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Introducció.

El districte de Sants-Montjuïc, amb 183.000 habitants en l’actualitat, és un districte amb una 

realitat molt diversa, amb barris molt diferents entre si. A nivell global, però, el districte és un 

dels més afectats per les desigualtats que fracturen Barcelona: tal i com reflecteixen les dades 

de la Renda Familiar Disponible del 2013, tots els barris es troben sota la mitjana de la ciutat. 

Des d’ERC Sants-Montjuïc som conscients de quina és la situació real dels nostres barris i de la 

importància cabdal que han de tenir les polítiques socials en el proper mandat. La nostra 

voluntat és treballar per implementar el màxim de millores socials als nostres barris sense deixar 

de treballar per incidir en els grans temes de districte, com Can Batlló, Montjuïc, la Línia 9 del 

Metro, etc. 

No n’hi ha prou amb demanar el vot cada quatre anys; la participació i la transparència ha de 

ser continuada. I això en l’àmbit municipal és on es pot fer millor. Per això, els representants d’ 

ERC Sants-Montjuïc estem al servei de la ciutadania i la nostra intenció és dur a terme una 

política de proximitat i de participació, ja que és la que permet conèixer els interessos de la 

ciutadania.  

Els grans temes del districte. 

· Can Vies. 

Un dels efectes col·laterals del projecte del calaix de les vies ha estat el conflicte relacionat amb 

el futur del centre social autogestionat de Can Vies. Aquest afer estat un dels temes calents del 

mandat, amb el desallotjament del centre a finals de maig de 2014 i el posterior intent 

d’enderroc. La gestió duta a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona ha estat més que 

qüestionable, ja que es va generar un nou focus de conflicte al barri de Sants. En aquest sentit, 

cal apostar per utilitzar la intel·ligència i no la força, i des d’ERC Sants-Montjuïc ens 

comprometem a donar suport a les iniciatives que provinguin de la societat civil per trobar 

solucions de consens per mantenir les activitats que es realitzaven a Can Vies. 

· Can Batlló. 

En relació a Can Batlló, la nostra voluntat és que l’espai sigui distribuït de la millor manera per 

tal que totes les associacions i moviments socials tinguin el seu espai i puguin seguir 

desenvolupant les seves tasques de dinamització del districte. Des d’ERC Sants-Montjuïc ens 
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comprometem en la defensa de l’autogestió per part de les entitats veïnals i a donar-hi suport 

en qualsevol circumstància. A més, ens comprometem a seguir desenvolupant els equipaments, 

els habitatges públics i les zones verdes previstes en el pla. 

· El Poble-sec i el Paral·lel. 

El debat polític al Poble Sec aquests darrers anys s’ha centrat, sobretot, en el Pla d’Usos del barri 

i en la reforma del Paral·lel. Pel que fa al primer punt, des d’ERC hem defensat des de fa anys la 

conveniència de redactar el pla, i tot i que hi estem a favor considerem que ha arribat tard —tal 

i com es pot comprovar amb la saturació de bars i restaurants als carrers Blai i Blesa—.  

Pel que fa a la reforma del Paral·lel, el més important és decidir quins usos es donen a l’avinguda 

reformada. Des d’ERC volem impulsar el Paral·lel de la cultura i la ciutadania, a partir d’un procés 

participatiu i de debat obert a tota la ciutadania que defineixi els usos culturals i ciutadans que 

cal donar a les placetes guanyades amb la reforma. També és urgent l’elaboració d’un Pla d’Usos 

de l’avinguda que permeti limitar les llicències de bars i restaurants per evitar que s’arribi a les 

situacions de saturació de manera proactiva. 

· Estació de Sants. 

El projecte d’ampliació de l’estació de Sants està aturat des de fa anys per la desídia d’ADIF i de 

l’Estat Espanyol; a més, cal tenir en compte l’estat d’abandonament dels entorns de l’estació i 

la deixadesa de les instal·lacions de l’estació d’autobusos, que espera sine die el seu trasllat 

definitiu a la nova estació soterrada que hauria de construir ADIF. 

Des d’ERC defensem que és urgent dignificar els entorns de l’estació de Sants. És per això que 

proposem reformar els entorns de l’estació per poder minimitzar definitivament l’impacte de la 

infraestructura sobre el barri. A les zones al voltant de l’estació en què hi hagi previstes obres a 

mitjà termini es pot optar per una urbanització provisional que doni qualitat a l’espai públic, 

com ja s’ha fet a la plaça de les Glòries. 

