
PROJECTE D’INVERSIÓ 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020

*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu

1. NOM DEL PROJECTE*

Millora dels Equipaments del barri

2. DESCRIPCIÓ BREU*

Millora dels equipaments del Besòs i el Maresme

3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, 
resultats esperats, sostenibilitat ambiental del projecte, etc.

Els equipaments del besòs i el maresme són una eina  de transformació i d’acollida de la vida 

comunitaria. Són recursos que el veïnat utilitza de forma asídua a nivell tant de necessitats 

bàsiques com de lleure o culturals. La majoria fa molts anys que existeixen i s’han anat fent 

alguns manteniments, però calen millores per donar resposta a les noves necessitats dels veïnat.

En alguns casos com la Biblioteca Ramón d’Alòs les propostes formen part d’una rehabilitació per 

tal de pode conviure amb les activitats que es generen al cemntre cívic sense que cap dels dos 

espais redueixin la seva activitat.

Detallem les propostes de millora per centre a continuació:

Espai Carmen Gómez: 

 Millora de la senyal de wifi mitjançant amplificadors.

 Projector i pantalla.

 Pissarres blanques.

Casal de Barri del Besòs:

 Adaptació de cuina per poder fer tallers: taula plegable, canvi de forn i cuina, dotació 

d’armaris, etc... 

 Apertura de sortida secundária per dinamització de l’espai públic.

 Col·locació de caixa de llums fixes a l’exterior del Casal de Barri (Pere Moragues).

 Millora de la senyal de wifi mitjançant amplificadors per totes sales casal.

 Dotació de mobiliar per habilitar les aules per reunions, formacions i tallers: pissarres 

mobibles, taules plegables, ordinador portàtil per reunions i per projecció, pantalla 

projecció sala polivalent 1.

 Substitució del terra de tatami dedicat a activitats d’esport de la Polivalent 2.

Centre cívic Besòs
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 Habilitació de l’espai d’enfront del Centre Cïvic i del lateral existent entre el Centre i 

l’edifici de Rambla Prim 85: retirar rectangle d’acer i pals de bandera, retirar pilones i 

anivellar el paviment del lateral amb el de Rambla Prim, instal·lació jardineres i mobiliari 

urbà, millora de l’espai verd de palmeres. 

 Il·luminació i adequació de l’espai i l’arbrat del lateral del Centre Cívic.

 Adequar el nombre de lavabos de la planta baixa a l’aforament del Centre Cívic Besòs. 

S’ha d’augmentar el nombre de lavabos. 

 Insonorització de la sala d’actes. 

 Millora de la cuina, instal·lació d’una nova cuina de vitroceràmica. 

 Instal·lació o millora de wi-fi potent accessible des de qualsevol punt del Centre Cívic 

(sala d’actes i les 4 plantes). 

Bi  blioteca Ramón d’alòs  

 General:

◦ Millora de l’eficiència energètica: millorar o adequar les instal·lacions de climatització

i il·luminació.

◦ Remodelació dels espais de la biblioteca i del mobiliari, en zona infantil, d’adults i 

joves, d’acollida, d’atenció a l’usuari, millora de l’accessibilitat.

◦ Adquisició d’equipament tecnològic i audiovisual

◦ Adequació dels espais i del mobiliari de la biblioteca per donar resposta a nous usos i

noves necessitats i fer-los més accessibles i inclusius.

◦ Millora del sistema de senyalització de la biblioteca 

 Sala Infantil.

◦ Sectorització de la Sala Infantil: aïllament acústic de la Sala Infantil per evitar el pas 

de sorolls a altres àrees de la biblioteca.

◦ Mobiliari nou: taules, bucs de llibres amb rodes i prestatges amb rodes.

◦ Augment de punts de connexió a Internet (bucs o taules electrificades amb endolls).

◦ Lavabo per a Infants. Estudiar la viabilitat de incorporar un lavabo per als infants.

 Sala Adults:

◦ Reorganització de la Sala d’Adults per millorar el seu ús: optimitzar i adeqüació de 

l’espai als nous usos, creacció de nous espais diferenciats:

◦ Espai d’interacció, per treball col·laboratiu o en equip.

◦ Espai sense interacció, de silenci: d’estudi i lectura

◦ Espai expositiu

◦ Nous i més punts de connexió a Internet: per poder augmentar el nombre 

d’ordinadors i punts de connexió per als usuaris (bucs o taules electrificades amb 

endolls).

◦ Mobiliari i prestatges nous amb rodes

 Vestíbul i espai d’acollida:

◦ Redistribució espai vestíbul i informació: adequació de l’espai als nous usos i als 

usuaris amb capacitats funcionals diverses.

◦ Mobiliari nou

 Zona de treball intern i magatzem.

◦ Acondicionar l’espai de treball intern: reorganització de l’espai i adequació a les 

noves necessitats.
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◦ Mobiliari i prestatges nous.

Casal de Gent gran Joan Maragall

 Senyal wifi a tot el centre

 Aire condicionat dins la barra del bar

 Possibilitat d’entrada de vehicles a alguna de les portes del casal (emergència o

principal) per descàrrega de materials o arribada d’ambulàncies.

 Tarima per teatre lleugera, fàcil de muntar i desmuntar per emmagatzemar amb facilitat.

 Canviar catifa de l’entrada per paviment fàcilment rentable i anti-lliscant.

4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA*
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte.

dnavarela@gmail.com

5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE*
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un 
projecte compatible amb més d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària.

Dret a la ciutat

6. ÀMBIT TERRITORIAL*
Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si 
consideres que el teu projecte pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha
de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris que el projecte hi tindrà una major incidència. 

