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COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

El 30 d’octubre del 2020, un any i escaig de l’inici del present mandat, els grups 

municipals que conformen el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona 

van acordar de constituir una Comissió de Treball amb els actors socials del 

barri de Besòs i el Maresme amb persones expertes de diversos àmbits, amb 

l’objectiu d’elaborar un “Compromís pel Besòs i el Maresme”. L’objectiu era 

elaborar un document que ha de servir de marc de referència de les actuacions 

que durà a terme el consistori en els pròxims 15 anys en aquest barri del 

districte de Sant Martí. 

El document es basaria en unes sessions participades per les entitats, persones 

expertes i grups polítics on es faria una anàlisi i una reflexió sobre les 

necessitats i reptes d’un dels barris de la ciutat on caldria incidir sobre els 

àmbits d’habitatge, d’educació, cultura, seguretat, convivència, seguretat, 

neteja, etc. 

La Comissió de Treball del Besòs i el Maresme, que es reunia per primer cop 

l’abril del 2021, ha desplegat les seves sessions durant més d’un any, tal com 

estava previst, i ha dut a terme un treball de debat i elaboració que, deixant de 

banda les urgències del present, ha permès anar identificant els reptes i els 

seus possibles abordatges. 

Aquest acord és el primer cop que es produeix entre el conjunt dels grups 

municipals del Consell de Districte i té per objectiu incidir en tots els àmbits de 

les polítiques públiques d’aquest barri de la vora del Besòs. Mitjançant aquest 

acord, es prioritzarà un marc d’actuacions més enllà del present per encarar un 

horitzó per als propers quatre mandats. Alhora serà avaluat per un organisme 

exterior per tal de fiscalitzar-ne els avenços i compromisos adquirits i es 

designarà una persona responsable que serà de referència i interlocució per al 

desenvolupament del Compromís. 

Els grups municipals han estat conscients des del primer moment del repte al 

qual s’enfrontaven per tal de no caure en receptes fàcils a problemes 

complexos i cercar les millor solucions a llarg termini. El treball ha permès 

d’abordar les necessàries transformacions del barri des del rigor de l’anàlisi 

documentada. 
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L’acord a què s’arriba amb aquest Decàleg i les respectives actuacions 

pretén ser una guia per a les futures actuacions al barri del Besòs i el Maresme. 

Una guia que ens ha de servir per poder avançar sabent que cada passa 

precisarà de noves concrecions i de necessaris ajustos sobre el terreny. El 

Decàleg vol conjugar la necessitat d’un acord de llarga durada entre tots els 

grups del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona amb la necessitat de 

concretar actuacions que han anat configurant-se com a prioritàries durant els 

mesos de debat i que seran degudament avaluades. 

El debat i el treball documentat que s’ha anat fent al llarg dels mesos porta a 

afirmar, sense cap mena de dubte, que aquest Decàleg se sustenta sobre uns 

fonaments sòlids i que sempre avancem de manera més ferma sobre grans 

consensos. 

La primera part del Compromís ja està realitzada i ara s’inicia la part que, de 

ben segur, requerirà de més intensitat i recursos. Es tracta de desplegar totes i 

cadascuna de les actuacions assenyalades per incidir de manera decisiva en la 

configuració de palanques de canvi que permetin crear les condicions idònies 

per a una gradual millora dels diferents àmbits de la vida comunitària del barri 

fent possible que ningú no quedi enrere al Besòs i el Maresme i que ningú no 

hagi de marxar del barri per fer realitat el seu projecte de vida. 

Per tot l’exposat, els Grups Municipals que conformen el plenari del Consell 

Municipal de l’Ajuntament de Barcelona es comprometen a aquests principis 

que estan degudament desenvolupats en propostes concretes: 

1. Reforçar i actualitzar el compromís entre les administracions competents 

per avançar de manera decidida en un ampli pla de rehabilitació 

d’habitatges. 

2. Reforçar i millorar els centres d’ensenyament i la seva relació amb la 

cultura i l’esport. El Besòs i el Maresme, un barri educador. 

3. A continuar reforçant l’atenció primària. 

4. Avançar amb la cohesió social del barri, comprometent-nos a impulsant 

l’economia local. 

5. Aconseguir un barri més verd i compromès amb l’emergència climàtica. 

6. Treballar per un barri net i amb manteniment constant, ens comprometem 

que el barri s’identifiqui pel civisme i la bona convivència entre les 

persones. 
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7. Eliminar la bretxa digital. 

8. Reforçar de manera estable la seguretat. 

9. Preveure un pla d’inversions i que el seu recorregut sigui avaluable. 

10. Designar un comissionat del Compromís pel Besòs i el Maresme i 

establir mecanismes d’avaluació del Compromís mitjançant un organisme 

exterior. 

Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 22 de juliol de 2022 
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  1. Reforçar i actualitzar el compromís entre les 

diferents administracions competents per 

avançar de manera decidida en un ampli pla de 

rehabilitació d’habitatges 

Millorar les condicions dels habitatges del barri del Besòs i el Maresme després 

de més 60 anys de la seva construcció i atenent a la utilització de ciment 

aluminós en part de les edificacions (especialment, a l’antic barri del Sud-Oest 

del Besòs), ha estat una línia de treball conjunta entre les administracions des 

de fa dècades. Ara, amb aquest compromís s’imposa renovar i reforçar aquesta 

estreta col·laboració per avançar en un ambiciós pla de rehabilitació 

d’habitatges i de regeneració urbana. 

