
RECERCA TERRITORI 

Anàlisi general del territori a través d'una prospecció històrica del barri i la seva transformació 
urbanística al llarg dels anys. 

Per treballar qualsevol projecte en un barri, és fonamental el coneixement del seu territori, de  
la seva història, del seu planejament urbanístic, de la seva realitat social, de la seva xarxa 
d’entitats, equipaments i serveis, de la capacitat de lluita dels seus habitants. Per aconseguir 
realitzar una prospecció dels barris del Besòs i del Maresme, l’equip tècnic de projectes no 
solament va efectuar treball de recerca de dades històriques a la biblioteca de la Favb, sinó 
que es va traslladar als dos barris, per conèixer la seva realitat directament a partir d’efectuar 
un viatge històric als territoris. Es va realitzar un recorregut per carrers, edificis, comerços, 
espais verds i places, equipaments educatius, socials, sanitaris, culturals, de participació 
ciutadana, esportius, de culte. Es van visitar les  entitats de diferent tipologia que treballen al 
barri: de suport social, de cultura i lleure, d’educació, d’esports, d’economia, associacions de 
veïns i de comerciants. 

Es va analitzar la seva cultura popular. L’any 2016 es van crear els gegants del Besòs i Maresme 
per iniciativa d’entitats, de veïnes i veïns del Barri i pels serveis municipals. El seu objectiu era 
fomentar el sentiment de pertinença al barri, recuperar la memòria històrica del barri, crear 
nous símbols de la cultura popular y difondre el barrio del Besòs i el Maresme. Cal recordar 
que les figures desfilen en els actes de les festes majors dels diferents barris de la ciutat. És 
una manera d’acostar la història dels barris als ciutadans de Barcelona.  Els dos  gegants van 
ser  construïts per Germà Maurici. Els vestits i els complements van ser confeccionats per 
l'Associació de Dones Àmbar Prim. El gegant representa un obrer ferrer, per a recordar el 
procés d'industrialització del barri, i per això porta un martell a la mà. La geganta és una 
pagesa en memòria del passat agrícola del barri i, per aquest motiu, porta un tomàquet a la mà 
i el davantal brodat amb motius florals. Les figures, durant l'any, són exposades en el Centre 
Cívic del Besòs i el Maresme. 

Es van estudiar els projectes i diferents actes de ciutat que es van realitzar en anys anteriors 
als barris de Barcelona, organitzats per la Favb i la seva incidència als diferents barris de la 
ciutat, com el Barri Espai de Convivència -BEC (2011) i les seves activitats de retorn en forma 
de xerrades al Col·legi Sant Gabriel (Annex), la Taula Veïnal d’Urbanisme/Habitatge (2016), el 
Fòrum Veïnal de Dones (2017), el VII Fòrum veïnal: Convivència i seguretat als barris (2019), el 
VIII Fòrum veïnal: Eix Besòs, una mirada metropolitana (2020).  

Es va cercar el Pla de barris que es va desenvolupar al barri del Besòs-Maresme (2016) i les 
accions concretes que s’han desenvolupat durant l’any 2020. 

Es va buscar Informació sobre la historia i les lluites veïnals dels barris del Besòs i Maresme a 
diferents publicacions: 

Tots els barris de Barcelona num. 7. J. Fabre, J. M. Huertas Clavería.  

Els barris de Barcelona (1999) Vol. IV Ed. Enciclopèdia catalana 



Josep M. Huertas Claveria i els barris de Barcelona. Antologia de reportatges (1964-1975). 
Quaderns de Carrer – Favb 

1970-2010: 40 anys d'acció veïnal. Quaderns de Carrer – Favb. Volum V 

Revista Carrer “40 anys d'acció veïnal” Número 114 - Desembre 2009 

La Barcelona desapareguda (2005). J. M. Huertas i Guillem Huertas. 

La Barcelona dels barris (1999). Favb 

La Barcelona d’ahir. La ciutat desapareguda HUERTAS CLAVERIA, JOSEP M. / HUERTAS 
AIGUAVIVA, GUILLEM (2015) 

ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/el-districte-i-els-seus-barris/el-besos-i-el-
maresme/historia-del-besos-i-el-maresme 

https://www.bcnsostenible.cat/web/activitat/ruta-barcelona-sostenible-laccio-veinal-en-la-
transformacio-del-besos-maresme 

-El barri del Besòs- Maresme és el resultat de la construcció massiva d’habitatges per acollir a 
la població que arribava a la ciutat des dels diferents punts geogràfics de l’estat espanyol, 
cercant un lloc de treball a les indústries i fàbriques de Barcelona durant els anys 50 i 60 del 
segle XX per aconseguir un futur millor. Aquells primers veïns i veïnes es van trobar un territori 
amb edificis, però sense serveis ni equipaments, una ciutat per dormir, però no per viure d’una 
manera digna. Des dels inicis del barri, les veïnes i veïns van ser els protagonistes de la 
transformació urbanística del barri. Van crear els serveis que mancaven als carrers, lluitant per 
solucionar les carències d’urbanització que patien els polígons construïts.  Molt aviat es van 
organitzar i van encapçalar lluites duríssimes com la de la consecució de les escoles. Van crear 
associacions i entitats de tota mena.  

Una transformació urbanística molt important va ser la desaparició del barri del Camp de la 
Bota que ocupava el que actualment és el Fòrum i que durant molts anys va conviure amb els 
veïns i veïnes dels edificis del barri del Besòs.  

En l’actualitat, el pla comunitari continua les millores urbanístiques i socials d’un barri que va 
néixer amb moltes dificultats. (Annex) 

 

 

 

 

 

 



 