· El transport públic a La Marina. 

Als barris de La Marina el transport públic sempre ha estat la gran assignatura pendent i una de 

les grans reivindicacions veïnals d’uns barris actualment aïllats respecte la resta de la ciutat. 

Durant aquest mandat s’han succeït les protestes per demanar un transport públic de qualitat, 

ja que a les demores de l’arribada del metro s’hi ha afegit les retallades de TMB del servei 

d’autobusos. 
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Si bé és veritat que darrerament s’han aplicat millores, creiem que no n’hi ha prou. Cal reforçar 

la freqüència de pas de les línies d’autobús que hi circulen per poder garantir plenament el dret 

a la mobilitat. A més, s’ha d’apostar per l’arribada el més aviat possible del metro. Actualment 

el túnel que passa per sota del passeig de la Zona Franca ja està construït, i només cal acabar 

d’instal·lar les vies i les instal·lacions interiors de les estacions. Es calcula que posar en marxa 

una de les estacions suposa una inversió de 35 milions d’euros; des de l’Ajuntament de 

Barcelona, que és una institució sanejada, es pot avançar aquesta inversió per permetre, per fi, 

trencar amb l’aïllament de La Marina. Finalment, cal millorar les comunicacions de La Marina 

amb el front litoral de Barcelona. 

· Montjuïc. 

La muntanya de Montjuïc és una peça clau dins de la ciutat, ja que a més de ser un dels grans 

pulmons verds de la ciutat té una gran importància tant a nivell històric com cultural per la ciutat. 

Tanmateix, un dels problemes que té actualment la muntanya és que gira l’esquena als barris 

que l’envolten. Per tant, cal apostar per la millora de les connexions entre els barris i la 

muntanya, rehabilitant els antics camins que pujaven a la muntanya. Pel que fa al projecte de la 

muntanya dels museus, considerem que s’ha d’estudiar molt a fons si el gran volum d’inversió 

que suposa, calculat en 70 milions d’euros, realment és justificat a nivell cultural i museístic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa electoral de Sants-Montjuïc.  
Eleccions Municipals 2015 

 

6 
 

A. Comerç i consum. 

Introducció ideològica 

Catalunya disposa d'un model propi de comerç caracteritzat per l'equilibri entre els diferents 

formats de distribució, amb un important pes de la petita i mitjana empresa comercial 

implantada en trama urbana. Cal garantir el manteniment de l'actual equilibri de formats i la 

llibertat d'elecció dels consumidors entre marques i formats, evitant posicions de domini, sigui 

d'empresa o de format, que qüestionin aquests principis i vetllar per l'estricte compliment de la 

normativa que regula l'activitat comercial. 

El comerç de proximitat ha de ser un servei a les persones i un exemple de compromís social i 

de respecte al medi ambient. 

Diagnosi de la situació 

A Catalunya disposem de més de 107.000 establiments detallistes, dels quals més de 85.000 

pertanyen a petites empreses comercials. El comerç minorista aporta aproximadament al país 

el 10% del Valor Afegit Brut de l'economia catalana, genera aproximadament el 12.6% dels llocs 

de treball (amb una relació de 2.7 ocupats per cada establiment, mentre que la mitjana estatal 

és de 2.6) i té una productivitat per establiment de un 4.7% superior a la de l'estat. 

Aquestes xifres indiquen clarament que el món del comerç català està integrat majoritàriament 

per micro, petites i mitjanes empreses, que és eficient, generador d'ocupació i factor clau en la 

redistribució de la renda. Aquest model comercial català ha estat posat en qüestió amb la 

creixent gran distribució derivada de la proliferació d'empreses de capital estranger amb 

explotacions de gran superfície comercial amb ubicació perifèrica. 

Davant de la realitat comercial dels nostres barris, cal apostar per la recuperació i consolidació 

del model localitzat en trama urbana (comerç de proximitat), integrat per Mercats Municipals, 

petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms... que són la base del teixit econòmic i social, 

i que contribueix a vertebrar socialment els barris, les viles i les ciutats de Catalunya. 

Propostes concretes 

1. Potenciar la regidoria de comerç, dotant-la d'un pressupost adequat, que permeti fer possible 

la consolidació del format de comerç de proximitat, i aprofitar els seus referents al nostre 
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districte com es el cas dels Mercats Municipals, i els eixos comercials ja consolidats, i també la 

creació de noves centralitats i recorreguts comercials. 

2. Promoure la creació i consolidació de les associacions de comerciants i la seva vinculació amb 

el teixit associatiu dels nostres barris. 

