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Parla’m d’amor 
 
 
“Parlar de territori és parlar d’amor. És tenir una cita amb el 
passat enterrat i el futur llunyà. Es parlar del destí propi i de la 
humanitat. No es pot fer sense emocions ni timidesa. Emoció de 
tocar les empremtes deixades per la barreja de les passions, 
voluntats i obsessions, sedimentades sobre segles. Timidesa 
d’haver de dibuixar perspectives de futur en un moment en el què 
tantes incerteses pesen sobre el llarg termini.  
 
Però s’ha de fer per fidelitat i per audàcia. Fidelitat envers tots 
aquells, anònims o famosos, que durant segles, han creat un espai 
per viure-hi. Audàcia perquè cal afirmar la força de les persones 
contra el pes de les coses, voler construir el mon de demà i no ser 
simples actors passius i consentidors d’una història cega o escrita 
per altres”.  

 
Fragment extret del llibre ‘Un territori per l’home’ de Pierre Calame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
presentació 
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Aquest document que teniu a les mans és el resultat del diagnòstic comunitari 
que s’ha estat elaborant al llarg de l’any 2006 de manera participativa. Es 
considera un instrument bàsic en la fase inicial del Pla de Desenvolupament 
Comunitari dels barris del Besòs, iniciat en l’any 2005, com via per a conèixer: 
necessitats, limitacions, fortaleses i oportunitats del Besòs.  
 
Aquesta informació ens ajudarà a determinar entre tots (veïns, veïnes, serveis, 
entitats, agents econòmics –comerços, empreses,etc-, administracions...), quines 
línies de treball i projectes cal emprendre en els diferents àmbits que ens 
afecten com a ciutadans: educació, salut, cultura, esport, treball, urbanisme, 
habitatge, equipaments, espais públics, medi ambient, promoció socioeconòmica..., 
en definitiva, portar a terme un Pla de Desenvolupament Comunitari que 
contribueixi a millorar la qualitat de vida dels nostres barris i de les 
persones que l’habitem. 
 
Breu resum de procés inicial i situació actual del Pla de 
Desenvolupament Comunitari del Besòs. 
 
L’any 2002 algunes entitats del Besòs, juntament amb la Regidoria i els Serveis 
Personals del Districte van iniciar un debat sobre les necessitats del barri amb 
la finalitat d’orientar les futures intervencions per tal de millorar la qualitat de vida 
al territori.  
 
D’aquest debat va sorgir la necessitat d’elaborar el que seria un primer 
'diagnòstic social als barris del Besòs' que, per diferents dificultats, no es va 
arribar a presentar públicament. Tanmateix, va servir com a punt de partida per 
que les administracions públiques – Ajuntament de Barcelona i Generalitat de 
Catalunya – es posessin d’acord amb el teixit associatiu i el conjunt de serveis del 
territori, per tal d’iniciar el Pla de Desenvolupament Comunitari del Besòs 
(PDC). 

 
Així, a principis del 2005 es va constituir un primer  equip de treball, el  Grup 
Motor, integrat per treballadors de diferents serveis públics municipals (Serveis 
Personals del Besòs, Centre de Serveis Socials, Escola d’Adults, Centre Cívic, Casal 
Infantil, Biblioteca, Punt d’Informació de Sant Martí, entre d’altres), que en 
paral�lel a converses amb altres Serveis de la zona, responsables municipals i 
membres d’entitats i parròquies, van demanar la col�laboració específica a 
l’Associació Martinet per l’Educació per a l’elaboració i presentació d’un 
projecte inicial que permetés avançar en la definició i construcció col�lectiva del 
Pla de Desenvolupament  Comunitari dels barris del Besòs.  
 
Entre els objectius que ens varen marcar pel 2005 teníem:  
 

� Ampliar el Grup Motor a representants d’altres serveis i equipaments de 
proximitat (ambulatori, escoles…) i a les entitats que volguessin formar-ne 
part. Això ens va portar a que aquest Grup Motor inicial es convertís en 
l’actual Grup Comunitari, que s’ha consolidat com a espai fix de reunió 
mensual, obert a la participació de tothom que hi vulgui assistir. Pretén 
ser un grup dinàmic, que busqui el consens des de la màxima pluralitat 
d’opinions. 

 
� Cercar recursos per dotar el PDC d’una estructura mínima que garantís el 

seu funcionament sense interrupcions. En aquest sentit, es van 
seleccionar i contractar dos professionals que treballen com a tècnics 
comunitaris per dinamitzar, coordinar i fer suport a la gestió i els projectes 
del Pla. Cal ressaltar que des de l'inici es va optar específicament per 
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promoure l'accessibilitat de la gent a les Tecnologies de l'informació 
i la comunicació (TIC), com a una de les vies necessàries per afavorir 
l'inclusió social  

 
� L’inici d’un treball de diagnòstic comunitari participatiu, amb la 

col�laboració d’una entitat externa experta en metodologies participatives, 
però que fos guiat per les persones que treballen i viuen al territori. 
Així, ens ha acompanyat i assessorat en aquest procés la Cooperativa 
ETC’s. 

 
� Contribuir a l’enfortiment del teixit associatiu existent i a l’articulació 

de la xarxa territorial.  
 
Com a resultat d’aquest treball, finalment,  el  22 de desembre de 2005 es va 
signar un acord de col�laboració per al desenvolupament comunitari al 
districte de Sant Martí entre, d’una part el Director General d'Actuacions 
Comunitàries i Cíviques de la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, i  el Regidor del Districte de Sant Martí i el Regidor de Benestar Social, 
en representació de l'Ajuntament de Barcelona, i d’una altra part, els representants 
de les entitats implicades al Pla Comunitari del Besòs.  
 
Aquesta signatura representa la voluntat política de dotar als plans comunitaris  
d’un marc general d’organització, així com la voluntat de recolzar tècnica i 
econòmicament el procés i fer-ne un seguiment que permeti avaluar-ne els 
avenços. 
 
D’altre part, aquest acord de col�laboració també suposà l’engegada definitiva del 
Pla de Desenvolupament Comunitari dels barris del Besòs, el primer signat al 
districte de Sant Martí.  
 
En els següents apartats detallem els aspectes clau d’aquest Pla de 
Desenvolupament Comunitari dels Barris del Besòs (PDC Besòs). 

 
introducció 

 
QUÈ ÉS EL PDC BESÒS? 
 
� És un procés obert a tothom i en el qual la comunitat és la protagonista. 
� És un procés que tracta al barri en el seu conjunt, no com una suma de sectors 

separats (infància, joves, adults, gent gran, immigració, discapacitats...). 
� Està basat en la participació individual i col�lectiva. 
� És un procés que té en compte les necessitats de la comunitat. 
� És un procés amb voluntat relacional: la nostra estratègia consisteix en obrir i 

sumar. No es tracta de construir contra, sinó amb els veïns, veïnes i les seves 
associacions, amb les administracions públiques, amb els comerciants i amb 
altres agents econòmics del barri... 

� És un procés educatiu: per a que es pugui donar la transformació que 
pretenem, alguna cosa ha de canviar (i aquest canvi no el fan només els altres 
sinó també cadascú de nosaltres). Cal aprendre altres formes de fer y de 
relacionar-nos, a obrir i no a tancar, a participar, a analitzar, a sumar 
esforços... 

 
LA IMPORTÀNCIA DE LA COMUNITAT  
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És un concepte clau en un Pla Comunitari. La comunitat ets tu, som els ciutadans i 
ciutadanes que vivim, que treballem, que passegem, que estimem el barri. També 
ho és el personal dels serveis i equipaments del barri (mestres, treballadores 
socials, metges, animadors...) i les administracions… 
 
LA IMPORTÀNCIA DEL CAMÍ  
 
El Pla Comunitari ens parla d’un recorregut, d’un procés d’anys, no d’un fet 
puntual. Ens enfronta a un repte ambiciós, on tant important com els resultats ho 
és el procés en si mateix, en tant que potenciador de la participació, de la 
consciència de comunitat, de la solidaritat, la responsabilitat i cohesió social. 
 
LA IMPORTÀNCIA DE LA PARTICIPACIÓ 
 
La participació de cadascun entorn d’un projecte comú. Aquest és el veritable 
motor, en la manera i mesura que cadascun vulgui. Des del grup comunitari o des 
dels diferents espais, processos o projectes, des d’iniciatives privades / particulars 
o reforçant les entitats, associacions o col�lectius... sumant petites i grans 
aportacions. Sabem que el  temps és or, i intentem entre tothom que els petits 
esforços individuals es converteixin en grans passes col�lectives. Tota la comunitat 
està convidada al procés del Pla. 
 
D'ON SORGEIX?  
 
D’un grup obert format per persones a títol individual, representants d’associacions 
i serveis del barri que es reuneix cada primer dilluns de mes. És l'anomenat Grup 
Comunitari.   
 
PER QUÈ SORGEIX?  
 
Perquè volem definir i treballar objectius compartits, construir un projecte 
col�lectiu, enfrontant la vida com el què és, un mosaic on totes les peces són 
imprescindibles. Les teves capacitats, els teus problemes... cadascú és fonamental 
per a transformar la realitat que vivim als barris del Besòs. 
 
NO ESTEM SOLS/LES  
 
Hi ha plans i processos comunitaris funcionant des de fa anys a diferents barris de 
Barcelona (Trinitat Nova, Roquetes, Torre Baró, Sant Antoni, Poble Sec...) i a altres 
ciutats Donostia, A Coruña, Sevilla, València... També volem promoure la relació 
entre les diferents experiències, com a via d’intercanvi d’aprenentatges. 

 
 
 
 
 
 
 
objectius: 
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PER QUÈ UN PLA DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI EN ELS 
BARRIS DEL BESÒS? 
 
� Per a transformar i millorar la qualitat de vida dels barris del Besòs. 
� Per potenciar l’autonomia i la dignitat de les persones. 
� Per avançar en la democràcia participativa 
 
COM ho volem fer? 
 
� Aprofitant i millorant la funció dels recursos humans i materials. 
� Millorant les relacions entre els membres de la comunitat, canviant la manera 

de  relacionar-nos (persones, col�lectius i institucions) i les formes de fer. 
� Començant per elaborar un diagnòstic comunitari participatiu amb la finalitat de 

saber què ens preocupa, què ens motiva, què volem canviar al nostre barri. És 
un dels fonaments del Pla. Per que hi hagi un Pla compartit, és necessari que hi 
hagi una anàlisi compartida. La comunitat és la protagonista, l’experta. 
Proposem una anàlisi comunitària dels nostres punts febles, dels nostres punts 
forts, de les nostres oportunitats. 

� Amb una bona estructura de treball (grup comunitari, secretariat, comissions 
de treball) i el suport tècnic que permeti dur a terme aquest procés. 

 

 
metodologia: 
 
Metodològicament, el PDC Besòs està sustentat en la investigació-acció-
participació (IAP), on es pretén “conèixer per a  implicar, implicar per a actuar, 
actuar per a transformar i ... reflexionar la acció portada a terme” en un itinerari 
recurrent, en un procés continu,  per a anar incorporant cada vegada més... noves 
persones i recursos cap a la transformació de la nostra realitat, cap a la millora i 
benestar comuns. 
 
És a dir, treballa i combina alhora el coneixement científic (re-coneixement 
compartit de les necessitats), la mobilització de la comunitat (administracions, 
serveis i veïns/es – organitzats o no-) i la participació activa d’aquesta comunitat 
en l’apropiació del seu entorn (fortaleses, recursos, instruments, oportunitats, 
propostes...) entorn d’un projecte definit i construït col�lectivament . 
 
Per a poder portar a terme aquests tres vessants, s’organitza el procés a partir de 
determinats espais de participació: grup comunitari, secretariat, comissions (de 
treball, econòmica, de seguiment...) garantint la major pluralitat d’experiències 
possible de les persones que formen part. i ens assegurem uns recursos humans 
propis específics (tècnics del Pla Comunitari). 
 
Dins d’aquest marc, seguim les següents fases d’organització del procés (PDC 
Besòs): 
 
� inici: constitució i signatura del Pla Comunitari 
 
� elaboració d’un diagnòstic compartit dels barris del Besòs: què ens preocupa, 
què ens motiva, què volem canviar, com ho podem fer, amb qui... entorn d’un 
projecte comú. 
 
� creació de diferents comissions de treball a partir del què s’hagi decidit 
prioritzar del diagnòstic. 
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� avaluació del procés: donat que el PDC no és un procés estàtic sinó que anirà 
canviant segons avancem, periòdicament farem revisió del diagnòstic, dels 
objectius, com ho estem fent, què cal canviar, si cal crear nous espais de treball... 
 
 
 
a) perquè un diagnòstic compartit 
 
Entenem que el diagnòstic ha de ser una eina de treball que ajudi a tots els 
participants a orientar les accions futures a portar a terme en aquests 
barris. Apostem per un diagnòstic compartit perquè partirà de les diferents 
aportacions de ciutadans i professionals i, alhora, comú, ja que implicarà un cert 
nivell de consens i assumpció sobre quina és la realitat social, educativa, laboral, 
urbanística... etc. del Besòs. També ha de ser una eina que avanci a un cert nivell 
propositiu sobre quines són les potencialitats i/o dificultats, i alhora els reptes de 
futur.  
 
D’acord amb la metodologia global ja esmentada (IAP), la fase diagnòstica del PDC 
Besòs està basada en els següents criteris: 
 

� Utilització de mètodes i tècniques qualitatives que estimulin la participació i 
la reflexió de forma ordenada (entrevistes, tallers de participació, grups de 
discussió, i els instruments que es considerin oportuns). 

 
� Garantir el treball conjunt entre diferents agents: veïns/es (de la xarxa 

associativa o a títol individual), professionals dels serveis, representants 
polítics. 

 
� Aquest diagnòstic ha de tenir una vocació de continuïtat, ja que forma part 

d’un procés (PDC Besòs); continuïtat que està sotmesa a la voluntat de qui 
promou, però també al compromís que els participants/protagonistes 
adquireixin. 

 
� Aquest diagnòstic s’organitza en espais subjectes al propi procés de 

realització del Pla Comunitari, per tal que pugui ajudar també a 
l’organització futura del mateix.  
 
En aquests espais es reconeixen les següents funcions:  
 

o Acompanyar el procés d’elaboració: seguiment, debat i orientació 
sobre les diferents fases mentre es realitza aquest diagnòstic. 

o Dinamització i transmissió, per tal de donar a conèixer el procés de 
diagnòstic i promoure la participació en el mateix. 

o Estimular la posada en comú de diferents percepcions, visions, 
perspectives..., i també per a facilitar el coneixement mutu. 

o Facilitar moments de participació, encaminats a diagnosticar 
sectorialment aspectes que, per la seva importància, ho requereixin. 

o Realització tècnica  del mateix (ordenació de tota la informació i 
valoracions en un document a l'abast de tot aquell que desitgi tenir-
lo). Sempre amb la idea de que és un document revisable al cap d'un 
temps per a valorar, regularitzar el camí realitzat i seguir proposant 
per a avançar en la millora de la qualitat de vida d’aquests barris. 

 
 
El diagnòstic compartit, persegueix llavors una doble línia d’objectius. 
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Per una banda, la que fa referència al contingut d’aquest diagnòstic (objectiu 
substantiu): 
 

� Construir una eina (el document) que possibiliti una millor resposta a la 
realitat de cada barri: característiques i recursos, visions i percepcions, i 
possibles línies per a actuar en el futur. 

 
D’altra banda, la que té a veure amb les relacions, papers i reflexions conjuntes 
que es vol que assumeixin els implicats en la seva realització (objectius de procés): 
 

� Implicar els  participants en la formulació i orientació del propi procés de 
diagnòstic. 

� Implicar les diferents xarxes veïnals i comissions de treball dels barris 
del Besòs en un procés de treball col�lectiu que permeti consensuar i 
definir línies de treball conjunt a mig i llarg termini. 

� Promoure el treball conjunt i transversal entre els serveis públics 
d’aquest territori i la ciutadania per compartir una realitat comuna que 
faci possible un treball sostenible a llarg termini. 

� Incorporar a una major pluralitat de persones i col�lectius al procés, com 
és la població no organitzada,  donant cabuda a les seves visions i 
percepcions. 

 

 
b) espais d’organització del PDC Besòs 
 
� GRUP COMUNITARI: 
 
Té un caràcter assembleari en tant que es tracta d’un grup obert  a tothom que hi 
vulgui assistir i decisori pel què fa al desenvolupament de les accions del Pla. 
També és un espai de trobada, debat i acció. 
 
Es reuneix mensualment, alternant rotativament les seus de diferents entitats o 
equipaments del barri.  Actualment es reuneix cada primer dilluns de mes a les 
18:30h.  
 
Tot i que és un grup permanentment obert i per tant variable en la seva composició 
i dimensió, ja s’ha consolidat un nucli estable d’unes 25 persones, representants 
d’entitats i associacions de tota mena (socials, culturals, laborals, esportives, 
educatives, AAVV....), representants de serveis (mestres, educadors/-res, 
infermeres, treballadors/-res socials, orientadors laborals, dinamitzadors 
culturals...), veïns i veïnes a títol individual, tècnics municipals i de la Generalitat.  
 
� SECRETARIAT: 
  
Es caracteritza per la seva funció operativa i propositiva; existeix per mantenir una 
visió global del procés i facilitar la concreció i gestió de les decisions preses 
col�lectivament.  
 
Necessàriament ha de ser un grup estable i  acotat  pel que fa al nombre de 
membres. En coherència amb la filosofia i metodologia del PDC Besòs, pretén ser 
un grup “mixt” en la seva composició (equilibrat en la proporció tècnics/veïns o 
administració/ciutadania).  
 
Actualment el formen 6 persones, i es reuneix quinzenalment. Convindria que s’hi 
afegeixin 3 ó 4 persones més, sobretot de la part veïnal. 
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� COMISSIÓ ECONÒMICA: 
 
És un subgrup del Secretariat que periòdicament es reuneixen amb la tècnica 
comunitària i un membre de l’associació Martinet per l’Educació, per tal de fer 
seguiment i suport a les tasques econòmiques (comptabilitat, gestió de pagaments, 
subvencions i altres fonts de finançament, operacions bancàries...).  
 
S’ha creat transitòriament per intentar ajudar una mica a l’associació que 
“representa” formalment al PDC Besòs amb la complexitat  i volum de gestió que el 
mateix suposa. En un futur caldria avançar cap a un model més autònom i, 
podríem dir, solidari, de gestió compartida. 
 
� COMISSIONS DE TREBALL:  
 
S’organitzen entorn dels eixos de treball decidits col�lectivament des del Grup 
Comunitari, a partir del diagnòstic.  
 
Les diferents Comissions estableixen els seus objectius prioritaris i els projectes, 
accions i/o recursos que han de mobilitzar per tal de cobrir-los. 
 
Cada Comissió manté una certa autonomia de funcionament i continguts, tot i que 
no pot perdre el sentit ni visió global de tot el procés comunitari. En aquest sentit, 
la seva articulació amb la resta de comissions queda garantida mitjançant el Grup 
Comunitari i el Secretariat.  
 
En aquest moment, ja s’han organitzat grups o comissions per a treballar els 
següents eixos: 
 

 
� URBANISME 

� CIUTADANIA 
� CONVIVÈNCIA i SOLIDARITAT 
� EDUCACIÓ  (vinc. al Pla Educatiu d’Entorn) 
� EDUCACIÓ PER LA SALUT 
� TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ  
� CULTURA i FESTES 
� COMERÇ I TREBALL  
 

  
En general, la freqüència de trobada de les comissions de treball és mensual. 
 
� COMISSIÓ DE SEGUIMENT:  
 
Té un caràcter més institucional i una funció d’impuls, de legitimació, de promoció 
política del procés.  Fa el seguiment i valoració global del Pla.  
 
Es reuneix, com a mínim, un cop a l’any, en sessió oberta a tothom. 
 
� ELS TÈCNICS COMUNITARIS:  
 
Tota aquesta estructura organitzativa de participació rep el suport dels dos tècnics 
comunitaris contractats pel Pla, com a recursos humans específics que resulten 
imprescindibles per garantir la dinamització i avenç del procés de manera 
continuada, sense estancaments ni interrupcions. 
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c) el procés fins a ara: 
 
Durant aquests mesos de fase de diagnòstic, promogut des de l’espai del Grup 
Comunitari, s’ha fet tot aquest treball: 
 

� Elaboració d’un sociograma del barri, és a dir, hem construït un mapa 
social on apareixen les relacions entre els diferents agents socials del 
territori (entitats, serveis, institucions, persones no organitzades, botiguers, 
etc) i que ens ha permès decidir les estratègies més adequades per anar 
aproximant-nos i implicant al màxim de persones que puguin estar 
interessades en participar del Pla. Aquest sociograma està en constant 
evolució i esperem que es vagi modificant amb les aportacions que qualsevol 
persona vulgui fer. 

 
� Varem estar tot un dia al carrer (26 de maig) fent enquestes a la gent 

sobre què pensen del barri, què els agrada, què no els agrada i com ho 
canviarien. També va servir per a poder difondre i explicar el Pla Comunitari, 
així com convidar-los a participar de la I Jornada del Pla. L’activitat va tenir 
molt èxit, varem sortir 30 persones al carrer i varem fer un total de 156 
entrevistes a diferents espais: el mercat, el CAP, la Rambla Prim, el carrer 
Alfons el Magnànim, botigues, l' oratori del carrer Mogent... 

 
� Paral�lelament a tot aquest treball, també hem fet 41 entrevistes en 

profunditat a representants de diferents entitats, serveis i persones a títol 
individual que han fet les seves valoracions sobre com veuen el barri.  

 
� Hem organitzat durant dos dies la I Jornada de treball del Pla de 

Desenvolupament Comunitari del Besòs, (16 i 17 de juny) amb l’objectiu de 
presentar el pla públicament, explicar  conclusions inicials del diagnòstic, a 
partir de les dades que es van recollir a les enquestes al carrer del 26 de 
maig i les entrevistes en profunditat que hem anat fent, i finalment seguir 
treballant en aspectes pel diagnòstic a través de tallers de treball per àmbits 
(salut, educació, convivència etc). A les jornades hi van participar 71 
persones, entre veïns i veïnes interessants per conèixer el Pla, tècnics del 
districte, representants de serveis etc. 

 
� També varem organitzar la II Jornada - taller (els dies 20 i 25 d’octubre). 

L’objectiu era apuntar propostes concretes d’actuació sobre tot el què 
s’havia anat recollint durant el diagnòstic. Es va treballar per àmbits i la 
participació va ser en general força positiva. 

 
� Treball relacional, amb les entitats, col�lectius, grups, comerços, tècnics 

de serveis, ciutadans d’aquests barris, informant sobre el Pla, donant suport 
per a  actuals o possibles iniciatives conjuntes... 

 
� Hem establert contactes amb altres Plans i processos comunitaris per 

a futures col�laboracions 
 
� El PDC Besòs ha estat presentat en un context de ciutat, dins el 1er. 

Fòrum Barcelona per l’acció comunitària organitzar per l’Ajuntament de 
Barcelona 

 
� Elaboració del document diagnòstic comunitari que teniu a les mans 
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� Constitució de diverses comissions de treball, que ja han iniciat el seu 
camí. 

 
Anteriorment hem mencionat que des de l’inici ens ha semblat molt clara la 
necessitat d’apostar per estendre i universalitzar l’ús de les TIC al barri, com a eina 
per treballar a favor de la participació i l’inclusió social. És per això que, en paral�lel 
a aquesta fase de diagnòstic, des del PDC Besòs es va posar en funcionament el 
Projecte TIC BESÒS, que ofereix, d’una banda, Cursos d’informàtica bàsica i 
de perfeccionament i introducció al programari lliure.  
 
Creiem que donar les eines bàsiques per poder tenir accés a les tecnologies de la 
informació és una bona manera d’evitar la exclusió social entre les persones dels 
nostres barris, especialment la gent gran i la població nouvinguda. Durant tot 
aquest temps més de 300 persones han participat ja d’aquests cursos de 3 mesos 
de durada.  
 
D’altra banda, assessorament en TIC a les entitats del barri. La mateixa 
persona que fa els cursos ofereix assessorament a les entitats i associacions. 
També s’ofereixen cursos a mida sobre temes específics relacionats amb les TIC, a 
partir de demandes concretes de qualsevol grup o col�lectiu.  
 
Finalment, des d’aquest projecte s’haurien de posar les bases per tal d’aconseguir 
també una organització en xarxa (on-line) de la comunitat, fent més fàcil i 
accessible la participació ciutadana als nostres barris. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notes sobre aquest document 
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Amb aquest document de diagnòstic comunitari ens trobem davant d’un primer 
abordatge en el coneixement de la realitat dels barris del Besòs, des de la 
participació de moltes persones al llarg d’un període extens, però alhora acotat en 
el temps.  
 
La seva principal validesa és precisament la incorporació i l'aportació de moltes 
persones (tant ciutadans com tècnics) per a anar donant forma i contingut a aquest 
document. No pretén ser “una monografia” exhaustiva del què existeix i sí una 
construcció compartida de coneixement de la realitat del seu territori, on les 
persones han pogut ser “subjectes protagonistes” –i no objectes- de la 
investigació.  
 
Aquest punt de partida juntament amb la metodologia utilitzada (“investigació-
acció-participació”) ha conformat “la construcció” de les pàgines que segueixen a 
continuació, tant en el seu contingut com en la seva estructura.  
 
Quant al seu CONTINGUT, s'ha anat conformant des de diverses fonts: documents, 
enquestes, entrevistes, tallers de treball compartit que ens han aportat una mirada 
reconstruïda col�lectiva del Besòs d'avui. D'aquí sorgeix tota la informació que 
denominem “qualitativa” al llarg del document.  
 
En aquest document també hi ha altra informació “quantitativa” (de la qual existeix 
un annex amb informació estadística sobre diverses variables per a qui vulgui 
aprofundir més). 
 
