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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment del Besòs i el Maresme 

Dia: 06/07/2021 Hora: 18:00 h Lloc: Centre Cívic del 
Besòs (Rambla Prim, 87) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AVV Besòs 
− Parròquia de Sant 

Paulí 

− AVV Maresme 
− Ass. Comerciants 

Xavier Nogués 

− Ass. Sant Martí 
Esport 

− Ass. de Dones Ambar 
Prim 

− Martinet Solidari 
− Escola Prim 
− Pla Comunitari 
− La Central del Circ 

Personal tècnic: 
 

− Berezi Elorrieta, Pla 
de Barris del Besòs i 
el Maresme 

− Núria Borrut, Pla de 
Barris 

− Cira Piquer, Pla de 
Barris 

− Merche Alvira, 
Districte de Sant 
Martí 

 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

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

Nombre total de persones assistents: 20 

 
Ordre del dia: 
 

- Benvinguda i presentació 

- El Pla de Barris del Besòs i el Maresme: seguiment de projectes  

- Els espais de treball i governança  

- Torn obert de paraules  

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Comentaris i projecció del Pla de Barris 2021-2024 

- Estiu al Barri 
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Acta: 
 

Berezi Elorrieta, cap de projecte del Pla de Barris al Besòs i el Maresme, explica que l'objectiu 
de la sessió és exposar una visió general dels diferents àmbits d'actuació del Pla de Barris i 
repassar els projectes que ja estan en marxa i els que arrencaran pròximament. També es vol 
convidar a fer una reflexió sobre les funcions d'aquest espai, que es reunirà de forma trimestral 
i fomentar la participació de més entitats i veïns.                                 
 
Durant el procés de participació del Pla de Barris del Besòs i Maresme es van recollir 111 
propostes, de les quals se'n van aprovar 67, que han acabat agrupades en 24 accions. 
Aquestes, es troben reflectides al document base: 

https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/pla_de_barris_del_besos_i_el_maresme_202
1-2024.pdf 
 
El Pla de Barris a desenvolupar al període 2021-2024 consta de 6 àmbits d'actuació. Les 
accions estan especialment concentrades als àmbits d'Educació i Salut Pública i de Drets 
Socials, Equitat de Gènere i Acció Comunitària. El pressupost es manté similar al del Pla de 
Barris anterior. 
 

Educació i Salut Pública                                                                                     

 

Destaca que algunes accions provenen de l'anterior Pla de Barris com el projecte Prometeus, 

que promou l'accés a la universitat per a joves amb dificultats econòmiques, familiars, etcètera 

i que es du a terme a l'Institut Barri Besòs. Actualment s'estan acompanyant 30 joves, que se 

sumen als 24 que ja van participar del projecte i ara estan cursant estudis universitaris. 

 

També estan funcionant els Casals d'Estiu Baobab, per a infants fins als 12 anys, i s'està 

donant suport al Casal d'Estiu Brot Jove, per a adolescents de 12 a 16 anys. 

 

Finalment, explica que es preveu que amb l'inici del curs escolar arrenquin els projectes de 

Caixa d'Eines (ja en marxa a alguns centres educatius del barri, introdueix la disciplina artística  

al currículum educatiu), el projecte de figures psicosocials als centres educatius i el projecte 

Menjallibres 2.0 (reforç, a les mateixes escoles, de competències bàsiques de lectura, 

comprensió i comunicació, enfocat a infants de segon i tercer de primària). 

 

Drets Socials, Equitat de Gènere i Acció Comunitària       

 

Resumeix que segueix en marxa el projecte de promoció de l'esport i hàbits saludables de la 

Besonense, així com l'acció de Dinamització Jove, enfocada a oferir activitats saludables i 

acompanyar el teixit associatiu del jovent per fomentar la seva autoorganització. Durant aquest 

estiu, també s'està treballant en la millora del wifi a diferents equipaments (centre cívic, 

biblioteca, casal de barri, casal de gent gran i espai Carmen Gómez).                   

 

De cara a la tardor arrencarà un projecte d'aprenentatge de llengües, amb un enfocament 

comunitari: al barri hi ha molta demanda de cursos de català i castellà i, a més, es veu el seu 

potencial com a eina per promoure la convivència i la cohesió social.  

