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El veïnatge del Besòs i el Maresme necessita un parc 

Introducció 

El barri del Besòs i el Maresme està situat al nord-est de Barcelona, per la seva situació, a un 
dels marges del riu Besòs, les seves terres, riques en sediments i regades pel riu Besòs i la 
Riera d’Horta, durant segles van ser ocupades per conreus d’horta. 

El privilegi d’aquest barri d’estar a tocar del mar i de comptar amb cabdals importants d’aigua, 
va suposar que l’activitat agrícola anés morint per deixar pas a l’assedegada activitat 
industrial, que tanta aigua necessita per produir. 

La industrialització va necessitar mà d’obra i els obrers van necessitar habitatges, així que 
durant les dècades de 1950 i de 1960 el barri va ser construït, deixant enrere el seu passat 
agrícola.  

 

1. Algunes dades del barri del Besòs i el Maresme 

La web www.barcelona.cat informa que el barri som 22.609 veïns amb  una superfície de 
127,40 ha i amb una densitat de 181 hab/ha. 

En aquesta superfície hi tenim edificis, carrers i places i les següents zones d’esbarjo: 

● Un espai catalogat com de parc urbà: el Parc dels Auditoris 

● Divuit espais catalogats com d’ Àrea de Joc Infantil (AJI): 
AJI d’Alfons el Magnànim-Cristòbal de Moura-Jaume Huguet. AJI Pujades-Maresme-
Rambla Prim. AJI Perpinyà-Lluís Dalmau-Alfons el Magnànim. AJI Plaça Diagonal Mar. 
AJI Plaça Maresme. AJI Alfons el Magnànim.Lluís Borrassà-Sant Raimon de Penyafort-
Jaume Fabré. AJI Rambla Prim-Pere IV-Gran Via. AJI Plaça Jaume Huguet. AJI Plaça 
Germans Serra. AJI Rambla Prim 27. AJI Rambla Prim 57. AJI Ferrer Bassa-Otranto-
Salern. AJI Alfons el Magnànim-Bernat Metge-Cristòbal de Moura. AJI Alfons el 
Magnànim-Jaume Fabré-Llull. AJI Rambla Prim-Veneçuela. AJI Alfons el Magnànim-
Cristobal de Moura-Perpinyà-Lluís Dalmau. AJI Rambla Prim-Cristòbal de Moura-Pere 
IV. AJI Rambla Prim-Llull-Pallars) 
 

● Dos espais catalogats com de Parc Infantil (PI): 
PI Plaça del Fòrum-El Parc del Fòrum. PI Zona de Banys-El Parc del Fòrum 

 

 

http://www.barcelona.cat/
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2. Anàlisi sobre les zones d’esbarjo 

Tant el Parc de l'Auditori com els dos parcs infantils, no disposen d’un pam d’espai 
verd, ni d’un sorral, estan construïts sobre el gris ciment amb el que va ser concebuda 
la urbanització de la zona del Fòrum i allunyats dels nuclis habitats. 

Pel que fa a les divuit zones d’Àrea de Joc Infantil, petits recintes en els que els nens 
són estabulats, en els que no hi ha espai per la creativitat, ni per la socialització, ni pel 
desenvolupament del joc lliure. En els que els infants de franges d’edat una miqueta 
més avançades no poden identificar de cap manera com el seu espai per jugar. 

Analitzades totes les zones d’esbarjo, podem afirmar que el barri del Besòs i el 
Maresme no disposa d’un parc enjardinat, espaiós, atractiu per les diferents franges 
d’edat, que permeti la relació interpersonal, intergeneracional i intercultural. 

 

3. Mancances de les zones d’esbarjo 

La canalla del barri aficionada als jocs de pilota, no disposa d’un sol espai de joc lliure 
per fer botar, xutar o passar-se una pilota. 

Els petits que s’inicien a l'skate no disposen d’una pista amb petites rampes per 
desenvolupar la seva afició. 

Els infants d’origen pakistanès, que tan aficionats són al criquet no disposen d’un sòl 
espai per batre la pilota. 

Les persones amb mobilitat reduïda (al barri tenim el centre Conxa Espina i el taller 
ocupacional Pere Mitjans) necessiten espais amplis, saludables i adaptats, a l’aire 
lliure. 

Les persones grans necessiten circuits gimnàstics a l’ombra, en espais de convivència 
amb d’altres franges d’edat i no segregats i apartats de la resta de veïns com és ara el 
circuit gimnàstic del Fòrum. 

No disposem de taules per tennis taula, ni de taules amb taulers d’escacs. 

No disposem de zones aïllades, silencioses, ombrejades i a l’aire lliure per llegir o 
gaudir de l’entorn. 
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No disposem d’espais per cultivar. Les persones que tenen necessitat de cultivar les 
hortalisses pel seu consum i per relacionar-se d’una altra forma amb la natura, 
necessiten un espai destinat a horts. 

No hi ha en tot el barri una zona d’esbarjo per animals de companyia, amb un circuit 
d’agility.  

En definitiva, no disposem d’una zona arbrada i enjardinada, que compleixi una funció 
recreativa, ambiental i cultural, amb zones de descans, zones de joc i per practicar 
activitats esportives. Un espai per a totes les franges d’edat, per a totes les capacitats i 
cultures. Un espai per aprendre allò que ens ensenya la natura: el cicle de conreu amb 
els horts, els noms del arbres identificant cada espècie amb el seu nom, un espai visitat 
per les aus i altra fauna. 

 

3. On haurà de ser aquest parc? 

 

 

La illa composta pels carrers Puigcerdà-Cristòbal de Moura- Josep Pla-Marroc, són 
aproximadament dues hectàrees en les que hi ha dues construccions: un magatzem municipal 
destartalat i la base de recollida pneumàtica de brossa. 
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5. A qui li dediquem el parc? 

La Comissió Memòria i Gènere, grup de treball format per diferent entitats que ja fa uns anys 
treballen per la paritat de gènere al nomenclàtor de la ciutat, ens proposa que el nou Parc 
porti nom de dona. En la seva publicació “Els carrers parlen de dones”, ja es va fer un recull 
dels carrers en aquell moment existents al nomenclàtor de Sant Martí, dones rellevants totes 
elles dins les seves disciplines que han fet grans aportacions al llarg de la història de la 
humanitat. 

Partim del principi que la ciutat també es pot explicar a través del seu nomenclàtor i un nou 
parc al barri seria per una banda, una bona oportunitat per avançar cap a la paritat i per altra, 
seguir reconeixent a través de l'espai públic a les dones.  

El futur nom del parc es proposa fer a través d'un procés de participació veïnal, d’aquesta 
forma els veïns també aprenem la biografia de dones rellevants 

 