Sobre la informació estadística convé assenyalar dos aspectes. Un referent a com 
les fonts presenten les dades (molt més exhaustives per a ciutat i per al districte…) 
i la limitació que suposa quan busquem informació per als barris: ens hem trobat 
que de vegades no es pot accedir a dades desagregades per al Besòs. Així, hem 
hagut de comptar amb “la disponibilitat i format” de la informació que hi ha a la 
font, tal com ve presentada.  
 
L'altre aspecte és relatiu a les diferents dates que es mostren segons les fonts 
consultades. Té a veure amb què hi haurà variables o elements d’informació amb 
diferents moments, depenent dels criteris de les fonts, per tant és el què podem 
oferir. En qualsevol cas, hem intentat recollir les dades més actualitzades, segons 
aquesta disponibilitat, fent constar sempre la data de referència. 
 
En les dades quantitatives també s'ha tractat d'oferir, on ha estat possible, 
comparabilitat del Besòs amb el Districte de Sant Martí i amb Barcelona. 
 
 
Pel que fa a l'ESTRUCTURA del document, s'han considerat sis blocs o grans àrees 
d'informació clarament diferenciats.  
 
a. Presentació del PDC Besòs: el seu naixement, el seu impuls, els seus objectius i 
metodologia, l’estat actual. 
 
b. Presentació de Territori: on podrem conèixer aspectes del municipi sobre 
antecedents històrics, la seva ubicació i un llistat dels recursos del Besòs.  
 
c. Informació sobre les Persones: fa referència a característiques sociodemo-
gràfiques de la població, en funció de la seva estructura, el seu lloc d’origen o 
procedència i la seva evolució. També s’ha incorporat informació procedent de les 
valoracions i opinions recollides des dels diversos moments del procés del 
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diagnòstic sobre aspectes que preocupen o necessitats així com suggeriments o 
propostes entorn dels diversos grups de població:  
 

� Infància  
� Adolescència (12 – 16 anys)  
� Joves  
� Adults  
� Nous veïns  
� Gent Gran  

 
Aquest bloc d’informació pretén tenir un coneixement més concret i associat als 
diferents col�lectius de població del Besòs i ser útil per a posteriors línies 
específiques de treball.  
 
d. Elements de Diagnòstic per Àmbits. S’ha ordenat la informació per grans 
àrees temàtiques o àmbits, considerant els següents:  

 
� Urbanisme: Equipaments / Habitatge / Espai Públic / Medi 

ambient  
� Educació: Socioeducatiu (educació formal, educació informal, 

activitats extraescolars, formació laboral…)  
� Cultura, Esport i Temps Lliure  
� Salut: Sociosanitari (atenció sanitària, serveis socials, atenció 

sociosanitària…)  
� Convivència  
� Laboral  
� Promoció Socioeconòmica 
 

Aquí també s’ha tractat de combinar elements d’informació quantitatius i 
qualitatius.  
 
e. Coneixement i anàlisi de l’organització social dels barris del Besòs, des d’una 
perspectiva qualitativa. Inclou valoracions sobre l'actual situació de la xarxa social i 
el teixit associatiu, així com un sociograma o “mapa social” de les xarxes socials i 
agents presents o vinculats a aquests barris (administracions, serveis, ciutadania 
organitzada i no organitzada).  
 
f. Finalment, exposem a manera de síntesi, els elements clau de tot aquest 
document.  
 
Així doncs, convidem a la lectura d’aquest document diagnòstic amb l’ànim i el 
desig que pugui facilitar l’avenç d’aquest Pla de Desenvolupament Comunitari dels 
barris del Besòs. 
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1. presentació del territori 
 
Introducció 
 
El territori del Besòs, juntament amb els barris de Poblenou, Verneda i Clot, 
constitueixen el districte de St. Martí, situat al Nord-est de la ciutat de Barcelona. 

 
El Besòs avarca la zona compresa entre la Gran Via, el C/Josep Pla, la Diagonal i el 
municipi de St. Adrià del Besòs. Està situat a prop del mar i el riu Besòs. 
 
Els barris del Besòs es van construir entre 1956 i 1968 sobre camps de conreu que 
hi havia a la zona. El model d’urbanització va respondre al disseny de polígon 
d’habitatges (blocs verticals, ja utilitzats en altres noves zones que es van edificar 
en aquella època...), en el qual van intervenir tant la iniciativa privada (per 
exemple al Barri Maresme) com pública (per exemple al Sud-oest del Besòs: 1959, 
urbanitzat pel Patronat Municipal de l'Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona). 
 
Es pretenia donar cobertura al dèficit d’habitatge dels anys 50 per la demanda 
ocasionada pel gran flux de població que estava arribant a Barcelona d’altres parts 
d'Espanya, sobre tot del sud de la península. 
 
Així, amb aquesta urgència de edificació, van començar a construir-se els primers 
blocs, al marge de qualsevol previsió d’urbanització, infraestructures, serveis 
mínims equipaments públics... etc. 
 
La resposta a les necessitats dels veïns va sorgir de la seva pròpia capacitat 
d’organització i lluita. L’any 1959 neix l’Associació de Veïns del Sud-oest del Besòs i 
l’any 964 es va constituir l'Associació de Veïns del barri Maresme, que va impulsar 
els primers serveis escolars del barri i va assolir, moltes anys més tard, la 
urbanització i construcció d’infraestructures en la zona i els primers equipaments 
públics: escoles, casals de gent gran, equipaments esportius, el CAP (Centre 
d’Atenció Sanitària), el Centre Cívic... 
 
Ja als anys 90 i desprès de molts anys de lluita veïnal, finalment s’aconsegueix la 
millora d’un eix vertebrador dels barris del Besòs, la Rambla Prim, que dona certa 
articulació a aquest disseny fragmentat des del seu origen. 
 
En els últims anys (des de l’any 2000) comença una nova fase de remodelació amb 
motiu de les noves infraestructures de ciutat que se situen en la zona pròxima al 
mar (zona FÒRUM, àrea 22@, àrea comercial i d’hotels, equipament sociosanitari, 
altres equipaments, jardins...) que canvien per complet la fisonomia d’aquesta part 
del barri.  
 
Dintre del Besòs, coexisteixen, clarament diferenciades, quatre barriades: Paraguai 
- Perú, Maresme (nascuda entre 1956 i 1964), Diagonal - Mar (1965) i Sud-oest 
del Besòs (nascuda entre 1960 i 1968). 
 
Per a una informació més detallada sobre la història del barri proposem les 
següents lectures: 
 
MATAS PERICÉ, A. Al Sud-Oest del riu Besòs. Barcelona: Editorial Pòrtic, 1970. 
FABRE, J.; HUERTAS CLAVERIA, J. Mª. Tots els barris de Barcelona. Barcelona: 
Edicions 62, 1976. 
 
També es pot consultar els següents llocs web: 
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www.entornsriubesos.net 
www.forumriberabesos.net 
www.bisaucii.org 
 
DISTRICTE DE SANT MARTÍ - BARCELONA 
 

 
 

BARRIS DEL BESÒS 
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Per a les persones que viuen aquí, el Besòs és un lloc pla, amb carrers i espais 
amplis, on es pot passejar, que no té moltes costes o pujades com en altres parts 
de Barcelona, proper al mar. 
 
L’articulació dels barris del Besòs amb el centre o altres parts de la ciutat ha 
millorat molt i ara es pot realitzar a través del transport públic que proporciona: el 
metre (L-4), els autobusos i el tramvia. Des del punt de vista d’infraestructures 
viàries, té fàcil accés a la Gran Via dels Corts, Avinguda Diagonal i Ronda Litoral. 
 
A continuació, exposem un llistat de recursos d’aquest territori, dels barris del 
Besòs,  en el sentit de “amb què es conta” i “amb què es disposa”  per a poder 
treballar amb i des de les persones: agents, equipaments, serveis, associacions, 
entitats, col�lectius...etc. Per a facilitar la seva localització en aquest llistat, s’ha 
decidit ordenar-lo per àmbits. I encara, dintre de cada àmbit,  assenyalem si 
aquest recurs té incidència en altre àrea de treball més, des de la perspectiva 
comunitària.  
 
Altres aspectes entorn del territori (tant quantitatius com qualitatius) s’han ordenat 
en l’anàlisi sectorial per temes o àmbits. (veure punt 3.1.) 
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Existència actual: 

Nom U
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a
n
is
m
e
 

E
d
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S
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a
l 

S
a
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t 

L
a
b
o
ra
l 

A qui s’adreça 

MERCAT “Besòs” n     Població en general 

Casal Munic. de Gent Gran “Joan 
Maragall” 
(Generalitat + Ajuntam.) 

  
n 

 
n 

 
n 

 Persones 65 i + anys o 
pensionistes 

Casal Munic. de Gent Gran “Paraguai – 
Perú” 
(Generalitat + Ajuntam.) 

  
n 

 
n 

 
n 

 Persones 65 i + anys o 
pensionistes 

Casal G. Gran + C. De Dia  “Ramon de 
Peñafort” (Generalitat) 
Serv. Fisioteràpia 

  
n 

 
n 

 
n 

 Persones 65 i + anys o 
pensionistes 

Policia Comunitària (Mossos – Generalitat 
+ G.Urbana – Ajuntament.) 

 
n 

    Població en general 

AVV Maresme  
n 

  
n 

  Veïns/es associats  d’aquesta 
zona 

AVV Paraguai Perú  
n 

  
n 

  Veïns/es associats  d’aquesta 
zona 

AVV Sud-oest del Besòs  
n 

  
n 

  Veïns/es associats  d’aquesta 
zona 

AVV  Diagonal Mar  
n 

  
n 

  Veïns/es associats  d’aquesta 
zona 

Plataf. pels Equipaments i l’Habitatge 
Diagonal/Maresme/Besòs 

 
n 

 
 

 
 

  Veïns/es a títol individual o que 
formen part d’alguna entitat 
dels barris mencionats 

Cooperativa d’Habitatge “Sagrat Cor”  
n 

 
 

   Veïns/es d’aquesta dels 
habitatges construïts per 
aquesta cooperativa. 

Plataf. d’Associacions i Entitats “Fòrum 
de la Ribera” 

 
n 

 
 

 
n 

  Veïns/es i associacions 
interessats en diferents 
aspectes urbanístico-socials i 
culturals de la zona compresa 
entre el riu Besòs i el barri de 
la Ribera de Barcelona. 

 
 
 
 
 
 

Barris del BESÒS: LLISTAT de RECURSOS 
(agents, serveis, equipaments, 

associacions, entitats, col�lectius...) 

ÀMBIT  URBANISME 
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Existència actual: 

Nom U
rb
a
n
is
m
e
 

E
d
u
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ó
 

S
o
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a
l 

S
a
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t 

L
a
b
o
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A qui s’adreça 

 1 Esc. BRESSOL Mpal. 
“El Cascavell” 

  
n 

   
 

Infants 0 – 3 anys 

4 Centres Educació Infantil i Primària 
Públics  
(Generalitat de Catalunya) 
CEIP-CAEP “Concepció Arenal” 
CEIP-CAEP “Eduard Marquina” 
CEIP “Joaquim Ruyra” 
CEIP “Gral. Prim” 

  
 
 
 
n 
n 
n 
n 

 
 

 
 

 
 

Població escolar 6- 11 anys 

2 Centres Educació Secundària Públics  
(Generalitat de Catalunya) 
 
IES “Barri Besòs” 
 
IES “Rambla Prim” 

  
 
 
n 
 
n 
 
 

 
 
 
n 
 
 

  
 

 
 
 
n 
 

Població escolar 12 – 16 anys. 

Demandants Educació post-
obligatòria Batxillerat 16 – 18 
anys  

IES “R. Prim”: demandants 
formació professional graus 
mitjà i superior + Casa d’Oficis 

1 Centre Educació Especial  (CEE) 
“Concha Espina” - Públic 
(General.  de Catal.)  (Equip. de ciutat)  
Complementari amb escola ordinària. 

  
n 

   
 

Població 3 – 16/18 anys amb 
discapacitats, bàsicament 
psíquiques. 

 
3 Centres Educac. Infantil, Primària i 
Secundària 
Privats – Concertats 
“Col. Sagrat Cor” 
“Esc. Sant Gabriel” 
“Col. Sta. Mª dels Apòstols” 

 
 

 
 
 
n 
n 
n 
 

  
 

 
 

Població escolar 3 – 16 anys. 

 

1 Escola d’Adults 
(Consorci Generalitat + Ajuntament) 

  
n 

   
 

Població a partir de 16 anys 

1 Espai Multimèdia 
- Formació i alfabetització 
- Assessor. Entitats barri 

  
n 

 
n 

  Població en general 

Associacions, entitats barri 

Fundació Pere Closa 
Suport reforç escolar 

  
n 

   Nens  amb dificultats,  nivell 
primària.  

CRP – Centre de Recursos Pedagògics – 
(Districte Ajuntament) 

  
n 

   Centres escolars 

EAP – Equip d’Atenció  Pedagògica   
n 

   Centres escolars + S. Socials 

AMPA  CEIP “Concepció Arenal”   
n 

 
n 

  Famílies amb alumnes en 
aquest centre. 

AMPA  CEIP “Eduard Marquina”   
n 

 
n 

  Famílies amb alumnes en 
aquest centre. 

AMPA  CEIP  “Gral. Prim”   
n 

 
n 

  Famílies amb alumnes en 
aquest centre. 

AMPA  IES “Barri Besòs”   
n 

 
n 

  Famílies amb alumnes en 
aquest centre. 

Assoc. Antics Alumnes “Escola d’Adults”   
n 

   Adults - Antics alumnes 

ÀMBIT  EDUCACIÓ 
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Existència actual: 

Nom U
rb
a
n
is
m
e
 

E
d
u
ca
ci
ó
 

S
o
ci
a
l 

S
a
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t 

L
a
b
o
ra
l 

A qui s’adreça 

CENTRE CÍVIC Mpal. “Besòs”   
n 

 
n 

  Població en general 

BIBLIOTECA “Ramon d’Alòs Moner” 
(Consorci Diputació + Ajuntam.) 

  
n 

 
n 

  Població en general 

Associació Martinet per l’Educació   
n 

 
n 

  Interessats en aspectes 
d’educació i culturals 

 

Associació Martinet Solidari    
n 

  Interessats en projectes 
solidaris  

Casal Infantil Mpal. “EL VAIXELL”   
n 

 
n 

  Població 3-14 anys 

Comissió de Pares i Mares del CIM El 
Vaixell 

  
n 

 
n 

  Famílies amb infants assistint al 
C.I.M “ El Vaixell” 

Espai de  DEURES   
n 

   Veïns – suport reforç escolar – 
entorn C.I.M. El Vaixell i Serveis 
Socials 

Grup Dones TXIKS   
n 

 
n 

  Dones interessades en aspectes 
de desenvolupament personal i 
cultural – entorn C.I.M. El 
Vaixell i Serveis Socials 

Associació de Dones Àmbar - Prim   
n 

 
n 

 
n 

 Dones interessades en aspectes 
de desenvolupament personal i 
cultural.  

Grup Teatre “La Faràndula”    
n 

  Adults interessats en el teatre 
(amateurs) 

Club Joves EL SÒTAN     
n 

  Joves d’aquestes zones 

Ass. “Casa de Ceuta / Virgen de África”    
n 

  Socis. Interessats en el 
coneixement i promoció de la 
ciutat de Ceuta. 

Ass. “Amigos Isla Cristina”    
n 

  Socis (treballaren a Isla Cristina 
a l’industria conservera).  

Grup Patio de Luces – Revista del Barri    
n 

  Interessats en la difusió 
d’informació sobre el barri.  

ACR  Besòs (Assoc. cultural i recreativa)    
n 

  Interessats en activitats 
culturals i recreatives. 

Amics de la Rambla Prim  
n 
 

  
n 

  Veïns/es interessats en 
manteniment, millora i 
desenvolupament zona Rambla 
+ en accions trobada veïnal  

ÀMBIT   CULTURA I LLEURE 
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Coordin. Entitats “Rambla Prim”: 
Associacions ubicades en el “eix” R.Prim 
(Verneda, La Pau, Maresme, SO Besòs, 
Amics Rambla Prim, Casa Ceuta, Amigos 
de Isla Cristina...) 

 
n 
 

  
n 

  Interessats en millora i 
desenvolup. àrea Rambla Prim, 
en reivindicacions veïnals  + en 
organitz. activitats culturals-
lúdiques 

Cooperativa Gregal 
 

   
n 

  Interessats en les seves 
propostes (cult. anarco – 
llibertària) 

Ateneu Llibertari   
n 

 
n 

  Interessats en les seus serveis i 
activitats (cultura anarco – 
llibertària) 

Associació de “ Premsa llibertaria”    
n 

  Interessats en difusió cultura 
anarco – llibertària 

Assoc. per la Renda Bàsica (AREBA)   
n 

 
n 

  Interessats en difusió de la 
Renda Bàsica. 

 Grup JOC –Joventut Obrera Cristiana 
(parròquies) 

  
n 
 

 
n 

  Joves  

Esp. Inf. “Sant Paulí”   
n 

 
n 

  Població 5 – 16 anys 

Antics usuaris Esp. Inf. “Sant Paulí”   
n 

 
n 

  Joves 16 – 17 anys  

“Casa Amarilla” 
(Art / Cultura) 

  
n 

 
n 

  Infància, Adolescents, Joves 

Assoc.  Gent Gran del “ Casal  Mpal. de 
Gent Gran Joan Maragall” 

  
n 

 
n 

 
n 

 Persones 65 i + anys o 
pensionistes 

Assoc.  Gent Gran del  “Casal Mpal. de 
Gent Gran  Paraguai – Perú” 

  
n 

 
n 

 
n 

 Persones 65 i + anys o 
pensionistes 

Grup L ’Amistat  - Dones  St. Paulí    
n 

 
n 

 Dones  

Grup Gent Gran – S. Pere Ermengol    
n 

 
n 

 Gent Gran  

Assoc. Ocellaires del Besòs    
n 

  Amics dels ocells 

Assoc. “AL-FALAH” (vol dir “Treball 
Social”) 

   
n 

  Pakistanesos residents al barri 

Col�lectiu musulmans Oratori c/ Mogent    
n 

  Pakistanesos residents al barri 

Col�lectiu musulmans Oratori Plaça. 
Nazària Marc 

   
n 

  Pakistanesos residents al barri 
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Existència actual: 

Nom U
rb
a
n
is
m
e
 

E
d
u
ca
ci
ó
 

S
o
ci
a
l 

S
a
lu
t 

L
a
b
o
ra
l 

 
 
 
 
A qui s’adreça 

Poliesportiu Mpal. Maresme   (Med 
Fitness)     

  
 

 
n 

 
 

 
 

Població en general. 
 

Camp Futbol Mpal. Maresme    
n 

  Població practicant / en 
general 
 

Camp Futbol Mpal. Besonense    
n 

  Població practicant / en 
general 
 

RAMBLA PRIM 
Pistes Vermelles + Circuit 
 

  
 

 
n 

  Població en general 
  

Pista de patinatge Ptge. Prim                
 

 
n 

  Població en general 

Pistes PETANCA 
Prim/ Pallars: 4 pistes 

Pere IV Paraguai: 4 pistes 

Josep Pla /Pallars: 6 pistes 

   
 
n 
n 
n 

  Població en general 

 

CET – 10 
Gestió, dinamització  i formació perfils 
profession. – àmbit esportiu 

  
n 

 
n 

  
n 

Adolescents / Joves 

Club Esportiu Futbol 
Pujades 

   
n 

  Infantil 6-8 / 11-13 anys 

Amateur 18/30 anys 

Club Esportiu ROSARIO Central    
n 

  Població infantil, adolescents. 

Club Petanca Pere IV    
n 

  Socis/es -  utilitzant aquestes 
pistes de petanca 

Grup Petanca “Joan Maragall”    
n 

  Socis/es - utilitzant aquestes 
pistes de petanca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT   ESPORT 
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Existència actual: 

Nom U
rb
a
n
is
m
e
 

E
d
u
ca
ci
ó
 

S
o
ci
a
l 

S
a
lu
t 

L
a
b
o
ra
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A qui s’adreça 

Hospital de referència: HOSPITAL DEL 
MAR 

    
n 

 Població en general 

1 CAP  (Centre d’Assistència 
Primària) + 1 UBA (Unitat bàsica 
d’atenció)  

  
 

  
 
n 

 
 

Població en general 

Recursos sociosanitaris: CAP + S. Socials    
 
n 

 
 
n 

 Població en general que ho 
necessita: farmàcia gratuïta, 
préstecs ortopèdics, odontòleg, 
audiòfons,  

Centre Mpal. de Serveis Socials 
Atenció Primària (UBASP) 
  

  
 

 
n 

 
n 

 
 

Població en general 
 

Salut Mental: 
�CAP Ramon Turró: Consulta de 
Capçalera: Psicòloga + CSMIJ (per a 
infància i joves) 
�Urgències: Centre FÒRUM del H. del 
Mar + IMASS (municipal) 
� Hospital del Mar: Ingressos Hosp. Serv. 
Psiquiatria, + CSMA (per a adults) 

    
 

 
n 

 Població en general 

FÒRUM Centre Sociosanitari + Inst. 
Municipal de Psiquiatria 

    
n 

 Població amb necessitat 
d’ingrés, derivat de Serveis 
sanitaris i socials. 

CARITAS – Parròquies 
Atenció social 

   
n 

 
n 

 Col�lectius amb necessitats 

Immigració – Cursos 1a. acollida 

Mediador intercultural (de l’Assoc. 
“Salut i Família”) 
Suport als professionals sanitaris i als 
immigrants en aspectes d’atenció 
sanitària. 

    
n 

 Població immigrada, àrea 
asiàtica i magrebins 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀMBIT   SALUT 
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Existència actual: 

Nom 

 U
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a
n
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m
e
 

E
d
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o
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a
l 

S
a
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t 

L
a
b
o
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A qui s’adreça 

S.O.C. (Servei d’Ocupació Catal.). Servei 
de Zona. 

     
n 

Població en general, en edat 
laboral 

1 Punt d’informació i Assessorament 
Jove “Sant Martí 
(Municipal – Districte) 
Orientació, recursos formatius i laborals, 
inserció laboral 

  
 

 
n 

  
n 

Població jove 

 

Servei de Promoció per l’Ocupació – 
Besòs - Orientació Laboral (Coop. GEDI) 

   
 

  
n 

Població general, en edat 
laboral 

FEMAREC – Coopª. 
Formació / Inserc. Laboral 

     
n 

Població amb discapacitats 
psíquiques i malalts mentals en 
cursos ocupacionals 
 

CÍVIC – Iniciatives socials i d’ocupació – 
Formació i Orientació 

    
 

 
n 

 
Població jove, de 16 – 25 anys 
 

Fund. “PERE MITJANS”    
n 

 
 

 
n 

Població amb discapacitats 

Centre Formac. Ocup. “DE MOTO”     n Joves 

Veure també en Educació: 
Escola d’Adults 
IES “Rambla Prim” 

      

 
 
 
 
 
 

Existència actual: 

Nom 

 T
e
rr
it
o
ri
 

E
d
u
ca
ti
u
 

S
o
ci
a
l 

S
a
lu
t 

L
a
b
o
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l 

A qui s’adreça 

Assoc. Concession. “Mercat Besòs”  
n 

 
 

   
n 

Concessionaris Parades Mercat  

Assoc. Comerc. “Xavier Nogués”.  
 

 
n 

    
n 

Comerciants àrea al voltant 
Xavier Nogués. 

Assoc. Comerc. “Barris Besòs”  
n 

   
 

 
n 

Comerciants àrea  al voltant SO 
Besòs i Maresme 

 

 
 

 

 

ÀMBIT   LABORAL 

ÀMBIT   PROMOCIÓ SOCIOECONÒMICA 
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2. les persones 
 
Introducció 
 
En aquesta àrea d’informació incorporem dades descriptives sobre l’estructura, 
origen i evolució de la població del Besòs i una breu síntesi d’aquells aspectes que 
han sortit a través de les valoracions qualitatives sobre els diferents col�lectius de 
població: infància, adolescència, joves, adults, nous veïns, gent gran. 
 
2.1. aspectes sociodemogràfics   
 
La constitució dels barris del Besòs, més o menys com els coneixem en l’actualitat, 
comencen als anys 50 del segle passat, urbanitzant camps de conreu per acollir al 
gran flux de població que estava arribant a Barcelona des de diferents parts 
d’Espanya, sobre tot del sud de la península (entre els anys 50 i 70), a la recerca 
de noves oportunitats pel desenvolupament industrial de la ciutat d’aquell moment. 
Podríem dir que la base de l’actual població va a ser l’arribada en al�luvió de 
persones (entre els anys 50 i 70), molt heterogènies com un dels elements 
característiques de la seva identitat. Ara tenim una segona fase d’arribada de 
persones que està arribant des dels anys 2000, també molt diversa.  
 
En aquest capítol considerarem aspectes de l’actual població el Besòs en relació a 
la seva estructura per edat i gènere, segons diferents orígens o procedència i a la 
seva evolució al llarg del temps. 
 
A) estructura demogràfica 

 
Barris del BESÒS:  

Població per grans grups d’edat 
(juny 2005) 

TOTAL Homes Dones TOTAL Homes Dones 
  (n) (n) (n) % % % 

 0-14 anys   3.157 1.576 1.581 12,1 12,0 12,1 
       
15-24 anys   3.064 1.613 1.451 11,7 12,3 11,1 
       
25-64  anys  14.242 7.616 6.626 54,5 58,1 50,9 
       
65 i + anys  5.662 2.299 3.363 21,7 17,5 25,8 
       
TOTAL 26.125 13.104 13.021 100,0 100,0 100,0 
T.4. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants 
a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 

 

 
Les dades de població més recents que tenim (juny 2005) ens indiquen que al 
Besòs hi ha 26.125 persones. 
 
