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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment del Besòs i el Maresme 

Dia: 22/02/2022 Hora: 17:30 h Lloc: INS Rambla Prim, sala 
d’actes 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− AVV Maresme 
− Associació Airenet 
− Ass. Sant Martí 

Esport 
− Institut Barri Besòs 
− Martinet Solidari 
− Associació Àmbar 

Prim 

Personal tècnic: 
 

− Cap de Projecte  Pla 
de Barris del Besòs i 
el Maresme  

− Coordinadroa de Pla 
de Barris de l’àmbit 
de l’Educació i els 
Drets Socials  

− Tècnic de Barri del 
Besòs i el Maresme 

− Directora Serveis 
Socials del Besòs 

− Tècnica projecte 
Prometeus 

 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

 

Nombre total de persones assistents: 12 

 
Ordre del dia: 
 

- Benvinguda i recordatori acords anteriors 

- El Pla de Barris del Besòs i el Maresme: breu balanç 2021 

- Projectes destacats de l’àmbit educatiu 

- Torn obert de paraules  

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Balanç 2021 
- Projectes destacats en l’àmbit educatiu 
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Acta: 

Benvinguda i recordatori acords anteriors 
 
Berezi Elorrieta, referent 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. Indica que la 
reunió de la Comissió de Seguiment es va posposar per la incidència de la nova onada, però 
finalment s’ha pogut fer presencial. Fa un repàs de l’ordre del dia i de les participants de la 
sessió, i recupera els acords als quals es va arribar a la darrera reunió:  

 Seguir treballant per incorporar més entitats, tant des del Pla de Barris com des de les 
mateixes entitats. S’ha convidat, entre altres col·lectius, als Estudiants Catalans 
d’Origen Pakistanès (ECOP), que no han pogut assistir aquesta vegada a la Comissió 
però que estan interessats en formar-ne part.  

 Alternar sessions de seguiment general amb sessions monogràfiques, com la present, 
amb un punt de l’ordre del dia 

 Enviar actes de la Comissió de Seguiment per correu, a més de penjar-les al web de 
Pla de Barris. 

 Les entitats podran sol·licitar rebre informació addicional sobre projectes concrets, en 
funció al seu interès. 

 Presentar proposta de calendari anual per a la Comissió de Seguiment . En aquest 
sentit, es mostra en pantalla una proposta de calendari anual, amb reunions de la 
Comissió trimestrals. Hi ha un consens general en acceptar la proposta, amb el 
següent calendari: 

 

                 
 
 
El Pla de Barris del Besòs i el Maresme: breu balanç 2021 
 
Berezi Elorrieta fa un repàs de les accions que s’han impulsat en el marc del Pla de Barris del 
Besòs i el Maresme i la despesa executada. La tècnica facilita alguns detalls de les accions, 
agrupades en els àmbits de: 

1. Educació i salut pública. 
2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària.  
3. Ocupació, impuls econòmic i economia social.  
4. Espai públic i accessibilitat. 

 
Una de les persones participants demana disposar d’aquesta informació abans de la 
realització de la Comissió de Seguiment, de cara a futures reunions.  Es pren nota. 
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Una de les persones participants pregunta, de les dades de pressupost que s’estan facilitant, 
quant s’ha executat. Berezi Elorrieta aclareix que les quantitats que consten a la presentació 
és el que s’ha executat en el període de 2021, que no vol dir que el projecte hagi finalitzat, i és 
per això que algunes accions tenen un pressupost molt reduït; perquè estan en una fase 
prematura. La tècnica valora que amb el balanç final del Pla de Barris hi haurà una visió més 
clara de quina ha estat la despesa per cada àmbit.  
 
Sobre l’acció d’involucrar els joves en el teixit associatiu del barri, un dels veïns valora que les 
entitats no han rebut cap tipus d’informació al respecte. Berezi Elorrieta indica que aquest 
projecte ha iniciat recentment i la primera fase s’ha centrat en fer aquesta difusió als instituts, i 
s’han focalitzat en difondre entitats de naturalesa juvenil, com poden ser casals o esplais, amb 
representants d’aquestes associacions que es posaven a l’abast dels centres educatius.  
 
Pregunten per l’acció que es planteja en els entorns escolars, que es mostra a la presentació. 
La tècnica explica que és un diagnòstic que s’ha encarregat dels entorns escolars (seguretat, 
accessibilitat). En aquesta línia de treball sobre espais infantils també s’emmarcarà l’actuació 
de plaça Maresme, tot i que no està quantificada en el pressupost que es mostra en pantalla 
perquè en 2021 no s’havia executat. Un dels veïns respon, en relació amb aquest diagnòstic 
que s’ha encarregat, que anteriorment des de l’AVV Maresme es va enviar a Districte un 
document amb les necessitats d’espais infantils que hi ha al barri, i pregunta com s’han 
prioritzat. Berezi Elorrieta apunta que el pressupost de Pla de Barris és limitat i es va decidir 
prioritzar l’espai infantil de plaça Maresme, per les condicions en les quals està i les 
valoracions de diferents agents. Els criteris de priorització han estat tècnics. Els veïns 
pregunten en què consistirà aquesta actuació de plaça Maresme. La tècnica respon que es 
portara a terme una sessió participativa per decidir-ho, però l’actuació serà sobre el parc 
infantil, i altres millores puntuals que es puguin fer a la plaça, fins esgotar pressupost. La 
qüestió de l’anivellament, que ha sortit en altres reunions, no es podrà abordar amb aquesta 
intervenció sinó que correspondrà a una segona fase a executar pel Districte.  
 