 

També es definirà un projecte per reduir l'escletxa digital. Actualment molts agents del barri 

treballen aquest tema, estan fent capacitacions, s'ofereix wifi gratuït a alguns equipaments i se 

cedeixen dispositius digitals, però des del Pla de Barris es vol donar un impuls a aquest àmbit i 

dissenyar un projecte entre tots els agents del barri. 

 

Finalment, també arrencarà una iniciativa de promoció de l'associacionisme i l'acompanyament 

https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/pla_de_barris_del_besos_i_el_maresme_2021-2024.pdf
https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/pla_de_barris_del_besos_i_el_maresme_2021-2024.pdf
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a entitats, que ja s'havia fet anteriorment amb Torre Jussana. 

 

Apunta que aquests projectes responen a les oportunitats que han sorgit de forma més 

immediata, no vol dir que aquestes iniciatives siguin les més prioritàries o urgents. 

 

Ocupació, Impuls Econòmic i Economia Social 

 

Un dels projectes que ja estan en marxa és la XARSE (Xarxa de Resposta Socioeconòmica), 

que va començar amb l'arribada de la pandèmia i que consisteix a donar suport i 

acompanyament a persones que el necessiten en la demanda de tràmits i ajuts institucionals. 

També està funcionant Concilia, un servei de canguratge gratuït que es valora molt 

positivament i que tindrà continuïtat. 

 

Informa que el Menjador Social Gregal es traslladarà a la nova ubicació durant l'estiu i 

l’equipament s’inaugurarà a la tardor: si les circumstàncies ho permeten, serà a l'octubre. A 

més, explica el projecte de memòria del Gregal, una cooperativa amb molta història i un paper 

important al barri. Aquest projecte constarà d’un arxiu web, un documental (s'espera publicar 

un teaser a l'octubre) i treball artístic, amb un mural que estarà pintat a la paret lateral del 

mateix equipament. 

 

La presidenta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués pregunta a quina paret es pintarà 

el mural i afegeix que estaria bé restaurar tota la façana, ja que es troba malmesa. També 

explica que, a la mateixa placeta, hi ha un mural pintat farà anys que també necessita una 

restauració. Berezi Elorrita respon que el mural es pintarà a la façana esquerra: s'ha demanat 

permís a l'Institut de Paisatge Urbà com a mural provisional. Aclareix que, malgrat que per ara 

la línia de memòria només s’està treballant amb el projecte de Gregal, un dels seus objectius 

del Pla de Barris és treballar la cohesió social mitjançant la memòria històrica.  

 

Veïna de l'Associació de Veïns i Veïnes del Maresme explica que, des de la seva entitat, s'està 

impulsant un projecte de memòria històrica, que inclou la reivindicació de personatges històrics 

femenins, la instal·lació d'escultures i el pintat de persianes de comerços.  

 

Berezi Elorrieta explica que també s'està definint un projecte de promoció del comerç: ja s'han 

començat a fer reunions amb el districte i Barcelona Activa per tal de veure quines necessitats 

té el teixit comercial, incorporant també una perspectiva intercultural. A la tardor, també 

s'iniciaran projectes d'ocupació, de formació i d'inserció laboral, en forma de paquets 

transversals que inclouen diversos barris. 

 

La presidenta de l’Associació de Comerciants Xavier Nogués demana poder conèixer i 

participar en la definició del projecte. Explica que des de l'Associació de Dones Ambar Prim es 

va elaborar un document d'anàlisi sobre l'estat del comerç al barri, que podria aprofitar-se. 

Berezi Elorrieta ho valora positivament, sol·licita poder estudiar el document i es compromet a 

realitzar una reunió amb l’Associació de Comerciants. 

 

Berezi Elorrieta conclou explicant el projecte d'homologació d'estudis, enfocat a afavorir 

l'ocupació laboral de persones migrades que arriben amb estudis cursats no homologats, 

acompanyant-les i assumint despeses econòmiques de tot el procés. 

 

Veïna de l'AVV Maresme exposa que la dificultat i complexitat d'homologar estudis és molt 

gran, que sovint no es tradueix a l'accés a llocs de treball qualificats i que es tracta d'un 

problema estructural i permanent del barri. A més, denuncia que al barri no hi hagi recursos: 
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considera essencial que es puguin fer cursos pont per accedir a l'ensenyament secundari i  

graus. També demana que es recuperi una escola per adults i que aquest problema s'afronti 

amb un servei permanent, que no depengui d'un Pla de Barris amb un abast temporal limitat. 

