
Acord de tots els grups municipals 

Consell Municipal de 30 d’octubre de 
2020 per l’establiment d’un 

Compromís pel Besòs i el Maresme 



Constituïda la Comissió de Treball amb la 
participació de 25 entitats 

• Assoc. de Veïns i Veïnes El Besòs 
• Assoc. de Veïns i Veïnes Barri 

Maresme 
• Assoc. Zona Fòrum 
• Colla gegantera del Besòs i la 

Maresma 
• Assoc. Martinet Solidari 
• Casa de Ceuta 
• Assemblea Joves del Besòs 
• Esplai Sant Paulí de Nola 
• Assoc. Acció Brot 
• Assoc. d'Arts Escèniques per a 

Joves 
• Assoc. de Dones Àmbar - Prim 
• Centre Cultural Besòs Mar 
• Assoc. AireNet Coord. Veïnal Metro. 

• Assoc. Comerciants Xavier Nogués 

• Dahiratoul Moustahabina Filahi 

• Mesquita Abu Bakr Siddiq 

• Mesquita Jamea Masjad  

      Ghulamane Mustapha Catalunya 

• Parròquia de Sant Pere Ermengol 

• Parròquia de Sant Paulí de Nola 

• Cooperativa Solidària Gregal 

• Cooperativa Besòs Verds 

• Fundació Cepaim 

• Casal dels Infants 

• Universitat Politècnica (UPC) 

• Barcelona Forum District 

 
 



7 sessions de debat 

• Documentació prèvia i experts/tes incentivant el 
debat. 

• Síntesi de les propostes. 

• Totes les propostes han estat remeses a les 
respectives entitats, pel seu coneixement i 
darreres esmenes o noves aportacions. 



 

La Comissió Permanent formada per tots els 
grups municipals ha treballat per concretar els 

termes del compromís. 

 

   

Decàleg de compromisos dels grups municipals 
pel Besòs i el Maresme 

  



Parts del Decàleg de compromisos 

Declaració institucional 
 

1. Pla de rehabilitació d’habitatges. 

2. Ensenyament, cultura i esports. 

3. Reforçar l’Atenció Primària en salut. 

4. Cohesió social versus economia local. 

5. Emergència climàtica. 

6. Neteja, manteniment, civisme. 

7. Eliminar la bretxa digital. 

8. Barri segur. 

9. Pla d’inversions. 

10. Designar un Comissionat/da del Compromís. 

 

Comissió de seguiment 
 



Declaració institucional  

 Tots els grups municipals han decidit impulsar una declaració institucional 
que sintetitzi la unanimitat en iniciar en tots els àmbits de les polítiques 
públiques d’aquest barri.  

 Prioritzar un marc d’actuacions més enllà del present per encarar un 
horitzó per als pròxims quatre mandats. 

 L’acord pretén ser una guia per a les futures actuacions, sabent que cada 
passa requerirà noves concrecions i necessaris ajustos. 

 L’acord ha de crear palanques de canvi per fer possible que ningú no quedi 
enrere o hagi de marxar per fer realitat el seu projecte de vida.  



64 Actuacions compromeses 

20 actuacions concretades i amb calendari. 
 

7 de l’àmbit de la seguretat, que seran treballades amb la 
participació de les dues policies (guàrdia urbana i mossos).  

 
37 a definir projecte, pressupost i calendari durant el 

període 2023 a 2024.  
 



1. Pla de rehabilitació d’habitatges 



2. Ensenyament, cultura i esports 



3. Reforçar l’Atenció Primària en salut  



4. Cohesió social versus economia local 



5. Emergència climàtica  



6. Neteja, manteniment, civisme 



7. Eliminar la bretxa digital 



8. Barri segur 



9. Pla d’inversions 



10. Designar un Comissionat/ada  
del Compromís 

Amb l’encàrrec de fer el seguiment acurat de totes les 
actuacions que es duguin a terme a través d’aquest 
Compromís, que coordinaria l’oficina de seguiment.   



Comissió de Seguiment 

 
Es crea un Secretariat i una Comissió de Seguiment. 
 

 
• Coordinació del seguiment del Compromís així com de 

totes les seves actuacions. 
• Elaboració de l’Informe Anual sobre els avenços de les 

actuacions compromeses. 
• Les dades de l’Informe Anual seran objecte d’una avaluació  

per part d’un organisme extern. 



Gràcies 