Una veïna pregunta en què consistirà l’actuació de l’escola Prim. Berezi Elorrieta respon que 
serà una intervenció integral, per adaptar l’espai físic del centre al projecte educatiu, i que la 
direcció del centre està informada de l’actuació.  
  
 
Projectes destacats en l’àmbit educatiu 
 
Les tècniques de Pla de Barris presenten alguns dels projectes en l’àmbit educatiu que s’estan 
donant al Besòs i el Maresme: 
 
Caixa d’eines 
La justificació d’aquesta acció ve donada perquè s’observen desequilibris territorials en l’accés 
a la cultura. Consisteix en la introducció de disciplines artístiques dins del currículum escolar 
dels centres públics, tant a primària (5è i 6è) com a secundària (4rt ESO). En el cas del Besòs  
i el Maresme, la disciplina artística escollida ha estat el circ, per la proximitat a la Central del 
Circ. Els centres educatius que s’han sumat a aquest projecte són  les escoles Prim, 
Concepción Arenal i Eduard Marquina, i l’INS Barri Besòs.  
 
Prometeus  
És un projecte que intenta promoure l’accés als estudis universitaris (o CFGS com a pont a la 
universitat) dels joves provinents de barris amb un índex de nivell formatiu per sota de la 
mitjana de la ciutat. Es porta a terme a l’INS Barri Besòs, al cicle de batxillerat, i l’entitat que ho 
gestiona és l’AFEV.  
 
Es mostra un vídeo resum que explica com funciona el projecte Prometeus.  
 
Maria Llobet, tècnica de l’AFEV al barri, explica que fan assessorament i acompanyament, 
especialment a batxillerat i a l’educació superior, tot i que també fan algunes petites accions en 
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el pas de 4rt d’ESO a batxillerat. És a aquesta etapa post -obligatòria quan els pregunten si 
voldran tenir aquest acompanyament durant l’etapa universitària (o de CFGS). Quant a dades, 
la tècnica indica que hi ha 35 alumnes Prometeus al barri del Besòs i el Maresme, 20 noies i 
15 nois, la major part dels quals en estudis universitaris, repartits entre les 4 principals 
universitats públiques catalanes. En paral·lel, des de l’entitat desenvolupen un projec te de 
mentoria i, per tant, alguns dels alumnes Prometeus es converteixen també en mentors.   
 
Fina Pidelaserra, coordinadora d’Educació de Pla de Barris, indica que el projecte Prometeus 
no necessàriament garanteix un ajut econòmic als estudiants, sinó que acostuma a ser un 
suport més logístic, on les tècniques del programa ajuden als estudiants a sol·licitar les 
beques, gestionar els tràmits, etc. Valora molt positivament el paper dels instituts en el projecte 
Prometeus. 
 
El director de l’INS Barri Besòs es mostra d’acord i també valora molt positivament el projecte i 
l’acompanyament que es fa des de l’entitat.  
 
Fina Pidelaserra assenyala que és un projecte de llarg recorregut, ja que es tracta d’un 
acompanyament que pot arribar a allargar-se 4, 5 o 6 anys. Indica que pel curs 2022-2023 hi 
haurà la primera promoció d’alumnes Prometeus del Besòs i el Maresme.  
 
Robert Hernández, tècnic de barri del Besòs i el Maresme, pregunta si tenen informació de 
l’origen d’aquests 35 alumnes Prometeus. Fina Pidelaserra respon afirmativament, però no 
consideren que sigui important donar aquestes dades perquè és un projecte educatiu, no 
enfocat a l’origen divers. En qualsevol cas, l’origen d’aquests alumnes respon a la realitat 
social i cultural del barri. El tècnic comenta que li sembla interessant per la qüestió de l’idioma. 
Maria Llobet respon que no és habitual que hi hagi un problema idiomàtic, però algun cas 
s’han trobat, i el que s’ha fet és també cercar recursos de reforç per treballar la problemàtica.  
 
Des de Martinet Solidari es pregunta si aquest recurs del projecte Prometeus està disponible 
per persones que estan a una Escola d’Adults, o que han deixat el circuit educatiu però volen 
incorporar-se de nou. Maria Llobet indica que la porta d’entrada del projecte és l’institut, tot i 
que participen a altres recursos i tenen la porta oberta a incorporar a joves d’altres espais del 
barri. 
 