Aquesta regeneració ha de significar millores en l’accessibilitat, l’habitabilitat i 

l’eficiència energètica dels habitatges, amb una visió de la reurbanització de 

l’espai públic en clau de gènere. 

Actuacions 

1.01 ... Donar un important pas endavant en les inversions i les actuacions. 

Passar dels aproximadament 100 habitatges actuals de la 1a fase de la 

prova pilot als 1.000 habitatges, cosa que suposaria arribar a 1/5 part del 

parc edificat del barri. 

 

1.02 ... Generar la cultura del manteniment. En aquest sentit, i aprofitant el 

Llibre de l’edifici, apostem per treballar amb les comunitats de persones 

propietàries la necessitat de generar la cultura del manteniment dels seus 

edificis. 

 

1.03 ... Comunitats energètiques. Treball de forma conjunta amb l’Agència de 

l’Energia per treure el màxim rendiment com a barri generador d’energia. 

 

1.04 ... Projecció del “cas Besòs” com a exemple de bona pràctica d’intervenció 

en teixits urbans amb potencial de millora a projectes europeus per la 

possibilitat de ser replicat a la ciutat o en d’altres poblacions. 



 
 

COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

Decàleg de Compromisos pel Besòs i el Maresme Pàg: 10 

 

1.05 ... Definir el barri del Besòs i el Maresme com a Entorn Residencial de 

Rehabilitació Programada (ERRP) per tal de poder ser inclòs en els fons 

Next Generation. 

 

1.06 ... Oficina Tècnica. Si bé ja està en funcionament, la nova ubicació farà 

que es converteixi en l’oficina de referència per al veïnat. Les prestacions 

que donarà seran les següents: 

 

- Dinamització de les comunitats de veïnat establint un marc de confiança 

que permeti gestionar i resoldre els seus propis conflictes i assolir una 

sostenibilitat social i econòmica. 

- Coordinació i acompanyament en els processos de reallotjament derivats 

de les actuacions de regeneració urbana. 

- Supervisió i seguiment de l’execució de les obres. 

- Assessorament, assistència i suport en matèria de dret civil i immobiliari. 

- Assessorament, assistència i suport en matèria fiscal i tributària. 
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  2. Reforçar i millorar els centres d’ensenyament i la 

seva relació amb la cultura i l’esport, el Besòs i el 

Maresme, un barri educador 

El compromís per un barri educador ha de comportar l’activació de tots els 

actors presents en la generació de coneixements i transmissió de valors per tal 

de conformar aliances permanents en què cada entitat o institució assumeixi 

que la seva funció ha de transcendir fora de l’escola, entitat o centre, amb 

l’objectiu de fer-se present en la comunitat a la qual pertany. 

Un compromís educador que ha de rebre el suport d’una actuació conjunta de 

les administracions autonòmica i municipal per reforçar i millorar l’escola pública 

del Besòs i el Maresme. 

Però cal anar mes enllà i avançar també cap a la reincorporació de les persones 

que hagin pogut deixar el circuit obligatori desitgin tornar-hi, per tal d’afavorir 

l’èxit educatiu de l’alumnat. 

Finalment, s’aposta també per establir una major utilització dels centres públics 

portant a terme programes que vinculin l’ensenyament amb la cultura i l’esport 

com una eina més de cohesió social. 

Actuacions 

2.01 ... Aplicar les bases de l’acord de ciutat Edu2030BCN. 

 

2.02 ... Consolidar l’institut Rambla Prim com a centre referent de 

l’ensenyament post-obligatori. 

 

2.03 ... Millorar i potenciar els plans de Formació Professional destinats 

especialment a les persones joves. 

 

2.04 ... Reforçar i potenciar l’escola de formació de persones adultes 

incorporant-hi tots els serveis que s’hi requereixin. 
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2.05 ... Establir programes d’alumnat en pràctiques en empreses i establiments 

del mateix barri (o si més no, situats en l’àmbit del Districte de Sant Martí). 

 

2.06 ... Definir i executar la ubicació d’una segona escola bressol pública. 

 

2.07 ... Estendre les activitats culturals més enllà dels horaris lectius dels 

centres educatius amb l’aplicació del programa municipal d’activitats 

extraescolars. 

 

2.08 ... Fer possible que els equipaments públics del barri continuïn la seva 

activitat durant el mes d’agost. 

 

2.09 ... Executar la nova biblioteca pública que permeti donar un salt qualitatiu 

en la promoció de la cultura aconseguint que la lectura sigui un referent als 

equipaments culturals del barri. 

 

2.10 ... Un cop traslladada l’actual biblioteca a la seva nova ubicació del carrer 

d’Alfons el Magnànim, projectar en l’espai del Centre Cívic que deixarà 

alliberat un nou Espai Jove que permeti desenvolupar nous projectes i 

esdevingui un lloc on acollir entitats de caire juvenil com a eina per al 

foment de l’associacionisme juvenil al barri. 