Quant la distribució per l’edat, el grup d’adults (25-64 anys) suposa la meitat 
aproximadament de la població (54,5%), volum una mica inferior al districte i a la 
ciutat. El grup de persones grans (65 i + anys) representa un volum equivalent a 
la quinta part de la població (21,7%), lleugerament superior a dades de districte i 
de ciutat. Pel que fa la població infantil i juvenil (0-24 anys) representa un 
23,8% del total, similar a les dades del districte (23,8%) i una mica superior a les 
de la ciutat (21,6%). 
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Si considerem la qüestió del pes que representa la població “econòmicament 
dependent” (0-14 anys + 65 i més anys) de la població “potencialment” activa 
laboralment (taxa de dependència demogràfica), al Besòs trobem que de 100 
persones “potencialment actives” (15-64 anys) depenen 51 persones “no actives”, 
xifra una mica superior a la del districte (46,7) i a la de la ciutat (47,5).  
 
En relació a la diferència entre gèneres, en general, trobem actualment una 
tendència a la masculinització de la població, més probablement associat a la 
major presència d’homes entre la població nouvinguda, especialment entre el 
grup d’adults. Més endavant podrem valorar aquest aspecte amb la diferència 
dels perfils entre la població espanyola i estrangera al Besòs. Entre el grup de 
persones grans, veiem un major volum de dones, d’acord a una tendència ja 
generalitzada, degut a la seva major esperança de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.1. Font: Dades provisionals-  Lectura del Padró Municipal  
d’Habitants a 30.06.2005. Departament d’Estadística.   
Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 

 
Si examinem més detingudament el grup de persones grans en relació a la 
capacitat de renovació de la població (índex d’envelliment) veiem que el volum 
actual de noves generacions no equilibra aquesta renovació suficientment; per 
tant, encara estem per sota en aquesta capacitat, tenim un 55,7% més de gent 
gran sobre el grup de 0-14 anys, sobretot entre les dones. 
 

Barris del BESÒS: Població 65 i més anys 
Índex comparatius (2005) 

  BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
Índex d’envelliment   176,6 158,2 179,3 
Homes   133,4 121,5 145,9 
Dones   221,8 197,5 212,7 
Índex de sobreenvelliment 51,0 48,6 44,6 
Homes   45,2 43,4 42,6 
Dones   54,7 52,0 45,9 
Índex de solitud - 65 i + anys 25,2 23,5 22,0 
Homes   13 12 10,8 
Dones   33 31,2 29,7 
Índex de solitud - 75 i + anys 32,7 31,3 28,8 
Homes   16,1 15,8 13,4 
Dones   41,4 39,9 38,6 
T.8. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants a  
30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 
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Pel que fa el “sobreenvelliment” d’aquest col�lectiu (proporció de persones de 
més de 75 anys sobre el conjunt de persones grans), veiem que fins ara el volum 
de la població entre 65 i 74 anys (12 %) és encara superior al de 75 i més anys 
(9,7%). Això fa pensar que en els propers anys el volum de població anomenada 
“fràgil” (75 i + anys) pot ser superior al total actual. Aquestes dades tenen major 
rellevància entre la població gran femenina, especialment en relació a la situació de 
viure en companyia o a soles. 
 
La gent gran que viu sola al Besòs representa un 22% del total de població de 
65 i més anys (1.247 persones). La major part d’aquest col�lectiu, 89%, es situa 
amb edats compreses entre els 65 i 84 anys i la resta amb edats superiors. 
L’aspecte “gènere” té molta significació aquí: les dones grans vivint soles suposen 
la majoria d’aquest volum (el 80% = 999 dones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.3. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal  
d'Habitants a 30.06.2005. Departament d'Estadística.   
Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
 

Per origen de la població, segons les dades oficials d’actualització del Padró 
Municipal, a 1 de gener del 2006, al Besòs aproximadament 8 de cada 10 
persones són de procedència espanyola (82,2%). La resta, 4.697 persones, són 
d’origen estranger (el 17,8%, sobre dades de total població de juny 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona.  
Dades oficials - Població estrangera al 1/1/2006. Elabor. pròpia. 
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Pel que fa l’origen de la població espanyola, més de la meitat són nascuts a 
Catalunya (52,2%) i els altres a la resta d’Espanya. Entre aquests destaquen les 
persones nascudes a Andalusia (11,9%) i a les dues Castelles (6,3%). 
 
Quant a l’origen de la població estrangera, predominen les persones 
procedents dels països de Pakistan (27,4%), d’Equador (18,5%) i de Marroc 
(7,4%).  
 
Però si considerem la procedència per grans àrees, el bloc llatinoamericà és el 
més representatiu amb un 42,6%, reunint Amèrica del Sud i Amèrica Central / 
Carib. A més dels ja citats, de les altres zones, també cal destacar la presència dels 
romanesos (3,2%), entre els europeus residents, i dels xinesos (3%). 
 

Barris del BESÒS: Origen de la població estrangera, 
per ranking dels principals països  (1/12006) 

TOTAL TOTAL 
 (n) %  (n) % 
EUROPA - UE  418 8,9 AMERICA SUD 1.783 38,0 
Romania   148 3,2 Equador   870 18,5 
Bulgària   95 2,0 Perú   241 5,1 
Itàlia   73 1,6 Bolívia   194 4,1 
Portugal   34 0,7 Colòmbia   182 3,9 
França   22 0,5 Argentina   90 1,9 
Polònia   12 0,3 Xile   69 1,5 
Països Baixos   11 0,2 Brasil   47 1,0 
Alemanya   11 0,2 Uruguai   43 0,9 
Regne Unit   9 0,2 Veneçuela   40 0,9 
Bèlgica   3 0,1 Paraguai   7 0,1 
Z. EUROASIÀTICA 194 4,1 AMÈR. CENTRAL 216 4,6 
Geòrgia   57 1,2 Rep. Dominicana   127 2,7 
Rússia   54 1,1 Cuba   32 0,7 
Ucraïna   43 0,9 Hondures   31 0,7 
Armènia   40 0,9 Mèxic   26 0,6 
ZONA ASIÀTICA 1.512 32,2 AMERICA NORD 6 0,1 
Pakistan   1.289 27,4 Est. Un. d'Amèrica   6 0,1 
Xina   139 3,0 N. ÀFRICA (Magreb) 358 7,6 
Índia   64 1,4 Marroc   347 7,4 
Filipines   20 0,4 Algèria   11 0,2 
Z. SUBSAHARIANA 47 1,0    
Senegal   47 1,0 Resta països   163 3,5 
      
Tota Pob. Estrangera 4.697 17,8 TOTAL POBLACIÓ 26.125 100,0 

T.15. Font: Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona.  
Dades oficials - Població estrangera al 1/1/2006. Elaboració pròpia. 
Percentatges de països sobre Total Pob. Estrangera. 

 
Comparativament, la xifra de població estrangera al Besòs és lleugerament 
superior a la de la ciutat (16,1%) i significativament major a la del districte 
(13,3%). 
 
L’estructura de la població segons els seus orígens, ens dona les següents 
diferències entre la població espanyola i estrangera: 
 
� Per EDAT: Fins als 19 anys, en ambdues poblacions el percentatge de persones 

és gairebé similar. Entre 20 i 39 anys es concentra una quarta part de la 
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població espanyola (26,1%), mentre que entre la població estrangera aquí es 
concentren 2 de cada 3 persones estrangeres (64,2%). 
 
En els segments següents (40-64 anys), la població espanyola té una major 
representació (31%) sobre la població estrangera (18,6%). Pel que fa el volum 
de gent gran (65 i + anys), la presència de la població espanyola és majoritària 
(25,8%) enfront de la població estrangera (1,1%).  

 
Barris del BESÒS: Distribució de la població, 

per origen i per grans grups d’edat   
- Taula comparativa - (juny 2005) 

 (%) Poblac.Total Pob. Espanyola Pob. Estrangera 
  0-19 anys 16,9 17,1 16,1 
20-39 anys 32,5 26,1 64,2 
40-64 anys 28,9 31,0 18,6 
65 i + anys 21,7 25,8 1,1 
TOTAL 26.125 21.749 4.376 

Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal  
d'Habitants a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  
Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 

 
� Per GÈNERE: La població originàriament espanyola mostra un biaix de 5 punts a 

favor de les dones (52,4%) sobre els homes (47,6%). En aquest sentit, les 
dones mostren un major volum entre els segments d’edat 35-49 anys i 70 – 74 
anys. Els homes també mostren major representació en els segments d’edat 25 
– 49 anys, el que fa pensar que aquesta diferència és més per qüestions de 
immigració interior (d’altres parts de la ciutat o de la província cap al barri).  
Quant a la població estrangera en general, gairebé 2 de cada 3 persones són 
homes (63,1%), amb menor representació de les dones estrangeres. El homes 
mostren major representació entre els segments 20 – 39 anys i les dones en 
els segments d’edat entre 25 – 34 anys. 
 
 

Barris del BESÒS: Comparació de la població, 
espanyola / estrangera per gènere  
- Taula comparativa - (juny 2005) 

  BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
POB. ESPANYOLA 1.364.146 194.832 21.749 
% s/Total Poblac. 84,6 87,4 83,2 
% Homes pob. espany. 46,6 47,5 47,6 
% Dones pob. espany. 53,4 52,5 52,4 
    
POB ESTRANGERA 248.091 28.099 4.376 
% s/Total Poblac. 15,4 12,6 16,8 
% Homes pob. estrang. 53,1 53,2 63,1 
% Dones pob. estrang. 46,9 46,8 36,9 
    
TOTAL 1.612.237 222.931 26.125 

T.10. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal d'Habitants  
a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 

 
D’acord amb aquesta informació, pot ser que quan parlem de població nouvinguda 
al Besòs, hauríem de contemplar tant l’arribada al territori d’adults joves espanyols 
com d’adults estrangers, encara que possiblement en diferents moments no molt 
llunyans. 
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Quant considerem al Besòs en el seu conjunt, aquestes diferències entre les 
dues poblacions (edat i gènere) gairebé “s’equilibren”, el que ens dona una 
estructura de població esbiaixada cap a la masculinització en els segments 
centrals i cap a la feminització en el segments de més edat pels arguments 
que ja s’han explicat. Aquest efecte ho podem veure més gràficament a través de 
la seva representació en “les piràmides de població”:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G.4. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal d'Habitants a  
30.06.2005. Elaboració pròpia.  
% Base piràmide sobre Pob. Total Besòs: 26.125 hab. 

 
 
 
Amb l'observació del perfil d'aquesta piràmide es detecta  una progressió 
discontínua que correspondria a moviments d'increment “i pèrdua” de població en 
moments donats. Així veiem, pèrdua de població en els segments d'edat 55-69 
anys, possiblement relacionada amb processos d'emigració (sortida del barri de 
població espanyola) en anys precedents; també es pot observar com aquesta 
sortida del barri ha pogut influir en els segments baixos d'edat (menor presència o 
disminució de natalitat).  

 
En sentit invers, s'observa creixement de població en les franges intermèdies, 
d’adults joves, que sembla estar relacionat més directament amb una arribada 
“d’al�luvió”  que a una  “progressió natural”. Aquí podem veure un procés d’entrada 
de població més recent que ve a incrementar els grups de persones compresos en 
aquestes edats. 

 
Quant als segments d’edat inicials (0-14 anys) es manté el seu volum de 
representació. La incidència de la nova població arribada encara no es visibilitza en 
l’aspecte de natalitat, però, com ja veurem més endavant, es detecta un lleuger 
creixement de naixements en els dos últims anys. 

 
Si aquesta “piràmide general” la desdobleguem en funció de les dues poblacions 
veurem les significatives diferències ja esmentades per edat i per gènere: 
 

Barris del Besòs: Piràmide del 

Total de la Població (juny 2005)
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G.5. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal d'Habitants a  
30.06.2005. Elaboració pròpia.  
% Base piràmide sobre Pob. Espanyola Besòs: 21.749 hab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.6. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal d'Habitants 
a 30.06.2005. Elaboració pròpia. 
% Base piràmide sobre Pob. Estrangera Besòs: 4.376 hab. 

 

 
B) evolució de la població 
 
En general, el volum de població al Besòs mostrava una tendència mantinguda 
fins al 2002 que comença a augmentar lleugerament fins l’actualitat. Si 
veiem l’evolució de les dues poblacions, sembla que aquest increment general està 
sostingut pel visible creixement de la població estrangera des de l’any 
2001, ja que el volum de la població espanyola mostra una tendència descendent 
des d’aquesta mateixa data. 
 
Efectivament, si veiem les dades evolutives de població estrangera, a l’any 2000 hi 
havia 423 persones. A juny del 2005 els estrangers eren deu vegades més (4.376), 
en un ràpid flux d’arribada, especialment en els dos últims anys. Mentre que en la 
població espanyola anem detectant una pèrdua del 10,6% des de l’any 2000. 
 

Barris del Besòs: Piràmide de 

població espanyola (juny 2005)
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Barris del BESÒS: Evolució de la població  

- Pob.Total,  Pob. Espanyola, Pob. Estrangera-  
Poblac.Total Pob. Espanyola Pob. Estrangera 

Any  (n) (n) (n) 
2000 24.740 24.317 423 
2001 24.571 23.991 580 
2002 24.543 23.488 1.055 
2003 25.175 23.099 2.076 
2004 25.314 22.367 2.947 
2005 25.603 21.847 3.756 

Juny -05 26.125 21.749 4.376 
% diferencial  
2000-juny 05 
2000 = 100 105,6 89,4 1.034,5 
T.16. Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Anys 2000-2005: dades oficials al 1r de cada any. 
Juny 2005: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal 
d'Habitants a 30.06.2005. Elaboració pròpia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G.9. Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  
Anys 2000-2005: dades oficials al 1r de cada any. Juny 2005: Dades 
provisionals -  Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2005. 
Elaboració pròpia. 

 
 
 
Comparativament amb el districte i la ciutat, l’arribada de persones (taxa 
d’immigració) al Besòs era inferior fins a l’any 2002, data en la qual les xifres 
comencen a ser superiors. 
 
Si veiem ara la sortida de persones del Besòs (taxa d’emigració), durant el 
període 2000 – juny 2005 sembla que el flux contínua i ha augmentat en els 
últims tres anys. En tot aquest període, la taxa d’emigració per al Besòs ha estat 
superior a les taxes del districte i de la ciutat.  
 
 

 

           Barris del Besòs: Evolució de la Població    
       (2000-2005)
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Barris del BESÒS: Evolució de Taxes d’Immigració / Emigració 
-Taula comparativa – 

Taxes d’Immigració (x 1.000) Taxes d’Emigració (x 1.000) 
BARCELONA S. MARTÍ BESÒS BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 

Any     Any     
2000 15,7 14,1 13,9 2000 25,9 25,7 30,6 
2001 17,1 15,4 16,4 2001 29,8 28,2 36,3 
2002 20,8 19,2 21,5 2002 34,3 32,4 36,3 
2003 22,4 21,1 24,0 2003 38,7 36,6 42,1 
2004 24,1 22,7 29,8 2004 37,4 35,9 48,2 
2005 44,2 34,4 49,6 2005 38,3 36,2 47,3 
T.20. Font: Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
Taxa Immigració: nombre immigrants d’un any / població d’aquest any x 1000 
Taxa Emigració: nombre emigrants d’un any / població d’aquest any x 1000 
 

 
En aquests moments, el saldo migratori general (arribades – sortides) està sent 
positiu per al Besòs: més entrades de persones que sortides. 
 
Pel que fa a l’evolució de la població per raons de naixement s’observa una 
recuperació des de l’any 2003, on arrossegava una tendència decreixent. El 
nombre de naixements està creixent, possiblement per l’incidència de la 
població estrangera, però encara és prompte per a dir si aquest moviment es 
consolida en tendència.   
 

Barris del BESÒS: Evolució de 
naixements i defuncions 

Total 
Naixements 

Total  
Defuncions 

Any  (n) (n) 
2000 222 233 
2001 210 238 
2002 187 223 
2003 186 257 
2004 222 213 
2005 233 241 
T.18. Font: Departament d'Estadística.  
Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia 

 
 
En resum, podem dir que, en termes evolutius, davant dels moviments 
esmentats, s’està donant un progressiu procés de substitució de la població per  la 
recent entrada de persones estrangeres. Aquesta nova població està contribuint al 
creixement i a la revitalització del Besòs, que per si mateix mostrava una tendència 
de pèrdua contínua de població (per sortida de persones i per disminució de 
naixements). 

 
2.2. aspectes valoratius sobre la situació i les condicions de 
vida de les persones: 

 
Recollim aquí una síntesi dels aspectes més destacats relatius a cada grup o 
col�lectiu de persones que aquí hem ordenat per: infància, adolescents, joves, 
adults, nous veïns, gent gran.....La finalitat d’aquesta informació en aquest apartat  
seria facilitar elements clau per a possibles futures actuacions o debats, encara que 
som conscients que en l’anàlisi sectorial per àmbits està molt més estès 
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2.2. la infància 
 
aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes recollides: 
 
● Insuficiència de recursos i equipaments per a 
la infància (guarderies, esplais, ludoteca, per a 
reforç escolar...) 
● Suport i acompanyament als infants per a 
determinades activitats extraescolars. 
● Insuficiència d’activitats socioeducatives i de 
lleure. 
 

 
● Equipaments, espais i activitats per a la 
infància. 
 
● Espais infantils de joc, segregats i en 
condicions, incorporant el seu manteniment. 
 
● Més espai públic específic per a infants. 
 

 
Barris del BESÒS: Població per gènere 

i edat quinquennal (juny 2005) 
TOTAL Homes Dones 

 (n) % (n) % (n) % 
    0-4 anys 1.052 4,0 522 2,0 530 2,0 
    5-9 anys 1.046 4,0 526 2,0 520 2,0 
10-14 anys 1.059 4,1 528 2,0 531 2,0 
15-19 anys 1.268 4,9 637 2,4 631 2,4 
       
Total 0-19 anys 4.425 17,0 2.213 8,4 2.212 8,4 
       
TOTAL 26.125 100,0 13.104 50,16 13.021 49,8 
T.3. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants 
a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 

 
2.3. l’adolescència 
 
aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes recollides:: 
● Necessitat d’abordatge compartit del 
conflicte social i la violència a les escoles, 
entre els escolars. 
 
 
 
 
 
 
● Problemàtica de l’absentisme escolar. 
 
 
 
 
● Manca de pràctica de l’esport de joves no 
vinculats a entitats a entitats ni recursos 
socioeducatius o esportius. 
 
 
 
 

● Creació d’espais transversals de treball i 
relacions entre persones implicades 
(professorat, alumnes, pares, educadors 
especialitzats...). 
● Alumnes formats que treballen aquests temes 
a l’institut; presència seva en el  Consell 
Escolar. 
● Més legitimació de l’autoritat del professorat. 
 
● Abordatge i seguiment compartit, implicant 
les famílies, alumnes implicats, representants 
d’alumnes,  el professorat, tècnics, 
administració... 
 
● Més espais de lleure al barri: esplais, casals 
diaris, casals d’estiu, centres oberts... per a 
generar més dinamització i participació entre 
aquest col�lectiu. 
 
● Promoció de l’esport entre aquest joves, 
suport continuat en espais que ja existissin. 
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● Necessitat de suport i orientació per a l’accés 
laboral, des de l’etapa de l’institut. 
 
 
 
 
 
● L’absència de molts adolescents en 
dinàmiques socials (en espais,  activitats...), 
per manca de motivació o d’informació sobre el 
que hi ha o es pot fer... 
 
● Gran limitació de llocs /espais de trobada i 
d’activitats per a adolescents, de caràcter 
socioeducatiu i de lleure. 
 

 
 
● Existència de cicles formatius més coordinats 
entre expectatives dels estudiants i de les 
ofertes laborals del barri. Veure també quadre 
“2.6. els adults”. 
● Tallers de participació sobre el tema “Què 
vols fer de gran”.  
 
● Promoure accions conjuntes entre ells 
mateixos o entre diferents col�lectius, accions 
en xarxa, participació en mitjans de 
comunicació el barri... 

 
 
2.4. els joves 
 

Barris del BESÒS: Població per gènere 
i edat quinquennal (juny 2005) 

TOTAL Homes Dones 
 (n) % (n) % (n) % 
20-24 anys 1.796 6,9 976 3,7 820 3,1 
25-29 anys 2.350 9,0 1.346 5,2 1.004 3,8 
       
Total 20-29 anys 4.146 15,9 2.322 8,9 1.824 6,9 
       
TOTAL 26.125 100,0 13.104 50,16 13.021 49,8 
T.3. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants 
a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 

 
aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes recollides:: 
● Manca d’identitat i de sentit de pertinença 
amb el barri, no facilita la seva presència en les 
dinàmiques del barri ni el relleu generacional 
en l’organització social. 
● Espais propis per a les seves activitats 
(culturals, de lleure, d’esport...), per a 
desenvolupar les seves iniciatives, promoure la 
seva autonomia i autogestió. 
 
● Manca  més formació laboral adequada a les 
possibilitats de demanda dels agents econòmics 
del territori. Informació des de l’institut. 
● Necessitat d’orientació i suport per a 
l’inserció laboral, així com per a iniciatives que 
es puguin posar a terme.  

● Suport en recursos: coordinació i informació 
(xarxa, canals difusió, guia, “boca – orella”) del 
que hi ha, el que es fa, el que es promou... 
● Accions de coordinació en la recollida 
d’aquesta informació. Canalització de les 
ofertes i demandes. 
● Cessió d’espais des de llocs presents al barri 
(entitats, serveis...). 
 
● Valorar la coordinació  i difusió entre 
formació professional i ofertes laborals 
(empreses, professionals...) al barri. Veure 
també quadre “2.5. els adults”. 
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2.5. els adults 
 

Barris del BESÒS: Població per gènere 
i edat quinquennal (juny 2005) 

TOTAL Homes Dones 
 (n) % (n) % (n) % 
30-34 anys 2.188 8,4 1.277 4,9 911 3,5 
35-39 anys 2.153 8,2 1.140 4,4 1.013 3,9 
40-44 anys 2.019 7,7 1.083 4,1 936 3,6 
45-49 anys 1.803 6,9 914 3,5 889 3,4 
50-54 anys 1.550 5,9 809 3,1 741 2,8 
55-59 anys 1.154 4,4 578 2,2 576 2,2 
60-64 anys 1.025 3,9 469 1,8 556 2,1 
       
Total 30-64 anys 11.892 45,4 6.270 24,0 5.622 21,5 
       
TOTAL 26.125 100,0 13.104 50,16 13.021 49,8 
T.3. Font: Dades provisionals - Lectura del Padró Municipal d'Habitants 
a 30.06.2005. Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. 
Elaboració pròpia. 
 

 
aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes  recollides:: 
● Necessitat de suport per les famílies entorn 
de la implicació en les aspectes educatius dels 
seus fills. 
 
● Necessitat per part dels veïns/es d’un paper 
més actiu i de coresponsabilitat sobre: cultura 
sanitària, hàbits saludables, autocura, ús 
adequat dels medicaments... 
 
 
● Necessitat de suport, orientació i descàrrega 
dels cuidadors familiars. 
 
 
● Manca de suport per a la formació laboral i 
reciclatge, especialment de joves, de  dones, 
dones amb fills, persones amb discapacitats... 
 
 
 
● Necessitat de valorar les possibilitats reals 
d’empleabilitat al territori... des d’ofertes  o 
des de cobertura de necessitats del barri. 
 
 ● Espais d’aprenentatge per a adults, associats 
o no a l’Escola d’Adults 

● Promoure una “escola de “pares i mares”. 
Enfortiment de les AMPA’s. També un espai de 
suport materno-infantil per acollir seguiment i 
orientació específics per a mares amb fills 
petits (0-9 anys o 0-3 anys). 
 
● Xarxa al barri de xerrades o tallers per a 
millorar la informació i formació en aspectes 
sanitaris i saludables. 
 
● Orientació i xerrades formatives per 
professionals. 
 
 
● Facilitar el coneixement dels recursos / 
ofertes i demandes en l’accés laboral. 
● Possibilitat de suport amb un servei de 
guarderia pel moment de formació de les dones 
amb fills. 
 
● Coneixement de les característiques i  la 
potencialitat de l’ocupació actual i futura del 
barri. Adequació entre cicles formatius i oferta 
laboral o desenvolupament d’iniciatives... 
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2.6. el nous veïns / es 
 

Barris del BESÒS: Població estrangera per gènere  
- Taula comparativa - (juny 2005) 

  BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
POB ESTRANGERA 248.091 28.099 4.376 
% s/Total Poblac. 15,4 12,6 16,8 
% Homes pob. estrang. 53,1 53,2 63,1 
% Dones pob. estrang. 46,9 46,8 36,9 
    
TOTAL 1.612.237 222.931 26.125 

T.10. Font: Dades provisionals -  Lectura del Padró Municipal 
d'Habitants a 30.06.2005. Departament d'Estadística.   
Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 

 
aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes  recollides:: 
● El suport i l’acollida de la població 
nouvinguda en el coneixement del nostre 
entorn, de les nostres dinàmiques, de 
l’aprofitament correcte dels serveis i recursos 
(educatius, sanitaris, de formació per a 
l’ocupació, laborals...), de l’aprenentatge de la 
nostra llengua. 
● Recursos limitats de mediació intercultural 
per a la població immigrada. 
● Es veu la necessitat de moments de trobada, 
acollida i coneixement entre antics veïns i nous 
veïns. 
 

 
 
 
 
 
 
●Ampliar el mediadors interculturals al barri 
 
●Promoure moments, espais de trobada, 
coneixement i intercanvi: entre dones, entre 
famílies, entre població en general... 

