa 5 o 6 vegades. Si per fer un tràmit s’ha d’estar apuntat a l’atur s’ha de 
tornar a assistir a la mateixa XARSE.  
 
Es destaquen accions relacionades amb formació i contractació. 
Sobre el programa en atenció sociosanitària per dones en situació irregular. 1 de les 15 
persones que han participat és del Barri. Formació professionalitzadora i acompanyament en 
el sector tèxtil per a dones. De 38 dones 3 d’elles han participat del Barri del Besòs i el 
Maresme. I el Certificat de Professionalitat d’auxiliar sociosanitari que de 14 dones 1 d’elles 
és de Besòs Maresme. Tastet d’Oficis hi ha 15 tastets en 3 trimestres que són 48 hores 
dividides en 4 blocs per aprendre un ofici. Cada Tastet té un referent/tutor. La lògica és 
orientar, a través d’àrees de diferents treballs, si els interessa els joves puguin adreçar-se 
cap a aquests oficis. Dues persones del Barri participen en el programa de regularització per 
a dones treballadores en el sector de les cures. Unes 300h que acaben i es garanteix la 
contractació d’1 any a jornada completa.  
 
I també es destaquen, la reparació d’ordinadors que generen ordinadors per entitats i veïns. 
S’han recollit totes les propostes i a principis d’any 2023 es donarà resposta per cobrir les 
necessitats. Se segueix oferint el servei d’homologació d’estudis per a professionals. En el 
cas del Besòs i el Maresme s’estan atenent a 52 persones en aquest programa.   
 
S’esmenta que estan oberts a comentaris constructius per millorar la xarxa i destaca la xarxa 
de serveis del Besòs i el Maresme està molt connectada i té gran capacitat de millora.  
 
Espai Públic i Accessibilitat 
 
En aquest àmbit, en Miquel en destaca, la dinamització cultural a l’Espai Públic el programa 
d’Estiu al Barri amb 77 experiències culturals amb un total de més de 4.000 espectadors. 
També s’explica el Festival Sant Martí de Circ, és un projecte que funciona de manera 
excepcional i arriba a moltes franges de la població.  
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Com a síntesi d’aquest àmbit, s’explica que s’ha posat la mirada a l’espai públic així com la 
promoció del civisme i s’ha treballat un projecte de conscienciació ambiental amb les escoles 
del barris; fa tot just dues setmanes es va fer el projecte per un Barri net que va cristal·litzar 
en l’anomenada Plasticada. Un projecte de conscienciació ambiental per a millorar 
l’aprenentatge en la conscienciació ambiental.  S’ha de fer la valoració final del projecte, però 
els inputs que s’han recollit són positius.  
 
La col·laboració entre diversos projectes  és una de les marques del Pla de Barri del Besòs i 
el Maresme com a professionals que fa molt temps han estat treballant i  connectats;  
ajudant-se entre sí per a tirar endavant projectes de conscienciació a llarg plaç. Són 
projectes d’anar fent i els veïns i les veïnes, que formen part de col·lectius, han assenyalat 
diversos punts on hi havia problemes de brutícia i poc civisme.  
 
Millora de la Plaça Maresme, quant al redisseny. Es va fer un procés participatiu on va sortir i 
va quedar clar que un dels objectius era millorar la zona infantil i anivellar la Plaça en una 
segona fase. Una de les assistents esmenta que s’hauria de fer al revés, primer anivellar i 
després fer els jocs infantils. Com a Associació del Maresme no estan d’acord en el fet que 
es faci per aquest ordre. Arnau Balcells, director del Pla de Barris, explica que es pren nota 
del comentari. Es generarà properament un espai per explicar-ho més explícitament amb 
l’equip d’arquitectes. Es va decidir aplicar primer la part de més ús veïnal i després l’altra.  
 
S’anuncia que demà, 20 de desembre, vindrà la Maite Gámez de BIMSA a explicar-ho al 
Consell de Barri. 
 
Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
Un àmbit que encara es troba en estudi. Es posaran en la segona meitat del Pla de Barri.  
 
 
Torn obert de paraules 
 
Es demana que s’enviï la presentació. Miquel Izquierdo indica que s’enviarà conjuntament 
amb l’acta.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 

 
Dades de la sessió: 
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