 

2.11 ... Definir i executar un programa d’activitats musicals d’acord amb 

l’experiència de les Corals del Besós i el Maresme en coordinació amb la 

futura escola de música de Sant Martí (que s’ubicarà a l’antic Espai Pere 

Calafell). 

 

 

2.12 ... Descomprimir el calendari d’esdeveniments del Fòrum, fomentant i 

potenciant el parc per a usos esportius i ciutadans. 

  



 
 

COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

Decàleg de Compromisos pel Besòs i el Maresme Pàg: 13 

  3. A continuar reforçant l’atenció primària 

En els darrers anys, el sistema d’atenció primària del barri s’ha vist greument 

afectat sobretot arran de la crisi sanitària de la covid-19. El Compromís pel 

Besòs i el Maresme té com a principal objectiu seguir reforçant l’assistència 

sanitària per a tot el veïnat, molt especialment per als col·lectius de persones 

més vulnerables com ho són la gent gran, les persones amb dependències o les 

persones nouvingudes. 

Es posa de manifest la voluntat de tornar a la normalitat en la relació amb el 

personal mèdic i l’accés als centres de salut després de la pandèmia. 

Tanmateix, cal vetllar per reforçar els ajuts en matèria sanitària per 

implementar més programes destinats a la salut mental i la salut sexual, així 

com més activitats per millorar la salut dels veïns i de les veïnes. 

Aquest compromís també vol treballar per promoure més activitats esportives i 

lúdiques que puguin arribar a totes les franges d’edat amb la creació de més 

espais verds amables amb el veïnat, la promoció d’activitats i programes en 

relació amb l’alimentació saludable, i la provisió de grups d’ajuda mútua als 

centres d’atenció primària. 

Finalment, aquest compromís vol propiciar més la participació ciutadana al 

centre de salut del barri per poder-ne millorar l’assistència sanitària. En aquest 

sentit, l’ampliació de l’actual Centre d’Atenció Primària, que doblarà la seva 

capacitat actual (i passarà de 1.500 a 3.000 m2), serà una eina immillorable per 

treballar aquests programes i d’altres que es puguin desenvolupar en el futur. 

Actuacions 

3.01 ... Execució de la reforma i ampliació del CAP Besòs. 

 

3.02 ... Reforçar el Programa Comunitari de Salut als barris. 

 

 

3.03 ... Desplegament de programes de salut mental. 

 

3.04 ... Definir programes de salut nutricional que puguin estendre’s al conjunt 

de les famílies. 
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3.05 ... Definir programes que relacionin esport i salut, adreçats a la població 

en general. 

 

3.06 ... Relació amb l’Hospital del Mar com a hospital de referència. 

 

3.07 ... Impulsar hàbits saludables mitjançant la pràctica esportiva a l’aire lliure 

de persones amb pràctiques sedentàries (programes impulsats des dels 

centres esportius i casals de gent gran, fonamentalment). 
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  4. Avançar en la cohesió social del barri, 

comprometent-nos a impulsar l’economia local 

Aquest compromís vol fomentar les relacions entre les persones que viuen al 

Besòs i el Maresme plantejant que el suport a l’empleabilitat i la capacitació 

professional siguin elements claus de cohesió, i fent que l’arrelament al barri 

permeti avançar al conjunt de la comunitat. 

El suport ocupacional a les persones més vulnerables vol afavorir la 

incorporació al mercat laboral, impulsar més opcions per la conciliació laboral i 

personal de les famílies, atendre les persones en procés de regularització 

administrativa fent una especial atenció al lligam de les més joves en el món 

professional, creant lligams entre l’alumnat del barri i les empreses i comerços 

no tan sols del propi barri sinó també de la resta del Districte i de la ciutat. 

El compromís per impulsar el Mercat Municipal i donar suport als comerços vol 

propulsar la reactivació econòmica dels comerç local i proposar solucions 

perquè es mantinguin oberts. Existeix la voluntat d’intentar reactivar, revitalitzar 

i fer més atractius els eixos comercials, així com beneficiar-se de les 

oportunitats econòmiques que hi ha a l’entorn del Besòs i el Maresme, com ara 

l’oferta hotelera propera, el parc del Fòrum, el Museu de les Ciències Naturals, 

el Campus Diagonal Mar o les oportunitats que es puguin crear amb el nou 

impuls del 22@. 

Tanmateix, el Compromís pel Besòs i el Maresme vol afavorir els comerços 

locals i fer del barri un lloc més atractiu comercialment per a les persones que 

hi viuen i les que el visiten. Cal treballar per ajudar a professionalitzar el sector 

comercial que ja existeix dotant-lo de les eines adequades per poder impulsar 

l’economia local. 

Actuacions 

4.01 ... Potenciar el comerç de barri potenciant i donant major visibilitat a 

l’entorn de la rambla Prim / Xavier Nogués entre els carrers Alfons el 
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Magnànim i Maresme, i carrers Llull i Cristóbal de Moura amb el reformat 

Mercat Municipal del Besòs. 

 

4.02 ... Impulsar el Mercat Municipal després de la seva reforma integral com a 

focus dinamitzador de la nova etapa. 

 

4.03 ... Impulsar plans d’ocupació destinats a les persones joves i les majors de 

45 anys. 

