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Presentació

L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya acorden desenvolupar el
Projecte d’Intervenció Integral del Maresme-Besòs, amb una dotació econòmica de 17.8M euros.
Aquest any 2016 és el darrer de l’aplicació d’aquesta col·laboració de les dues administracions.
Des de l’any 2013 els tres districtes de la «franja Besòs», Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí,
treballen de manera coordinada en l’impuls de mesures específiques per atendre aquests barris de
la llera del riu que han estat durament afectats per la crisi econòmica.
El nou govern de la ciutat elabora un programa estratègic per reconduir l’estat de precarietat social
en el que es troben els barris i municipis a banda i banda del riu Besòs. L’Ajuntament de Barcelona
presenta (desembre 2015) a la convocatòria EDUSI d’accions urbanes innovadores de la Comissió
Europea un Programa per aconseguir millorar l’ocupació i l’economia local de l’Eix Besòs.
El gener 2016 es realitzen dues jornades de treball sobre l’anàlisi d’aquesta zona. La primera,
formada pel conjunt de tècnics municipals dels ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs,
Santa Coloma, Montcada Reixach i Badalona; amb l’objectiu de compartir una primera visió del
conjunt geogràfic i sociodemogràfic d’aquest entorn on viuen al voltant de 900.000 de persones. La
segona, que va ajunt als tècnics de l’Ajuntament de Barcelona que havien elaborat el document de
Programa per a la convocatòria de subvencions de la Comissió Europea i que ara, corresponia
avançar en el disseny tècnic de l’aplicació de l’estratègia de canvi per a l’Eix Besòs.
És en aquest context de treball, que des del govern del Districte de Sant Martí s’elabora L’ Informe
Eix Besòs: barris Verneda-La Pau i Besòs-Maresme. Aquest document es presenta en el
moment actual de debat del PAD, per tal que contribueixi a fixar els objectius i pressupost que es
requeriran en aquest programa de canvi, focalitzat en els dos barris del nostre Districte amb una
població conjunta de 52.094 persones i la menor renda familiar disponible del Districte.
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Renda familiar disponible i
esperança de vida
Renda Familiar Disponible per càpita 2014
(70) El Besòs i el Maresme 58,9
(73) la Verneda la Pau 57,2
Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona

Esperança de vida
el Besòs i el Maresme 82,4
la verneda i la Pau 83,3
Font: Agència de Salut Pública de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

75,2 – 82,1
82,1 – 83,0
83,0 – 83,3
83,3 – 83,8
83,8 – 84,5
84,5 – 84,8
84,8 – 86,5
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Habitatge
Comunitats d’escala
l’Equip de Suport a les Comunitats de Veïns del Besòs es crea l'any 2012 , amb l’objectiu
d’intervenir per millorar l’organització de les comunitats d’escala.
Al 2015 s’ha intervingut en unes 180. Fins el moment, l’equip ha crescut amb nombre de
professionals i amb hores d’intervenció fent intervencions amb l’altre equip de prevenció –
SIEP Besòs (Servei d’Intervenció a l’Espai Públic del Besòs). Col·labora també l’Equip
d’intervenció en comunitats de veïns de Barcelona.
De tot aquest temps de treball es pot establir que existeixen unes variables que estan
afectant a la realitat de les comunitats de veïns











Densitat de població.
L’envelliment progressiu dels habitants.
Les diferències sòcio-culturals entre persones de diferents procedències
geogràfiques i de diferents cultures amb una diversitat de creences i visions
culturals condiciona la generació de mals entesos i desconfiances, així com
diferències en els usos dels espais i en els hàbits de convivència
Situacions de pobresa derivades de la crisi: famílies en atur i amb baixos o nuls
ingressos
Comunitats amb problemes de representativitat i/o baixa participació
Edificis que concentren diferents problemàtiques estructurals, manteniment, etc.
Actituds incíviques, enfortiment individualista enfront la comunitat
Poc o nul sentiment de pertinença, no responsabilitat cívico-ciutadana
Tràfic i consum de substàncies addictives.

De la diagnosi del nivell organitzatiu a 195 comunitats d’escala del barri del Besòs (maig
2015), corresponents al sector a l’est de la Rambla Prim, podem concloure que un 13%
presenta nivells significatius d’autoorganització com a comunitat veïnal, mentre que
l’altre 87% assumeix de forma col·lectiva les responsabilitats del manteniment i neteja
dels elements comuns dels seus edificis.
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Comunitat de tipus A: No hi ha cap tipus d’organització encara que existeixi algun referent. No es recullen
quotes. L’organització de la neteja és irregular i parcial. No hi ha gestió econòmica o es fa irregularment . No
fan reunió de referents. Actualment no es realitzen assemblees de comunitat. Assistència quasi nul·la en
assemblees anteriors. No hi ha sentiment comunitari
Comunitat de tipus B Existeix un grup organitzatiu en procés de consolidació. Es recullen quotes amb un 15%
de morositat. La neteja dels replans , es compleix aproximadament en un 50% o més. La neteja de la porteria
està organitzada, Gestió econòmica transparent amb poca comunicació, Realització de reunions de grup
organitzatiu sense periodicitat establerta, Realització d’assemblees amb la iniciativa del projecte. Assistència
a les assemblees amb representativitat ( la meitat +1). La majoria dels veïns mostren una actitud cívica però
manca participació
Comunitat de tipus C L’Òrgan de Govern està reconegut i formalitzat, Una majoria significativa paga la
quota. Neteja organitzada. Assumeix la seva responsabilitat aproximadament en un 70% als replans i es
manté net. Gestió econòmica amb comunicació i transparència. Es realitzen reunions a l’Òrgan de Govern
periòdicament. Realització d’assemblees per iniciativa dels veïns i recolzament del projecte. Assistència a les
assemblees d’un 55% a un 70% amb motivació dels veïns. La majoria dels veïns mostren una actitud cívica i
participativa però manca coresponsabilitat.
Comunitat de tipus D Existeix un Òrgan de Govern rotatiu. Paga la quota el 100% dels veïns. Neteja
organitzada. Assumeixen la seva responsabilitat aproximadament un 90% dels replans. Gestió econòmica
amb comunicació i transparència. S’exposa de forma autònoma i periòdicament als veïns. Es realitzen
periòdicament reunions d’Òrgan de Govern de forma autònoma. Realització de forma autònoma
d’assemblees distingint entre ordinàries i extraordinàries. Assistència a les assemblees de més del 60% amb
participació activa dels veïns. La Majoria dels veïns mostren una actitud cívica i participativa i es viu un
sentiment de coresponsabilitat. La comunicació és autònoma.