3. Realitzar un programa de suport logístic i de recursos al comerç de proximitat en les 

actuacions encaminades a la dinamització comercial i la difusió dels seus valors socials i de servei 

a les persones. 

4. Crear una oficina d'Orientació Comercial que permeti disposar de la informació elaborada en 

el POEC i en els diversos plans urbanístics i de mobilitat del nostre districte. Aquesta oficina 

d'Orientació Comercial, també elaborarà un pla d'orientació de l'equipament comercial dels 

nostres barris, que serveixi de marc coordinador als plans de dinamització comercial. Aquest ha 

de ser un instrument clau per acostar l'oferta a la demanda i per dissenyar un desenvolupament 

comercial racional i sostenible. 

5. Implantar la figura del dinamitzador comercial de barri com assessor tècnic comercial a nivell 

municipal. 

6. Crear un programa de promoció comercial i dinamització dels nostres Mercats Municipals, 

aprofitant el seu paper de dinamitzador del comerç urbà i de cohesió del teixit social dels nostres 

barris. 

7. Potenciar i millorar les actuacions inspectores per tal de fer complir la normativa comercial 

vigent i així garantir els drets dels consumidors, la disciplina de mercat i la igualtat de condicions 

de competència entre operadors. Tindrà cura també del compliment de la normativa 

d’accessibilitat així com també de la lingüística. 

8. Iniciar conjuntament amb les associacions de comerciants, operadors comercials, associacions 

i entitats veïnals i lúdiques, l'estudi per impulsar nous estadis de cooperació publicoprivades per 

superar les limitacions de l'actual model basat en la participació voluntària dels comerciants. Cal 

avançar cap a models basats en Gestió Compartida d'Espais Comercials Urbans (GCECU) per part 

de tots els operadors econòmics i associatius dels nostres barris. Per a les seves característiques 

i per la concentració comercial, un dels espais comercials que podria servir com a prova pilot és 

els voltants del Mercat de Sants un cop finalitzades les obres. 

9. Realitzar un estudi d'impacte comercial i de dinamització per a aquelles zones afectades pels 

canvis urbanístics i de creixement, com va ser el cas del voltant de l'estació de Sants, i que 
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afectava els carrers adjacents i especialment els carrers Vallespir, Galileu, Joan Güell, i carrer de 

Sants o actualment els voltants del Mercat de Sants. De la mateixa manera que aquest estudi 

d'impacte i dinamització s'ha d'aplicar als voltants de Can Batlló, Bordeta, Constitució i 

Olzinelles. 

10. Potenciar els eixos comercials naturals entre barris, Vallespir, Galileu, Joan Güell, Olzinelles, 

Constitució, Carretera de la Bordeta, Moianès i els més recents com els del Poble Sec i de la 

Marina, dotant-los d'un pla de dinamització i d'usos si fos necessari per evitar la seva 

desertització comercial i la concentració de formats econòmics de poc valor afegit, desvinculats 

del territori. 

11. Elaborar els estudis previs per a la implantació d'un pla d'usos en aquells carrers i eixos 

comercials naturals, que ens permeti conservar i créixer en l'ús comercial dels establiments 

ubicats en aquestes zones, en especial els afectats pel creixement demogràfic i urbanístic de 

l'entorn, com el Carrer de Sants, Vallespir, Riego, Galileu, Olzinelles, voltants del Mercat de Sants 

i del Mercat d'Hostafrancs. 

12. Elaborar estudis de viabilitat per a la construcció de Mercats als barris de Font de la Guatlla, 

del Poble-sec i de la Marina de Prat Vermell. 

13. Treballar conjuntament amb Barcelona Activa per tal d’apropar els seus serveis als aturats i 

emprenedors de Sants-Montjuïc. 

14. Que el Districte treballi per trobar una ubicació als nostres barris de l’oficina del Servei Català 

de Col·locació, que antigament estava a la plaça de la Farga. 
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B. Urbanisme i sostenibilitat 

i. Urbanisme i habitatge 

Introducció ideològica 

Des d'ERC entenem l'urbanisme com el conjunt d'actuacions que incideixen en la transformació 

de la ciutat, dels nostres barris. Aquestes actuacions han d'anar encaminades i centrades a 

millorar la convivència i la qualitat de vida de les persones, per tant han d'estar sempre pensades 

amb sensibilitat social. Barcelona, és una de les ciutats més denses d’Europa i, és per aquest 

motiu que hem de protegir i crear parcs i jardins. Així, hem d’entendre la ciutat com un 

ecosistema, en el qual la natura és clau per la qualitat ambiental i el benestar social. El verd no 

ha de ser vist com un element purament decoratiu, sinó com una necessitat urbanística de 

millora de la qualitat de vida; a més del valor ambiental, també desenvolupa una funció social. 