 

4.04 ... Reforçar el programa de Treball als Barris per tal de generar una 

plataforma de col·laboració entre el Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya i Barcelona Activa que permeti impulsar el suport 

a la capacitació professional dels col·lectius més vulnerables. 

 

4.05 ... Incorporar propostes de valor cultural als locals, dotant-los de mixtura 

comercial i riquesa cultural. 

 

 

4.06 ... Potenciar els lligams amb el barri de les persones professionals de la 

investigació i l’alumnat que estudia a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

4.07 ... Construir noves aliances amb el sector d’hotels i residencies 

d’estudiants, per tal d’aconseguir actius positius amb el barri, amb forma de 

convenis d’estudiants amb pràctiques formatives i/o possibles línies 

d’ocupació. 
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  5. Compromís per un barri més verd i compromès 

amb l’emergència climàtica actual 

El compromís per un barri verd vol impulsar el Besòs i el Maresme com un 

territori més amable i més verd per a la ciutadania. Els objectius són la 

promoció del manteniment dels espais verds que ja hi ha, el foment de la 

continuïtat del projecte dels eixos verds, i la creació de nous espais públics 

amables amb les persones. 

Un dels principals eixos del Compromís és la voluntat de progrés enfront de la 

problemàtica del transport públic al barri. L’objectiu és millorar la xarxa 

ortogonal d’autobusos per poder donar una major cobertura a les necessitats 

de la ciutadania d’una forma més amable amb el medi ambient. 

Tanmateix, hi ha la voluntat de promoure de forma més accessible els projectes 

de les Superilles i els eixos verds per donar-ne a conèixer els seus beneficis i 

possibles afectacions. 

Per acabar, hi ha el compromís per intentar millorar la qualitat de l’aire i de 

l’aigua, així com de la contaminació acústica del Besòs i el Maresme. 

Actuacions 

5.01 ... Incorporar els criteris d’eficiència energètica en el programa de 

Regeneració Urbana que s’està desenvolupant en l’actualitat. 

 

5.02 ... Incrementar la superfície permeables per tal de millorar la qualitat 

mediambiental i reduir l’efecte “illa de calor”. 

 

5.03 ... Incorporar la generació d’energia als equipaments públics i als edificis. 

 

5.04 ... Incorporar millores ambientals tant pel que fa a la qualitat de l’aigua 

com la de l’aire. Continuar amb la utilització de l’aigua freàtica per al rec i la 

neteja del barri. 
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5.05 ... Promoure amb les administracions pertinents, el mesurament de la 

qualitat de l’aire i publicar les dades obtingudes. Cal avançar en la creació 

d’un “observatori ciutadà”. 

 

5.06 ... Reurbanització del carrer del Maresme per tal de millorar la connexió 

entre la banda de la rambla de Prim i la del carrer de Josep Pla. 

 

5.07 ... Generar una gran zona verda entre els carrers Pere IV, Puigcerdà, 

Marroc i Josep Pla. 

 

5.08 ... Definir i executar el projecte per connectar la rambla dee Prim amb la 

plaça del Fòrum i el passeig Marítim. 

 

5.09 ... Continuar i concloure la millora del carrer d’Alfons el Magnànim com a 

espai de trobada veïnal. Reforç de l’enllumenat, ampliació i millora dels 

espais de joc, reposició del verd, etc. 

 

5.10 ... Reurbanització i activació dels espais interblocs, així com la dinamització 

de les seves plantes baixes per tal d’exercir un control i activació social de 

l’espai públic. 

 

5.11 ... Definir i dur a terme reformes en els interiors d’illes. 

 

5.12 ... Redefinir el planejament urbanístic de l’àmbit de les “Casetes del 

Maresme”. 

 

5.13 ... La mobilitat en transport públic, la xarxa del bus i també el transport en 

bicicleta; requerirà d’un sistemàtic reforç i desplegament en el mig termini 

fent possible millores amb la comunicació cap a Sant Andreu. 

 

5.14 ... Urbanització dels Eixos Verds dels carrers Cristóbal de Moura, entre els 

carrers del Maresme i de Josep Pla, i del carrer Puigcerdà, entre els carrers 

de Pere IV i de Pallars, tot incorporant-hi els trams dels carrers del Marroc i 

de Veneçuela. 
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  6. Treballant per un barri net i amb manteniment 

constant, ens comprometem que el barri 

s’identifiqui pel civisme i la bona convivència 

entre les persones 

El Besòs i el Maresme és un barri d’acollida i de convivència multicultural, un 

model de barri que s’ha de continuar estimulant. Aquest compromís posa de 

manifest la voluntat de promoure l’educació i la formació de la ciutadania en 

relació amb el civisme, així com la creació de serveis bàsics i petites 

intervencions que donin suport a la millora de la convivència. 

Tanmateix, hi ha l’ànim de fomentar l’atenció i l’escolta de les necessitats de la 

ciutadania, les comunitats de veïns i de veïnes i les associacions per promoure 

una bona convivència entre les persones que viuen al Besòs i el Maresme i 

continuar les actuacions que ja s’estan portant a terme. 