Habitatges buits i habitatges ocupats irregularment
Arran dels desnonaments generats per l’actual crisi econòmica, habitatges propietat
d’entitats bancàries i alguns de particulars han estat "ocupats" per famílies amb diferents
realitats i interessos.
En l’ocupació irregular, s’ha produït l’arribada d’ocupants que ràpidament s’han integrat en
l’escala i la comunitat del barri, mentre que un reduït grup, de perfil conflictiu, ha generat
problemes greus de convivència .
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Les ocupacions amb conflictivitat, que afecten a la convivència i fins i tot a la seguretat de
les persones (aproximadament uns 30 habitatges), són objecte de seguiment i intervenció
des de diferents espais i serveis (SIEP Besòs, cossos policials , centres educatius ...) situant
aquesta zona en altament sensible i on esmercem la mirada comunitària i l’abordatge
integral.
Quadre resum habitatges buits i habitatges ocupats irregularment

ocupats ocupats
Besòs / Verneda/
Maresme la Pau
propietat
particulars
bancs
entitats
PMHB
ADIGSA
N/S
Total

37
66
6
3
0
8
120

5
3
0
0
0
0
8

habitatges
total
buits
buits
total
buits i
hab.ocupats Besòs/
Verneda /
hab.buits ocupats
irregular
Maresme la Pau

42
69
6
3
0
8
128

47
70
1
1
3
7
129

5
3
0
0
0
0
8

52
73
1
1
3
7
137

94
142
7
4
6
15
265

Patologies estructurals
Les actuacions de rehabilitació per patologies estructurals a l’anomenat barri del Sud-Oest
del Besòs tenen el seu origen en el conveni signat l’any 1994 entre la Generalitat de
Catalunya i el Patronat Municipal de l’Habitatge, el Districte de Sant Martí i l’Associació de
Veïns del Besòs-Maresme, per a l’eliminació de l’aluminosi i la carbonatosi detectades al
conjunt d’edificis del barri.
L’objectiu d’aquest era afavorir la rehabilitació integral del barri, minimitzant alhora
l’import econòmic a repercutir sobre els veïns i veïnes. Així, el conveni recollia que
qualsevol comunitat de veïns podia acollir-se a aquest, per rehabilitar el seu edifici, amb les
següents condicions: el 60% del cost de l’obra anava a càrrec de la Generalitat de
Catalunya, el 25% a càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge i el 15% restant a càrrec
del conjunt de propietaris dels habitatges.
Al llarg d’aquests anys, acollits a aquest conveni, s’han rehabilitat un total de 364 escales
dels que s’han beneficiat 2.133 habitatges. La inversió total, fins al moment ha estat de
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13.526.330’63 € (8.115.798’38 € a càrrec de la Generalitat de Catalunya, 3.381.582’66 € a
càrrec del Patronat Municipal de l’Habitatge i 2.028.949’59 € càrrec dels veïns).
El conveni va expirar l’any 2013, no obstant, les parts es van comprometre a mantenir-ho
mentre quedessin edificis afectats. Així mateix, conscients del moment econòmic, es va
facilitar també un ajut de caràcter social pel que qualsevol veí del barri que es trobés en
dificultats econòmiques per fer front al pagament de la seva part proporcional del cost de
l’obra, pogués gaudir d’una subvenció del 100% de la seva part.
A novembre 2015, el nou govern del Districte de Sant Martí i el Patronat Municipal de
l’Habitatge acorden donar un nou impuls a la rehabilitació d’aquesta zona, fent possible
que quan la propietat d’un dels habitatges sigui il·localitzable i, per tant, l’aportació
econòmica de la comunitat es insuficient, el Districte analitzarà la situació i si està
justificat, podrà arribar a assumir la despesa corresponent a aquest habitatge.
Hores d’ara, resten encara 122 escales per rehabilitar per les que caldria una inversió
mitjana de 142.512,48 € per escala (15% per part de la comunitat de propietaris).

Accessibilitat i ascensors
L’any 2011 es posa en marxa la campanya per a la Instal·lació d’ascensors a la ciutat de
Barcelona, l’objectiu de la qual es afavorir la millora de l’accessibilitat i la instal·lació
d’ascensors als edificis de Barcelona que no en disposin.
La campanya, originalment, suposava donar un ajut econòmic per a la instal·lació
d’ascensors d’un 60% del cost de l’obra amb un topall de 6.000 € per habitatge, més un
10% complementari sobre el total anterior, al ser considerat el barri de Besòs un conjunt
d’especial interès. Aquesta ja incloïa la possibilitat, per aquells veïns que no poguessin fer
front a la seva part, d’accedir a un ajut social que representava el 100 % del cost del seu
import.
Des de l’inici de la campanya, al Barri de Besòs s’han instal·lat un total de 11 ascensors, que
han beneficiat a 132 habitatges. La subvenció atorgada ha estat de 871.200 €.
Tot i que al llarg dels anys, des de la seva aprovació, la campanya ha anat modificant les
condicions d’accés i el percentatge de subvenció, per a determinats barris, entre els que
s’inclou el de Besòs-Maresme, han mantingut, durant aquest temps les condicions originals
de la campanya. Així mateix, i donades les dificultats constructives per a la instal·lació
d’ascensors en determinats edificis del barri, es va desenvolupar i aprovar un Pla de Millora
Urbana pel que es permetia la instal·lació d’ascensors per fora dels edificis.
Actualment restarien un total de 121 edificis sense ascensor, dels quals uns 86 tenen una
important complexitat constructiva: amb impacte a l’interior dels propis habitatges privats,
creació de passarel.la interior, o fins i tot, la construcció d’una nova escala d’accés.
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Situació intervenció patologies estructurals edificis el Besòs i el Maresme

Habitatge
Línies de treball

1Acord PMHB i Districte (nov 2015) per reiniciar la rehabilitació estructural i
d’accesibilitat en els edificis del barri Besòs.

2 Regularització dels habitatges ocupats per famílies amb necessitats socials.
D’acord amb els criteris d’assignació d’habitatges definits per a famílies en situació
d’emergència social.