 
 
2.7. la gent gran 
 
 
         Barris del BESÒS: Població 65 i + anys  
                             (juny 2005) 
 

TOTAL Homes Dones 
 (n) % (n) % (n) % 
65-69 anys 1.310 5,0 540 2,1 770 2,9 
70-74 anys 1.828 7,0 779 3,0 1049 4,0 
75-79 anys 1.330 5,1 576 2,2 754 2,9 
80-84 anys 792 3,0 293 1,1 499 1,9 
85-89 anys 291 1,1 82 0,3 209 0,8 
90 i + anys 111 0,4 29 0,1 82 0,3 
       
TOTAL 5.662 21,7 2.299 8,8 3.363 12,9 
T.6. Font: Dades provisionals-  Lectura del Padró Municipal  
d'Habitants a 30.06.2005. Departament d'Estadística.   

 
 
 
 

      
Barris del BESÒS: 

Població 65 i + anys  que viu sola 
(juny 2005) 

TOTAL Homes Dones 
  (n) (n) (n) 

65-69 anys 183 51 132 
70-74 anys 337 66 271 
75-79 anys 351 72 279 
80-84 anys 239 40 199 
85-89 anys 93 13 80 
90 i + anys 44 6 38 
    
TOTAL 1.247 248 999 
T.7. Font: Dades provisionals -  Lectura del 
Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2005.  
Departament d'Estadística.  Ajuntament de 
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aspectes més destacables entorn d’aquest segment de població: 
 

a millorar: propostes recollides:  
 
● Manca d’atenció sociosanitària a domicili, 
especialment per a dones grans vivint soles 
● Necessitat de suport, especialment per a 
dones grans vivint soles, en acompanyaments 
per a les tasques diàries o petites reparacions, 
● Existència de persones grans que viuen soles 
amb pocs recursos (personals, familiars, 
econòmics...) o amb dificultats de mobilitat o 
altres dificultats 
 

 
● Incrementar l’atenció i el suport a la gent 
gran: a la llar i per qüestions quotidianes.  
● Promoció d’una “xarxa de bon veïnatge” per 
a facilitar les tasques quotidianes a gent gran, 
vivint sola  o amb especials dificultats... 
● Reforçar espais d’aprenentatge per a gent 
gran, en els seus espais o en altres del barri. 
● Potenciar la connexió de la gent gran amb la 
dinàmica social del barri 
● Millora dels actuals espais per a Gent Gran 
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3. elements de diagnòstic per dimensions 
i àmbits 
 
introducció 
 
En aquest capítol hem tractat de d’ordenar i sintetitzar gran part de la informació 
recollida per grans temes (dades, valoracions, opinions...). Hem utilitzat el criteri 
sectorial per Dimensions i dintre d’aquestes per Àmbits, sempre considerant que 
existeixen múltiples connexions entre unes i altres.   
 
A tal efecte, hem considerat tres dimensions:  
 
• Dimensió de l’urbanisme: ens parla dels aspectes “físics” on viuen les 

persones dels barris del Besòs, de l’entorn on habiten i com els afecta. Dins 
d’aquest àmbit contemplem: l’hàbitat, l’habitatge, els equipaments, l’espai 
públic, el medi ambient. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Dimensió social: fa referència als aspectes que afecten més directament al 

desenvolupament quotidià de les persones i les seves relacions: l’educació en el 
sentit més ample, la cultura, l’esport, la salut, el treball, la convivència, 
considerant aquesta de manera més especialment transversal, que recorre els 
altres àmbits... 

Àmbit 
Educació 

 
 

Àmbit 
Cultura i 
Esport 

 

Àmbit 
Salut 

 

 

Àmbit 
Laboral 

 

 

DIMENSIÓ 
PROMOCIÓ 

SOCIOECONÒMICA 
Dinamització i 
Oportunitats 

 

DIMENSIÓ 
SOCIAL 

Desenvolupament de les 
persones 

 

DIMENSIÓ 
URBANISME 

Hàbitat,  Equipaments, 
Habitatge,  Espai públic, 

Medi ambient. 

 

PRINCIPIS MOTORS: 
CONVIVÈNCIA 

XARXA CIUTADANA 
ORGANITZACIÓ SOCIAL 

PROCÈS EDUCATIU 
QUALITAT DE VIDA 

 

DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI  

ALS BARRIS DEL BESÒS 
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• Dimensió de la promoció socioeconòmica: ens dóna indicacions de com des 

de les oportunitats del territori i la iniciativa de les persones que allí viuen, 
considerant a aquestes com el veritable motor, és possible engegar projectes 
per a una revitalització i desenvolupament equilibrat d’aquest espai comú. 

 
En cada capítol i apartat, hem ordenat la informació recollida de cada àmbit en 
aspectes favorables (fortaleses que tenim sobre aquest àmbit), aspectes que 
preocupen, limitacions o necessitats (debilitats o amenaces) i aspectes 
d’oportunitat o propostes per a superar aquestes limitacions. Igualment, s’han 
introduït en cadascú dades rellevants per a donar una idea de la situació de partida 
actual del Besòs. 
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3.1. dimensió de l’urbanisme 
 
àmbit hàbitat / vivenda - habitatge / equipaments / espai 
públic / medi ambient 
 
introducció 
 
Com ja s’ha comentat, aquest apartat ens parla de l’hàbitat on viuen els veïns i 
veïnes del Besòs, on es desenvolupen les seves vides i les seves relacions. La 
articulació i la qualitat de l’entorn, de les vivendes, dels equipaments, de l’espai 
públic... incideixen molt directament en  les condicions de vida de les persones. 
 
A) dades quantitatives: 

 
 

Barris del BESÒS: Densitat de Població,  
segons superfície (juny 2005) 

- Taula comparativa - 
 (n) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 

Superfície. Ha 10.096,00 1.079,60 95,70 
Pobl. Juny 2005 1.612.237 222.931 26.125 
Dens. Població / Ha. 159,7 206,5 273,0 

T.1. Font: Població segons Dades provisionals-  Lectura  
del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2005. Departament  
d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 

 
La densitat de població al Besòs és de 273 persones per Hectàrea. Podem veure 
que aquesta dada és força superior a les xifres del districte (+32%) o de la ciutat 
(+170%). 
 
La resta de dades quantitatives recollides sobre Territori fan referència a les 
característiques de l’habitatge (any 2001) i a la densitat / tipologia de vehicles (any 
2005) al Besòs.  
 

Barris del BESÒS: Mitjana d’ocupació dels habitatges (2001)  
- Taula comparativa - 

BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
 % % % 

Total Població 1.503.884 207.980 24.740 
Total Habitatges 
Principals – convenc. 594.451 

 
80.413 9.134 

Mitjana d’ocupació  
n. persones / habitg 

2,52 2.58 2.70 

T.21. Font: Cens de Població i Habitatges-2001. Instituto 
Nacional de Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Departament d'Estadística. Elaboració pròpia. 
 

A l’any 2001, al Besòs hi havia 9.134 habitatges considerats “principals 
convencionals”, és a dir, com residència habitual. En relació a la població “oficial” 
d’aquest any, suposa que cada vivenda estava habitada per 2,70 persones, una 
xifra una mica superior a la del districte i la de la ciutat. 
 
Si considerem la relació entre habitatges principals i no principals, podem dir 
que al Besòs la majoria (85,9%) s’utilitzen como residència habitual, percentatge 
superior al districte (81,2%) i a la ciutat (78,4%). La resta es considerarien 
habitatges no principals (secundaris, vacants o d’altres tipus). 
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D’aquests habitatges principals, pràcticament 8 de cada 10 (82,9%) són 
vivendes en propietat, de les quals dues terceres parts estan ja completament 
pagades (56,1%). La vivenda en règim de lloguer té una representació 
minoritària amb un 14,1%. Aquesta proporció de vivenda en propietat  és molt 
superior al volum del districte (78,4%) i de la ciutat (68,1%) i per tant, més baixa 
en l’aspecte de vivenda de lloguer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 10. Font: Cens de Població i Habitatges-2001. Instituto Nacional de 
Estadística. Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística.   
% és sobre Habitatge principal. Elaboració pròpia. 

 
Altre característica rellevant és la dimensió dels habitatges principals. En 
general, la majoria de les vivendes al Besòs (el 94,8%) tenen una superfície 
compresa entre 31 i 90 m².  
 
D’aquesta proporció, gairebé la meitat de vivendes tenen entre 61 – 90 m² 
(49,3%), una mica inferior a la ciutat (50,7%) i més baix que al districte 
(60,2%). També és significatiu el nombre de vivendes entre 31 – 60  m² 
(45,4%), volum molt més alt que al districte (25,3%) i a la ciutat (26,4%). 
Vivendes amb superfícies superiors a 90 m²  al Besòs tenen més baixa presència 
(5,3%) que al districte (14,1) o a la ciutat (22,4%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 11. Font: Cens de Població i Habitatges-2001. Instituto Nacional de  
Estadística. Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística.  % sobre 
Habitatge principal. Elaboració pròpia. 
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Altre aspecte que hem tingut en compte és la proporció de llars unipersonals 
amb persones grans (64 i + anys) vivint soles. El volum de llars unipersonals 
al Besòs pel que fa als habitatges principals és del 21% (= 1.923). D’aquestes, 
habitades per gent gran que viu sola són més de la meitat (57% = 1.096), 
majoritàriament per dones. Aquesta dada complementa la informació recollida 
sobre nombre de persones grans que viuen soles. 
 
Finalment, hem considerat rellevant les facilitats d’accés als habitatges 
principals, tals com presència d’ascensor o de bona accessibilitat. Entorn de 2 de 
cada 3 habitatges (68,6%) estan situats en edificis amb ascensor, xifra inferior 
al districte (73,4%) i una mica superior a la ciutat (63,9%). En la resta d’edificis 
sense ascensor hauria de considerar-se els edificis unifamiliars existents al territori, 
dels quals no tenim la proporció respecte del total d’edificis. 
 
Pel que fa a l’accessibilitat dels edificis, aproximadament dos terços dels 
habitatges principals (63,6%) estan situats en edificis sense bona 
accessibilitat. La resta (36,4%), es consideren situats en edificis amb bona 
accessibilitat. Aquestes proporcions són prou similars al districte i a la ciutat. 
 
En relació a l’ocupació de l’espai públic, i donat que una preocupació valorada 
en les opinions recollides és la manca d’aparcament, exposem la informació (de 
l’any 2005) sobre el nombre de vehicles existents al Besòs. Entre el total de 
vehicles al barri, aproximadament 7 de cada 10 son turismes (71,3%) i de 
vehicles de 2 rodes existeix un 16,9%. Aquest volum de turismes és superior al 
dels altres àmbits. 
 

Barris del BESÒS: Tipologia dels vehicles (2005)  
- Taula comparativa - 

(%) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
Turismes 64,0 67,4 71,3 
Motos 16,6 12,3 7,7 
Ciclomotors 9,5 9,5 9,2 
Furgonetes 4,5 4,7 5,1 
Camions 3,4 4,1 4,9 
Altres Vehicles 2,0 2,0 1,8 
TOTAL vehicles 965.172 117.975 12.123 
T. 27. Font: Cens de Vehicles-2005. Departament  
d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.  Elabor. pròpia. 

 
B) aspectes qualitatius  (valoracions / opinions) 
 
urbanisme -  aspectes favorables: 
 

 
• Percepció favorable de les característiques físiques d’aquests barris: 

estan sobre un territori pla, amb carrers i espais amples, hi ha espais verds, la 
platja està aprop. 

 
• Millora substancial en serveis, infraestructures i mediambiental: frase 

que resumiria les percepcions recollides: "hi ha més serveis (mercat, CAP, 
Centre Cívic, més escoles), més transports públics (metro, tramvia i 
autobusos), millors enllaços,  més espais per a reunir-se, per a jugar i per a 
passejar.. (Rambla Prim, carrers, places...)”. 
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• Sembla que, finalment, aquests barris formen part de la ciutat: major 
connexió amb la ciutat, nova zona de desenvolupament (Fòrum, Centre 
Comercial Diagonal Mar, nous habitatges, Zona 22@...), encara que totes 
aquestes transformacions urbanístiques també tenen connotacions negatives 
segons alguns veïns (per la segregació de la resta del barri, pels sorolls i 
molèsties dels esdeveniments al Fòrum als veïns/es que viuen aprop de la 
Zona...). Encara que també es recullen opinions sobre la zona Fòrum com una 
oportunitat positiva pel barri, com espai lúdic i social. 

 
• Existeixen grups de treball, amb seu en l’IES Besòs que aborden la situació 

d’aquests barris des de la vessant de desenvolupament del territori i de la 
millora dels habitatges i dels equipaments: Plataforma d’associacions 
“Fòrum de la Ribera” (reunions primers dimarts de cada mes) i Plataforma 
d’Equipaments i Habitatge Maresme, Diagonal Mar i Sud-oest del Besòs. 

 
urbanisme -  aspectes que preocupen, limitacions o 
necessitats: 
 
 
Urbanisme: 
 
• És un territori “fragmentat”: pel planejament / disseny del barri i per 

barreres o fronteres simbòliques. Aquesta característica trenca la identitat 
i els usos del barri. 

o “la configuració inicial d’aquests barris amb blocs laterals i sense 
espai històric aglutinador / central ha facilitat la fragmentació i la 
manca de pertinença”. 

o “... aquesta dispersió urbanística d’anys enrere donava sentit a que 
cadascú treballés per la seva part del barri, la dinàmica de les 
entitats veïnals era de preocupar-se i fer cadascú la seva, amb falta 
de comunicació entre elles... Avui, el barri ha crescut molt, hi ha 
altres reptes més globals, però la dinàmica segueix sent la 
mateixa...” 

o “... d’altre banda, determinats serveis molt propers físicament per al 
ciutadà d’aquí pertanyen a un altre municipi (St. Adrià del Besòs), 
això suposa una divisió territorial administrativa a vegades no molt 
coherent,  complica l’aprofitament dels recursos”. 

 
• Aquests antecedents de “fragmentació” associativa i administrativa 

afavoreixen la manca de sentiment de pertinença de la ciutadania a 
aquest territori i, per tant, es detecta una manca de identitat com a barri. 

 
• Associat a aquestes mancances (pertinença i identitat de barri), s’observen 

entre els veïns i veïnes residents: falta d’implicació, de participació, tensions i 
divisions, manca de cura pel seu barri, excés d’individualisme, la gent jove vol 
marxar... i tampoc afavoreix la convivència. 

 
• A aquesta fragmentació, es corre el risc d’incorporar-hi una altra 

fractura social, derivada de l’arribada de població nova i diversa  que 
s’està instal�lant en el barri: amb problemàtica d’habitatge, d’ús de l’espai 
públic... 

 
• Quant els usos del barri, preocupa l’actual funcionalitat del barri i relació 

amb l’àrea nova de  desenvolupament (Fòrum, Centre Comercial, nous 
habitatges, 22@...). Es percep com un "annex" al barri, també se l’anomena 
"ciutat fantasma", el funcionament de la qual sembla més associat a acollir l’oci 
de la ciutat que a aportar i integrar-se en la zona (queixes de veïns d’aquesta 
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àrea per grans concentracions de gent, incivisme, sorolls, brutícia, 
inseguretat...). De la mateixa manera, preocupa també una possible divisió 
més entre “zona de rics” i “zona de pobres” que no afavoreix la cohesió i la 
solució a la manca d’identitat comuna. 

 
Equipaments: 
 
• Es demana la posada en marxa del Pla d’Equipaments – Barris del Besòs, 

elaborat al novembre 2005. El document presentat va ser fruit de la 
col�laboració i participació d’entitats i serveis del Besòs, els quals varen 
analitzar i  valorar la situació actual i la necessitat mínima a incorporar 
d’equipaments i recursos en els àmbits d’educació, cultura, salut, serveis 
socials, esports, medi ambient i sostenibilitat. Des de diferents veus es recull la 
queixa de la manca d’informació sobre l’execució d’aquest Pla. 

 
• En aquest sentit, també es veu la necessitat d’aprofitament dels actuals 

equipaments o veure la potencialitat d’altres espais pel seu ús 
comunitari (locals sense utilitzar, patis de les escoles, espais de les 
associacions o entitats,  espais de les esglésies...). 

 
• Aquí es relaciona un selecció de  la manca d’equipaments i de serveis, 

considerant el significatiu creixement de la població: 
 

o Manca de llars d’infants de 0 a 3 anys: guarderies, esplais pels infants 
o Manca de serveis per a infants i joves (no hi ha un espai propi per a 

joves). 
o Manca d’equipaments sociosanitaris. 
o Serveis socials deficitaris (llistes d’espera). 
o Manca de programes i serveis socials, educadors de carrer, tallers 

d’oficis, etc. que anys enrere si que existien, manca de serveis d’atenció 
a les persones... 

o Manca de policia de barri (a peu pel barri), davant la percepció 
d’inseguretat dels veïns i dels comerços. 

o Manca de neteja i de manteniment de parcs i espais oberts (per poc 
servei i per incivisme de la gent). 

 
(Veure Pla d’Equipaments del Besòs – 2005). 

 
Habitatge: 
 
• Manca d’habitatge assequible i habitatge social, considerant la demanda 

creixent per l’augment de la població i que hi ha edificis sense ascensor, per a 
la gent gran (que van arribar al barri als anys 60) no hi ha habitatges adequats, 
pot representar una problemàtica: o habitatges adaptats o reformes per als 
edificis.  

 
• També es recull la necessitat d’aprofitar vivenda pública sense omplir, 

perquè s’obri als veïns (p.e. antics habitatges de la guàrdia civil a la part S.O. 
Besòs).  

 
• Encara està en vies de solució la qüestió dels pisos afectats per 

l’aluminosi. Es contabilitzen 1349 vivendes afectades d’aluminosi en diferents 
barris del Besòs (zona Maresme i Sud-oest del Besòs). 
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Espai Públic: 
 
• Es detecta mal acondicionament dels parcs, especialment amb destí pels 

infants, vores, carrers, jardins interiors... 
 
• Insuficiència d’aparcaments als carrers, especialment en les zones on hi ha 

des de fa temps obres públiques obertes (zona Sud-oest del Besòs). 
 
Mobilitat / Accessibilitat: 
 
• Existència de barreres arquitectòniques a les zones més antigues, 

problemes d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda o per la 
gent gran (al carrer, a determinats serveis...). 

 
• Dificultat de intercomunicació entre les diferents parts del barri. El 

transports públics ens comuniquen amb el centre de la ciutat, però no ens 
facilita la mobilitat entre els llocs d’interès o comerços del barri. 

 
urbanisme -  aspectes d’oportunitat o propostes: 
 
 
Equipaments: 
 
• Les principals propostes giren entorn de donar una suficient cobertura als 

recursos, serveis i equipaments que falten, valoració ja feta al Pla 
d’Equipaments del Besòs – 2005. 

 
• En aquest sentit, es proposa activar la Comissió de Seguiment d’aquest 

Pla d’Equipaments per a avançar en la realització de les diferents propostes 
expressades en aquest document i que responguin a un model plural  i d’us 
intensiu. 

 
• Per aquest motiu, també es planteja l’aprofitament dels actuals espais i 

equipaments: valorar el seu ús des d’una perspectiva més comunitària. 
 

Al final d’aquest apartat de territori es mostra un quadre resum de les 
propostes d’aquest Pla d’equipaments Besòs - 2005. 

 
Habitatge: 
 
• Promoció d’habitatge social i assequible: pels joves, adaptat per a gent 

gran, per a la nova població que s’està instal�lant al barri. Fa referència també 
a facilitats per l’accés a la vivenda (informació, garanties per a lloguer, o 
comprar... al barri). 

 
o Creació d’una Comissió de Seguiment (“grup de treball territori”) 

dels Plans d’habitatge en el territori (el grup de treball de territori 
prepararia prèviament les reunions) 

o Oficina de seguiment dels pisos de lloguer (titularitat pública o 
privada). Treball conjunt amb les administracions. 

o Creació de cooperatives veïnals inversores en habitatge. Amb el 
suport de les administracions per a l’utilització del sòl (públic o 
privat). 

 
 
 
 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

48 

Espai Públic: 
 
• Millora de la xarxa d’espais oberts públics, carrers i del mobiliari urbà 

(parcs, jardins, places...): d’accés lliure i compartit per tothom, regularització 
de la circulació de bicicletes, millorar l’oferta d’aparcaments. 

 
• Assegurar el manteniment i neteja dels parcs i espais oberts: millorar la seva 

cura, promoure educació ambiental per als veïns / es. 
• Millorar l’accessibilitat i adaptabilitat als carrers i espais de públic accés: 

serveis, mercat, metro...  
 
• Per a articular aquestes millores, es proposa la creació d’una comissió de 

seguiment de la qualitat de l’espai públic, composada per serveis 
pertinents, tècnics i veïns/es. 

 
• I per a valorar més concretament l’estat d’aquests espais, es proposa que un 

grup de ciutadania interessada realitzi un document gràfic (amb 
fotografies) que reculli les deficiències existents i quins aspectes 
caldria millorar: manteniment, acondicionament, barreres arquitectòniques, 
accessibilitat a espais obert i a edificis... 
 

Mobilitat: 
 
• Es recull la proposta de la posada en marxa d’un autobús de barri. Facilitaria 

la interconnexió entre diferents llocs d’interès i els desplaçaments dels veïns/es, 
per a un major coneixement d’altres parts del barri o de petits comerços. Podria 
ser un instrument de dinamització interna. 

 
 
Quant a aspectes de mediambient, des del Pla d’Equipaments (2005) plantegen 
aquestes propostes sobre diferents aspectes del territori (instal�lacions, 
biodiversitat, espais verds, residus, via pública, energies, educació mediambiental) 
per a aconseguir la sostenibilitat del territori: 
 
Instal�lacions (ja construïdes o de nova construcció, segons criteris proposats per 
l’Agenda 21): 
 

• Estudi de l’impacte mediambiental de les instal�lacions. 
• Utilització d’energies renovables. 
• Utilització de materials reciclats. 
• Eficiència energètica. 
• Il�luminació baix consum i alt rendiment. 
• Aïllament tèrmic. 
• Aïllament acústic. 
• Accessibilitat per a discapacitats. 

 
Energies 

 
• Instal�lació d’elements que garanteixin l’ús d’energies renovables a les 

noves edificacions, i segueixin criteris d’eficiència energètica. 
• Adequar les instal�lacions per al màxim aprofitament de l’energia solar. 
• Potenciar l’ús d’energies renovables en tots els projectes de reforma o 

rehabilitació d’edificis que es facin a la zona. 
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Via Pública  
 
• Instal�lació de paviment sonoreductor als carrers per disminuir la 

contaminació acústica. 
• Estudiar mesures que disminueixin les molèsties causades pel soroll que  

produeixen les grans concentracions lúdiques a la zona del Fòrum. 
• Evitar la contaminació lumínica (adequar a l’actual normativa la 

instal�lació de fanals, etc.). 
• Posar mesures que impedeixin l’ocupació de les places i voreres per part 

dels vehicles. 
• Senyalitzar adequadament totes les zones de pas de vianants (per 

exemple, a l’accés al Camp de Futbol i al poliesportiu de Maresme per la 
part del carrer Pujades, cal senyalitzar un pas per a vianants).  

• Estació fixa de control ambiental (per mesurar els sorolls, els fums, les 
olors…). 

• Punts de control d’emissions electromagnètiques. 
 
Biodiversitat  

 
• Fer estudi sobre biodiversitat dels barris del Besòs. 
• Horts urbans al Besòs (experiència similar a la que ja es duu a terme a 

La Verneda).  
 
Espais verds 

 
• Habilitar espais  de joc per a infants en condicions adients  i segregats 

per tal de protegir als nens i nenes.  
• Ampliar les zones de pipi – can (zones especials per a deposicions de 

gossos).  
• Delimitar millor les zones de espais  verds per fer més fàcil la seva 

conservació i respecte. 
• Plantació de flora autòctona als espais verds. 
• Podar els arbres que tapen la il�luminació. 
• Millorar el manteniment i neteja dels espais verds, així com la 

substitució ràpida de les plantacions que es facin malbé o desapareguin.  
• Dinamització  dels espais verds. Diversificar i ampliar l’ús dels parcs. 
• Utilitzar paviments porosos que permetin el pas de l’aigua de pluja cap a 

les capes freàtiques. 
• Dotar els espais verds d’elements que convidin a utilitzar-los de manera 

habitual i contribueixin a dotar-los de vida(bancs, arbres, papereres, 
fonts…). Això és especialment necessari a les places de la zona de 
Maresme. 

 
Residus  

 
• Augmentar el número de contenidors per a la recollida selectiva 

d’escombreries. 
• Facilitar la recollida segregada de la matèria orgànica, que es obligatòria 

per llei. 
• Adaptar els contenidors  per tal que puguin ser utilitzats amb facilitat 

pels nens/es i les persones amb discapacitat.  
• Dotar els espais públics de més papereres (algunes instal�lacions, com 

per exemple, els camps de futbol no en disposen). 
• Instal�lació de  un Punt Verd al barri.  
• Augmentar la freqüència de pas pel barri de la Deixalleria Mòbil i ampliar 

el seu itinerari (per exemple circuit a prop de les escoles).  
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• Fer una campanya específica de col�laboració amb la Deixalleria Mòbil a 
les escoles.  

• Establir un pla de treball amb les empreses de la zona per tal  que 
compleixin la normativa i no utilitzin per als seus residus els contenidors 
del carrer. 

• Eliminació dels descampats que hi ha al barri, per evitar que esdevinguin 
abocadors.  

 
Educació Mediambiental  

 
• Fer campanyes i projectes específics i periòdics per tal d’informar, 

sensibilitzar i educar a la població sobre:  
 

- Cura dels parcs, espais verds i espais públics en general 
- Reciclatge  i separació de residus  

 
urbanisme -  reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
• Com incorporem el creixement del barri (físic i poblacional) amb la seva actual 

estructura /disseny, promovent equilibri, cohesió, apropiació de l’espai, 
identitat comuna...  