És doncs, indispensable impulsar processos de transformació social, econòmica i urbana per tal 

de garantir la futura salut. L’objectiu a llarg termini és assolir una ciutat energèticament 

autosuficient i neta, que no depengui del mercat exterior. Per arribar-hi, cal reduir el consum, 

optimitzar les infraestructures i promoure la substitució progressiva de les formes actuals 

d’energia per les renovables.  

Per tal d'aconseguir aquest propòsit, les accions relacionades amb l’ urbanisme s'han de realitzar 

sota un bon planejament urbanístic; és a dir, cal fer una anàlisi de les necessitats i tendències 

d'evolució que tenen els nostres barris, sigui en habitatge, en equipaments, en xarxa viària, en 

mobilitat, etc. i, una diagnosi de la situació actual i futura, el disseny i l'elaboració dels plans 

d'actuació, dotant-los del corresponent pressupost perquè es puguin fer efectives. 

En segon lloc, per a una adequada gestió urbanística, són importants totes aquelles operacions 

encaminades al desenvolupament pràctic del planejament, mitjançant el control i l'execució de 

les obres d'infraestructura previstes, donant sempre una bona informació als veïns que puguin 

estar afectats i fent el possible per minimitzar-ne les molèsties mentre durin les obres. 

El dret a l'habitatge digne implica el compromís dels representants d'ERC al Districte amb les 

polítiques de creació d'habitatge social a l'abast de tothom. Per tant les polítiques han d’anar  

encaminades a la promoció pública d'habitatge, principalment de lloguer, adreçat bàsicament a 

joves, gent gran, famílies monoparentals i segments de població amb dificultats, per tal de 

garantir el dret a l'habitatge de tota la ciutadania. Pel que fa als desnonaments, l’Ajuntament i 

el Districte han de ser proactius a l’hora de cercar solucions perquè cap família, per motius 
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econòmics, es quedi sense un habitatge digne: l’objectiu, al cap i a la fi, és aconseguir una ciutat 

lliure de desnonaments. 

Finalment, el darrer aspecte a considerar és la disciplina urbanística que comprèn les mesures 

de protecció de la legalitat urbanística i de control de l'ús del sòl i l'edificació, per evitar-ne les 

il·legalitats i irregularitats. 

Diagnosi de la situació 

A conseqüència de l'extensió del nostre districte les necessitats urbanístiques són enormes, fet 

que provoca que a cada legislatura es puguin anar fent passos per millorar-ne l'estat però que 

no aconseguim posar-nos al dia donades les limitacions pressupostàries. 

Hi ha encara molts camins cívics, entenent com a tals, aquells carrers i places més transitats, 

especialment si hi ha un centre escolar, un centre mèdic, una biblioteca, un centre cívic, etc, que 

cal arranjar, o bé ampliar voreres per fer-los més segurs, o bé creant zones de prioritat dels 

vianants. No hem de perdre de vista que la prioritat a la ciutat són les persones i no els vehicles, 

però tampoc podem col·lapsar la circulació d'aquests. 

Les àrees preferents de rehabilitació estan perfectament definides i només cal anar avançant 

prioritzant el que sigui més urgent i necessari, sense oblidar allò convenient. 

Una ciutat com la nostra necessita que els serveis públics que es distribueixen pel subsòl (aigua, 

gas, electricitat i telecomunicacions) arribin a tothom i siguin de qualitat, i això implica fer obres 

a la via pública, tot i que no ha de ser admissible és la reiteració de les mateixes.  

Al nostre districte hi ha parcs i jardins que són un lloc d'esbarjo dels veïns. En aquestes places hi 

ha famílies que van amb criatures i propietaris de gossos que van amb les seves mascotes. La 

manca d'àrees per a gossos a molts parcs del nostre districte, unida a la manca de civisme 

d'alguns propietaris, provoca problemes de convivència. 

Propostes concretes  

En aquesta legislatura, cal que es revisi la planificació de les millores urbanístiques que s'han fet 

i estan en marxa als nostres barris, actualitzant- les i tenint en compte les noves àrees d'actuació 

prioritàries.  Cal defensar un model de barri centrat en les persones, planificant els canvis 

urbanístics amb sensibilitat social; crear noves vies de prioritat dels vianants. 