3 Aconseguir la gestió triennal dels habitatges buits, propietat de bancs, per tal
d’assignar a famílies amb necessitats d'emergència social.
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Educació

El Besòs / Maresme, 13% població amb nivell insuficient d’instrucció i el 60% només arriben a
estudis obligatoris.
La Verneda i la Pau; 13% població amb nivell insuficient d’instrucció i el 54% només arriben a
estudis obligatoris.
Font: Consorci d’Educació de Barcelona –any 2014.
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17 centres públics i 3 de concertats
Als barris de Besòs - Maresme i Verneda - La Pau trobem 6 centres públics d’educació infantil de
primer cicle, 11 centres públics i concertats d’educació infantil de segon cicle i primària, 6 centres
públics i concertats d’ESO, 4 centres públics i concertats de batxillerat, 2 centres públics que
ofereixen programes de formació inserció , 1 centre d’educació especial i alguns ensenyaments de
de formació d’adults al Besòs - Maresme del Centre de Formació d’Adults “Montserrat Roig” (amb
seu al barri del Poblenou).
El Consorci d’Educació de Barcelona classifica la complexitat dels centres amb una baremació 1-5,
on 5 és l’indicador de màxima complexitat. Amb aquests barris trobem:
tres centres en un índex de complexitat 5.
quatre centres en un índex de complexitat 4.
quatre centres en un índex de complexitat 3.
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Els centres educatius i els seus projectes.
Educació infantil de primer cicle pública







Llar Infants Cascavell, Carrer Perpinyà 22-28
EBM El Gronxador, Rambla Prim 215
EBM La Verneda de Sant Martí, Carrer Josep Miret 22
EBM Margalló, Carrer Concili de Trento 249
La Pau de la FEP, Carrer Concili de Trento 293-299
Llar Infants El Vuit, Via Trajana 24

Escoles Públiques
 Escola Joaquim Ruyra, Carrer Llull 377
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb dues línies de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 418.
El centre disposa d’un professor per l’aula d’acollida, de 24 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials i un 48,8% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: agenda 21, TEI, tutoria entre iguals, Èxit 1.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.

 Escola Concepció Arenal, Carrer Cristóbal de Moura 240
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 215.
El centre disposa d’un professor per l’aula d’acollida, de 29 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials.
Projecte per a l’èxit educatiu en la franja Besòs (Escoles Concepció Arenal i Eduard Marquina)
És un centre amb jornada compactada des del curs 2013-14-.
A les tardes es realitzen activitats no formals (activitats pedagògiques complementàries, activitats
artístiques i activitats esportives).
Projectes: Magnet amb l’Institut de Ciències del Mar, ILEC. Impuls a la Lectura, Programa Èxit -1, de
reforç escolar dirigit a l’alumnat de 5è i 6è, activitats esportives diverses, programa MUS-e,
programa Corals del Besòs, impuls a la lectura, Agenda 21, Programa TEI i tutoria entre iguals,
convivim esportivament ( P3 a 6è: iniciació esportiva, ball modern, handbol i criquet).
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar..

 Escola Eduard Marquina, Carrer Jaume Huguet 22
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 185.
El centre disposa d’un professor per l’aula d’acollida, de 32 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials.
Projecte per a l’èxit educatiu en la franja Besòs (Escoles Concepció Arenal i Eduard Marquina)
A les tardes es realitzen activitats no formals (activitats pedagògiques complementàries, activitats
artístiques i activitats esportives).
Projectes: projecte Magnet amb l’Institut de Ciències del Mar, ILEC. Impuls a la Lectura, programa
Èxit -1, de reforç escolar dirigit a l’alumnat de 5è i 6è, activitats esportives diverses, Programa MUSe, Programa Corals del Besòs, impuls a la lectura, Agenda 21, comerç a les escoles, programa TEI,
Tutoria entre iguals, convivim esportivament (P3 a 6è: iniciació esportiva, ball modern, handbol i
criquet).
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Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.
Patis oberts, tots els diumenges al matí amb una proposta d’activitats de dinamització educativa.

 Escola Prim, Carrer Bernat Metge 20
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P4 a 6è i amb un grup a P3. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 360.
El centre disposa d’1’5 professors per l’aula d’acollida, de 40 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials i un 46,7% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: Impuls a la lectura i el TEI , tutoria entre iguals i programa de Corals al Besòs.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.
L’AMPA va rebre subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, convocatòria ordinària del 2015.

 Escola La Pau, Carrer Extremadura 15
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 165.
El centre disposa d’0’5 professors per l’aula d’acollida, de 49 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials i un 50,3% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: impuls a la lectura, el TEI, Tutoria entre iguals, l’agenda 21 i el comerç a les escoles,
programa Èxit 1.
Patis oberts, tots els dissabtes al matí amb una proposta d’activitats de dinamització educativa.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.
L’AMPA va rebre subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, convocatòria ordinària del 2015.

 Escola La Palmera, Carrer Concili de Trento 253
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola de dues línies de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 449.
El centre disposa de 29 hores setmanals de monitoratge per alumnes amb necessitats especials i un
24,3% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: Impuls a la lectura, Agenda 21 i el TEI, tutoria entre iguals, programa Èxit 1, la seva
participació en les trobades d’atletisme i de floorball del Districte.
L’AMPA va rebre subvenció de l’Ajuntament de Barcelona dins la convocatòria ordinària del 2015.

 Escola Els Horts, Rambla Prim 217
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P3 a 6è. Curs 2014-15 nombre total d’alumnes 222.
El centre disposa de 25 hores setmanals de monitoratge per alumnes amb necessitats especials i un
32,9% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: Agenda 21, el TEI, tutoria enter iguals i el comerç a les escoles, programa Èxit 1,
participació en les trobades de floorball del Districte.
L’AMPA d’aquest centre va rebre subvenció de l’Ajuntament de Barcelona dins la convocatòria
ordinària del 2015.

 Escola l’Arc de Sant Martí, Carrer Almacelles 1-11
Educació Infantil de segon cicle i Primària.
Escola amb una línia de P3 a 6è, excepte a P4 que no hi ha cap grup. Curs 2014-15 nombre total
d’alumnes 137.
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El centre disposa de mig professor per l’aula d’acollida, de 4 hores setmanals de monitoratge per
alumnes amb necessitats especials i un 32,1% del seu alumnat rep ajuts per menjador.
Projectes: impuls a la lectura, comerç a les escoles, Agenda 21, Èxit 1 i la seva participació a les
trobades d’atletisme del Districte.

Instituts Públics
 Institut Barri Besòs, Carrer Josep Pla 40
Secundària i Batxillerat.
Institut amb tres línies de 1r a 4t de la ESO.
El centre fa jornada compactada i no disposa de menjador ni de cap centre alternatiu per aquest
servei, compta amb 1,5 professors per l’aula d’acollida, disposa de 7 hores setmanals de
monitoratge per alumnes amb necessitats especials i amb un tècnic d’integració social.
Els índex d’absentisme menors al 5% són de 6,43% i menors del 25% són de 4,34%.
Projectes: Èxit 2, col·laboren amb el Pla Jove del Districte i participen en el projecte de vida
professional, ProVP, dins les activitats extraescolars ofereixen l’Èxit 1 i la Coral del Besòs.
Biblioteca oberta al barri, col·laboració de l’IES/IMEB i Districte, s’ofereix un espai d’estudi totes les
tardes, ampliant l’horari a dissabtes.
Patis oberts, tots els dissabtes al matí amb una proposta d’activitats de dinamització educativa.
Diversificació curricular, conveni amb el Districte de Sant Martí per realitzar estades formatives en
empreses que complementen la formació de l’alumnat del centre.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.