• Com sortir de la percepció de barri “dormitori”, aïllat, estigmatitzat... 
• Com aconseguir un creixement i desenvolupament del barri sostenible 
• Com es pot incorporar la nova àrea de desenvolupament com una oportunitat 

per tots els barris del Besòs... 
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PLA D’EQUIPAMENTS DEL BESÒS (nov 2005): Taula  resum de propostes 

Benestar Social Cultura i lleure Educació Salut Esports Medi Ambient 

• 1 Centre de Dia 
(mínim 58 places)  

• 2 Centres de barri: 
- 1 a Maresme 
- 1 a Paraguai-Perú  

• 238 noves places 
d’Escoles Bressol  

• Ampliació del CAP 
Besòs 

• 1 pavelló cobert al 
costat del Complex 
Esportiu Maresme 

• Espais infantils de 
joc segregats i en 
condicions  

• Nou emplaçament 
per al Casal de 
Gent Gran 
Paraguai-Perú 

• Ampliació de places 
i reubicació del 
Casal Infantil  

• Ampliació Escola 
d’Adults (2 aules 
més), o reubicació 

• Centre de 
Rehabilitació 
funcional 

• Boques de rec i 
construcció de 
graderia al camp de 
futbol Pujades 

• Pipi-cans segons 
estableixi la 
normativa actual 

• 1 Espai materno-
infantil (*) 

• 1 Ludoteca (*) • Aula de TIC 
assistida 

• Centre d’Atenció 
Primària en Salut 
Mental 
(especialment 
urgent per atendre 
població infantil) 

• Arranjar i 
dinamitzar les 
instal�lacions 
esportives del 
Besonense 

• Papereres i 
mobiliari urbà als 
punts actualment 
desproveïts i 
manteniment dels 
mateixos 

• Facilitar 
d’instal�lació 
d’ascensors als 
edificis 

• Centre d’Arts 
Escèniques 

• Equipaments/servei
s educatius 
especialitzats 
complementaris als 
ordinaris 

•  1 centre o servei de 
podologia 

• Cistelles de 
bàsquet a totes les 
places i pistes que 
es valori adequat 

• Més contenidors 
per recollida 
selectiva i adaptar-
los a tothom 

• Apartaments amb 
serveis (58 places) 

   • Il�luminar les pistes 
de petanca de 
Paraguai-Perú 

• Instal�lació d’un 
Punt Verd 

• Residències per a 
la gent gran (mínim 
203 places) 

   • Revisió i 
manteniment 
periòdic de totes 
les instal�lacions 

• Eliminar els 
descampats del 
barri 

    • Eliminar l’antiga 
pista d patinatge 
del Ptge. Prim i 
valoració tècnica de 
nous usos esportius 

• Senyalitzar les 
zones de pas 
peatonal i 
obstaculitzar el pas 
de cotxes a places i 
voreres 
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3.2. dimensió social 
 
3.2.1. àmbit socioeducatiu (educació formal, activitats 

extraescolars, educació informal, formació laboral) 
 
 
 
introducció 
 
Aquí tractarem de l’educació en el seu sentit més ampli, educació en l’etapa 
escolar, en el lleure, sobre la formació permanent, per afavorir la nostra capacitat 
per a accedir al treball... l’educació com un procés integral per aprendre TOTHOM al 
llarg de la nostra vida. Igualment, exposem la informació des de la vesant 
quantitativa i qualitativa. 

 
 

A) dades quantitatives de l’àmbit educatiu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 12. Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2005.  
Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
(*) Nota: població classificada de 16 i més anys. 
 

 
Encara que les dades existents són sobre una classificació de titulacions que no 
s’ajusta a la realitat actual del sistema educatiu, a l’any 2005 i de la població de 16 
i més anys del Besòs, entorn d’una cinquena part  (21,3%) es declaren sense 
estudis i sobre la meitat amb estudis primaris / batxiller elemental (52,2%). 
Aquestes xifres són significativament més elevades que les corresponents al 
districte i a la ciutat. 
 
Les titulacions equivalents a l’actual formació post-obligatòria (Batxiller superior, 
FP1, FP2 i altres títols de 2n grau...) suposen un 20,6% de les titulacions. Mentre 
que el nivell universitari representa un 5,2% (superior i de grau mitjà). En 
qualsevol cas, aquestes dades són més baixes que les del districte i les de la ciutat. 
  
Si considerem evolutivament alguns d’aquests indicadors, veiem signes positius, en 
el sentit de disminució considerable del grau d’analfabetisme, arribant pràcticament 
a la seva extinció, i de progressiu increment del volum de titulacions  universitàries. 

Barris del Besòs: Titulació de la població (2005)

2,1% Univ. Gr. 

M.

Licenc.3,1%

FP1 / FP2 9,5%

B. Supr.11,4%

B. Elem.15,2%

21,7% Analf/no 

estudis

37,0%  Primària
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Barris del BESÒS: Evolució de Taxes  
sobre nivell d’estudis 

Taxes d’Instrucció  
insuficient 

Taxes de  
Titulats superiors 

Any    
1991 23,6 1,7 
1996 16,4 2,3 
2001 2,3 3,1 
2005 0,3 5,2 

Font: Pla d’Equipaments del Besòs- nov. 2005. 
Taxa d’instrucció insuficient:: quocient  del nombre d’analfabets/  
Pobl. 16 i + anys x 100. 
Taxa de titulats superiors: quocient del nombre de titulats superiors / 
Pobl.  16  i + anys x 100. 
 
 

Barris del BESÒS: Matriculació alumnes   
- Curs 2005 / 2006 -  

 Nº Centres /nivell 

 (n) Cicle edat 

Nombre  
Alumnes  
Matriculats 

Públics Priv.  
concert. 

Educ. Infantil, 1r cicle 0-3 anys 68 -- 1 
Educ. Infantil i Primària 3-12 anys 2.095 4 3* 

Educ. Secundària 12-16 anys 1.142 2 3* 
Batxillerat 16-18 anys 223 2 -- 

Cicles Formatius 16-18 anys 168 2 -- 
TOTAL alumn. matric. 3.696 6 4 

Font: Pla Educatiu d’Entorn – Barris Besòs. 
Centres privats concertats: 3-16 anys 

 
Actualment, a juny del 2005,  el volum de població en edat escolar al Besòs 
arriba al 15,8% de la població, sent la franja d’edat corresponent al cicle de 
primària la qual presenta la major proporció. 
 
 

Barris del BESÒS: Població en edat escolar 
(juny 2005) 

TOTAL  
  (n) %* 

0-2 anys 641 2,5 
3-12 anys 2.084 8,0 
13-16 anys 892 3,4 
17-18 anys 523 2,0 
TOTAL 4.140 15,8 

T. 28. Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 
30.06.2005.Departament d'Estadística.  Ajuntament de 
Barcelona. (*) Percentatge sobre Població Total. 
Elaboració pròpia. 

 
 
Altre aspecte que incloem és el grau de coneixement del català (any 2001). La 
major part de la població (aquí es considera de més de 2 anys) declara entendre 
el català (93,3%). Tractant-se de parlar, de llegir o d’escriure les xifres baixen 
considerablement, fins i tot són força menors que les corresponents al districte o a 
la ciutat.  
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Barris del BESÒS: Coneixement del català  (*) 
- Taula comparativa - (2001) 

 (%) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
L’entén 95,1 95,1 93,3 
El sap parlar 74,6 71,4 58,8 
El sap llegir 75,0 72,0 60,2 
El sap escriure 47,1 43,6 34,1 
No l’entén 4,9 4,9 6,7 
TOTAL 1.466.763 203.765 23.557 
 T. 30.  (*) Nota: població  de 2 i més anys entre població 
classificada resident en habitatges familiars. 
Font: Cens de població i habitatge 2001. Instituto  
Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Percentatges per resposta múltiple. Suma  > 100%.  
Elaboració pròpia. 

 
 
B) aspectes qualitatius de l’àmbit educatiu (valoracions / 
opinions): 
 
educació - aspectes favorables: 
 

 
• Hi ha una adequada oferta educativa per arribar a tots els àmbits: 

escoles públiques i privades concertades, educació per a  adults, gent gran, per 
a la formació laboral... Aquesta diversitat permet escollir. 

 
• Hi ha voluntat activa de treballar conjuntament: Pla Educatiu d’Entorn, 

activitats i projectes en comú entre els diferents serveis i / o entitats, treball 
amb les famílies que formen part de l’AMPA... 

 
• Existeixen nuclis de famílies treballant per millorar l’educació dels seus fills a 

través de les AMPAs de les escoles. Encara que s’indica que en aquest 
moment el nombre de famílies participants és molt limitat,  els pares i mares 
que hi participen són molt actius i implicats. 

 
• Funció docent i d’espai de trobada de l’Escola d’Adults. A més de les seves 

funcions pròpies, aquest equipament ofereix una àmplia varietat de formació 
per adults, gent gran i per immigrants amb una vocació  comunitària de crear 
xarxa entre les persones que han passat per allí (Antics Alumnes de l’Escola) i 
de ser base d’iniciatives entorn de l’educació i la solidaritat (Associació Martinet 
per l’Educació, Assoc. Martinet Solidari). 

 
• Dins d’aquest àmbit funcionen actualment projectes i iniciatives per a 

millorar la qualitat de l’educació al barri, donant suport a l’aprenentatge i 
integració dels nouvinguts, molts d’aquests projectes són compartits amb 
diferents agents (serveis, CEIP’s + IES, entitats del barri...). Assenyalem 
entre d’altres: Aula d'acollida, Aula de reforç (mates, llengua..), Proj. ÈXIT, 
Proj. Biblioteques, Proj. Memòria Virtual, participació en celebracions del barri, 
coneixement del barri (la seva història, els seus espais, els seus comerços...). 
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educació - aspectes que preocupen, limitacions o necessitats: 
 

 
• Manca de recursos (humans i d’espais) i infraestructures millorables: tal 

com manca de llars d’infants i d’escoles, més esplais per infants i adolescents, 
espais d’aprenentatge per adults (en general i  per gent gran), n’hi ha però molt 
poques, manca d’equipaments a les escoles públiques i al barri respecte a 
recursos educatius,  recursos per l’acollida de nous escolars immigrants, per 
reforç escolar... 

 
• L’abordatge del conflicte social i la violència a les escoles del barri: 

l’assetjament escolar (bullying), inseguretat, robatoris, guetos, tensions i certa 
violència entre grups d’escolars i també cap als nouvinguts. 

 
• Des dels professionals (educació, serveis socials) s’expressa que la qüestió de 

l’absentisme escolar també és força preocupant. 
 
• Manca d’implicació (famílies i administracions) en el procés d’educació: 

existeix poca valoració de les famílies des del plantejament i abordatge de 
l’educació i, al mateix temps, la consideració per part dels professionals de 
manca d’implicació de les famílies en l’educació dels seus fills. 

 
• Des de les famílies implicades en les AMPAs de les escoles es consideren 

participants molt actius però molt pocs, que seria necessari la 
incorporació de més famílies. Entre les raons que s’expliquen d’aquesta 
absència: "la gent està molt enfeinada amb el treball, la casa, la família... i no 
volen més responsabilitats...". 

 
• Les AMPAs no tenen prou coneixement del Pla Educatiu d‘Entorn del 

Besòs, què es pretén fer i què suposa. 
 
• Caldria un seguiment més exhaustiu de la utilització dels ajuts a les 

famílies: des del professorat es percep que les beques concedides no 
garanteixen les necessitats dels alumnes (que vagin esmorzats a l’escola, el 
material escolar necessari o la roba d’esport...). 

 
 
• Caldria millorar en coordinació, difusió i comunicació, per a  facilitar el 

treball en xarxa: per a difondre l’acció educativa que es fa al barri, entre 
professionals i entre aquests i la ciutadania (famílies, entitats, espais 
socioeducatius...). 

 
• Insuficient planificació educativa de lleure a les escoles: dins de l’escola 

massa hores no lectives sense organitzar i sense propostes atractives (p.e. 
hores de menjador, en els patis...etc.). 

 
• Millorar l’accessibilitat per als escolars amb dificultats (rampes, ascensors...) 

i els accessos segurs (carrers, itineraris) a les escoles.  
 
• Caldria facilitar acompanyament als escolars de primària (voluntaris, 

monitors...): per fer activitats a l’IES (proj. ÈXIT), les activitats extraescolars, 
als esplais... Si els pares o familiars no es poden acompanyar, alguns nens i 
nenes no hi van. 

 
• Formació d’adults: caldria ampliar l’oferta i l’accessibilitat dels diferents 

col�lectius del barri, des de la perspectiva de formació permanent. 
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• Formació per a l’accés laboral: es considera que l’actual oferta de FP al barri 

és limitada. Caldria valorar també la seva adaptació a l’activitat empresarial del 
barri que hi ara o que està en perspectiva d’instal�lar-se en l’entorn.  

 
• Caldrien més recursos (humans, d’espais...) per a facilitar la incorporació 

de la població nouvinguda a l’entorn educatiu i formatiu. 
 
• Es recull la necessitat d’abordatge d’una educació comunitària i de 

valors cívics que faciliti l’articulació d’una xarxa ciutadana.  
 
educació - aspectes d’oportunitat o propostes: 
 

 
• Sobre equipaments: es destaca la reivindicació a l’administració 

d’incrementar places educatives públiques de 0 – 3 anys. 
 
• Desenvolupar la xarxa educativa: Projecte educatiu de ciutat (PEC), Pla 

Educatiu d’Entorn del Besòs, Pla d’acollida a les escoles i a les famílies...  
 
• Millorar el treball de coordinació i interacció entre escoles d’aquests 

barris i també entre els centres del Besòs i els dels territoris “frontera” 
(flux de població escolar entre St. Adrià – diferent municipi – i Barcelona).  

 
• Aprofundir en el treball amb les famílies, per un paper més actiu en tot el 

referent a l’educació dels seus fills: potenciant les AMPAs existents o crear-ne 
de noves, enfortint la seva relació de col�laboració amb les escoles i altres 
entitats... Promoure una “escola de pares i mares” com element que 
atregui la seva implicació i participació, potser amb dinamitzadors de famílies 
per a facilitar aquesta tasca. 

 
• Davant la qüestió  del conflicte i violència a l’escola: es proposa un 

abordatge conjunt, que integri al professorat, a representants d’alumnes, que el 
Consell Escolar també s’impliqui... Es valora un major suport i legitimació del 
paper del professor, així com el recolzament dels serveis de l’administració. 
Com iniciatives concretes es proposen tallers transversals de relacions entre les 
persones, millorar els canals de comunicació... 

 
• Sobre l’absentisme escolar, fracàs escolar i abandó (especialment de 14-

16 anys) es proposa una bona i àgil coordinació per a portar a terme un 
seguiment integral entre el professorat, les famílies, els alumnes, 
representants dels alumnes, tècnics i serveis adients de l’administració. 

 
• Relacions barri – escola: projectes des de les escoles oberts al barri, així 

com utilització de determinats  espais de les escoles per accions del barri: 
connectant accions (recreatives, esportives, de lleure...) que s’estan fent al 
barri amb les escoles. 

 
• També facilitar als escolars el coneixement de l’entorn, de la ciutat i 

d’altres llocs d’interès: coneixement del que hi ha barri, l’accés a activitats 
culturals, socioeducatives: sortides, excursions, visites a altres llocs de la 
ciutat... 

 
• Potenciar l’oferta educativa i crear-ne més: no tan sols per a l’etapa 

escolar, p.e., reciclatge per a dones o adults que volen tornar a treballar, 
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educació per a la població  (joves, adulta, gent gran...)  en diferents aspectes 
d’interès. 

 
• Sobre la formació per a l’accés laboral: es valora la necessitat de 

coneixement de les possibilitats reals i potencials d’ocupació de l’entorn per a 
planificar de manera més adient l’oferta formativa als centres educatius. 

 
• Promoció d’un treball conjunt per a potenciar iniciatives 

socioeducatives i culturals: d’infants, de joves, de dones... (tipus el Casal ‘El 
Vaixell’, grup de voluntaris pels deures, grup dones Las Txiks, Taula Jove...). 

 
• Promoure iniciatives per a l’educació en valors, per a la tolerància i per 

la llibertat de creença religiosa. 
 
• Aprofitar el processos històrics de reivindicació social i de 

transformació geogràfica en aquesta zona (industria, immigració, 
cooperativisme): recollir aquests aspectes en fitxes, que es puguin utilitzar 
com a material didàctic. Es proposa “La Rambla Prim” com eix de coneixement 
del nostre entorn i de creació de xarxa ciutadana. 

 
educació - reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
• Cal dimensionar la importància de la família com agent educatiu actiu i 

donar-li una atenció preferent. 
 
• Cal treballar per una educació de qualitat i per la igualtat d’oportunitats 

en el sistema escolar del Besòs (equilibri entre l’educació pública i 
concertada, incorporació de la població nouvinguda, evitar guetos en 
infraestructures, lleure, horaris, proximitat, projectes compartits...). Per evitar 
formar guetos, es planteja el dilema entre garantir el dret a la llibertat d’elecció 
del centre i entre la necessitat de cercar un equilibri en la redistribució del nou 
alumnat. 

 
• Més promoció de línees de treball socioeducatiu entre la població 

infantil i adolescent. 
 
• El barri com a recurs d’aprenentatge: aprofitar els elements del barri, 

actuals i històrics, com a recurs pedagògic com eina de coneixement, apropiació 
de l’espai públic gràcies a la participació social. 

 

 
3.2.2. àmbit de la cultura, el esport i el lleure 
 
introducció 
 
La diversitat de CULTURA, de sabers, de coneixements, de valors (des de la 
música, el teatre, la dansa, el cant, el ball, la gastronomia, els dibuixos artístics, el 
cinema, el vídeo...) i també la pràctica de l’ESPORT. Una i altra com a eines per a la 
transmissió de valors i actituds afavoridores de la relació i la convivència entre las 
persones que aquí vivim: nens, nenes, joves, gent adulta, gent gran, persones amb 
discapacitat... A continuació, exposem les valoracions i opinions recollides d’aquest 
àmbit: 
 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

58 

cultura, esport i lleure  - aspectes favorables: 
 

 
• Tenim un espai aglutinador d’iniciatives i activitats culturals per al 

barri: el Centre Cívic. Des d’aquí es programen activitats, tallers, cursos,  
cursets... molt diversos i per a molts col�lectius: infància, adolescents, joves, 
adults, gent gran... amb una mitjana d’assistència força important. 

 
• Entorn d’aquest espai de trobada es mouen iniciatives i programes entorn 

de les arts plàstiques, de la multimèdia, de les noves tecnologies, de la 
música, del flamenc,  de la salut, esdeveniments socioculturals a 
l’equipament o al carrer (Estiuàs, Viatgeteca, trobades interculturals – 
Fashion Day -, Tastatapes, In-fusión Flamenca..). 

 
• En aquest equipament coincideix la seu de diferents entitats o serveis 

públics: Biblioteca, Escola d’Adults, Punt d’informació, espai d’orientació 
laboral, Martinet per l’Educació, Martinet Solidari, Esplai el Vaixell, Grup de 
Dones, serveis municipals (O.A.C – Oficina d’atenció al ciutadà- Serveis 
Personals, Serveis Socials). 

 
• A més de l’esmentat, existeixen altres iniciatives o projectes: Proj. 

“Bibliomercat” amb dues parades al mercat que gestionen un fons de 500 
llibres, activitats de lectura de contes i de novel�la a la Biblioteca, promoció 
socioeducativa del lleure amb joves: Taula Jove, “Laboratori Jove”. 

 
• Existeix una revista de barri, gestionada pel grup “Patio de Luces” com canal 

d’informació i comunicació de les coses que passen al barri.  
 
• Existència al barri d’espais de promoció de la cultura anarco-llibertaria 

(Cooperativa Gregal, Ateneu Llibertari, Associació de Premsa Llibertaria, 
Associació per a la Renda bàsica). 

 
• Presència al barri de l’entitat “Casa Amarilla” que treballa l’art i la 

interculturalitat. 
 
• En relació a l’esport: hi ha equipaments com el Complex Esportiu municipal 

“Med Fitness o Maresme”, entitats per a desenvolupar l’activitat esportiva: Club 
Esportiu de Futbol “Pujades” (am pistes pròpies), Club Esportiu Rosario. A més 
el barri conta amb els espais esportius escolars, el camp de Futbol Besonense, 
pista de patinatge Ptge. Prim, circuit mixt de Rambla Prim (cliclisme, skate, 
tenis taula, carrera i fitness...) i 14 pistes de petanca. 
 

cultura, esport i  lleure  - aspectes que preocupen, limitacions 
o necessitats: 
 

 
• No hi ha una visió de promoció de la cultura integral, global, 

considerant les necessitats dels diferents col�lectius i de les diferents 
cultures que hi ha al barri, més enllà d’accions puntuals i per determinades 
finalitats.  

 
• Manca de coordinació i de comunicació entre espais, serveis i entitats. 

Hi ha moltes coses que s’estan fent al barri, però molt d’aquest potencial es 
perd perquè falla certa coordinació i comunicació (“moltes vegades la gent 
no s’assabenta”) i la voluntat de sumar. Això es detecta entre serveis, però 
també es veu en la dificultat d’organització entre entitats d’esdeveniments 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

59 

“clàssics” al barri: cavalcada, carnestoltes, festes majors... reflecteix la 
divisió entre els diferents integrants del teixit associatiu.  

 
• Oferta cultural i de lleure molt limitada al barri en general, però 

específicament per a infants, adolescents i joves: es ressalta la manca de 
recursos culturals al barri. Però, associat a això, també es recull que caldria 
donar visibilitat i difusió al que s’està fent al barri pel que fa a 
iniciatives culturals, esportives i de lleure, per a contrarestar l’imaginari de 
“barri mort, que no hi ha res”. 

 
• Cal un espai físic específic per a joves: per a desenvolupar les seves 

iniciatives culturals, promoure la seva autonomia i autogestió... amb suport 
tècnic. 

 
• Quant les instal�lacions esportives disponibles al barri: els espais 

esportius escolars no són de lliure accés i no compleixen “oficialment” els 
criteris per a formar part d’una xarxa bàsica d’equipaments (segons PIEC), 
caldria una millora i més manteniment de l’espaïs públics actuals pel mal 
estat d’algunes de les instal�lacions, la piscina no cobreix les mesures per a 
la competició, si per a la pràctica esportiva. 

 
• Manca un pavelló cobert per a la pràctica esportiva en hivern. 

 
• La utilització en determinades condiciones d’espais oberts o pistes 

per l’esport per determinats grups o col�lectius, de vegades es 
converteix en font de conflictes entre els participants i els veïns de l’entorn 
(parcs, pistes vermelles, places...). 

 
• Pel que fa a la promoció de l’esport, es recull la insuficiència de pràctica 

d’esport per a adolescents i joves.  
 

 
cultura, esport i lleure - aspectes d’oportunitat o propostes: 
 

 
• Promoure una xarxa integrada de les activitats culturals, de lleure  i 

esportives que es porten a terme des dels diferents espais (escoles, 
entitats, associacions de veïns, casals, serveis...).  

 
• En aquest sentit, es proposa reunir i ordenar la informació del que es fa 

al barri (tipus “agenda de barri”) i generar una xarxa informativa 
integral amb mitjans / canals de comunicació del barri (revista, radio, 
internet, aprofitar espais com suports informatius com escoles, comerços o 
altres...). 

 
• Afavorir i dinamitzar una oferta cultural, d’esports i de lleure amb 

entitats / col�lectius, serveis... : entorn del cine, circuits de música amb 
joves, teatre, contes, monòlegs, rocòdrom, pistes o espais per a la pràctica 
de l’esport aprofitant el que hi ha (parcs, escoles, equipaments..).  

 
• Per a tot aquest treball de xarxa, caldria millorar la coordinació, tant 

entre serveis com entre aquests i les entitats. Aquesta millor coordinació 
juntament amb accions per a la informació i la difusió del que s’està fent, 
afavoriria l’aprofitament dels recursos que tenim. 
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• El espai del Fòrum com oportunitat: per activitats i iniciatives de les 
entitats del barri, com un espai d’intercanvi cultural “és de la ciutat, però 
també el podem aprofitar nosaltres...”. 

 
• Sobre la promoció de l’esport, es proposa dinamitzar la pràctica de 

l’esport per a diferents col�lectius (infants, adolescents, joves, adults, gent 
gran...), però especialment per aquells adolescents o joves no vinculats a 
entitats o recursos esportius, amb especial referència als que utilitzen més 
el carrer com espai de trobada. La proposta considera un format  d’activitat 
continuada, amb suport tècnic i en espais que ja existissin amb la 
possibilitat de gestió per una associació o entitat. 

 
• Pel que fa la millora d’instal�lacions esportives (Camp Municipal de 

Futbol Maresme, pistes i espais oberts...), s’han recollit propostes referents 
a la construcció d’un pavelló cobert i establir la possibilitat d’utilitzar els 
espais esportius dels centres escolars. 

 
• Quant a la utilització de l’espai públic per grups o col�lectius per a 

pràctiques esportives o culturals... es recull la proposta de fomentar un 
ús responsable  i compartit, “no tan sols per un grupet que monopolitza 
el lloc”. 

 
• D’altra part, a través de les enquestes fetes al mes de maig al carrer s’han 

pogut recollir aquestes valoracions entorn de les activitats que als 
entrevistats els agradaria fer sense sortir del barri. 

 

o Activitats esportives: com ara esports en general, esport per als nens 
(en parcs o equipaments...) o esports específics (escalada, skate, 
patinatge, esports aventura...), itineraris preparats per a caminar la 
gent. 

El esports per als nens i els esports específics són les activitats que 
consideren amb menys possibilitats de practicar-ho en el barri. 

o Activitats recreatives / culturals / lleure / oci: passejar pel parc, cinema, 
teatre, festes populars, oci nocturn.... 