Els veïns plantegen que hi ha situacions de persones que han deixat d’estudiar, per exemple, 
a 4rt d’ESO, i volen tornar a estudiar. Pregunten a quin recurs es poden adreçar. Fina 
Pidelaserra indica que des de Serveis Socials es fa aquest assessorament i els poden derivar 
a recursos educatius especialitzats.  
 
Una veïna pregunta si poden accedir al Prometeus joves que tinguin el batxillerat cursat a 
altres països. Maria Llobet respon afirmativament, han tingut casos així.  
 
Un dels veïns de l’AVV Maresme es mostra crític amb el desenvolupament de projectes 
educatius que tenen una durada i un públic determinat, molt limitat, i demana que s’inverteixi 
en infraestructures perdurables en el temps, com podria ser una Escola d’Adults o una Escola 
Bressol. Fina Pidelaserra respon que està d’acord amb la lectura que fa el veí sobre disposar 
d’equipaments i infraestructures educatives i formatives, però Pla de Barris té un pressupost 
limitat i tampoc té les competències al respecte.  
 
Un altre veí planteja que al barri no hi ha recursos per aquells infants i joves que tenen 
necessitats educatives especials (NEE). Els recursos que hi ha a l’abast, o bé son ordinaris, o 
bé són específics per a persones amb discapacitat, però no hi ha un recurs a mig camí.  
 
Homologació d’estudis i acreditació de competències  
Consisteix en un recurs d’orientació per a l’homologació d’estudis i acreditació de 
competències. Aquesta orientació consta, d’una banda, d’acompanyament a l’hora de fer els 
tràmits i, d’altra banda, d’una subvenció dels costos associats d’aquests tràmits. L’objectiu és 
millorar les oportunitats d’inserció laboral, de forma que les persones que disposen de 
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formació o experiència no reconeguda en un àmbit, pugui acreditar-ho i accedir al mercat 
laboral, o continuar els seus estudis si així ho vol.  
 
Hi haurà un equip de persones d’AMIC, des del febrer de 2022 fins el juny de 2024, que amb 
cita prèvia podran acudir a una trobada amb persones que estiguin interessades en aquesta 
orientació.  
 
Suport escolar  
Com a demanda sorgida des de diferents espais del barri, s’està dissenyant un projecte de 
suport escolar per part de diferents agents (no és una iniciativa de Pla de Barris sinó d’un 
conjunt d’agents – Serveis Socials, Pla de Desenvolupament Comunitari, Districte, Pla de 
Barris - ). S’ha fet un diagnòstic dels recursos actuals existents, ja sigui als centres educatius 
que en altres espais, en horari extraescolar. Ara per ara estan en fase de valorar necessitats 
no cobertes i prioritzar quines línies caldria treballar.  
 
Un dels veïns assenyala que és essencial disposar d’una biblioteca amb sales d’estudi, un 
equipament que es reclama des de fa anys i que Pla de Barris plantejava construir. Berezi 
Elorrieta que el projecte de Pere IV (que inclou una biblioteca nova) actualment està en fase 
de tramitació (després d’haver patit modificacions) i l’inici de les obres es preveu pel novembre 
de 2022. 
 
Berezi Elorrieta es mostra d’acord amb què hi ha una necessitat d’equipaments públics al barri 
molt rellevant, incloent-hi sales d’estudi, i que des del Pla de Barris s’està treballant al 
respecte. En qualsevol cas, prenen nota de la demanda de sales d’estudi.  
 
 
Torn obert de paraules 
 
Un dels veïns assenyala que va fer arribar al Districte una proposta de dinamització dels joves 
per a la pràctica esportiva, i ha quedat en no res. Berezi Elorrieta comenta que des de Pla de 
Barris s’impulsarà una diagnosi i proposta de millora dels espais esportius del barri i que 
estarien interessats en aquest projecte. 
 
Un veí pregunta si la remodelació de les pistes vermelles s’ha fet des de Pla de Barris, i si es 
farà remodelació també de la segona pista. El tècnic de barri respon que aquesta remodelació 
s’ha impulsat des de Districte i sí es farà la segona pista. 
 
Una de les participants assenyala que des del Pla de Barri es planteja l’educació i la formació 
des de la mirada únicament de la infantesa i el jovent, però seria interessant enfocar-ho des de 
l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida. Les tècniques de Pla de Barris assenyalen que 
hi ha alguns projectes en l’àmbit laboral que cerquen aquest aprenentatge al llarg de la vida, o 
en etapes més adultes, com pot ser el Tastet d’Oficis; tot i que estan pensats més per la 
inserció laboral que per la formació al llarg de la vida.   
 
Pregunten en quin estat es troba la remodelació d’Alfons el Magnànim, entre Cristòbal de 
Moura i Llull. Berezi Elorrieta explica que per limitacions pressupostàries es va decidir 
prioritzar el segment de carrer que està actualment en obres. Per tant, des de Pla de Barris no 
està previst fer la remodelació de tot Alfons el Magnànim, desconeixen si altres operadors ho 
tenen previst.  
 
Sense més intervencions, es tanca la sessió. 
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Dades de la sessió: 
 

 

 
 
 

 
 