 Institut Rambla Prim, Carrer Cristóbal de Moura 223
Secundària, Batxillerat, FP i Programes de Formació Inserció.
Institut amb una línia a 1r i 2n d’ESO i amb dues línies a 3r i 4r de la ESO.
El centre fa jornada compactada i no disposa de menjador ni de cap centre alternatiu per aquest
servei, compta amb un professor per l’aula d’acollida, disposa de 6 hores setmanals de monitoratge
per alumnes amb necessitats especials.
Els índex d’absentisme menors al 5% són de 9,83 % i menors del 25% són de 8%.
Projectes: programa Èxit 2, en l’Agenda 21, col•laboren amb el Pla Jove del Districte i participen en
el projecte de vida professional, ProVP, dins les activitats extraescolars ofereixen l’Èxit 1, la Coral
del Besòs i les trobades d’Atletisme del Districte.
Diversificació curricular, conveni amb el Districte de Sant Martí per a realitzar estades formatives
en empreses que complementen la formació de l’alumnat del centre.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.

 Institut Bernat Metge, Carrer Menorca 55
Secundària i Batxillerat.
Institut amb tres línies de 1r a 4t de la ESO.
El centre no fa jornada compactada i no disposa de menjador ni de cap centre alternatiu per aquest
servei, compta amb un professor per l’aula d’acollida.
Els índex d’absentisme menors al 5% són de 13,67 % i menors del 25% són de 6%.
Projectes: Agenda 21, de l’Audiència Pública del Districte, col•laboren amb el Pla Jove del Districte i
projecte de vida professional, ProVP.
Patis oberts, tots els dissabtes al matí amb una proposta d’activitats de dinamització educativa.
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 Institut Salvador Seguí, Carrer Santander 7-9
Secundària. Cicles formatius d’imatge personal, sanitat, serveis socioculturals i a la comunitat.
Programes de Formació i Inserció. Formació Professional dual.
1.300 alumnes de FP

Centres Concertats
 Sagrat Cor Besòs, Carrer Lluís Borrassà 16
Educació Infantil de segon cicle, Primària , Secundària.
Centre amb dues línies de P3 a 4t de la ESO.
El centre disposa de 40 hores setmanals de zeladors per alumnes amb necessitats especials i un
14,3% del seu alumnat rep beques de menjador. Els índex d’absentisme menors al 5% són de 3,37%
i menors del 25% són de 3,2%.
Participen de l’Agenda 21 i del projecte de Corals del Besòs dins les activitats extraescolars.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.
Subvenció AMPA, va rebre subvenció de l’Ajuntament de Barcelona del 2015.

 San Gabriel, Gran Via Corts Catalanes 1192-1196
Educació Infantil de segon cicle, Primària , Secundària.
Centre amb dues línies de P3 a 4t de la ESO.
El centre disposa de 16 hores setmanals de zeladors per alumnes amb necessitats especials i un
4,4% del seu alumnat rep beques de menjador. Els índex d’absentisme menors al 5% són de 0,14% i
menors del 25% són de 4,46%.
Participen de l’Agenda 21 i del projecte de Corals del Besòs dins les activitats extraescolars.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar.

 Santa Maria dels Apòstols, Rambla Prim 146-152
Primària, Secundària i Batxillerat.
Centre amb una línia de 1r a 6è, tres línies a 1r, 3r i 4t de la ESO i dues línies a 2n de la ESO.
El centre disposa de 10 hores setmanals de zeladors per alumnes amb necessitats especials i un
4,5% del seu alumnat rep beques de menjador. Els índex d’absentisme menors al 5% són de 3,63% i
menors del 25% són de 3,7%.
Participen de l’Agenda 21, col•laboren amb el Pla Jove del Districte, i participen del projecte de
Corals del Besòs dins les activitats extraescolars.
Conveni amb el Districte de Sant Martí per donar suport a les famílies en les despeses de les
sortides o el material escolar
Subvenció AMPA, convocatòria ordinària del 2015.

 La Pau de la FEP, Carrer Concili de Trento 293-299
Educació Infantil de segon cicle.
Centre amb una línia de P3 a P5

Centres de Formació d’Adults
 Montserrat Roig
Aquest CFA té dues seus la del barri del Poblenou i la del bari del Besòs, tenint en aquesta segona
una oferta formativa que comprèn nivells inicials de llengües –català, castellà i anglès-, informàtica,
instrumentals i alfabetització.
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Educació
Línies de treball

4 Especialització de l’Institut Prim amb cicles formatius mitjà i superior, i
programes d’acció social

5 Ampliar el programa de tardes educatives a les escoles Prim i La Pau
6 Establir programa de menjador escolar per alumnes de primer i segon
de secundària.

7 Consolidació i ampliació de l’esport escolar i el projecte música a les
escoles (corals i banda)

8 Donar suport per la creació d’associacions de pares i mares a cada una de les
escoles.
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Ocupació
Atur registrat sobre la població de 16-64 anys (%) Desembre de 2015
Barcelona: 8.6
El Besòs i el Maresme 12,1
La Verneda la Pau 11,1
Font: Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona
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Ocupació
Programes en funcionament

Als barris Besòs, La Verneda i La Pau existeixen iniciatives associatives de suport a les persones en
atur amb les que el districte treballa dissenyant actuacions concretes de suport a la inserció laoral;
són el Centre de Sant Martí, Aturats en moviment de l’Associació de veïns La Pau i l’Associació
T’acompanyem. Amb aquestes Entitats es manté una elació constant per identificar, proposar i
executar actuacions concretes en els camps de la formació i programes d’acompanyament a la
inserció.
D’altra banda, cal esmentar l’acord de col·laboració amb l’Associació Fòrum District que aplega els
principals hotels del Districte de Sant Martí. Fòrum District i el Districte realitzen un programa de
foment de la responsabilitat social empresarial dels hotels consistents en el foment de la inserció
laboral de persones aturades en risc d’exclusió social dels barris de Sant Martí. L’acord de
col·laboració consisteix en una aportació econòmica del Districte per la prospecció dels hotels de la
zona, la determinació de possibles llocs de treball susceptibles de ser ocupats per persones
aturades del districte i el foment d’accions d’inserció i programes de formació.
El districte també treballa en programes d’inserció laboral amb Entitats d’economia social que
actuen en el seu àmbit territorial, així són destacables els programes compartits d’inserció amb la
Fundació Trinijove i la cooperativa d’iniciativa social Biciclot sccl.