Excepte passejar pel barri, pels seus parcs i espais oberts..., els 
entrevistats troben que és difícil poder tenir altres activitats lúdiques 
en el barri. 

o Activats socioeducatives: esplais infantils, casal per a joves, cursos per a 
diferent gent, activitats associatives...  

Es considera que manca reforçar en el barri tot aquest capítol, 
especialment per a la infància i adolescència. 
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cultura, esport i lleure - reptes que es plantegen per a 
avançar: 
 

 
• Com promoure una dinamització cultural i esportiva al barri per a canviar 

l’imaginari de “barri mort” i com eines que afavoreixin les relacions i la 
convivència entre els veïns i veïnes d’aquests barris. 

 

 
3.2.3. àmbit sociosanitari (atenció sanitària, atenció a la 

salut mental, serveis socials, atenció sociosanitària...) 
 
introducció 
 
La salut entesa en el sentit més integral (psicofísic) i global, la salut com un procés 
de construcció durant tota la vida de la persona (en lloc de fer cura de la malaltia), 
un procés compartit (persona i professional) des de l’atenció primària, passant per 
l’atenció en salut mental, l’atenció en necessitats sociosanitàries, per promoure la 
prevenció i l’educació en hàbits saludables..., viure en salut per a tothom. A 
continuació, exposem les valoracions i opinions recollides d’aquest àmbit, tant des 
dels professionals com des dels veïns: 
 
salut - aspectes favorables: 
 

 
• Millora progressiva de l’atenció sanitària gràcies al nou CAP: 

incorporació d’especialistes, visites al domicili, urgències, servei de mediació 
intercultural..., bon servei, bon tracte... 

 
• Existència d’equipaments sociosanitaris al barri: presència del Fòrum 

com centre sociosanitari amb l’Institut Municipal de Psiquiatria,  atenció a 
persones amb disminució o discapacitats. 

 
• Existeix coordinació entre serveis per afavorir una millor assistència 

sociosanitària: especialment per a gent gran (ingressos en residencies -   
llarga estada i curta estada-, ajuda sociosanitària, accés a centres de dia..), 
suport als cuidadors familiars (xerrades formatives, ingressos de respir dels 
seus familiars...). 

 
• Existència d’una línea de treball comunitària amb la població: amb 

orientacions a grups específics, xerrades..., amb la idea de recolzar 
l’autonomia i corresponsabilitat de les persones en la seva salut (dones,  
gent gran, cuidadors familiars...).  

 
• També hi ha un treball de coordinació amb altres professionals 

d’altres àmbits en accions conjuntes: especialment centres d’ensenyament 
– Pla Educatiu d’entorn- ), Escola d’Adults, dinamitzadors dels Casals de 
Gent Gran, Centre Cívic, Biblioteca, Càrites, Parròquies, entitats i 
associacions de veïns... Es treballa també amb serveis i equipaments de 
l’entorn per donar més cobertura (Poblenou, St. Adrià...). 

 
• Recursos, Projectes i programes en marxa:  

o Des de el CAP: els propis del CAP com atenció domiciliària, programa 
“Salut a casa” amb visites domiciliàries, control d’anticoagulants, 
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programes de gestió de patologies (insuficiència cardíaca), grup del 
pacient expert en insuficiència cardíaca, orientació en les voluntats 
anticipades pels usuaris, orientació per a la rehabilitació en casa, 
grups psicoeducatius (pacients amb depressió), accions de salut 
comunitària (xerrades, orientacions...), Salut i Escola, col�laboracions 
amb l’equip municipal de Salut Comunitària, programes preventius 
(tabac, diabetis, control de càncer de mama, prevenció per a la gent 
gran...). 

 
o Recursos sociosanitaris: programa “RESPIR” (estades temporals 

fins l’ingrés  definitiu en residència), teleassistència, ajudes a 
domicili, assistència de treballadores familiars, àpats a domicili per a 
gent gran, de farmàcia gratuïta, préstecs ortopèdics (cadires de 
rodes, crosses...), audiòfons, odontòleg,  ajudes econòmiques, 
beques de menjador (escoles), suport en la tramitació d’ingressos 
residencials, psiquiàtrics, suport a espais sociosanitaris: casals de 
gent gran, esplai infantil “El Vaixell”, pares i mares de l’esplai infantil.  

 
salut - aspectes que preocupen, limitacions o necessitats: 
 

 
• El CAP s’ha quedat molt petit en recursos i en espai per als 

professionals, per a incorporar millores i especialitats, per a atendre a les 
persones sense massificació... Es percep també com una conseqüència de 
l’augment de la població al barri.  Encara està per solucionar la doble 
ocupació de l’edifici: pel CAP i per una entitat del barri, així com millorar la 
coordinació de la Unitat bàsica de c/ Paraguai-Perú... 

 
• Encara manquen aspectes importants de l’atenció sanitària:  
 

o augmentar els professionals per a l’atenció directa als veïns/es (a 
l’equipament, a domicili...). Moltes vegades la percepció es de 
col�lapse. Això impedeix aprofundir en més actuacions en salut 
comunitària per mancança de recursos humans i de temps de 
dedicació. 

o millorar les dinàmiques de comunicació entre el Centre / 
professionals i la població. 

o ampliar urgències nocturnes. 
o més cobertura d’atenció en salut mental, especialment de persones 

més aïllades 
o no existeix C.A.S (Centre d’atenció i seguiment de pacients amb 

problemes amb les drogodependències)  
o determinades especialitats (pediatres, -regulars i d’urgències-  

ginecòlegs, odontòlegs, podòlegs, rehabilitació...).  
o seguiment i orientació específiques per a les mares amb fills petits 

(0- 9 mesos, o fins 3 anys), especialment per a mares joves i/o 
immigrades, per a millorar la cura de mares i fills. 

o manquen recursos professionals per una atenció més integral en 
situacions de maltractament (dona, infància, gent gran...) 

o augmentar el recurs de mediació intercultural per a una millora en 
l’atenció dels immigrants. 

 
• ... I aspectes importants de l’atenció sociosanitària:  

o atenció sociosanitària domiciliària per a la gent gran així com 
acompanyaments per a les tasques diàries (ajuda en casa, petites 
reparacions, desplaçaments al metge o per papers...). Especialment 
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en dones amb 65 y + anys que està vivint soles amb certa 
dependència. 

o connectar la gent gran amb la dinàmica social del barri (casals, 
persones majors que viuen soles...). 

o aprofundir en el suport, l’orientació  i descarrega dels cuidadors 
familiars. 

o suport  per a persones amb disminució. 
o serveis d’atenció per a les persones en altres situacions 

problemàtiques (familiars, precarietat, famílies sense recursos, 
exclusió, suport per a l’autonomia i la inserció laboral de discapacitats 
físics i psíquics...) 

o donar més agilitat en els protocols d’actuació conjunta, en els casos 
de necessitat d’atenció sociosanitària urgent. 

 
• ... I manca d’equipaments: centre de salut mental al barri, residència 

geriàtrica, centre de dia per a gent gran (el més prop està en altre barri de 
l’entorn, el transport diari corre a càrrec de l’usuari), rehabilitació, atenció a 
drogodependències... 

 
• Des dels professionals es destaca la importància de que els veïns i 

veïnes prenguin un paper més actiu i de coresponsabilitat sobre la 
seva salut: en aquest sentit es comenta la manca de cultura sanitària i 
de autocura per part dels usuaris del servei sanitari (alimentació, hàbits i 
comportaments no saludables), sobre els problemes entorn de la medicació 
(abús de la automedicació, no compliment dels tractaments...), ús 
inadequat dels recursos sanitaris per part dels usuaris: especialment 
dels serveis d’urgències, més freqüent des de la  població immigrada (per no 
comprensió o desconeixement dels circuits, diferències culturals...). 

 
• Això té que veure amb els principals motius o demandes d’atenció 

sanitària detectats pels professionals. Ens comenten que gran part 
correspondrien a trastorns relacionats amb la vida quotidiana, per un ús 
inadequat o sobrecàrrega del cos, o per aspectes no saludables o 
manca de pràctica d’hàbits saludables: 

 
o dietes o hàbits alimentaris inapropiats 
o no cura del cos o hàbits inadequats 
o mal ús en l’administració de la medicació, o abús de 

l’autoprescripció... 
o no seguiment o seguiment inapropiat de les indicacions dels 

professionals. 
o malalties o trastorns crònics associats a problemes del cor, del 

colesterol, osteoarticulars (dels ossos, músculs  i de les 
articulacions...). 

 
• També es troben amb trastorns associats a col�lectius específics: dels 

joves (depressió), de les dones (sobrecarrega, depressió i altres trastorns 
psicològics), dels cuidadors familiars (problemes de l’esquelet, psicològics, 
estrès per sobrecarrega...) o dels immigrants (per sobrecarrega a causa de 
treballs més físics i precaris, psicològics per dificultats d’adaptació, dol 
encobert, problemes d’higiene per sobreocupació de les vivendes...). 

  
• Caldria donar suport  i acollida a la població immigrada pel 

coneixement de la nostra cultura sanitària i sociosanitària: per a la 
documentació, per a la comprensió i  seguiment dels tractaments, pautes i 
codis, pels protocols d’ajudes i demandes de recursos... Igualment, per als 
professionals, afavorir el coneixement de les diferents cultures 
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presents en el territori per a comprendre les problemàtiques que se’ls 
plantegen. 

• Caldria millorar la coordinació entre els serveis (sanitaris i 
sociosanitaris, recursos, equipaments...) per a afavorir una atenció més 
integral i un aprofitament del que hi ha. 

 
• Des dels veïns / veïnes es demana millorar la informació i 

comunicació per part dels professionals sobre l’assistència, el itineraris a 
recorre (tramitacions, accés a probes, especialistes...)  i sobre els recursos 
sociosanitaris.  

 
salut - aspectes d’oportunitat o propostes: 
 

 
• Educació en la salut i per a la prevenció: a les escoles i altres àmbits 

(famílies, col�lectius específics – gent gran, cuidadors familiars, joves, 
immigrants...), insistint en l’autocura i en la discriminació de què 
depèn dels veïns/es (hàbits i comportaments saludables...) i què han de 
considerar per acudir al metge, amb cursets, xerrades, activitats... 
(alimentació, anti-estrés, rel.laxació, respiració, dinàmica del cos, l’ús 
apropiat dels medicaments, educació sexual, orientació i tractament per 
abús de substàncies additives...). Amb un enfocament de la salut com  un 
element transversal present en altres dinàmiques: esport, ensenyament, 
cultura, laboral, territori, habitatge, mediambient...  

 
• Per això es proposa dinamitzar una xarxa al barri de xerrades o tallers, 

impartides per professionals del barri o altres, als espais de les entitats 
o associacions per a millorar la informació i formació en aspectes sanitaris i 
hàbits saludables. En aquesta línia, cal dir que aquest any 2006 ja s’ha 
començat a posar la base d’aquest tipus de xarxa, sobre demanda de les 
entitats, des del Pla Comunitari amb la col�laboració de serveis i entitats. 

 
• Es planteja més protagonisme de les entitats i associacions: com 

espais de trobada per a la promoció i informació sobre aspectes de salut, en 
col�laboració amb els serveis sanitaris i sociosanitaris. Es comenta 
especialment el treball amb famílies, AMPAs i associacions de veïns, grups 
de dones, col�lectius d’adolescents... 

 
• Davant l’aspecte de suport a persones grans, especialment que 

viuen soles, amb pocs recursos (personals, familiars, econòmics o amb 
dificultats de mobilitat o altres...) es proposa promoure una “xarxa de bon 
veïnatge” que faciliti la informació sobre aquestes persones i l’aportació de 
diferents tipus de suport (puntual, d’acompanyament...). 

 
• Augmentar la cobertura sanitària i sociosanitària, considerant una 

distribució equilibrada: salut mental, rehabilitació, ajudes a domicili, 
residència geriàtrica i centre de dia al barri. En aquest sentit, s’apunta que 
en la millora d’assistència (especialment sociosanitària) caldria  cercar cert 
equilibri entre la població, davant la percepció de la població autòctona 
d’aconseguir menys beneficis socials que els nouvinguts.  

 
• Com una manera de millorar l’articulació i la coordinació entre 

demandes / cobertura en aquest àmbit es proposa un espai de 
treball conjunt, tipus plataforma o taula de treball, amb presència tant de 
ciutadania (entitats, associacions...) com de diferents serveis (salut, serveis 
socials, educació...). 
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salut - reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
• Com millorar la cobertura i rendibilitzar els recurs i equipaments propis i de 

l’entorn davant de la complexitat actual del barri:  increment de població, de 
demandes i de diversitat de necessitats. 

• Com incorporar a la ciutadania a un rol o actitud més actius (des de les 
mateixes persones, des de les seves entitats i associacions...) 

• Com incorporar el valor de la interculturalitat, comprendre / acollir les 
diferents cultures des de la vessant de la salut. 

 
3.2.4. àmbit laboral 
 
introducció 
 
El treball com eina de desenvolupament de la persona i de la seva vinculació al seu 
entorn. Aquest àmbit tracta de les nostres capacitats i recursos, personals i del 
territori, per a millorar i enfortir l’ empleabilitat dels nostres veïns  i veïnes. A 
continuació, exposem dades quantitatives, així com les valoracions i opinions 
recollides sobre aquest àmbit: 
 
A) dades quantitatives: 
 
Les dades accessibles relatives a la situació de la població pel que fa l’activitat 
laboral corresponent a l’any 2001. Encara que poden semblar no molt actuals, 
primerament és lo que hi ha accessible fins ara, però sobretot sí que ens donen 
pautes de com s’estructura la població de 16 i més anys entorn de la seva situació 
al mercat laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 13. Font: Cens de Població 2001. Institut d'Estadística de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
(*) Nota: població de 16 i més anys, resident en habitatges familiars 

Elaboració pròpia. 
 
D’aquesta població considerada (16 i + anys), entorn de 4,4 de cada 10 persones 
(el 44,3%) constitueix la població activa al Besòs. La resta és considerada 
població inactiva (jubilats o pensionistes, amb incapacitats permanents, escolars o 
estudiants, que realitzen feines de la llar -sense ocupació- o altres situacions). 
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Aquesta xifra és una mica més desfavorable, considerant les dades del districte 
(48,8%) i de la ciutat (48,6%). 
 
En aquesta situació, les dones mostren més desavantatge, 18,8% en front del 
25,5% de les homes. 
 
Dins de la població activa, considerarem tant la població ocupada com la 
població aturada en aquell moment. Els ocupats representen el 37,8% i aquí 
també les dones ofereixen xifres inferiors (15,5%) sobre els homes (22,3%). El 
aturats suposen un 6,4% del total de la població activa, amb una majoria de 
representació dels que havent treballat abans ara busquen ocupació (5,5%). 
Aquestes dades són una mica superiors sobre el districte i sobre la ciutat. 
 
 

Barris del BESÒS: Comparació de Taxes d’Activitat  / Atur 
- 1r gener 2001 -  

Taxes d’Activitat (x 100) Taxes d’Atur (x 100) 
  BARCELONA S. MARTÍ BESÒS  BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 

Total 48,6 48,8 44,3 Total 12,2 12,5 17,0 
Homes 55,8 56,3 52,7 Homes 10,7 10,6 14,2 
Dones 42,1 42,0 36,3 Dones 14,0 14,9 21,0 
T. 33. Font: Cens de Població 2001. Institut d'Estadística de Catalunya. 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
Taxa d’activitat: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població activa i la  
població de 16 i més anys (àmbit / gènere). 
Taxa d’atur: És el quocient, expressat en percentatge, entre la població aturada i la població 
activa. 
 

Si considerem la situació professional de la població ocupada, veiem que el 
10,8% representaria al petit empresariat, la majoria sense personal al seu càrrec. 
El volum d’ocupats assalariats és la major part (88,3%). El Besòs destacaria 
per una proporció d’assalariats eventuals més alt sobre els altres territoris 
comparats (districte / ciutat) .  
 
Al valorar aquestes dades per diferències de gènere pel Besòs, les dones mostren 
menys presència en totes les situacions professionals exposades en aquest 
quadre, excepte en la proporció d’assalariats eventuals i en ajudes familiars on les 
xifres per ambdós gèneres apareixen similars. 
 
 

Barris del BESÒS: Situació professional de la població ocupada (*) 
- Taula comparativa - (2001) 

 (%) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
Empresaris amb personal assalariat 5,9 4,4 3,5 
Empresaris sense personal assalariat 9,3 8,1 7,3 
Assalariats fixos 65,2 67,4 64,9 
Assalariats eventuals 18,9 19,4 23,4 
Membres de cooperatives 0,3 0,4 0,5 
Ajudes familiars 0,3 0,3 0,4 
TOTAL població ocupada de 16 i + anys 645.682 90.002 9.079 

T. 34. Font: Cens de Població 2001. Institut d'Estadística de Catalunya. 
 Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
(*) Nota: població ocupada de 16 i més anys, resident en habitatges familiars 

 
 
Pel que fa el perfil professional de la població ocupada al Besòs, veiem més 
proporció de: treballadors de serveis / venedors de comerç (18%) i d’artesans i 
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treballadors qualificats de l’indústria / construcció (16,9%), fins i tot en grau més 
destacable que al districte o a la ciutat.  
 
Així mateix, cal mencionar altres diferències tal com el major volum relatiu de 
treballadors NO qualificats (13%) i la menor presència dels treballadors en 
segments professionals alts (directius, tècnics i professionals). 
 

Barris del BESÒS: Professió de la població ocupada (*) 
- Taula comparativa - (2001) 

 (%) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
Personal Directiu (Empreses i Administrac.) 9,8 8,0 4,9 
Tècnics i Professionals (cientif. i intel�lectuals) 19,2 14,1 6,8 
Tècnics i Professionals. de suport 16,7 17,1 13,0 
Empleats i Administratius. 13,2 14,5 13,5 
Treball. Serveis / Venedors comerç 14,8 15,6 18,2 
Artesans i treball. qualificats (indust./ construc.) 10,3 12,3 16,9 
Operadors instal., maq. i muntadors 7,0 8,9 13,1 
Treball. NO qualificats 8,7 9,2 13,0 
Treball. Qualificats (sec. agrari / pesquer) 0,3 0,3 0,6 
Forces Armades 0,1 0,1 0,1 
    
TOTAL població ocupada de 16 i + anys 645.682 90.002 9.079 
T. 35. Font: Cens de Població 2001. Institut d'Estadística de Catalunya. 
 Departament d'Estadística.  Ajuntament de Barcelona. Elaboració pròpia. 
(*) Nota: població ocupada de 16 i més anys, resident en habitatges familiars 

 
Altre aspecte rellevant són les branques d’activitat on està la població ocupada 
del Besòs. Principalment es troben en l’indústria manufacturera, en comerç i 
reparacions, transports, emmagatzematge, empreses de comunicació, construcció i 
hostaleria / restauració. En aquestes branques mostren resultats superiors al 
districte i a la ciutat. 
 
A manera de resum,  destacar en aquestes dades sobre la situació laboral al 
Besòs la baixa proporció  de població activa ocupada (37,8%) i la corresponent alta 
taxa d’atur (17%), la repercussió més desfavorable entre les dones i el perfil 
professional dels ocupats entorn d’una qualificació mitjana – baixa amb una 
proporció a considerar de treballadors sense qualificar i eventuals. Encara que no 
hem pogut recollir dades sobre l’incidència d’aquests indicadors sobre grups d’edat, 
cal pensar que la repercussió entre els joves també pot ser desfavorable. 
 
 
 
B) aspectes qualitatius  (valoracions / opinions):  

 
laboral - aspectes favorables: 
 

 
• En el barri hi ha potencial humà important amb edat de treballar 

(dones, joves, immigrants...). 
 
• Tenim determinats recursos per a l’empleabilitat dels veïns/es: 

espais de formació laboral (cicles formatius, Escola d’adults...), espais 
d’orientació laboral (Punt d’informació de Sant Martí per a joves), entitats 
d’inserció laboral (Cívic, Femarec, Servei de Promoció Laboral)... 
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laboral - aspectes que preocupen, limitacions o necessitats: 
 

 
• Es detecta una limitada cultura del treball: sembla que molta gent que 

cerca treballar no té motivació ni hàbits per preparar-se i formar-se en algun 
ofici, més aviat busquen la immediatesa per obrir-se camí laboralment. 

 
• Hi ha certa oferta de formació laboral, però encara manca molt més (en 

quantitat i diversitat, programes específics, projectes d’autocupació...), 
sobretot considerant les possibilitats i oportunitats reals d’ocupació, d’oferta 
de les empreses... perquè la gent es quedi aquí, trobi oportunitats en el 
barri i a les zones d’influència i no hagi d’anar-se fora del barri a viure... 

 
• Preocupen les situacions de determinats col�lectius per a l’accés 

laboral, com es facilita la seva integració social: dones, joves, persones 
amb discapacitats... 

 
laboral - aspectes d’oportunitat o propostes: 
 

 
• Enfortir el “valor del treball” en tota l’etapa evolutiva de la persona, 

des dels diferents àmbits d’influència del barri: associacions, família, serveis 
públics (escola, serveis sanitaris, serveis socials...), com un element bàsic 
en el desenvolupament de la persona i de la participació en la societat. 

 
• Promoure suport i orientació des de l’etapa de l’institut per l’accés 

laboral no tan sols des de les escoles, sinó des d’altres agents del barri: 
serveis, entitats, xarxa d’agents econòmics (botigues, empreses, bancs...) 
per facilitar l’experiència i millorar les competències laborals... 

 
• Impulsar la promoció laboral en el barri, juntament amb la promoció i 

dinamització econòmica: més programes de formació i inserció laboral. 
 

• Facilitar el coneixement dels recursos per a la orientació i inserció 
laboral, tractant de posar en contacte les ofertes i demandes, p.e. borsa 
de treball digne o un portal o borsa informativa. 

 
• En aquest sentit, es proposa un espai de comunicació entre el teixit 

econòmic o possibles oferents (tant privats com públics) i les entitats 
d’inserció / orientació laboral amb la finalitat d’un millor coneixement 
de: les demandes d’ambdues parts, possibilitat de cobertura de necessitats 
del barri (com oportunitat laboral), potencialitat de la nova àrea de 
desenvolupament del Besòs....  

 
• Suport en l’accés laboral a col�lectius amb més dificultats (familiars, 

minusvàlids, per gènere, per edat...). També es planteja la possibilitat de 
cert suport per a la formació i reciclatge de dones amb fills petits pels 
moments de classe (tipus serveis de guarderia).  

 
laboral - reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
• Potenciar les capacitats, el potencial laboral dels veïns / es del barri, de les 

seves iniciatives per fer més dinàmic aquest barri.  
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• Veure com s’aprofita la nova diversitat de població i la nova àrea de 
desenvolupament o la incorporació de les noves tecnologies. 

 
3.2.5. la convivència  
 
introducció 
 
Com podem millorar la relació i cohesió entre totes les persones que viuen als 
barris del Besòs. La convivència té un caràcter transversal, està present en la 
major part de les accions que realitzem dia a dia: a l’escala on vivim, a l’escola, al 
carrer, al mercat, als parcs i places, als comerços, si treballem aquí... Per aquest 
motiu si existeix una bona convivència, és possible fer coses junts, compartir, 
participar, treballar junts, afavorir la cohesió social, i ... fer projectes junts. A 
continuació, exposem les valoracions i opinions recollides al voltant de la 
convivència: 
 
convivència - aspectes favorables o que l’afavoreixen : 
 

 
• El caràcter de proximitat dels veïns /es: en general, la gent és molt 

propera, oberta, facilita l’apropament, sovint es troben pràctiques 
d’intercanvi i de bon veïnatge. 

 
• En general, hi ha una bona convivència al barri, malgrat les actituds i 

actuacions de determinats grups, clans o persones. 
 

• “Ambient popular”: encara es pot trobar grups de persones xerrant pel 
carrer saludant-se i parant-se a xerrar..., en certes zones es veu molta vida 
al carrer... 

 
• La diversitat de gent i multiculturalitat que hi ha al barri, de moltes 

procedències, incloent els nous veïns. 
 

• Les millores aconseguides al barri (serveis, més atenció sanitària i 
recursos socials, altres recursos, transports...) disminueixen les tensions i 
faciliten la convivència. 

 
• Tenim espais on es fa una tasca socioeducativa en valors, en conviure: 

els casals, el centre cívic, l’esplai, la JOC..., etc. “Quan els nens participen 
d’algun d’aquestes espais se’ls nota en el seu fer i en la seva forma de 
relacionar-se”. 

 
• L’existència d’espais de trobada, formals i informals, com per exemple: 

o El carrer... La Rambla Prim facilita la trobada de les persones, la 
relació entre diferents parts del Besòs, també la realització d’actes 
festius...  

o El Centre Cívic, l’Escola d’Adults, Casals (infantils, juvenils o de gent 
gran), El Centre Comercial Diagonal – Mar (faria d’espai central), el 
Poliesportiu (hi va molta gent diferent...), Escoles, Entitats / 
associacions (As. Veïnes/es, AMPAs), Locutoris ... 
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o Trobades religioses: “Misa Rociera” i “Misa de los Pueblos”, l’Església 
/ parròquies..., els Oratoris musulmans... 

o Per  a homes: el lloc dels ocells, petanca, casals de gent gran, els 
bars...  

o Per a dones: el mercat, les botigues, el Centre Cívic, les AMPAs, 
l’Escola d’Adults, l’entorn de la parròquies 

 
convivència - aspectes que preocupen, limitacions, necessitats 
o que no afavoreixen la convivència: 
 

 
• El plantejament i disseny del barri (veure apartat d’ Urbanisme) no 

potencia la identitat comuna en el barri ni permet un espai central de 
trobada, encara que es compensa una mica amb l’eix de la Rambla Prim.  