El Compromís pel Besòs i el Maresme té la voluntat de continuar fomentant tant 

l’ús responsable de l’espai públic pel fet que es tracta d’un espai d’us compartit 

com el seu manteniment, ja que juga un paper fonamental en la cohesió i la 

convivència entre el veïnat. Molt especialment, després de les experiències 

viscudes durant la pandèmia de la covid-19. La convivència implica regles i per 

tant no es pot conviure si no es respecten unes regles comunes per a tothom. 

Altrament, es vol promoure els centres educatius com a centres de vida cívica i 

cultural del veïnatge. 

Actuacions 

6.01 ... Dissenyar programes estables en el temps de divulgació del bon 

veïnatge, dur a terme campanyes especifiques de convivència i civisme per 

fomentar el bon ús de l’espai públic. Fer extensius aquests programes en 

les comunitats de veïns i veïnes on és important el foment de les bones 

pràctiques en matèria de convivència i de bon veïnatge. 
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6.02 ... Crear la Taula de la Convivència com a òrgan de debat i impuls on 

participin tots els actors que intervinguin en el disseny i divulgació dels 

programes destinats a la millora de la convivència i el civisme. 

 

6.03 ... Potenciar els serveis de mediació amb les persones representants de les 

diferents comunitats interculturals que conviuen al barri, un servei s’està 

desenvolupant des dels serveis de prevenció. 

 

6.04 ... Ampliar els centres escolars adherits al programa de Patis Oberts. 

 

6.05 ... Prioritzar la neteja i el manteniment com a instrument de millora i de 

projecció del barri del Besòs i el Maresme. 

 

6.06 ... Seguir desenvolupant el projecte Murals com a eina per reconèixer els 

orígens del barri i el sentiment de comunitat. 

 

6.07 ... Continuar realitzant plans d’ocupació que actuïn en la divulgació de les 

bones pràctiques d’ús i manteniment de l’espai públic. 

  



 
 

COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

Decàleg de Compromisos pel Besòs i el Maresme Pàg: 21 

  7. Eliminar la bretxa digital 

Aquest compromís vol millorar l’accessibilitat a les noves tecnologies i l’accés a 

internet als veïns i a les veïnes. 

Un dels principals objectius és intentar promoure polítiques digitals i accions de 

capacitació i de formació digital. Per això hi ha el compromís d’impulsar 

programes i accions aprofitant els recursos i les infraestructures de què disposa 

el barri, com ara l’ampliació dels horaris de la biblioteca pública per garantir un 

major accés als equipaments informàtics, o la creació d’una xarxa de reciclatge 

de material informàtic entre el veïnat del barri. 

Tanmateix, es vol donar un millor acompanyament a les persones més 

vulnerables en l’àmbit digital, com ho són, d’entre altres, les persones grans 

amb l’ús d’internet i les noves tecnologies o les persones nouvingudes i les 

necessitats d’accés a internet, sobretot per poder realitzar tràmits amb les 

administracions públiques. 

Actuacions 

7.01 ... Millora de la connectivitat al conjunt de la xarxa d’equipaments públics. 

 

7.02 ... Impuls de programes de suport digital per a les persones i els 

col·lectius que ho requereixin. 

 

7.03 ... Assegurar i reforçar l’accés gratuït a internet al conjunt de les persones 

estudiants del barri. 

 

7.04 ... Facilitar espais d’accés lliure a internet per efectuar tramitacions i 

recerca d’informació. 

 

 

7.05 ... Incorporar els comerços del barri a la cultura de la comunicació i venda 

digital. 
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  8. Reforçar de manera estable la seguretat 

La seguretat és un dels elements fonamentals que configuren les comunitats 

lliures. Sense seguretat no es poden fer realitat els projectes vitals i la llibertat 

deixa d’existir, de manera que els més forts fan prevaldre els seus criteris. La 

seguretat és un dels pilars que constitueixen les societats democràtiques, que 

les identifiquen i les diferencien d’altres models de societat. 

Al barri del Besòs i el Maresme hi ha una clara decisió col·lectiva de fer 

prevaldre la seguretat de la comunitat, mentre que alhora s’hi presenten 

situacions que massa sovint generen episodis d’inseguretat que requereixen la 

presència i l’actuació dels diferents cossos policials. 

No s’ha de notar que es treballa per comunitats segures, però s’ha de ser molt 

actiu quan la inseguretat es fa present. El treball realitzat pels cossos policials 

s’ha de reconèixer i s’ha de reforçar, mentre que s’insisteix en aquest 

compromís a continuar amb l’activa col·laboració dels diferents actors socials en 

fer de la seguretat un patrimoni col·lectiu. 

Actuacions 

8.01 ... Unitat nocturna pròpia de la Guàrdia Urbana a nivell de Districte. 

 

8.02 ... Continuar amb l’increment dels efectius de la Guàrdia Urbana. 

 

8.03 ... Reforç dels efectius de la Guàrdia Urbana amb el programa Dia a Dia. 

 

8.04 ... Atenció prioritària per part dels serveis d’investigació del cos de Mossos 

d’Esquadra. 

 

8.05 ... Reforçar l’equip de policia de barri. 

 

8.06 ... Continuar amb la bona coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra. 

 

8.07 ... Dedicar una atenció especial a les problemàtiques específiques de 

violència de gènere. 

 

8.08 ... Constituir, dins el marc del Consell de Seguretat del Districte, una taula 

exclusiva per al Besòs i el Maresme. 