Berezi Elorrieta explica que una de les funcions del Pla de Barris és engegar projectes pilot i 

iniciatives innovadores que, més endavant, passin a ser assumides estructuralment per 

l'administració. Núria Borrut, tècnica del Pla de Barris, afegeix que el tema de les transicions 

educatives (cursos-pont) és diferent de l’homologació d’estudis, però que es podria treballar 

també des del Pla de Barris. 

 

Espai Públic i Accessibilitat 

 

Berezi Elorrieta informa que, actualment, estan en marxa el projecte Estiu al Barri (que es vol 

ampliar als caps de setmana i que continuï fins a mitjans de novembre) i el Sant Martí de Circ 

(que es vol reconvertir en un projecte més comunitari, que faci vincles amb els centres 

educatius i activitats al llarg de l'any). Explica que la línia de cultura i dinamització de l'espai 

públic seran importants dins el Pla de Barris vigent. 

 

Pel que fa a la diagnosi dels espais esportius d'accés lliure, explica que hi va haver molta 

demanda durant el procés participatiu: es vol treballar conjuntament les prioritats, amb 

diferents franges d'edat i espais, des d'un procés participatiu. 

 

Veïna de l'AVV Maresme critica que els horaris de la biblioteca, un equipament essencial per al 

barri, són un problema: tanca a l'agost, durant la setmana santa, el cap de setmana i en època 

d'exàmens. Entre setmana, només obre les tardes de dilluns a dimecres. Denuncia que, arran 

d'aquest fet, des del 2013 s'ha reduït a la meitat el nombre d'usuaris. Demana que s'ampliïn 

els horaris. Merche Alvira respon que el Pla de Barris no pot gestionar un servei que depèn del 

consorci: sí que pot generar projectes. Explica que a l'edifici del Pere IV s'hi habilitaran 3 

plantes de biblioteca, malgrat que encara trigarà un temps a estar obert. Es compromet a 

traslladar la demanda. Sílvia López afegeix que, d'igual manera que es va demanar i 

aconseguir que Serveis Socials no tanqués a l'agost, podria passar el mateix amb la biblioteca. 

 

Sostenibilitat Ambiental i Emergència Climàtica 

 

Berezi Elorrieta explica que, durant el procés participatiu del Pla de Barris, es va detectar la 

demanda d'una millora en la gestió dels residus. Malgrat que no és un àmbit que sigui 

competència directa del Pla de Barris, informa que a la tardor es vol proposar un projecte 

artístic-ambiental que inclourà qüestions de reciclatge i consum, amb centres educatius 

concrets, per tal que es pugui preparar algun esdeveniment relacionat de cara a Nadal. 

 

Estiu al Barri 

 

Berezi Elorrieta explica que la programació cultural d'Estiu al Barri, actiu des del 2015, ha 

començat fa 2 setmanes. La majoria d'idees sorgeixen de les entitats i equipaments, des del 

Pla de Barris només es dóna suport. Enguany, es vol ampliar la programació als caps de 

setmana i introduir alguns temes com l'alimentació, la cultura popular, la memòria, etcètera. 

També s'ha posat més èmfasi en la perspectiva intercultural per tal d'oferir una programació 

més diversa. 

 

Una de les persones participants demana si podrien ampliar-se les activitats de cap de 

setmana, ja que només hi ha una en dissabte. Berezi Elorrieta respon que se segueix la 

dinàmica de les entitats, que acostumen a centrar les seves activitats de dilluns a divendres. 
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Veïna de l'AVV Maresme alerta que la seva associació no apareix al fulletó de les activitats 

d'Estiu al Barri, malgrat ser una de les entitats col·laboradores. Berezi Elorrieta disculpa l'error 

d'impremta. 

 

Torn obert de paraules 

 

Veïna de l'Associació de Comerciants Xavier Nogués pregunta si el nou equipament a l'antic 

cinema Pere IV està inclòs als pressupostos del Pla de Barris. Berezi Elorrieta respon 

afirmativament, tot i que també hi participen l’ICUB i la Generalitat, ja que les 3 últimes plantes 

de l'edifici es destinaran a l'ampliació del CAP. Sílvia López afegeix que la planificació i els 

recursos ja hi són, només queda pendent l'enderroc de l'edifici, que espera que sigui aviat. 