Programes de formació:
Programa de Garantia juvenil en col·laboració amb la Fundació TriniJove, el Departament
d’Empresa i Ocupació i la Universitat UPC. Formació de 25 joves com a tècnics de
revalorització d’ordinadors i mòbils.
Acords de col·laboració amb l’ESHOB –Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. Per a la
formació professionalitzadora en el sector de l’Hostaleria.
Programes de formació amb la cooperativa d’iniciativa social Biciclot sccl.
Programes d’orientació:
Dona Nouvinguda: sessions grupals i acompanyament individualitzat adreçat a dones
immigrades on se’ls facilita informació general i suport per a la seva inserció laboral
Activitats de promoció de l’ocupació donant suport al programa Treball als Barris.
Dispositiu promoció ocupació Barcelona Activa.
Programes d’orientació professional i assessorament amb la cooperativa Barabara sccl.
Programes d’ocupació:
Plans d’ocupació anuals, entorn de 30 anuals.
Programes de col·laboració públic-privada:
Fòrum-District. Programa de col·laboració públic-privat de foment de l’ocupació en el sector
de l’Hostaleria.
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Ocupació
Línies de treball

9 Programa de plans d’ocupació específic per a les persones en atur
dels barris de Verneda i La Pau i el Besòs i Maresme

10 Programa de formació i ocupació per la inserció laboral amb
col·laboració de Fòrum District (Escola d’Hosteleria, CCIB i hotels
del Districte)

11 Programes d’Ocupacó i treball de rehabilitació i energies
renovables, escoles tallers i cases d’ofici, lligats a la recuperació
de pisos buits al Besòs
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Serveis públics s
Equipaments i Serveis als barris de Besòs-Maresme

Biblioteques (2)
Biblioteca pública Ramón Alòs-Moner
Biblioteca Besòs

Centre Cívic del Besòs
Casals infantils i de barri Espais
(4)
Casal infantil municipal Sant Martí
Casal de barri Besòs
Espai Municipal Carmen Gómez
Espai Familiar la Vela

Pista municipal esportiva Rambla Prim
Complex esportiu municipal Maresme
Camp de futbol municipal Maresme

Serveis Socials (1)
Centre de Serveis Socials del Besòs

Centres de Salut (2)
ABS 10D Besòs
Centre Fòrum del Parc de Salut Mar

Mercat Municipal (1)
Casal de la gent gran (1)

Mercat del Besòs

Casal de gent gran Joan Maragall

Equipaments esportius (4)

Museu (1)
Museu Blau

Espai Poliesportiu municipal Francesc
Abad

Equipaments i Serveis als barris de la Verneda la Pau
Ludoteques (1)
Ciber Aula

Mercats municipals (1)
Mercat de Sant Martí

Casals infantils (1)
Casal infantil municipal el Drac

Casals gent gran (1)
Casal de gent gran Verneda Alta

Instal·lacions esportives (3)
Circuit esportiu urbà Ronda Sant
Martí/Rambla Prim
Complex esportiu municipal la Verneda
Pista poliesportiva municipal La Palmera

Casals de barri i Espais (4)
Casal de barri La Palmera
Casal de barri La Pau
Espai Municipal Via Trajana
Casal de barri Verneda

Equips de salut/ABS (1)
ABS 10L la Pau

18

Serveis públics
Línies de treball

12 Equipaments oberts durant tot l’any. Àpats en companyia obert els 365 dies
en els Casals de gent gran de Maragall i Verneda

13 Programa d’activitats a l’estiu en places i equipaments.
14 Creació del servei d’espai familiar, atenció integral a famílies
15 Consolidació del conveni amb la cooperativa Gregal pel funcionament
diari del menjador social. Actuació d’ampliació del local.

16 Ampliació del casal de barri de la Verneda
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Teixit urbà i equipaments

Aquesta zona té la Rambla Prim com a eix vertebrador urbanístic, i està compost per
edificacions d’habitatges, construïdes en paràmetres de volumetria específica, una
zona industrial en la part nord, així com tota una part inclosa dins del planejament de
22@.
Els habitatges són, en la seva major part, construccions dels anys 1950 que moltes
vegades no disposen d’ascensor, i amb un important nivell de deteriorament. Una part
d’aquests habitatges corresponen a promocions públiques d’habitatge protegit.
El sector industrial està patint la desaparició de moltes activitats, que propicien
l’abandonament de naus que queden en desús.
Respecte a la part de 22@, està en la seva major part pendent de transformació, amb
el que ens tornem a trobar amb naus i solars sense edificar sense ús, o carrers sense
continuïtat, pendents de la transformació marcada pel planejament.
Aquesta suma de condicionants urbanístics afecten a tota la zona en el seu global,
donant-li un caràcter de zona perifèrica a mig desenvolupament.
Per tal de realitzar una intervenció global, seria necessari tractar l’espai urbà com un
més dels condicionants que puguin coadjuvar a la integració plena d’aquest sector dins
de la ciutat de Barcelona.
Ens trobaríem en 3 zones diferenciades les diferents característiques de l’espai urbà
existent, que requeririen mesures de millora individualitzades:
-

Per sobre de la Rambla Guipúscoa.
Aquesta es una zona pendent de transformació, tant per ús d’habitatge, com
per part de l’ús industrial.
En aquesta zona les mesures haurien de ser per tal de finalitzar la
transformació, així com per reformar els carrers en les zones industrials
consolidades, que actualment no disposen de voreres en molts casos. També
seria necessària una actuació sobre els solars buits mentre no es consolidi la
seva edificació.
Una actuació rellevant dins d’aquest espai seria la reforma del pont de
Santander, amb la reordenació viària en la cruïlla de Santander amb Via
Trajana. Caldria igualment estudiar una nova connexió entre Trajana (part de
Sant Adrià) i Verneda a través del corredor del solar de l’antiga planta de
Cobega

-

Entre Gran Via i Rambla Guipúscoa.
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En aquesta zona la edificació majoritària correspon a habitatge, i en general
l’estat de l’espai públic es correcte. S'hauria d'incidir en el manteniment de
l’espai públic i amb millores en àmbits puntuals.