  



 
 

COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

Decàleg de Compromisos pel Besòs i el Maresme Pàg: 23 

  9. Preveure un pla d’inversions i que el seu 

recorregut sigui avaluable 

L’esperit d’aquest acord del Consell Municipal sempre ha estat el de configurar 

un llarg recorregut que permeti construir i consolidar una significativa 

transformació del Besòs i el Maresme. 

Això, sent conscients que des de la seva configuració com una de les darreres 

construccions de la ciutat, al barri encara li resta un llarg recorregut per 

comptar amb tots aquells requeriments que d’una manera o d’una altra, que en 

un moment o altre, s’han anat reivindicant: l’habitatge, l’ensenyament, la salut, 

la seguretat... 

I aquests reptes que l’acord té presents no podran ser assumits sense un 

necessari pla d’inversions públiques que rescabali allò que encara queda per 

fer. 

Actuacions 

9.01 ... Establir una nova edició dels anteriors convenis de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal de facilitar el Programa de 

Rehabilitació d’Habitatges. 

 

9.02 ... Establir un nou programa d’actuacions que puguin arribar a fer confluir 

el programa municipal del Pla de Barris i una nova reedició de la Llei de 

Barris de la Generalitat de Catalunya. 

 

9.03 ... Incorporar els programes Next Generation provinents de la Unió 

Europea, com un accelerador de les polítiques d’eficiència energètica. 
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10. Designar un Comissionat del Compromís pel 

Besòs i el Maresme i establir mecanismes 

d’avaluació mitjançant un organisme exterior 

A proposta del regidor o la regidora del Districte de Sant Martí, es podrà 

designar, si així es considera i sempre que els reglaments o acords de 

l’Ajuntament de Barcelona ho permetin, una persona amb l’encàrrec de fer el 

seguiment acurat de totes les actuacions que es duguin a terme a través 

d’aquest Compromís, que encaixaria en la figura d’un Comissionat que 

coordinaria l’oficina de seguiment. 

S’establiran mecanismes d’avaluació del Compromís mitjançant un organisme 

exterior. 
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Per tal de fer un seguiment del compliment del Compromís pel Besòs i el 

Maresme i de les actuacions que consten en el document, es crea un 

Secretariat i una Comissió de Seguiment. 

1- Funcions del Secretariat 

 

- El Secretariat estableix el calendari de les seves sessions i les de la 

Comissió de Seguiment. 

 

- És l’òrgan competent de totes aquelles qüestions no previstes que 

puguin sorgir. 

 

- A l’inici de cada mandat i un cop constituït el nou consistori sorgit de les 

eleccions municipals, caldrà constituir el Secretariat que serà convocat 

per l’Oficina de Seguiment per indicació del regidor o la regidora del 

Districte de Sant Martí. 

 

- Un cop constituït el nou Secretariat, procedirà en el menor període de 

temps possible a la convocatòria de la Comissió de Seguiment. 

 

2- Persones membres del Secretariat 

- El regidor o la regidora del Districte de Sant Martí 

- Un regidor o una regidora de cadascun dels diferents grups municipals 

amb representació al Consell Municipal, o la persona en qui deleguin. 

- Les persones que formin part de la Oficina Permanent de Seguiment. 

 

3- Persones membres de la Comissió de Seguiment 

- El regidor o la regidora del Districte de Sant Martí. 

- Un regidor o una regidora de cadascun dels diferents grups municipals 

amb representació al Consell Municipal, o la persona en qui deleguin. 

- Gerència del Districte. 

- Conselleria Tècnica del Districte. 

- Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte de Sant 

Martí. 
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- Direcció de Llicències i Espai Públic del Districte de Sant Martí. 

- 1 persona de la Gerència de l’Àrea d’Urbanisme. 

- 1 persona de la Gerència de l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

- 1 persona de la Gerència de Prevenció i Seguretat. 

- 1 persona de la Gerència de Barcelona Activa. 

- 1 persona de la Gerència de Medi Ambient. 

- 1 persona representant de la Regidoria de Salut. 

- 1 persona representant de la Regidoria d’Educació. 

- 1 persona representant de la Regidoria de Comerç. 

- 1 persona representant de l’Àrea de Drets Socials. 

- 1 persona representant de la Guàrdia Urbana. 

- 1 persona representant del teixit associatiu del Besòs. 

- 1 persona representant del teixit associatiu del Maresme. 

- 1 persona representat del teixit empresarial vinculat al barri. 

- 1 persona representat del teixit educatiu vinculat al barri. 

Oficina Permanent de Seguiment del Compromís 

- Gerència del Districte. 

- Conselleria Tècnica del Districte. 

- 2 persones tècniques de la Dir. de Serv. a les Persones i al Territori del 

Districte de Sant Martí 

Funcions: 

- Coordinació del seguiment del Compromís així com de totes les seves 

actuacions. 

- Preparació i coordinació de les sessions del Secretariat i de la Comissió 

de Seguiment. 

- Confecció de la documentació relativa al Compromís. 

- Aquelles altres que puguin sorgir de manera no prevista. 