 
• La d’identitat comuna i de sentit de pertinença: molta gent de “tota la 

vida” ha marxat i els que arriben no es fan seu el barri, no se’l senten seu. 
L’organització veïnal continua dividida, tampoc la nova àrea facilita la relació 
amb la resta, “sembla com un bolet al costat de nosaltres”.  

 
• La manca de visió comuna, de desinterès per a treballar junts i 

treballar pel barri. 
 

• Les dificultats de relació des de fa anys entre paios i gitanos. 
 
• Les dificultats de relació entre les famílies que varen venir a viure a 

aquests barris per pròpia voluntat (dels anys 60) i famílies que varen 
venir aquí reallotjades posteriorment en habitatges de protecció oficial, des 
d’altres llocs de la ciutat (amb altres característiques econòmiques, 
culturals, d’hàbits...).  

 
• La manca de capacitat per a conviure i relacionar-se. Es percep 

manca d’educació cívica en el barri,  juntament amb un predomini de la 
cultura materialista i del diner fàcil (a vegades amb activitats 
delictives). Això és un cultiu molt favorable per a la resolució de 
conflictes de manera violenta... i això els nens ho veuen i ho absorbeixen 
fàcilment. 

 
• L’actitud xenòfoba de certa gent: tensions, rebuig i por entre “diferents 

grups culturals” (paios, gitanos, llatins, pakistanesos...). El rebuig del 
diferent, el percebre’l com una amenaça o perill i no com símbol de riquesa. 
Genera violència i dificulta la convivència. “Pot ser que els immigrants restin 
apartats de la resta del barri, però tampoc se’ls posa gens fàcil per la nostra 
part...”. 

 
• La manca de relleu generacional i d’articulació del teixit associatiu: 

no facilita un teixit social més fort, més obert a noves realitats, noves 
problemàtiques, la integració de noves veus i perspectives... La necessitat 
de canalització de tot això des de la participació i aquesta feblesa associativa 
no afavoreixen la convivència. 

 
• La possibilitat de manca de cobertura o saturació dels serveis o 

recursos: no preveure l’adaptació a les noves realitats, de la nova creixent 
població (barri,  escola, salut, serveis socials, habitatge, laboral, altres 
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serveis...). Percepció de desequilibri en la distribució de recursos i ajudes, a 
favor dels nouvinguts i en detriment de la població autòctona. 

 
• La quasi inexistència de llocs /espais de trobada i d’activitats 

específics per a adolescents i per a joves: per aquesta mancança moltes 
vegades es fa un ús inadequat de l’espai públic, fins i tot arribant a 
l’incivisme. 

 
• L’apropiació restringida i inadequada de l’espai públic per part de 

certs grups, clans, veïns: parcs, placetes, jardinets entre blocs, places, 
pistes vermelles, determinats carrers..., a vegades amb certa demostració 
de violència. Donen inseguretat i por a la resta del veïns / veïnes. 

 
• Preocupa la manca de responsabilitat cívica, la manca de respecte 

cap a les persones, cap els espais comuns (incivisme, manca de neteja, 
trastos pel carrer, música molt forta, discussions, manca de cura dels espais 
verds...). 
 

• La percepció d’inseguretat: tant des dels veïns i veïnes com des dels 
propietaris de les botigues. És una referència molt general, no només en 
inseguretat personal (segons es comenta més per les nits i a la sortida de 
les estacions del metro) sinó també en qüestió de robatoris a persones i 
establiments. Juntament amb aquesta referència, també es recull la 
percepció de que no s’està fent prou per donar la protecció necessària.  

 
• Les desigualtats culturals i socials que provoquen exclusió: 

actualment encara hi ha al barri col�lectius “que van a la cua”, situacions 
precàries, problemàtiques familiars... Sembla que la inversió educativa i de 
suport social no és suficient.  

 
• Preocupa que la nova immigració que està arribant al barri esdevingui 

guetos dintre del barri. 
 

• Les condicions, en certs casos abusives, d’accés a la vivenda, 
especialment pels immigrants (“pisos – patera”), moltes vegades 
contribueixen a crispar la convivència entre el veïnatge. 

 
convivència - aspectes d’oportunitat o propostes: 
 

 
• Per a facilitar la integració entre els qui ja hi vivim i els que van arribant, 

cal fer esforços per les dues bandes: una acollida per la nostra banda, 
però per l’altra també una intenció i voluntat d’incorporar-se. 

 
• Promoure la convivència entre les persones de diferents cultures i  

procedències en el barri, per a disminuir la violència i les activitats 
delictives. Es proposa una actuació estratègica (pla) global en el barri 
d’acollida i integració de la població nouvinguda. 

 
• Promoure la cultura de “con-viure” i compartir, a través de dinàmiques 

conjuntes, en xarxa,  entre els diferents col�lectius, evitant la segregació 
entre uns i altres. En aquest sentit, es recull que aquesta promoció hauria 
de contemplar tant les relacions intergeneracionals (diferents edats) i les 
interfamiliars (pares i fills) com entre antics veïns /es i població 
nouvinguda. I s’indica algunes formes de poder concretar-lo: 
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o Primerament donant exemple: activitats “amb” les persones del 
barri i incorporant als nous veïns/es (disseny, organització, 
difusió...). 

o Fent activitats festives i lúdiques compartides, al carrer, espais 
oberts o en espais tancats. 

 
• Davant de la manca d’identitat i de l’absència de les noves generacions 

(adolescents, joves...) en dinàmiques del barri, promoure la seva 
presència al barri, perquè es sentin part del barri, es senten vinculats, 
implicats i participin en iniciatives per a ells i pel barri. 

 
• Enfortir la xarxa associativa i comunitària per a cercar solucions als 

problemes que es vagin plantejant de manera co-responsable. 
 

• Incorporar o promoure la figura de l’interlocutor per a aquells grups o 
col�lectius no organitzats socialment o amb manca d’associació. 

 
• Promoure espais de treball conjunt (serveis i ciutadania): treball amb 

joves, al voltant de la convivència i el bon veïnatge. Més inversió en cohesió 
social...  

 
• Promoure al barri un lleure i oci alternatius, socioeducatius... pels 

joves, pels adults... que permeti sortir de l’imaginari de barri aïllat i 
dormitori, que faciliti la trobada i el coneixement entre diferents col�lectius. 

 
• Espai públic: millorar i afavorir espais de trobada (amb manteniment): 

places, jardins interiors, amb “jocs” per a trobar-se (taules de ping-pong, 
espais per a escacs, fer exercicis físics...), fins i tot La Rambla Prim hauria 
de ser una autèntica Rambla: amb paradetes d’ocells, llibres, kioscs, música, 
informació... 

 
• Fer front a la percepció d’inseguretat, de violència i les activitats 

delictives en el barri, a través de més presència i control policial o amb 
altres mesures (prevenció, mediació, educació comunitària...).  

 
• Incorporar mitjans propis de comunicació i informació del barri:per a 

contribuir a aquesta identitat comuna que ara no es té, per a facilitar 
l’intercanvi..., cal millorar la comunicació i difusió sobre tot el què s’està fent 
al barri (en termes comunitaris) perquè tots puguin gaudir-ho i compartir-
ho: activitats socioeducatives, culturals, esportives, lúdiques...   

 
• Com canals d’informació i comunicació a l’abast de tothom es 

proposen: des de les entitats o serveis, les comunitats d’escales com uns 
bons altaveus per a canalitzar i distribuir la informació i la comunicació, 
també el Centre Cívic, el CAP, l’entorn familiar, l’entorn escolar, els espais 
de trobada tipus casal (gent major, nens...), les botigues del barri (en major 
mesura que el mercat...).... Amb suports tipus radio de barri, revista de 
barri, panells informatius en diferents espais d’ús quotidià, la bústia... 

 
reptes que es plantegen per a avançar: 
 
 

•••• Promoure un barri amb identitat pròpia i sentit de pertinença, d’orgull 
pel barri, on s’integrin les diversitats culturals, amb valors de convivència i 
de fer amb “l’altre” (no contra l’altre). 
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•••• Promoure una xarxa associativa cohesionada i proactiva, un barri on la 
gent es coneix, coopera, participa i es coresponsabilitza davant els actuals 
reptes de convivència. 

•••• Fer front i veure com s’assimila l’impacte degut al ràpid augment de 
població diversa (en origen, en cultura, en formes de fer, de relacionar-
se...).  

 

3.2. dimensió de la promoció socio-
econòmica 

 
introducció 
 
Els agents econòmics (petit comerç, altres establiments o empreses...) del Besòs i 
les oportunitats del territori amb les capacitats, iniciatives i voluntats de les 
persones que hi viuen, promovent un desenvolupament equilibrat, tant econòmic 
como social. A continuació, exposem dades quantitatives (any 2001) així com les 
valoracions i opinions recollides sobre aquest àmbit: 
 
A) dades quantitatives: 
 
Pel que fa a l’activitat econòmica al Besòs, a l’any 2001 es declaraven un total de 
1.371 activitats al Besòs, un volum equivalent al 7,7% de les activitats 
econòmiques del districte.  
 
La majoria es consideraven activitats de caràcter empresarial (90,3%) i la 
resta com activitats professionals (professions liberals, autònoms). Quant a les 
primeres, el Besòs mostra una proporció superior que el terme mitjà del districte o 
de la ciutat en front del volum d’activitats per professionals. 
 
Si veiem la distribució de les activitats empresarials al Besòs pels grans sectors 
econòmics, aproximadament 4 de cada 10 es dedicaven al sector de serveis 
(41,9%), un 34,2% al sector de comerç i un 12,5% a l’industrial. 
 

Barris del BESÒS: Activitats econòmiques per subsectors  
- Taula comparativa -  (2001) 

 (%) BARCELONA S. MARTÍ BESÒS 
Activitat empresarial        77,6 83,7 90,3 
     Comerç al detall   20,4 22,4 27,0 
     Act. immobiliàries i serv. empresa   11,4 5,8 4,2 
     Altres serv. culturals i personals   7,8 8,2 7,1 
     Indústries manufactureres   7,2 14,6 12,5 
     Comerç a l’engròs   7,1 8,2 7,2 
     Transports i emprs. comunicacions    6,9 11,6 19,1 
     Hostaleria i restauració   6,2 7,6 7,6 
     Construcció   5,8 1,4 1,7 
     Mediació financera   1,9 1,7 1,4 
     Ensenyament i sanitat   3,0 2,0 2,6 
     Ramaderia   * 0,0 0,0 
     Indústries extractives, energia i aigua  * 0,0 0,0 
Activitat professional        22,4 16,3 9,7 
TOTAL activitats 197.001 17.867 1.371 

T. 38. Font: IAE. Departament d'Estadística. Ajuntament de 
Barcelona. Elaboració pròpia. (*) percentatge < 0,1% 
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Per subsectors econòmics, sobresortien les activitats empresarials dedicades al 
comerç al detall (27%), als transports i empreses de comunicació (19,1%), a 
les indústries manufactureres i a la hostaleria i restauració (7,6%). En 
aquestes branques, el Besòs presentava xifres superiors a les del districte i les de la 
ciutat. 
 
B) aspectes qualitatius (valoracions / opinions): 

 
promoció socioeconòmica - aspectes favorables: 
 
 

•••• Existeix un potencial de creixement laboral i de promoció socio 
econòmica gràcies a la remodelació del barri i la zona d’influència (22@, 
Diagonal Mar...). 

 
•••• Tenim diversitat i pluralitat de petit comerç en els barris del Besòs. Es 

destaca que està bé assortit de petites botigues on acudir (sobretot 
alimentació i bars). 

 
•••• Existència d’espais d’organització per als comerciants en determinades 

zones (Assoc. Xavier Nogués, Assoc. Barris Besòs, Assoc. Concessionarisdel 
Mercat) 

 
promoció socioeconòmica - aspectes que preocupen, 
limitacions o necessitats: 
 

 
•••• Preocupa que el Besòs es quedi com un barri aïllat, perifèric i 

marginal. 
 

•••• Els comerciants plantegen la necessitat de revitalització de les seves 
associacions i de suport per a la dinamització dels seus associats i del 
petit comerç en general al Besòs, sobretot davant la percepció d’ 
"amenaça" que els suposa l’existència del Centre Comercial de l'Avinguda 
Diagonal, espai comercial que segons indiquen, els ha fet baixar força les 
vendes, “no tot és més barat allà sinó que les tècniques de màrqueting que 
manegen son molt més potents...”. La nova àrea de desenvolupament cap a 
la platja / Avinguda Diagonal no es veu com una oportunitat de creixement i 
dinamització  per a aquests barris del Besòs. 

 
•••• La inseguretat: alguns comerços són objecte de robatoris i els preocupa la 

impotència de no poder protegir-se degudament. En alguns casos, a més, 
està la impunitat, alguns autors d’aquests robatoris creuen "la frontera" de 
Sant Adrià, s’han vist productes robats en els “mercadillos” ambulants 
d’aquesta “frontera". 

 
•••• La venda ambulant il�legal d’objectes robats, de dilluns a dissabte: 

localitzada al voltant del mercat i en hores concretes. Consideren que 
perjudica molt als petits comerços. 

 
 

•••• Preocupa que no s’aprofiti en l’àmbit del comerç la riquesa de la 
diversitat cultural que s’està produint en el barri i que es visqui de 
manera negativa i entrin en conflicte els diferents col�lectius. 

•••• Manca d’articulació entre els botiguers autòctons i dels botiguers 
nouvinguts: percepció de manca d’interès d’integrar-se en les associacions 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

75 

de comerciants ja establertes de botiguers autòctons, de participar en les 
seves accions, “semblen un mon apart, van a la seva...”. Així mateix, també 
es destaca la percepció de que als botiguers immigrants se'ls aplica una 
regulació (permisos, impostos...) més benèvola que als autòctons. 

 
•••• Manca de previsió, respecte i consideració per als comerciants – també per 

als veïns /es - propers a les obres obertes des de fa temps al voltant de 
c/ Alfons el Magnànim pels que dirigeixen aquestes obres: el mal estat 
dels carrers, la brutícia, rates, les rases obertes, la falta de passos adequats 
per a les persones... 

 
•••• Mancança de serveis de proximitat (serveis per a les persones, per a les 

famílies...) com una possible oportunitat d’ocupació laboral.  
 
promoció socioeconòmica - aspectes d’oportunitat o 
propostes: 
 

 
•••• Realitzar un plantejament estratègic pel desenvolupament econòmic 

i comercial dels barris del Besòs, dins el marc del PDC Besòs, amb la 
participació tant de persones autòctones com nouvingudes, que tracti temes 
com: comunicació i associacionisme, compliment de la normativa, 
prospecció del mercat, noves oportunitats...  

 
•••• Promoure un suport en dinamització comercial del petit comerç i 

reforçar /revitalitzar l’associacionisme dels comerciants, per la seva 
pròpia supervivència i per a fer front a la competència del Centre Comercial i 
a les noves realitats del barri. Plantegen que aquest suport es podria donar 
des de l’administració, des d’alguna de les línies que tinguin per a promoure 
el petit comerç o en aspectes tals com marketing, dinamització comercial, 
promoció del petit comerç... Fins i tot s’apunta la possibilitat de contar amb 
una persona (de caràcter tècnic) com suport per a aquesta dinamització. 

 
•••• Reforçar la seguretat i la vigilància per a protegir el petit comerç, 

incorporant actuacions conjuntes (associacions de comerciants, altres 
associacions,  policia local....) davant de l’existència de la venda ambulant 
en el sentit de eradicar aquest tipus d’activitat il�legal. 

 
•••• Millorar la relació entre els associacions de comerciants amb la resta 

dels comerços (de nouvinguts) i amb el teixit associatiu. 
 
 
reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
•••• Que s’aprofitin les oportunitats de desenvolupament, creixement 

econòmic i diversitat que es donen en el barri i el seu entorn o que es 
poden donar a partir d’ara amb aquest PDC Besòs. Que el Besòs no es quedi 
com un barri aïllat, perifèric i marginal. 

 
•••• Potenciar i reforçar el comerç de proximitat als barris del Besòs, tant 

des de la vessant de la seva organització com de la seva seguretat. 
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4. organització social 
 
introducció 
 
La major o menor capacitat per a avançar en canvis i transformació depèn en gran 
mesura de la configuració de les xarxes socials que existeixin en un determinat 
territori, de la fortalesa de les relacions de confiança, d’intercanvi, de suport que 
existeixin entre les persones que allí habiten. En definitiva del "capital humà" tan 
important, fins i tot de vegades més, com la inversió econòmica que hi pugui fer-
se.  
 
Per això, per a avançar en projectes de transformació és important una organització 
social forta, cohesionada, que permeti a les persones desenvolupar-se elles 
mateixes i desenvolupar el seu entorn.  
 
A continuació, exposem les valoracions recollides i un sociograma o mapa social 
amb representació dels  diferents “agents” d’aquest territori del Besòs: 
 
 
organització social - aspectes favorables: 
 

 
•••• Existència d’associacions i d’entitats al barri: de veïns/es, entorn de la 

temàtica de l’habitatge i dels equipaments o d’alguna zona del barri, de 
l’educació, culturals, de dones, de gent gran, de comerciants. 

 
•••• Molta d’aquesta xarxa és fruit de l’esforç i de lluites veïnals per 

aconseguir millores per al barri, dels veïns i veïnes que varen venir als 
anys 60 o 70.  

 
•••• Existència de certs grups o col�lectius d’immigrants entre 

pakistanesos. 
 

•••• Existència d’espais de treball conjunt o de col�laboració entre 
entitats i entitats 

 
organització social - aspectes que preocupen, limitacions o 
necessitats: 
 

 
•••• Es percep un sentiment de col�lectivitat molt fragmentat, “cadascú fa 

una mica la seva”. 
 
•••• Moltes entitats i associacions segueixen amb les mateixes 

dinàmiques de fa molts anys, el barri ha canviat, s’ha tornat molt més 
divers, amb altres problemàtiques més complexes on cal un altre 
abordatge, més de cooperació i d’intercanvi. 

 
•••• Es detecta un teixit associatiu, especialment veïnal,  amb manca de 

relleu en les seves estructures d’organització i generacional, manca 
de canvis en les seves formes de fer i de relacionar-se, de nous 
interlocutors, més plurals amb incorporació de més veus.... 
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•••• Actualment, en general,  la implicació i la participació de la gent al 
barri es baixa, hi ha molt desconeixement de l’altre. Es comenta que 
sempre són els mateixos els que estan en els mateixos llocs “tirant del carro 
i això es molt cremant”. 

 
•••• La participació jove no troba lloc ni joc entre l’associacionisme 

tradicional del barri. 
 

•••• Manca la participació i l’associacionisme d’altres col�lectius: joves, 
dones, immigrants, veïns /es no associats...  

 
•••• Amb alguns col�lectius o comunitats  és difícil trobar interlocutors per a 

facilitar la seva participació en aspectes i dinàmiques del barri: adolescents, 
comunitat gitana, pakistanesos, llatins... 

 
•••• La col�laboració entre entitats i serveis de vegades és difícil per a 

combinar els horaris d’uns i d’altres o no cremar-les amb tantes 
reunions. 

 
organització social - aspectes de oportunitat o propostes: 
 

 
•••• Afavorir la confiança d’uns cap els altres, el coneixement del que es fa... 

l’existència de projectes comuns que interessin a la gent, que l’enganxin... 
per  a enfortir l’organització social. 

 
•••• Donar suport i reforç a iniciatives i projectes participats. Cal treballar 

per a coordinar activitats compartides, amb la implicació de gent 
d’entitats i no associada, obertes a tothom que vulgui participar... 
“organitzar activitats tots plegats, sense divisions ni protagonismes”. 

 
•••• Compartir esdeveniments culturals, de festa, participant en 

l’organització. 
 

•••• Renovació, revitalització, donar pas a gent molt més proactiva... en les 
entitats. 

 
•••• Si volem renovació generacional tenim que prioritzar esforços per a la 

presència dels adolescents i dels joves en les dinàmiques del barri. 
Donar-los suport en les seves iniciatives i espais amb la finalitat de que es 
vinculin més al barri. 

 
reptes que es plantegen per a avançar: 
 

 
• Consideració de la participació com un eix clau per engegar iniciatives i 

projectes de millora per al barri. Llavors, com superar totes aquestes 
fragmentacions i divisions i motivar als nostres veïns /es a compartir i 
participar com motor d’aquests barris que són. 

 

 
 
 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

78 

sociograma 
 
Enfront de la tasca de promoure processos de participació social ens és necessari 
conèixer la comunitat on pretenem fomentar aquesta participació.  
 
Parlar de participació significa, en última instància, parlar de relacions entre 
administracions, serveis, associacions, col�lectius i ciutadania no associada, agents 
econòmics... Significa, per tant, parlar de xarxes socials.  
 
L’aportació d’aquesta eina del sociograma o mapa social seria facilitar-nos 
l’identificació dels actors i el coneixement de com s’estan comportant aquestes 
xarxes socials entre els diversos actors d’un territori: entre administració i 
ciutadania, identificant col�lectius, sectors socials, ponts i estratègies per a 
potenciar aquesta capacitat d’influència. La seva aportació, a més, cobriria tres 
funcions per als nostres objectius de coneixement de la realitat social que estem 
tractant: 
 
Funció descriptiva o “fotografiant la comunitat”: el sociograma ens permet 
identificar els diferents recursos, entorns i col�lectius socials presents en una 
comunitat i les relacions entre ells: xarxes de col�laboració entre recursos, 
col�lectius més vinculats a determinats entorns, descoordinacions, aïllaments i 
situacions d’exclusió, conflictes i aliances, etc.  
 
Funció reflexiva o “passant de la fotografia al mirall”: permet obrir un procés 
de reflexió sobre l’organització local amb els mateixos actors. Aquí el sociograma no 
és “una fotografia” de la comunitat que es fa des de fora, sinó un “mirall” que ajuda 
que cadascú es visualitzi en relació amb els altres, i que promou i retorna una 
mirada global a la comunitat local, amb el valor afegit d’estar consensuada entre 
els participants.  
 
Funció estratègica o “des del present cap al futur”: permet definir estratègies 
relacionals, a partir de la reflexió sobre “com ens estem relacionant actualment” i 
com “ens podríem relacionar” per a abordar les línies de treball que volem. 
 
 
Claus per a la “lectura” del sociograma  
 
Aquesta eina s’ha treballat en el PDC del Besòs de manera participada en el Grup Comunitari durant 
diverses sessions, amb suport tècnic. Al llarg del procés, s’ha acabat de reconfigurar… .  
 
Com es veurà en el gràfic que segueix a continuació, hi ha tres nivells de dalt a baix que “ordenen” els 
diferents actors socials, cadascun amb una forma diferent per a distingir-los: a la part superior, 
administracions (trapeci); part intermèdia, recursos públics - serveis, actors – públics o privats- que 
donen serveis a la comunitat…- (quadrat); a la part inferior es situen els actors socials -associacions i 
col�lectius o grups de ciutadans sense especial forma organitzada…- (cercle ovalat). Sota de tot posa una 
llegenda amb els significats de les figures. 
 
Dintre de cadascun d’aquests nivells, es poden observar espais o conjunt d’actors, amb major intensitat 
de relació entre ells, anomenats “nuclis o conjunts d’acció” (formes que agrupen a “varis”). Serien espais 
des dels quals, d’alguna o altra manera, es generen dinàmiques o accions que incideixen en la 
comunitat.  
 
També es podran observar diverses línies que connecten a determinats actors. Serien línies 
“descriptives” de la “qualitat” de la relació existent, d’acord amb la percepció dels participants en 
aquesta dinàmica. En aquest sociograma actual encara no està totalment desenvolupat en aquest sentit, 
encara falta treballar-ho per a poder representar les interaccions de les xarxes socials. El que veurem 
serà una informació avançada en aquest treball de xarxes: línies contínues (relació positiva mútua més 
estable); línies discontínues (relació feble més intermitent); les línies amb una fletxa informen sobre la 
direcció de la relació: d’un actor “A” cap a un actor “B”. 
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II. CONCLUSIONS 
 
 
Estem en l'inici d’un procés comunitari en el qual comencem a caminar, sabent ara 
des d'on partim, a través d’aquest document. Tota aquesta informació recollida va 
a resultar fonamental pel treball dels diversos grups / comissions de treball. 
Aquests determinaran les línies de treball a desenvolupar, els seus continguts i quin 
grau d’avanç es pot donar, per a, més endavant, anar valorant, regulant...  
 
En aquesta etapa inicial del PDC BESÒS, hi ha moltes coses ja empreses i encara 
treball per a fer... La nostra principal recomanació per a aquest moment seria 
promoure, reforçar, que els veïns i veïns s’incorporin als diferents espais de 
participació, d’iniciatives per a millorar les condiciones del barri i de les persones, 
des d'on els interessi i considerin... fent seu aquest projecte col�lectiu. 
 
Promoure i reforçar la presència dels veïns i veïnes en aquestes dinàmiques pot ser 
que sigui el principal repte a partir d’ara per a impulsar els altres reptes que es 
plantegen des d’aquets document diagnòstic. 
 
Presentem doncs, a manera de síntesi, els aspectes més destacats de la informació 
exposada en aquest document de Diagnòstic Comunitari, en torn de les 
característiques i les condicions de vida de les persones, així com dels elements per 
àmbits i de l’organització social al Besòs. 

 
 
1. LES PERSONES 
 
 
L’origen dels barris del Besòs se situa entre els anys 50 - 70 del segle passat, 
procedeix del procés d’urbanització de camps de cultiu per a acollir al gran flux 
migratori de població que procedia de diferents parts de Espanya, sobretot del sud 
de la península.  
 
Actualment, els barris del Besòs conten amb 26.125 persones (juny 2005).  
 
 

característiques 
demogràfiques 

 

• El grup amb més representació és el grup 
d’adults (25-64 anys), suposa gairebé la meitat 
de la població (54,5%). 