-

Per sota de la Gran Via.
En aquesta zona s'hauria d’actuar des de dos vessants diferents.
a) Entre l’eix dels carrers Cantàbria-Josep Pla i la Rambla Prim, on caldria
executar el planejament, obrir els carrers actualment tancats, com Marroc i
Bolivia, i dignificar els espais sense edificar, així com les naus pendents de
transformació, fins el moment en que es produeixi la transformació definitiva.
b) Entre Rambla Prim i el límit de Barcelona, on la edificació d’habitatge està
consolidada. S'hauria de dignificar l’espai públic, amb actuacions tant a nivell
de carrer com a interiors d’illa.
En aquest cas es molt important aquesta urbanització en interior d’illa,
adequant les necessitats dels residents a espais relacionals amb diferents usos,
que poguessin dinamitzar l’entorn tant a nivell social com comercial.
Una actuació a destacar seria la urbanització de la plaça Palerm, sense deixar
de banda altres places del voltant, que s'haurien d’adaptar també a les
necessitats relacionals dels residents, així com a la elaboració de projectes que
puguin dinamitzar el comerç de la zona i crear una estructura associativa que
provoqui orgull de barri i cohesió social.
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Les Casetes de Maresme, Pere IV, Rambla Prim i Marroc
1961 s’aprova definitivament el Pla Parcial de Llevant-Sud que delimita el Polígon 22
que afecta totes aquestes prcel.les.
1967 es va aprovar definitivament el projecte de reparcel.lació del Polígon 22. El PGM
de 1976 va qualificar l’àrea del Poligon 22 amb les qualificacions 18, 7b 5 i 6a. El 13 de
març de 1980 es va aprovar definitivament el Projecte de Delimitació de l’Unitat
d’Actuació, per expropiació, de dos sectors situats en el Polígon 22 del Pla Parcial de
Llevant-Sud.
-

Front c/Maresme, Bolívia i Auger. Superficie: 3.247,26 m2 i
c/Pere IV i Prim. Superfície: 1.500 m2.

El 17 de juny de 1994 es va aprovar inicialment el Pla Especial d’ordenació de l’àmbit
delimitat per la Rambla Prim i els carrers Marroc, Maresme i Paraguai.
65 anys després, l’estat d’aquest entorn segueix sense gairebé cap mena de
variabilitat.
La tardor de 2015, la Comissió de Patrimoni del Districte planteja estudiar la protecció
d’aquest conjunt residencial singular.
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Espai públic i equipaments
Línies de treball

17 Anàlisi estructural de l’antic cinema Pere IV. Definició d’usos i pla funcional.

18 Urbanització plaça Palerm amb participació veïnal.
19 Remodelació de l’espai comunitari de les petanques de Via Trajana.
20 Projecte urbanístic per una nova comunicació del carrer Santander al
seu pas sobre les vies del tren.

21 Millores mercat municipal Besòs .
22 Inici d'estudis d'estudis i actuacions per a la possible protecció urbanística del
conjunt d'habitatges casetes de Maresme-Pere IV- Rambla Prim-Marroc
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Comunitat diversa, identitats plurals
El barri del Besòs-Maresme és un dels barris de la ciutat amb major nombre de
persones estrangeres, 23% de població, el cinquè barri de la ciutat amb major pes
relatiu de persones residents estrangers. Les nacionalitats amb un major pes són les de
Pakistan, el Marroc i la Xina.
En el barri de Verneda-La Pau, els estrangers són un 10% i les principals nacionalitats
són de la Xina, Pakistan i l'Equador.
EL Pla comunitari Besòs i Maresme treballa per tal de crear i consolidar una comunitat
d’entitats veïnals que s’encarreguin de donar fortalesa de comunitat. S’estructura per
taules de treball: grup comunitari, secretariat, comissió de convivència , comissió de
dones, comissió educació per la salut, comissió fira entitats i serveis, taula jove, xarxa
solidaria, comissió institucional.
El Pla comunitari també realitza una important tasca de dinamització del col·lectiu
d’ètnia gitana del barri estructurant activitats amb els infants que estan en les zones
d’espai públic.
Convivència. L’espai públic i comunitats de veïns. Projectes en funcionament
 Programa “El barri un lloc de trobada”
 SIEP: Servei d’Intervenció a l’Espai Públic, per tal d’atendre preventivament les
situacions de conflicte.
 Obertura dels equipaments municipals i activitats a l’espai públic durant l’estiu
 Patis Oberts a l’IES Besos i Escola Marquina
 Serveis Intervenció comunitats d’escales
 Agents cívics a través de contractació de plans d’ocupació.

Comunitat diversa, identitats plurals
Linies de treball

23 Recull de la memòria sobre el procés de creació i desenvolupament dels
barris. Històries orals de vida. Arxiu fotogràfic de famílies.

24 Visibilització del críquet femení i masculí com a identitat de la comunitat
pakistanesa

25 Consolidar el Pla comunitari del Besòs/Maresme i creació del de Verneda/La
Pau
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Governançaaaaaaaa

AV LA PAU

AV LA PALMERA
CENTRE



CASAL
VERNEDA
ALTA

AV LA VERNEDA


ASME

AV VIA TRAJANA

COORDINADORA EIX RIM
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ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL
ART SANT MARTÍ