  



 
 

COMPROMÍS PEL BESÒS I EL MARESME 

Decàleg de Compromisos pel Besòs i el Maresme Pàg: 27 

CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ 

 

1. Pla de rehabilitació d’habitatges 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

1.01 Rehabilitar 1000 habitatges PROJECTE EN EXECUCIÓ 

1.02 Treballar la cultura del 

manteniment amb les comunitats 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

1.03 Treball amb l'Agència de l'Energia 

el màxim rendiment del barri com a 
generador d’energia 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

1.04 Projecció del cas Besòs com a 

exemple de bona pràctica d'intervenció 

en teixits urbans degradats 

PROJECTE  
EN EXECUCIÓ 

     
1.05 Definir el barri del Besòs i el 

Maresme com a un entorn residencial 
de rehabilitació programada (ERRP) per 

tal de poder ser inclòs en els fons Next 
Generation 

PROJECTE 
EN EXECUCIÓ 

     
1.06 Oficina Tècnica 

PROJECTE 
EN EXECUCIÓ 
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2. Ensenyament, cultura i esports 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

2.01 Aplicar les bases de l'acord de ciutat 

Edu2030BCN 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.02 Consolidar l'institut Rambla Prim com a 
referent de l'ensenyament postobligatori 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 2.03 Millorar i potenciar els plans de 

Formació Professional, especialment per a 
joves 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.04 Reforçar i potenciar l'escola de 
persones adultes incorporant-hi tots els 

serveis que s'hi requereixin 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 2.05 Impulsar programes d'alumnat en 

pràctiques en empreses del barri i/o del 
districte 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.06 Executar la segona escola bressol 

pública 

 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 
2.07 Estendre les activitats culturals fora 

dels horaris lectius 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.08 Fer possible que els equipaments 
públics del barri continuïn la seva activitat 

durant el mes d'agost 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.09 Executar la nova Biblioteca que 
permeti fer un salt quantitatiu en la 

promoció de la cultura aconseguint que la 
lectura sigui un referent als equipaments 

culturals del barri 

 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 2.10 Efectuar el trasllat de la Biblioteca, 
projectar en el Centre Cívic un nou espai 

jove que permeti desenvolupar nous 
projectes i esdevingui un lloc on acollir 

entitats de caràcter juvenil com a eina per al 

foment de l'associacionisme juvenil al barri. 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.11 Programar activitats musicals en 

coordinació amb la futura escola de musica 
del Districte d'acord amb l'experiència de les 

corals del Besòs i el Maresme 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

2.12 Descomprimir el calendari 
d'esdeveniments del Fòrum, fomentant i 

potenciant el parc per a usos esportius i 
ciutadans 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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3. Reforç de l’atenció primària en salut 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

3.01 Ampliar el CAP Besòs 

 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 
3.02 Reforçar el programa comunitari de salut 

als barris 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

3.03 Desplegar programes de salut mental 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

3.04 Definir programes de salut nutricional 

que puguin estendre's al conjunt de les 
famílies 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

3.05 Definir programes que relacionin esport i 

salut, adreçats a la població en general 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

3.06 Establir una relació amb l'Hospital del 
Mar com a hospital de referència 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

3.07 Impulsar hàbits saludables mitjançant la 
pràctica esportiva a l'aire lliure de persones 

amb pràctiques sedentàries (programes 
impulsats des dels centres esportius i casals 

de gent gran, fonamentalment). 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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4. Cohesió versus economia local 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

4.01 Potenciar el comerç de barri impulsant i 
donant major visibilitat al voltant de la rambla 

Prim / Xavier Nogués, entre Alfons el 

Magnànim i Maresme, Llull i Cristóbal de 
Moura amb el reformat Mercat Municipal del 

Besòs 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.02 Impulsar el Mercat Municipal com a 
focus dinamitzador 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.03 Impulsar plans d'ocupació destinats a 

les persones joves i majors de 45 anys 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.04 Reforçar el programa Treball al barris 

per tal de generar una plataforma de 
col·laboració entre el Dep. de Treball de la 

Generalitat i Barcelona Activa que permeti 
impulsar el suport a la capacitació 

professional dels col·lectius més vulnerables 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.05 Incorporar propostes de valor cultural 

en els locals, dotant-lo de mixtura comercial i 
riquesa cultural 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.06 Potenciar els lligams d’investigadors i 

estudiants de l'UPC amb el barri 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

4.07 Construir noves aliances amb el sector 

d’hotels i residències d'estudiants per tal 
d'aconseguir actius positius amb el barri en 

forma de convenis d'estudiants en pràctiques 
i/o possibles línies d'ocupació 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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5. Emergència climàtica 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

