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Acords de la darrera reunió 

• Seguir treballant per incorporar més 

entitats tant des del PdB com des de 

les mateixes entitats,  

• Alternar sessions de seguiment general 

amb sessions monogràfiques  

• Enviar actes de la CdS per correu, a 
més de penjar-les al web de PdB.  

• Les entitats podran sol·licitar rebre 

informació addicional sobre projectes 

concrets.  

• Presentar proposta de calendari anual 

per a la CdS   

 



Proposta de calendari CdS 



Educació i salut pública Balanç 2021 
Educació i salut pública 

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

Habitatge 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 

Espai públic i accessibilitat 

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 



PdB El Besós i el Maresme

Periode Any 2021

EXECUTAT
% EXECUCIÓ 

vs 

COMPROMÈS

% EXECUTAT 

vs 

PRESSUPOST

1. Educació i salut pública 323.620 28,15% 7,61%

BM_EdS.01. Consolidar els equips psicosocials als centres educatius 168.750,71

BM_EdS.02. Consolidar i millorar els projectes artístics i transversals als centres educatius 56.833,70

BM_EdS.03. Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu i a les activitats extraescolars 96.045,05

BM_EdS.04. Obres de millora de l’Escola Prim

BM_EdS.06. Engegar o reforçar projectes adreçats a millorar la salut emocional de les persones 1.990,35

2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 219.888,49 29,43% 3,65%

BM_DS.07. Cinema Pere IV

BM_DS.08. Nou espai per a joves i promoció de l’associacionisme i l’oci del jovent 45.686,48

BM_DS.09. Projectes adreçats a reduir l’escletxa digital i al foment de l’ús responsable de les tecnologies 2.979,83

BM_DS.10. Projectes adreçats a combatre la desigualtat de gènere 55.205,67

BM_DS.11. Impulsar projectes que promoguin la inclusió de la diversitat cultural i d’origen 400,00

BM_DS.12. Consolidar el programa esportiu de la Besonense a les noves instal·lacions 115.616,52

BM_DS.13. Activar plantes baixes per a atraure i promoure activitat cultural

3. Ocupació, impuls econòmic i economia social 281.409,47 44,89% 20,85%

BM_Oc.15. Consolidar i implementar programes d’orientació, formació i experienciació laboral 1.283,88

BM_Oc.16. Continuïtat de la Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 97.617,50

BM_Oc.17. Programa d’homologació d’estudis 752,10

BM_Oc.18. Fomentar el Mercat Municipal i el comerç de proximitat

BM_Oc.19. Consolidar el projecte Gregal i impulsar nous espais comunitaris de la cooperativa 181.755,99

4. Espai públic i accessibilitat 156.846,10 63,62% 15,30%

BM_EP.20. Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri 153.285,67

BM_EP.21. Ampliar els equipaments esportius i d'accés lliure per a ús comunitari

BM_EP.22. Millorar els espais infantils i familiars del barri 3.560,43

Total general 981.763,87 34,94% 7,76%



Projectes destacats de l’àmbit 

educatiu 





Caixa d’eines 

• Justificació: dèficits i desequilibris territorials en l'àmbit cultural 

(des de l'oferta d'educació artística fins a la programació 

d'activitat cultural i equipaments) 

• Introducció de disciplines artístiques dins el currículum escolar 

• Primària: 5è i 6è / Secundària: 4rt ESO 

• Centres 2021-2022: 

 Escola Prim 

 Escola Concepción Arenal 

 Escola Eduard Marquina 

 INS Barris Besòs 



Caixa d’eines 

• Entitat al BM: la Central del Circ 



Prometeus 

• Justificació 

• Projecte per promoure l’accés als 

estudis universitaris 

• Centre: INS Barri Besòs 

• Entitat BM: AFEV 

• Amb la col·laboració de: CEB, 

universitats públiques i el Dptm de 

Ciència i Universitat de l’Ajtm. 

• Diferents fases: des de batxillerat 

fins graduació, i ara també 

orientació laboral. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

El Besòs i
el Maresme

Barcelona

Estudis universitaris/ CFGS 



Prometeus 

https://www.youtube.com/watch?v=8eYE7gjFQ-U 



Homologació d’estudis i 

acreditació de competències 

• Justificació: dificultats per a la reinserció al 

sistema educatiu o laboral 

• Orientació per a l’homologació d’estudis i 

acreditació de competències 

• Acompanyament als tràmits i subvenció dels 

costos associats 

• Febrer 2022 – juny 2024 

• Entitat: associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants 

a Catalunya (AMIC) 

 



Menjallibres 

• Justificació: necessitat de treballar competències 

lingüístiques com a eina bàsica per a l’èxit escolar 

• Projecte de suport a les competències bàsiques (expressió 

oral, lectura i comprensió) 

• Curs 2021-2022 

• Nens i nenes de 2n i 3er de primària 

• Horari: quan acaba escola, 2 dies/setmana. Inclou el berenar 

• PdB, IMEB, CEB, Biblioteques 

• Entitat BM: + Educació 

 



Menjallibres 

• Centres 2021-2022: 

 Escola Prim 

 Escola concepción Arenal 

 Escola Eduard Marquina 

 Escola Joaquim Ruyra 

• 64 places en total, 16 a cada 

escola (assistència 85-90%) 



Suport escolar 

• Justificació: necessitat detectada des de diferents agents i 

serveis del barri, especialment educadores 

• Principals necessitats: 

 Primària: competències lingüístiques 

 Post obligatòria: preparació PAU 

• Metodologia: grup de treball i taules comunitàries. 

 Diagnosi de recursos 

 Diagnosi de necessitats no                                                

cobertes 

 Proposta de línies de treball 
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Torn obert de paraules 



1
8 