CF0P SANT MARTÍ



CORAL LA PAU



ACR LA PAU



ASSOCIACIÓ ALUMNES
ESCOLA D’ADULTS L



ENTITAT ROCIERA LA PAU



ACR LA PALMERA



ASSOCIACIÓ COMERCIANTS
MERCAT SANT MARTÍ



CLUB PETANCA SANT MARTÍ



AGRUPACIÓ PATI VERNEDA



EIX COMERCIAL SANT MARTÍ



AGRUPACIÓ PETANCA MONTSENY



ASSOCIACIÓ LLIBRES LLIURES



CORAL LA FLAMA



AGRUPACIÓ MUSICAL DEL TAXI



ASSOCIACIÓ D’ART CULTURAL I
CIÈNCIA



LA TELA DE PENÉLOPE



DONES MANUALITATS



CLUB PETANCA TRAJANA



COMISSIÓ DE FESTES

Teixit social al barri de la Verneda i La Pau
AAVV la Pau
Programa d’activitats des de l’equipament públic del Piramidón: Espai Jove de l’Associació de
veïns. Tallers de gimnàstica per la gent gran. Tallers de memòria. Reforç escolar. Horts urbans.
Col·laboració amb la Coordinadora de l’Eix Prim per l’acte del dia de la dona. Col·laboració
amb la Coordinadora de l’Eix Prim per l’acte de cavalcada de reis. Projectes subvencionats
(2015): Festa major. Funcionament ordinari. Foment de la participació cultural popular i
tradicional. Aturats en moviment. Vocalia de la dona i gent gran.
AAVV La Palmera Centre
Col·laboració amb la Coordinadora de l’Eix Prim per l’acte del dia de la dona. Col·laboració
amb la Coordinadora de l’Eix Prim per l’acte de cavalcada de reis. Projectes subvencionats
2015: Festa major i calendari festiu. Projecte de recollida de joguines per reis per a infants
desafavorits amb ACR la Pau, l’ AAVV la Verneda, l’Eix comercial Sant Martí i l’Associació
cultural i social art Sant Martí. Projecte de dinamització de la Rambla Guipúscoa. Xarxes
associatives (suport a les activitats esportives, escola de sardanes)
AAVV La Verneda
Programa d’activitats des del casal de barri Verneda (2015).Projectes subvencionats (2015):
Taller gent gran i festes. Funcionament ordinari de l’associació.
AAVV Via Trajana
Programa dinamització de la Via Trajana. Col·laboració amb festa major i calendari festiu.
Projectes subvencionats (2015): Projecte la cultura com a instrument d’unió i convivència
veïnal. Funcionament ordinari
Coordinadora de l’Eix Prim (2n ordre)
Formada per les AAVV i diverses entitats de l’Eix Prim. Acte del dia de la dona. Cavalcada de
Reis de l’Eix Prim. Activitat de castanyada. Projectes subvencionats (2015): Administració
cultural comunitària.
ACR La Palmera. Programa d’activitats des del Casal de barri la Palmera.
ACR La Pau. Programa d’activitats de del Casal de barri la Pau. Projectes subvencionats
(2015): Tercer campionat de Karate ACR La Pau. Gimnàstica per a la gent gran. Seminari de
defensa personal per dones. Karate federat. Infants somrients.
Agrupació Musical del Taxi. Banda de música
Agrupació patí Verneda. Associació de patinadors/es. Projectes subvencionats (2015):
Foment de la pràctica de patinatge artístic a Sant Martí.
Associació Comerciants Mercat Sant Martí.: Activitats de dinamització de comerciants
Eix Comercial Sant Martí.: Activitats de dinamització comercial.
Associació d’alumnes Escola d’Adults La Pau. Activitats de calendari festiu. Projectes
subvencionats (2015): Festes populars i tradicionals
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Associació Sant Martí Esport (ASME). Gestió de l’equipament Poliesportiu Verneda. Projectes
subvencionats (2015): Jornades reivindicatives contra la violència de gènere. 11è torneig línia hoquei la
Pau del districte de Sant Martí. Festa cloenda campus esportiu solidari la Pau. Trobada esportiva de la
gent gran del districte de Sant Martí. Trobada escoles esportives districte Sant Martí. 21è interclubs de
gimnàstica rítmica. Foment de la pràctica esportiva i els valors.

Associació casal d’avis la Verneda. Dinamització de la gent gran. Projectes subvencionats
(2015): Gestió i dinamització del casal gent gran Verneda alta.
Centre cultural de formació i ocupació professional Sant Martí. Activitats de formació i
ocupació persones aturades. Suport a les campanyes de repartiment d’aliments. Projectes
subvencionats (2015): Inclusió social i oportunitats per a joves de 16 a 24 anys.
Club de petanca la Palmera. Activitats esportives entorn la petanca
Club de petanca Trajana. Activitats esportives entorn la petanca. Projectes subvencionats (2015):
Promoció d’una nova sexta divisió.
Club de petanca el Montseny. Activitats esportives entorn la petanca. Projectes subvencionats
(2015): Pràctica i promoció del joc d ela petanca.
Comissió festes Via Trajana. Dinamització de festa major i calendari festiu. Projectes
subvencionats (2015): Calendari festiu Via Trajana.
Coral la Flama. Cant coral. Projectes subvencionats (2015): Dinamització Associació Coral La
Flama.

Coral Montseny. Cant coral.
Coral La Pau. Cant coral.
Llibres lliures. Llibreria gratuïta. Activitats entorn la lectura.
Associació d’Art Cultural i Ciència (AACC). Associació d’artistes. Difusió de l’art.
Associació cultural i social art Sant Martí. Activitats socioculturals diverses. Projectes
subvencionats (2015): Concert solidari. Foment de la cultura catalana i tradicions.
La Tela de Penélope. Grup de dones. Activitats diverses, manualitats i altres. Projectes
subvencionats (2015): Atenció social de la dona.
Entitat Rociera La Pau . Organitzen el Rocío.
Dones de l’art - Trajana. Activitats entorn les manualitats. Projectes subvencionats (2015): Espai
artístic de dones.
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Teixit social al barri del Besòs i el Maresme



ASSOCIACIÓ
CASAL AVIS JOAN
MARAGALL



LA CENTRAL DEL
CIRC



EN XARXA PLA
DESENVOLUPAME
NT COMUNITARI

AV BESÒS



AMICS DE LA RAMBLA PRIM



CAU BESÒS



ASSOCIACIÓ HISPANO RUSA UN
MUNDO ABIERTO



ASSOCIACIÓ AMBAR PRIM



ESCOLA GREGAL



ASSOCIACIÓ BOTIGUERS DEL
BESÒS



ASSOCIACIÓ COMERCIANTS
XAVIER NOGUÉS



ASSOCIACIÓ MARTINET
SOLIDARI



CASA DE CEUTA



ASSOCIACIÓ ZONA FÒRUM



CD PUJADAS

AV MARESME
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AAVV el Besòs
Programa de suport a les diverses activitats que es desenvolupen en el barri (carnestoltes,
aniversari del Cau...) Des de fa anys porten la gestió de l’espai esportiu Francesc Abad
Projectes subvencionats (2015): Activitats i festes tradicionals. Esport per a tot el barri
(vinculada a la gestió espai esportiu Francesc Abad). Programa “Participem”. Funcionament
ordinari.
AAVV Maresme
Activitats del calendari festiu. Dóna suport a diverses activitats que es desenvolupen al barri.
Projectes subvencionats (2015): Projecte d’activitats 2015. Funcionament ordinari.
Associació Zona Fòrum
Treballen per la millora del barri, front els possibles efectes negatius de determinades activitats
que es celebren a l’espai Fòrum. Projectes subvencionats (2015): Gestió de solucions a
l’incivisme.
Amics de la Rambla Prim. Foment d’activitats de millora entorn Rambla Prim.
Associació cultural hispano-rusa mundo abierto. Concentra l’activitat en una jornada anual
intercultural.
Àmbar Prim. Associació de dones. Realitzen tallers d’arts plàstiques i costura. Participen en
altres actes del barri, com ara la festa del 8 de març i activitats del pla comunitari. Projectes
subvencionats (2015): Cultura per a les dones.
Associació infantil i juvenil Sant Paulí de Nola. Esplai, educació en el lleure per infants del
barri. Projectes subvencionats (2015): Curs d’esplai Sant Paulí.
Cau del Besòs. Esplai educació en el lleure per infants del barri. Subvencionat 2015.
Associació casal d’avis Joan Maragall. Dinamització d’activitats al casal d’avis. Projectes
subvencionats (2015): Dinamització, promoció i atenció a la gent gran.
Associació Enxarxa Pla comunitari del Besòs. Gestió del Pla de desenvolupament comunitari del
Besòs. Projectes subvencionats (2015): Pla comunitari del Besòs.
Associació Casa de Ceuta en Barcelona. Activitats vinculades amb la cultura de la ciutat autònoma
de Ceuta. Projectes subvencionats (2015): Celebració dia de Ceuta en Barcelona.
Botiguers del Besòs. Activitats de dinamització del comerç del Besòs. Projectes subvencionats
(2015): Sant Jordi. Castanyada. Tasta Tapes.
Associació Comerciants Xavier Nogués . Activitats de dinamització comercial en la seva zona
d’influència.