 

Veí de la Parròquia Sant Paulí de Nola pregunta quin paper hi tindrà el Pla de Barris al Pere IV 

i si ja està tot decidit pel que fa a l'equipament o les entitats podran tenir veu i aportar la seva 

perspectiva. Berezi Elorrieta respon que l'equipament i els seus usos ja està bastant definit, 

així que es vol incidir en els nous usos que es podran donar a l'espai que s'alliberarà al Centre 

Cívic. Merche Alvira afegeix que el Pere IV és un projecte de ciutat, on participen el Consorci 

de Biblioteques, el Consorci de Salut i el Pla de Barris, mitjançant diverses empreses 

públiques: hi haurà 3 plantes de biblioteca, 3 plantes de CAP i 1 una planta que serà un 

auditori. Explica que això permetrà que al Centre Cívic del Besòs s'alliberi espai: des de l'equip 

tècnic hi ha la idea d'ampliar el PIJ (Punt d'Informació Juvenil), però tot es pot debatre.  

 
Una de les persones participants demana saber com està la construcció de la rampa per 
accedir al CAP, recordant que està sol·licitada des del 2015. Veïna de l'Associació de 
Comerciants, demana saber quin calendari hi haurà i com serà la reforma. Merche Alvira 
respon que la seva construcció hauria de ser imminent i que, si és necessari, es convidarà a 
BIMSA que expliqui el projecte. 
 
Veïna de l'AVV Maresme demana saber si hi ha alguna campanya pensada per a fomentar el 
civisme al barri, mitjançant la pedagogia. Berezi Elorrieta respon que la qüestió dels residus a 
l’espai públic va sorgir bastant durant el procés participatiu del Pla de Barris: explica que es 
pot fer un treball conjunt amb les entitats, de cara a produir diversos elements comunicatius de 
sensibilització i conscienciació. 
 

Veïna de l'AVV Maresme critica que no hi ha cap projecte d'habitatge al barri del Maresme. 

Afegeix que hi ha uns habitatges dels anys 30 del segle passat que es troben en molt mal 

estat, que necessiten una intervenció perquè són patrimoni popular del barri i que, des de la 

seva entitat, ja s'ha comunicat la situació a l'Institut Municipal d'Urbanisme. Berezi Elorrieta 

respon que hi ha una bossa de pressupost, d'àmbit ciutat, destinada al programa de Finques 

d’Alta Complexitat per als barris del Pla de Barris. A partir d'un estudi realitzat per la UPC, es 

prioritzaran les finques amb més necessitat i que compleixen els requisits del programa FAC. 

Al Maresme en principi no hi ha finques considerades prioritàries, però assegura que no està 

descartat del tot. Per les característiques del programa, les cases unifamiliars en principi no 

serien prioritàries, sinó les comunitats de molts propietaris. Indica que en tot cas hi ha altres 

agents específics encarregats de les intervencions en matèria d’habitatge des d’un punt de 

vista més global. Sílvia López afegeix que l'habitatge a la zona Besòs ha sortit del Pla de 

Barris, ja que necessita molts recursos i des del pressupost del Pla de Barris no es podia 

assumir. 

 

Espais de Treball i Governança 
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Berezi Elorrieta convida a les persones participants a reflexionar sobre les funcions de la 

Comissió de Seguiment: la idea és que no sigui només un espai de transferència d'informació, 

sinó que també serveixi per a recollir aportacions i per a tenir una visió més estratègica de les 

intervencions del Pla de Barris. Alhora, tampoc està pensat per a ser un espai de treball 

operatiu: aquesta tasca es fa des de les taules o grups de treball específics de cada àmbit. 

 

Explica que interessa molt saber l'opinió de les persones participants i que convidin a altres 

veïns, veïnes i entitats a sumar-se: és un espai totalment obert. Informa que s'enviarà un 

correu electrònic per a confirmar que tothom vol seguir a la llista de la Comissió de Seguiment 

i per a proposar que s'hi afegeixin noves entitats.  

 

Conclou recordant que la pròxima reunió està prevista per al mes d'octubre i que s'avisarà 

amb bastant antelació per facilitar l'assistència. Agraeix la participació i tanca la sessió. 

 
Dades de la sessió: 
 

 

 
 
 

 

 

25,00 

75,00 

Gènere de les persones assistents 

No binari Homes Dones