 
•  La població infantil (0-14 anys) i la població 

juvenil (15-24 anys) representen gairebé una 
quarta part (23,8%). 

 
•  La resta, correspon a la població de 65 i més 

anys (21,7%). D’aquesta, al voltant d’1 de cada 
5 viuen sols (el 22%), sent la majoria dones. 

 
• Quant a l’origen de la població, pel que fa a la 

població espanyola, al voltant de la meitat han 
nascut a Catalunya (52%). Les comunitats de la 
resta de Espanya més representatives són 
Andalusia (11,9%) i les dues Castelles (6,3%).  
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• Pel que fa la població d’origen estranger, les 
dades oficials a 1/1/2006 indiquen que 
existeixen 4.697 persones en el Besòs (suposa el 
17,8% sobre la població total a juny 2005).  

 
• D’aquesta població estrangera, per països de 

procedència, Pakistan (27,4%), Equador 
(18,5%) i El Marroc (7,4%) són els més 
representatius. Però, si considerem el conjunt de 
zones de procedència, predominen el conjunt de 
persones del bloc llatinoamericà, incloent 
Amèrica del Sud / Central / Carib (42,6%). 

 
• Si considerem les diferències d’aquesta població 

per gènere, gairebé 2 de cada 3 persones 
estrangeres són homes (63,1%).  

 
• L’arribada d’aquesta nova població sembla estar 

modificant part de l’estructura i l’evolució de la 
població del Besòs.  

 
• Quant a la seva actual estructura, la població del 

Besòs presenta més proporció d’homes en els 
segments centrals d’edat (per la major 
masculinització de la població estrangera que es 
concentra en aquests segments), mentre que hi 
ha un major volum de dones en els segments de 
més edat (d’acord a una tendència ja 
generalitzada). 

 
• En la seva evolució s’aprecia, i de manera més 

visible des de l’any 2002, un gradual increment 
de la població. Aquest moviment sembla 
especialment sostingut per l’augment de 
població estrangera, atès que la població 
espanyola mostra una tendència negativa en el 
mateix període. 

 
• En efecte, es segueix observant pèrdua de 

població des dels anys 90, però, actualment el 
saldo migratori (arribades / sortides) resulta 
favorable per la major proporció d'arribada de 
població. Per altra banda, comença a percebre's 
en els dos últims anys un increment en el 
nombre de naixements, que recuperaria la 
disminució que es veia en anys precedents. 
Encara és aviat perquè aquest aspecte sigui 
significatiu i per a saber si aquesta tendència es 
consolidarà. 

 
• En definitiva, estaríem parlant d'un nou procés 

d’immigració en el Besòs, d’arribada de població 
des d’un moment donat i de substitució de la 
població en un relatiu curt període. Això, a llarg 
termini, permetria una revitalització de la 
població i una renovació generacional. 
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 Aspectes clau dels diferents col�lectius de població 
 
 

infància • Recursos, espais i equipaments. 
• Activitats socioeducatives i de lleure. 

 

adolescència • Problemàtiques en la escola (absentisme, 
abandó, violència...). 

• Manca de vinculació a les dinàmiques socials del 
barri. 

• Manca d’activitats socioeducatives, de lleure, de 
promoció de l’esport. 

• Limitació d’espais per aquest col�lectiu i les 
seves iniciatives. 

 

joves • Limitada presència en l’organització i dinàmiques 
socials del Besòs. No vinculació a la xarxa social. 

• Limitació d’espais per aquest col�lectiu i les 
seves iniciatives. 

• Manca d’activitats culturals i de lleure al barri. 
• Formació laboral, orientació fins i tot des de 

l’etapa de l’institut. 
• Orientació / inserció laboral. 

 

adults • Necessitat de major coresponsabilitat en 
aspectes de salut (educació i prevenció). 

• Suport i orientació a cuidadors familiars. 
• Promoure més espais d’aprenentatge per a 

adults, en sentit ample. 
• Promoció de l’empleabilitat - ocupació laboral, 

especialment de dones (formació, aprenentatge, 
orientació...). 

 

nous veïns 
estrangers 

• Suport i acollida en el coneixement del nostre 
entorn i aprofitament correcte dels recursos i 
serveis: des dels altres veïns/es, des dels 
professionals... (educació, salut, cultura, treball, 
habitatge...). 

• Necessitat de promoure interrelació entre les 
dues poblacions (acollida, trobada, coneixement, 
presència en els espais d’organització social...). 

 

gent gran • Manca d’atenció sociosanitaria a domicili i de 
suport o acompanyament en tasques diàries o 
puntuals. 

• Necessitat al territori de determinats 
equipaments (residència, centre de dia...) o 
facilitats a les persones pel seu accés... 

• Promoure la seva vinculació a la xarxa social. 
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2. ELEMENTS DE DIAGNÒSTIC PER ÀMBITS 
 
2.1. DIMENSIÓ DE L’URBANISME 
 

• El Besòs presenta una densitat de població alta. La distribució de la població 
en relació a la seva superfície és de 273 persones / Ha., més alta en relació 
a les dades de districte (206,5) i de ciutat (159,7).  

 

característiques 
de l’habitatge 

 

 

• La majoria de les vivendes habituals són en 
propietat, sent la proporció d’habitatge de lloguer 
minoritària (14,1%), molt menys que al districte o a 
la ciutat. 

 
• Quant a la superfície d’aquests habitatges la majoria 

tenen menys de 90 m²: gairebé la meitat (49,3%) 
tenen una superfície entre 61-90 m² i altre gran 
volum significatiu entre 31 – 60 m² (45,4%).  

 
• Sobre el grau d’ocupació dels habitatges, el terme 

mitjà per al Besòs és de 2,70 persones / habitatge, 
una mica superior pel que fa al districte o a la ciutat. 
Entre els habitatges unipersonals, en els quals viu 
una sola persona, una mica més de la meitat (57% 
= 1.096) estan ocupades per persones majors de 65 
i més anys, majoritàriament per dones.  

 
• Si considerem les facilitats d’accés a l’habitatge, al 

voltant de 1 de cada 3 habitatges (31,4%) es troben 
en edificis sense ascensor, xifra una mica superior al 
districte. I gairebé 2 de cada 3 habitatges (63,6%) 
estan situades en edificis sense bona accessibilitat, 
proporció similar al districte o a la ciutat.  

  
 
 Aspectes clau relatius a l’urbanisme dels barris del Besòs 
 

urbanisme 
funcionalitat i 

organització del 
territori 

• Percepció de territori “fragmentat” (pel planejament 
/ disseny del barri, per fronteres simbòliques i 
administratives entre zones…) que no facilita la 
identitat i el sentiment de pertinència dels veïns/as a 
aquest territori. 

 
• Es reconeix la millora d’aquests barris quant a 

serveis i equipaments, però encara preocupa el risc 
de quedar-se aïllat i marginal, així com l'actual 
funcionalitat del Besòs en relació a la nova àrea de 
desenvolupament propera (àrea “Fòrum”, 22@...).  

 

habitatge 
 

• Necessitat d’habitatge assequible. En aquest sentit, 
es proposen línies de treball sobre la promoció 
d’habitatge social, aprofitar habitatge públic del 
territori que està sense ocupar, i donar facilitats per 
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a l’accés a la vivenda (informació, garanties per a 
llogar…). 

 
•  Millores i manteniment en habitatges: aquelles 

afectades per aluminosis (1.349 vivendes), els 
edificis alts sense ascensor per accedir a les 
vivendes… 

 

equipaments 
 

• Necessitat de donar impuls al Pla d’Equipaments del 
Besòs (2005) i començar a engegar les propostes 
que en aquest document es contenien, tant per a la 
creació de nous equipaments com pel millor 
aprofitament dels actuals.  

 

espai públic 
 

• Millora de la neteja i el manteniment dels parcs i 
jardins interiors (entre blocs), especialment aquells 
espais destinats als nens. Igualment, es refereixen 
per al mobiliari urbà. 

 
• Insuficiència d’aparcaments en els carrers. 

 
• Millorar l’accessibilitat de carrers i accessos a llocs 

públics amb barreres arquitectòniques. 
 

• Millorar la intercomunicació entre les diferents zones 
dels barris del Besòs (“bus de barri”).  

 

medi ambient 
 

• Es recullen les propostes que es plantegen en el 
Pla d‘Equipaments del Besòs (2005) entorn de 
diferents aspectes: instal�lacions, biodiversitat, 
espais verds, residus, via pública, energies, 
educació mediambiental… Amb la finalitat 
d’aconseguir la sostenibilitat del territori. 

 
 
 

2.2. DIMENSIÓ SOCIAL 
 
 
2.2.1. Educació  
 

• Es detecta al Besòs un nivell baix d’instrucció de la població (de 16 i + 
anys), comparat amb el districte o la ciutat (dades 2005). Una mica més de 
la meitat de la població tenen un nivell equivalent a ensenyament primari 
(52,2%). Sobre una cinquena part es declaren “sense estudis /analfabets” 
(21,3%).  

 
• La proporció de persones amb formació equivalent a ensenyament secundari 

o universitari està sensiblement per sota de les dades del districte o de la 
ciutat.  
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 Aspectes clau relatius a l’educació als barris del Besòs 
 

xarxa educativa 
integrada 

 

• Necessitat d’articular i desenvolupar una xarxa 
educativa, on s’integrin diferents projectes i 
iniciatives (des del Pla Educatiu d’Entorn del Besòs, 
des de l’acollida d’alumnes i famílies, activitats 
socioeducatives, extraescolars...). Millora de la 
coordinació entre els agents educatius i socials per 
a un ensenyament de qualitat al Besòs i per un 
increment del nivell educatiu de la població.  

 
• Potenciar l’oferta educativa al barri: formació 

laboral, formació per a adults, educació 
comunitària i de valors cívics.  

 

abordatge 
integral de les 

problemàtiques 
alumnes/ escola 

• L’abordatge del conflicte social i la violència als 
escoles del barri, juntament amb la problemàtica 
de l’absentisme escolar i el abandó, des d’un 
treball integrat (per professionals, per alumnat i 
per famílies).  

 

família com 
agent educatiu 

clau 

• La necessitat d’una major implicació i presència 
dels famílies en l’abordatge d’aquestes 
problemàtiques i d’altres relatives a  l’educació 
dels seus fills. Es planteja promoure una “escola 
de pares i mares”.  

 

el Barri també 
educa 

• Aprofundir en l’articulació de les relacions escola – 
barri, connectant accions del barri amb iniciatives 
des de les escoles i viceversa. Necessitat 
d’incrementar els recursos (humans i d’espais) i de 
millorar les infraestructures actuals. 

 
 
 
2.2.2. Cultura, esport, lleure  
 

• Es recull una limitada oferta cultural i d’oci en el barri, principalment 
dinamitzada pel centre Cívic del Besòs i el treball des d’associacions i 
entitats, més enfocat a activitats puntuals i moltes vegades desarticulades.  

 
 Aspectes clau relatius a cultura / esport/ lleure als barris del Besòs 
 
 

articulació i 
coordinació 

• Necessitat d’un treball de xarxa integral, des d’una 
visió global i idea de projecte de barri, de les 
activitats culturals i d’oci que es porten a terme 
des dels diferents espais del Besòs. Donar 
visibilitat i difusió al que s’està fent amb mitjans i 
suports des del mateix barri.  
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eines d’integració 
i cohesió socials 

• Promoure i dinamitzar nova oferta cultural i d’oci 
alternatiu “amb” les entitats / serveis que, per una 
banda, doni resposta a la limitada oferta actual, 
especialment per a nens, adolescents i joves. 
D’altre banda, que permeti la trobada i el 
reconeixement d’uns i d’altres, davant la demanda 
que hi ha de espais i accions conjuntes. 

 
• Quant a l’esport, la seva promoció i dinamització 

entre els diferents col�lectius del barri pot 
col�laborar en aspectes de salut, però també en 
aspectes educatius en valors. I donar resposta a la 
limitada oferta actual, especialment per a nens, 
adolescents i joves, especialment per a aquells no 
tan vinculats a entitats o recursos esportius.  

 

espai públic • Necessitat d’accions específiques sobre l’espai 
públic per a un ús ampli per veïns/es i/o per 
determinats col�lectius en activitats culturals o 
esportives.  

 
• Espais i Equipaments: Necessitat de nous 

equipaments culturals i esportius i millora dels 
actuals. 

 
 
2.2.3. Salut  
 

• En general, entre la població es valora positivament la millora de 
l’assistència sanitària al barri.  

 
 Aspectes clau relatius a la salut als barris del Besòs 
 

atenció sanitària • Es reconeix la millora en els últims anys, encara 
que es recullen aspectes que podrien millorar-se, 
especialment per l’incorporació de recursos 
professionals i l’ampliació de l’espai de L’actual 
C.A.P. 

 

atenció 
sociosanitària 

• Es destaca la necessitat d’incidir més en l’atenció i 
suport per a gent gran (especialment aquella que 
viu sola i amb menors recursos), per als 
cuidadores familiars, per a persones amb 
disminució (física o psíquica) i les seves famílies.  

 

educació 
per a la salut 

• Des dels professionals, es considera necessari 
reforçar la cultura sanitària de la població, així com 
la coresponsabilitat en el seu estat de salut, fent 
especial esment a la nova població que està 
arribant al barri.  

 
• D’aquí, la necessitat d’un treball comunitari amb la 
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població en general, amb atenció especial a la 
població estrangera, sobre educació per a la salut i 
prevenció.  

 
• Igualment, l’interès de promoure un major 

protagonisme de les entitats i associacions per a la 
seva col�laboració amb els serveis sanitaris i 
sociosanitaris, així com dels veïns/as en possibles 
“xarxes” (espais de salut, de bon veïnatge...). 

 

equipaments  • Es demanden certs equipaments, tals com 
d’atenció a problemàtiques de salut mental, 
residència geriàtrica, centre de dia per a gent 
gran, rehabilitació, atenció a drogodepen-
dències... (alguns ja contemplats en el  Pla 
d’Equipaments del Besòs -2005-) . 

 

coordinació  • Millora en coordinació i agilitat dels protocols 
d’actuació conjunta entre els serveis i d’altres 
intervencions compartides. 

 
2.2.4. Laboral  
 

• Entre els dades recollides sobre la situació laboral al Besòs destaquen la 
baixa proporció de població activa ocupada i la corresponent alta taxa d’atur 
en relació als àmbits comparats (districte / ciutat), la repercussió més 
desfavorable entre les dones i el perfil professional dels ocupats entorn 
d’una qualificació mitjana – baixa, amb una proporció a considerar de 
treballadors sense qualificar i eventuals.  

 
• Encara que no hem pogut recollir dades sobre l’incidència d’aquests 

indicadors sobre grups d’edat, per les valoracions qualitatives recollides, fa 
pensar que la repercussió entre els joves també està sent desfavorable. 

 
 Aspectes clau relatius a la situació laboral dels barris del Besòs 
 

la qüestió 
formativa  

• Per a promoure la capacitat i empleabilitat de les 
persones, des de dos vessants: 

 
a) Donant suport (informació, difusió i orientació 

sobre recursos, ofertes laborals, itineraris 
personalitzats...) a determinats col�lectius (des 
de l’etapa de l’institut, a joves, a dones...)  

 
b) Potenciant l’oferta formativa, adequant-la a una 

prèvia valoració de les possibilitats reals o 
potencials del territori o de l’entorn (cicles 
formatius adequats a l’oferta de treball, 
aprofitament dels espais formatius del territori – 
instituts, escola d’adults...-, ofertes laborals, 
perfils laborals més demandats, oportunitats que 
fins a ara no s’han explorat... per a cobertura de 
problemàtiques emergents...).  
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articulació i 
coordinació  

• Espai d’articulació i comunicació entre els agents 
laborals (que treballen l’orientació i inserció 
laboral) amb la possible oferta de l’entorn 
(necessitats, demandes, agents econòmics...) 

 
 
2.2.5. Convivència  
 

• En general, es reconeix el caràcter proper, divers (ja en els seus inicis) i de 
bon veïnatge entre els veïns/as del Besòs. Les millores que s’han fet en el 
barri (equipaments, serveis, espais comuns…), juntament amb la Rambla 
Prim com zona d’articulació i de trobada, han facilitat també la convivència 
veïnal en els darrers anys. No obstant això l'anterior, es recullen dificultats 
en la implicació i vinculació social de determinats col�lectius que no faciliten 
la convivència. 

 
 Aspectes clau relatius a la convivència als barris del Besòs 
 

visió global i 
comuna del 

territori  

• Per a treballar conjuntament, es planteja assolir un 
sentit d’identitat comuna i de pertinença a aquests 
barris, davant la fragmentació territorial, 
urbanística, de la xarxa associativa... No facilita la 
implicació en dinàmiques socials compartides. 

 

promoció de la 
cultura de 

l’intercanvi i 
compartir  

• Persisteixen dinàmiques de dificultat de relació 
entre diferents col�lectius: algunes des d’etapes 
precedents, altres en relació a l’arribada de nous 
veïns, especialment estrangers. En aquest sentit, 
és demana un esforç important des de totes les 
bandes per a promoure la cultura de “con-viure” i 
compartir.  

 

recursos i serveis 
per a noves 

realitats 

• Adaptació dels recursos i serveis a les noves 
realitats del Besòs: en alguns casos es percep falta 
de cobertura o saturació. Es recull una percepció 
de cert desequilibri en la distribució d’aquests 
recursos entre diversos grups de població. Tot això 
comporta dificultats per a la convivència.  

 

espai públic 
per a conviure 

• Espais i dinàmiques per a l’articulació i integració: 
demanda d’espais, tant per a trobada i 
desenvolupament d’iniciatives de determinats 
col�lectius (adolescents, joves....) com promoció 
de l’espai públic per a la seva utilització des dels 
diversos interessos de la població.  

 

inseguretat • Es demana una especial atenció sobre l’inseguretat 
que es percep des dels veïns/es i des de les 
associacions de comerciants. Associat a això, la 
sensació de no “estar suficientment protegits”. 
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exclusió • Es considera que encara hi al barri col�lectius amb 
situacions precàries, amb problemàtiques 
familiars... tant entre els antics veïns com entre 
els nous veïns... Es planteja una major inversió 
educativa i de suport social en aquesta línia que 
encara és insuficient. 

 
 

3. DIMENSIÓ de PROMOCIO SOCIOECONÒMICA 
  

• La principal activitat econòmica al Besòs és el petit comerç (comerç de 
proximitat, bars, restaurants...), en part representat per dues associacions 
de comerciants. També existeix un mercat que els seus concessionaris 
s’agrupen en una associació.  

 
• La presència de la nova zona de desenvolupament urbanístic i econòmic en 

un dels límits del Besòs (l’anomenada “zona Fòrum” / 22@...) no s’està 
percebent encara com una influència favorable per a la potenciació del 
desenvolupament  del barri (dinamització de la zona, generador d’ocupació 
en el territori...); de fet, el pol d’atracció que suposa el focus comercial que 
s’està establint (centre comercial i altres establiments a l’àrea de l’Av. 
Diagonal) es valora com una amenaça per al tradicional comerç existent.  

 
• L’aspecte inseguretat (robatoris, amenaces) i la presència de la venda 

ambulant il�legal a l’entorn del mercat són dos dels aspectes que més 
preocupen a les associacions de comerciants.  

 
 Aspectes clau relatius a la promoció econòmica dels barris del Besòs 
 

plantejament 
estratègic 

• Plantejament estratègic pel desenvolupament 
econòmic i comercial dels barris del Besòs: dins 
del marc del PDC Besòs, amb la participació tant 
d’antics i nous comerciants, que tracti temes com: 
revitalització de l’associacionisme en aquest àmbit, 
comunicació, prospecció del mercat i noves 
oportunitats, formació i dinamització comercial del 
petit comerç, reforçar la seguretat i la protecció 
dels comerciants (...davant els robatoris i la venda 
ambulant il�legal de l’entorn del mercat). 

 
 

4. ORGANITZACIÓ SOCIAL als barris del BESÒS 
  
 

• Actualment en el Besòs, contem amb una xarxa d’associacions, d’entitats i 
plataformes entorn dels veïns / és, de l’urbanisme, de l’habitatge i els 
equipaments, de l’educació, d’activitats culturals, d’activitats llibertaries, de 
dones, de gent gran, de comerciants i d’immigrants.  

 
• Gran part d’aquesta xarxa és fruit de l’esforç i de lluites veïnals per a 

aconseguir millores per al barri, dels veïns i veïnes que varen venir als anys 
60 o 70.  
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• També trobem espais de treball conjunt o de col�laboració entre serveis i 
entitats.  

 
• Pel que fa a les actuals dinàmiques socials i associatives, es recull un 

sentiment de col�lectivitat molt fragmentat, amb necessitat d’articulació 
entre les associacions, de renovació generacional, de lideratges i 
interlocutors, de revitalització i increment de la participació, així com 
d’incorporació de noves i diferents “veus” (adolescents, joves, veïns/es no 
associats, nous veïns...).  

 
 Aspectes clau relatius a l’organització social als barris del Besòs 
 
 

teixit associatiu 
més fort 

• Es reclama un reforçament del teixit associatiu: 
potenciació de l’articulació entre les diferents 
entitats i col�lectius juntament amb la renovació 
generacional i de lideratges. És important 
prioritzar esforços per a assolir la presència de 
població jove en les dinàmiques socials d’aquests 
barris. 

 

més implicació en 
projectes 

compartits 

• La gent com motor de canvi: necessitem 
d’actuacions per a afavorir el coneixement mutu i 
les relacions de confiança entorn de projectes 
compartits, que siguin motivadors i d’interès per a 
la implicació dels veïns d’aquests barris, des de les 
possibilitats de cadascú, des de la suma de la 
diversitat que hi ha i des dels diferents interessos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnòstic Comunitari – PDC Besòs 
Cooperativa ETCS, SCCL 

 

91 

PERSONES QUE HAN PARTICIPAT EN ALGUN MOMENT DINS 
L’ESPAI DEL GRUP COMUNITARI 

 
� Alicia Medina 
� Ángel Marzo 
� Amor González 
� Anna Gonzàlez 
� Asunció García 
� Blai Tomàs 
� Blas Tomás 
� Carlos Jaén 
� Carme Mateu 
� Carmen Picazo 
� Cynthia Sierra 
� Cristina Monteys 
� Domènec Grané 
� Eduard Puig  
� Elena Civit 
� Emili Castany 
� Enrique Navarro 
� Ernesto Sukerman 
� Esmeralda Ribes 
� Esther Benedet  
� Eulàlia Buch 
 

 
� Francisco Abad 
� Francisco Povedado 
� Gabriel Montserrate 
� Gerard Garcés 
� Irene Hernández 
� Joana Flores 
� Joaquin García 
� Jordi Roca 
� Jose Antonio Vicente  
� José Francisco Esquitino  
� José Trujillo 
� Josefina Rey 
� Lluís Estrada 
� Maria Aran  
� Maria Franch 
� Maria Martí 
� Maria Dolors Cortadellas 
� Maria Teresa Estrada 
� Maria Teresa Monteil 
� Maria Teresa Morcuende 
� Maribel Barbra 
 

 
� Mercè Vilaseca 
� Mònica Badia  
� Montse Mateu 
� Nieves Batista 
� Nora Bousdira 
� Paco Marín 
� Pepi Martínez 
� Pere Edo 
� Raquel Debart 
� Rosa Barbancho 
� Rosa Brioso  
� Rosalia Sánchez 
� Salvador Torres 
� Samir Bougzir 
� Sanan Idress 
� Teresa Casals 
� Teresa Guarro 
� Teresa Humbert 
� Toni Fontanals 
� Xavi Querol 
� Yolanda Soriano 
 

 
 
 

ENTITATS I SERVEIS QUE HAN PARTICIPAT EN ALGUN 
MOMENT DINS L’ESPAI DEL GRUP COMUNITARI 

entitats serveis 
 
� AVV Maresme 
� AVV Sud-Oest Besòs 
� Associació de Comerciants Barris del 

Besòs 
� Associació de Comerciants Xavier 

Nogués 
� Associació de Dones Àmbar-Prim  
� Associació Martinet per l’Educació 
� Associació Al-falah 
� Casal Gent Gran Paraguai-Perú  
� Casal Gent Gran Joan Maragall 
� Cooperativa Habitatge Sagrat Cor 
� Plataforma pels Equipaments i 

l’Habitatge Diagonal-Maresme-Besòs 
� Club Esportiu Rosario Central 
� Comissió Pares i Mares del Casal 

Infantil  “El Vaixell” 
� Associació La Casa Amarilla 
� Bisaucii 
� Revista Patio de Luces 
 

 
� CAP Besòs 
� Serveis Socials Besòs 
� Escola Adults Martinet de Nit 
� Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner 
� CEIP Concepció Arenal 
� CEIP Eduard Marquina 
� Centre Cívic del Besòs 
� Casal Municipal Infantil El Vaixell 
� El Punt d’Informació de Sant Martí 
� FEMAREC- Soc. Coop CL d’iniciativa 

social 
� Grup de Joves ‘El SÒTAN’ 
� Parròquies de Sant Paulí de Nola i Sant 

Pere Ermengol 
� Cáritas Diocesanes 
� Projecte 22@ 
 
 
 

 
VOLEM DONAR LES GRÀCIES A TOTES LES PERSONES QUE HAN 
PARTICIPAT EN ALGUN DELS ESPAIS DEL PROCÉS DEL PLA DE 
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI DELS BARRIS DEL BESÒS. 
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III. ANNEXOS 
 
Annex Dades estadístiques 
 
Models “enquesta al carrer” i entrevistes en profunditat als serveis i a les entitats 
 
 
Tota la informació generada durant tot el procés està a la disposició de qui vulgui 
aprofundir-ne més. Pla de Desenvolupament Comunitari dels Barris del Besòs: 
93.266.39.36 ext 128. 