Escola Gregal sccl. Gestió menjador solidari. Projectes subvencionats (2015): Comedor solidario.
Martinet solidari. Accions de formació i difusió cultural adreçades prioritàriament a persones jubilades
.Projectes subvencionats (2015): Tomb per la cultura.
Club Deportivo Pujadas. Promoció esportiva. Futbol.
Central del circ. Escola de circ i activitats de foment del circ.
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Altres entitats amb activitat als barris del Besòs-Maresme i la Verneda-la Pau.
Fundació Trinijove. Entitat d’economia social i empresa d’inserció. Entitat col3laboradora del districte i
de la ciutat en projectes de formació, ocupació i emprenedoria per a col·lectius amb especials dificultats.

Fundació Futur. Entitat de l’economia social i empresa d’inserció de càtering i botigues de menjar
preparat. Tenen nau de producció a via Trajana. Col·laboren amb serveis socials i Càrites
disistribució d’aliments preparats a les seves botigues a través de tiquets.

en la

Biciclot sccl. Cooperativa d’iniciativa social del barri del Clot. Entitat col·laboradora del districte en
projectes de formació i ocupació

Barabara sccl. Cooperativa d’iniciativa social. Entitat col·laboradora del districte en projectes de
formació en competències per a persones en situació d’atur.

Governança
Linees de treball

26. Creació d’una taula d’impuls formada per les entitats i associacions implicades en
projectes de millora: ASME, Cooperativa Gregal, CET-10, Formació i Treball, Trinijove,
Casal dels infants, Forum District, Pla comunitari del Besòs.

27. Creació d’un Consell del Programa Besòs/Verneda: Grups municipals,
associacions de veïns de Besòs, Via Trajana, Maresme, Plataforma veïnal
Nord/Est, associacions de comerciants.

28.Coordinació entre Districte de Sant Martí, Ajuntament de Barcelonat i
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs.
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Increment del pressupost
Habitatge
1. Acords PMHB (nov. 2015) per reiniciar la rehabilitació
estructural i d’accessibilitat en els edificis del barri Besòs.
2. Regularització dels habitatges ocupats per les famílies
amb necessitats socials. D’acord amb els criteris
d’assignació d’habitatges definits per a famílies en
situació necessitat d’emergència social.
3. Aconseguir la gestió triennal dels habitatges buits,
propietat de bancs, per tal d’assignar a famílies amb
necessitats socials.

Segons projecte

---

---

Educació
4. Especialització de l’Institut Prim amb cicles formatius
mitjà i superior, i programes d’acció social.

C.E.B

5. Ampliar el programa de tardes educatives a les escoles
Prim i La Pau

40.000 any/curs

6. Establir programa de menjador escolar per alumnes de
primer i segon de secundària

50.400 any/curs

7. Consolidació i ampliació de l’esport escolar i el projecte
música a les escoles (corals i banda)

25.000 any/curs

8. Donar suport per la creació d’associacions de pares i
mares a cada una de les escoles

10.000 any/curs

Ocupació
9. Programa de plans d’ocupació específic per a les
persones en atur dels barris de Verneda-La Pau i BesòsMaresme

Plans de ciutat

10. Programa de formació i ocupació per la inserció laboral
amb col·laboració de Fòrum Distric (escola d’Hosteleria,
CCCB I hotels del Districte)

50.000 any/curs

11. Programes d’ocupació i treball de rehabilitació i energies
renovables, escola taller i cases d’ofici, lligats a la
recuperació d’habitatges buits.

Plans de ciutat

Serveis
12. Equipaments oberts durant tot l’any. Àpats en
companyia oberts els 365 dies en els casals de gent gran
de Maragall i Verneda.
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70.000 any

13. Programa d’activitats a l’estiu en places i equipaments.

40.000 any

14. Creació del servei d’espai familiar, atenció integral a
famílies.

45.000 any

15. Consolidació del conveni amb la Cooperativa Gregal per
funcionament diari del menjador social. Actuació
d’ampliació del local.

Conveni 60.000 any
Lloguer 16.800 any

Espai públic i equipaments
16. Anàlisi estructural de l’antic cinema Pere IV. Definició
d’usos i pla funcional.

50.000 total

17. Urbanització plaça Palerm amb procés participatiu veïnal

700.000 total

18. Remodelació de l’espai comunitari de les petanques de
Via Trajana

400.000 total

19. Projecte urbanístic per una nova comunicació del carrer
Santander al seu pas sobre les vies del tren

500.000 total

20. Millores mercat municipal del Besòs

1.500.000 total

Comunitat diverses, identitats plurals
21. Recull de la memòria sobre el procés de creació i
desenvolupament dels barris. Històries orals de vida.
Arxiu fotogràfic de famílies.

12.000 prova pilot

22. Visibilització del criquet femení i masculí com a identitat
de la comunitat paquistanesa

---

23. Consolidar el Pla Comunitari del Besòs/Maresme i
creació de la Verneda/La Pau

60.000 any

Governança
24. Creació de una taula d’impuls formada per les entitats i
associacions implicades en projectes de millora: ASME,
Cooperativa Gregal, CET-10, Formació i Treball, TriniJove,
Casals dels Infants, Fòrum Distric, Pla Comunitari del
Besòs
25. Creació d’un Consell del programa Besòs/Verneda: Grups
Municipals, Associacions de Veïns del Besòs, Via Trajana,
Maresme, Plataforma Veïnal Nord-Est, Associacions de
Comerciants.
26. Coordinació entre Districte Sant Martí, Ajuntament de
Barcelona i Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
Total pressupost any/curs

---

---

---

175.400

Total projectes i obra inversió

3.453.800
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