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ENLLAÇOS D’INTERÈS

PROMOURE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITAR 
CONTRA LA POBRESA (OT9) 

Implementar plans de desenvolupament local per 

fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació (LA 12): 

Centralització als barris del Besòs del Pla d’Ocupació 

local per a l’activació econòmica de la mà de Créixer en 

el Besòs. Les àrees temàtiques del POL són: economia 

circular, mobilitat, esports, economia social i comerç.

L’EDUSI-Eix Besòs participa a la 
11a Mostra d’Entitats i Serveis 

del Besòs i el Maresme
El passat dissabte 22 d’octubre es va celebrar a la Rambla 

de Prim la Mostra d’Entitats i Serveis del Besòs i el 

Maresme, un acte festiu amb la col·laboració de 49 

entitats del barri.

Entre els carrers de Llull i de Pallars, la Rambla de Prim es 

va omplir d’iniciatives i propostes lúdiques i 

participatives de les 10h del matí fins a les 17h de la 

tarda. La Mostra d’Entitats és un acte organitzat per la 

Coordinadora d’Entitats del Besòs i el Maresme i el Pla 

Comunitari del Besòs Maresme per conèixer i compartir 

el treball que realitzen totes les associacions, 

equipaments, projectes i serveis per a donar resposta a 

les necessitats i millorar les condicions de vida al barri.

L’EDUSI-Eix Besòs i el Programa de Regeneració Urbana 

hi van ser presents amb un estand, amb l’objectiu de fer 

visible el treball que estan duent a terme al barri i 

resoldre dubtes entre la ciutadania.

Durant la jornada també hi va haver diverses actuacions 

per a totes les edats a l’escenari principal com actuacions 

de dansa, debats i balls de gegants.

La Mostra d’Entitats i Serveis del Besòs i el Maresme es 

celebra des de l’any 2011, sent l’acte d’aquest any el 

retrobament després dels anys de pandèmia.
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ACTUALITAT

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies 
d’actuació

Consulta els indicadors de seguiment
dels projectes de  l’Edusi-Eix Besòs
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Pla Comunitari del 
Besòs i el Maresme
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11a Mostra d’Entitats 
i Serveis del Besòs i el 

Maresme