5.01 Incorporar criteris d'eficiència energètica i 

regeneració urbana 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.02 Incrementar les superfícies permeables per 

millorar la qualitat ambiental i reduir l'efecte "illa 

de calor" 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.03 Incorporar la generació d'energia als 

equipaments públics i edificis 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.04 Incorporar millores ambientals tant pel que 

fa a la qualitat de l'aigua com a la de l'aire. 
Continuar amb la utilització de l'aigua freàtica per 

al rec i la neteja del barri 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.05 Promoure amb les administracions 
pertinents el mesurament de la qualitat de l'aire i 

publicar les dades obtingudes. Cal avançar en la 
creació d'un "observatori ciutadà" 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.06 Reurbanitzar el carrer Maresme per tal de 

millorar la connexió entre la banda de la rambla 

Prim i la del carrer Josep Pla 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.07 Generar una gran zona verda entre els 
carrers Pere IV, Puigcerdà, Marroc i Josep Pla 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.08 Definir i executar el projecte per connectar 

la rambla Prim amb la pl. Fòrum i el pg. Marítim 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.09 Continuar i concloure la millora dels carrers 

d’Alfons el Magnànim com a espai de trobada 

veïnal. Reforçar l'enllumenat, ampliar i millorar 
els espais de joc, reposar els verd, etc. 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.10 Reurbanitzar i activar els espais interblocs, 

així com dinamitzar les seves plantes baixes per 
tal d'exercir un control i activació social de l'espai 

públic 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.11 Definir i dur a terme reformes en els 
interiors d'illa 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.12 Redefinir el plantejament urbanístic de 

l'àmbit de les "casetes del Maresme" 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 5.13 La mobilitat en transport públic, la xarxa del 

bus i també el transport en bicicleta requeriran 
un sistemàtic reforç i desplegament en el mig 

termini fent possibles millores amb la 

comunicació cap a Sant Andreu 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

5.14 Urbanització dels Eixos Verds dels carrers 
Cristóbal de Moura i Puigcerdà incorporant-hi 

trams dels carrers Marroc i Veneçuela 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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6. Neteja, manteniment i civisme 

ACTUACIÓ 
  Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

6.01 Dissenyar programes estables en el 

temps de divulgació de bon veïnatge, dur a 
terme campanyes específiques de convivència 

i civisme per fomentar el bon ús de l'espai 

públic. Fent extensius aquests programes en 
les comunitats de veïns i veïnes on és 

important el foment de les bones pràctiques 
en matèria de convivència i de bon veïnatge 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 
6.02 Crear la taula de la convivència con un 

òrgan de debat i d'impuls on participin tots els 
actors que intervinguin en el disseny i la 

divulgació dels programes destinats a la 

millora de la convivència i el civisme 

TAULA 

     
6.03 Continuar realitzant plans d'ocupació 
com un divulgador de les bones pràctiques 

d'ús i manteniment de l'espai públic 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

6.04 Ampliació dels Patis Oberts de les 

escoles 
DEFINICIÓ DE PROJECTE, 

pressupost i calendari 
PROJECTE EN EXECUCIÓ 

6.05 Prioritzar la neteja i el manteniment com 
a instrument de millora i de projecció del barri 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 
6.06 Continuar desenvolupant el projecte 

Murals com a eina per reconèixer els origens 

del barri i el sentiment de comunitat 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

 
6.07 Continuar realitzant plans d’ocupació 
que actuïn en la divulgació de les bones 

pràctiques d’ús i manteniment de l’espai públic 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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7. Eliminació de la bretxa digital 

ACTUACIÓ 
  Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

7.01 Millorar la connectivitat als 
equipaments públics 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

7.02 Impulsar programes de suport 

digital per a les persones o col·lectius 

que ho requereixin 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

7.03 Assegurar i reforçar l'accés gratuït 

a internet per al conjunt dels estudiants 
del barri 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

7.04 Facilitar espais d'accés lliure 

d'internet per efectuar tramitacions i 
recerca d'informació 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

7.05 Incorporar els comerços del barri 
en la cultura de la comunicació i venda 

digital 

DEFINICIÓ DE PROJECTE, 
pressupost i calendari 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 
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8. Barri segur 

ACTUACIÓ 
 

Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

8.01 Unitat nocturna pròpia de la Guàrdia 
Urbana, a nivell de Districte 

PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.02 Continuar amb l'increment d'efectius 
de la Guàrdia Urbana 

PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.03 Reforçar de manera estable els 

efectius de la Guàrdia Urbana amb el 
programa Dia a Dia 

PROJECTE EN EXECUCIÓ 

8.04 Atenció prioritària per part dels serveis 
d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra 

PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.05 Reforçar l'equip de Policia de barri PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.06 Continuar amb la coordinació de la 

Guàrdia Urbana amb Mossos d'Esquadra 
PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.07 Dedicar especial atenció a les 

problemàtiques específiques de seguretat 
del barri 

PROJECTE A DEFINIR AMB ELS COSSOS DE SEGURETAT 

8.08 Constituir dins del marc del Consell de 
Seguretat del Districte una taula exclusiva 

per al Besòs i el Maresme 

TAULA 
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9. Pla d’inversions 

ACTUACIÓ 
  Mig termini Llarg termini 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 2039 

9.01 Establir una nova edició dels 
anteriors convenis de la Generalitat de 

Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per 

tal de facilitar el Programa de Rehabilitació 
d'Habitatges 

La suma de les aportacions dels fons Next Generation, de la Generalitat de 
Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, haurien de comportar unes inversions i 

unes despeses corrents al llarg d'aquests quatre mandats de 

100 milions d'euros 

9.02 Establir un nou programa 
d'actuacions que puguin arribar a fer 

confluir el programa municipal del Pla de 
Barris i una nova reedició de la Llei de 

Barris de la Generalitat de Catalunya 

9.03 Incorporar els programes Next 
Generation de l'UE com a un accelerador 

de les polítiques d'eficiència energètica 
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