El Besòs i el Maresme

7. PERSPECTIVA DE GÈNERE
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les 
violències masclistes.

En el Besòs-Maresme els espais comunitaris és quan prenen més sentit, perquè és un dels barris 

amb les rendes més baixes i de primera acollida de persones migrants a la ciutat de Barcelona, i 

els equipaments de proximitat esdevenen espais on es creen xarxes de suport mutu, xarxes 

d'organització i promoció de l'associacionisme, accés a la cultura i formació gratuïtament, accés a

les cures i resposta a les necessitats d'aquelles amb menys recursos. Allò comunitari esdevé part 

de la xarxa de cures i allò més relacionat amb el gènere femení, per això creiem que proporcionar

millores en aquests espais municipals i equipaments de proximitat, on es fan diverses activitats, 

fa que millori la vida i l'acció comunitària que s'hi desenvolupa facilitant espais per a la promoció 

de l'economia de les cures en el Besòs – Maresme.

Més enllà de ser espais comunitaris en tots els equipaments i espais municipals que ens 

presentem en aquest projecte formem part d'aquells projectes i activitats al barri per a la 

promoció de la lluita feminista i posar en primer pla a les dones.

A l'espai Carmen Gómez, s'hi alberga una de les associacions de dones més antiga del barri 

(Àmbar Prim) i també l'escola d'educació popular que està obrint nous cursos no mixtes per a 

dones, així com facilitarà llaços amb l'associació Àmbar Prim. Al Casal de Barri, s'hi ofereix 
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activitats del PIAD (taller de dona i esport), grups de conversa en castellà per a dones i també s'hi

reuneixen altres associacions de dones presents al barri (Ca Kanam, Iqra, Al-Rahma), entre 

d'altres. Al centre cívic del Besòs s'hi alberguen pràcticament la gran majoria de les activitats 

culturals del cicle Adona't, destacant-ne la passarel·la feminista (durant tot el mes de març les 

dones de diferents associacions del barri i equipaments s'organitzen per fer aquest cicle) i en ser 

quasi un dels únics equipaments gran del barri i prou lluny d'habitatges, pràcticament es fa tot 

allà. Al casal de gent gran hi alberga quasi tota activitat dirigida a aquest sector d'edat, un servei 

que també forma part de les diferents activitats i propostes del barri.

8. IMPACTE ESPERAT
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del
projecte que proposes.

S’espera que les millores facilitin i millorin la qualitat de les activitats que realitzem cada centre.  

Esperem cobrir les necessitats que ens manifesta el veïnat i així poder arribar a aquestes.

Dignificar els equipaments del barri i generar una obertura conceptual cap al carrer.
En el cas de la Biblioteca, l’objeciu es adaptar i modernitzar la biblioteca segons el model de 

biblioteca actual:

Creant un ambient inspirador que convidi a l’estudi, la creacció i la col·laboració.

- Aconseguir espais confortables i funcionals que responguin a les necessitats dels usuaris.

- Promoure una estètica moderna i adaptada a l’entorn.

9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte.

Associació de dones àmbar Prim, Assemblea del casal de barri besòs, Coordinadora d’Entitats del 

Besòs i el Maresme. També s’ha comptat amb els equips tècnics del Centre cívic Besòs, la 

Biblioteca Ramón d’Alòs Moner, el casal de Gent gran Joan Maragall i del Casal de barri del Besòs.

10. COST APROXIMAT ORIENTATIU
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la 
seva execució, com ara el cost de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc.

Espai Carmen Gómez: 

 Wifi

 Projector i pantalla (unitats): 800€

Casal de Barri del Besòs:

 Adaptació de cuina per poder fer tallers (1387€x 2m2 )2774€ 

 Apertura de sortida secundária per dinamització de l’espai públic: (2234€x 2m2): 4468€

 Col·locació de caixa de llums fixes a l’exterior (1 unitat):

 Millora de la senyal de wifi mitjançant amplificadors (3 unitats): 

 Dotació de mobiliari (145€x 30m2):: 4350€

Centre cívic Besòs

 Habilitació de l’espai d’enfront del Centre Cïvic i del lateral existent entre el Centre i 

l’edifici de Rambla Prim 85: 73.920€ (240m2 x 308€/m2 creació parcs i jardins)

 Il·luminació i adequació de l’espai i l’arbrat del lateral del Centre Cívic: 16500€ 
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(30mx550ml) 

 Adequar el nombre de lavabos de la planta baixa a l’aforament del Centre Cívic Besòs. 

S’ha d’augmentar el nombre de lavabos. 6935€ (5m2 x 1387€)

 Insonorització de la sala d’actes. 23925€ (165m2x145€/m2)

 Millora i reforma de la cuina, instal·lació d’una nova cuina de vitroceràmica. (1387€x 4m2

) 5548€

 Instal·lació o millora de wi-fi potent accessible des de qualsevol punt del Centre Cívic 

(sala d’actes i les 4 plantes). 

Biblioteca Ramón d’alòs

 Rehabilitació integral Equipament Biblioteca Ramon d’Alòs-Moner. Cost orientatiu: 2234€ m x (380m 

cuadrats) 848.920€

Casal de Gent gran Joan Maragall
 Senyal wifi a tot el centre
 Aire condicionat dins la barra del bar: 500€
 Possibilitat d’entrada de vehicles a alguna de les portes del casal (emergència o

principal) per descàrrega de materials o arribada d’ambulàncies: (385€ x 2m 2 ): 770€
 Tarima per teatre de 2x4m que es pugui desmuntar i emmagatzemar amb facilitat: (145€ 

x 8m 2 ): 1160€
 Canviar alfombra de l’entrada per paviment fàcilment rentable i anti-lliscant: 300€

El cost total de la reforma i millora dels Equipaments del Besòs Maesme seria de: 990.570€
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