Així doncs, cal ser rigorosos en la gestió de manera que no es produeixin irregularitats 

urbanístiques, consensuar les actuacions amb les entitats de cada barri i amb el col·lectiu ciutadà 
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afectat; crear sempre i fer efectiva la corresponent comissió ciutadana de seguiment de 

l'execució de cada projecte, a més de tenir en compte sempre la sostenibilitat en cada una de 

les actuacions que es fan al districte.  

No ens pot passar per alt l’actuació del Districte en relació als desnonaments, així que creiem 

que s’ha de tenir una actitud proactiva, mediant i buscant solucions abans que apareguin els 

problemes. Així, en la mesura del possible, és necessari que el Districte fomenti la dació en 

pagament i el lloguer social com a solució als desnonaments. 

Finalment, cal tenir en compte aspectes que cal millorar, com l’enllumenat públic,  posant-lo de 

baix consum i reduint la contaminació lumínica, la utilització de material sonoreductor per reduir 

els sorolls, completar allà on falti el mobiliari urbà convenient, incloses les fonts públiques i 

millora de les instal·lacions i senyalització per atendre les persones discapacitades: enrajolat 

específic, semàfors sonors, etc. 

ii. Mobilitat i transport 

Introducció ideològica 

Barcelona, juntament amb la resta de municipis situats dins dels límits de Collserola, el Llobregat 

i el Besòs, és un dels nuclis urbans més compactes i densament poblats d’Europa. Aquest fet 

afavoreix que molts dels desplaçaments es puguin fer amb mitjans no motoritzats: més de la 

meitat dels desplaçament dins de la ciutat es fan a peu o en bicicleta. L’aposta ha de ser reduir 

dràsticament el vehicle privat i garantir el dret a la mobilitat, amb una potent xarxa de transport 

públic i vetllant per la seguretat de la mobilitat a peu i en bicicleta.  

Per últim creiem necessari distingir el transport privat i el transport privatiu. El transport privatiu 

és aquell que ocupa un espai físic superior al de la gent que transporta, i/o genera una 

contaminació (atmosfèrica i acústica) excessiva. 

Diagnosi de la situació 

La mobilitat al districte de Sants-Montjuïc no és només un problema dels 183.000 habitants que 

té, sinó que afecta als milers de persones que treballen, estudien, compren, practiquen el lleure 

i estan de passada pel nostre territori. El cementiri de Montjuïc, la Ciutat de la Justícia, el polígon 

industrial de la Zona Franca, la ZAL, Mercabarna, l’anella olímpica de Montjuïc i l’estació de Sants 

atreuen cada setmana a milers d’usuaris, i la mobilitat no està a l’alçada de les necessitats.  
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A nivell de ciutat, la solució que es planteja actualment per reduir l’impacte de la mobilitat passa 

per les superilles, que han de permetre racionalitzar i concentrar el trànsit en corredors concrets 

i pacificar la resta del teixit urbà. El transport públic, en aquesta aposta, juga un paper 

transcendental. És imprescindible acabar la L9, sobretot en les zones que actualment no tenen 

un transport públic de gran capacitat com La Marina. Per altra banda, el projecte de la xarxa 

ortogonal d’autobusos, proposada per ERC l’any 2007 i començada a implantar aquest mandat, 

necessita mesures més agosarades per millorar la velocitat i la freqüència de pas. En horari 

nocturn, la xarxa NitBus encara està massa centralitzada a la plaça Catalunya i oblida alguns 

barris; per altra banda, els fets han demostrat que l’obertura del metro els dissabtes a la nit ha 

estat una bona experiència. Pel que fa a la bicicleta, a més de mesures de seguretat que 

redueixin l’accidentalitat dels i les ciclistes, cal acabar la xarxa de carrils bici per tal de garantir 

no només les connexions urbanes dins de la ciutat i, en el cas de Sants-Montjuïc en particular, 

la connectivitat amb l’Hospitalet. 

El gran problema relacionat amb el transport públic aquests darrers anys ha estat el finançament 

del sistema i les tarifes: a les retallades del pressupost cal afegir que s’ha marcat com a objectiu 

que els usuaris passin a finançar amb els bitllets el 50% del cost del funcionament (abans de la 

crisi es cobria el 40% del cost). Tot plegat ha provocat l’augment desmesurat de les tarifes, 

especialment evident l’any 2012 amb un augment de la T-10 del 12%. ERC s’ha oposat 

reiteradament a l’augment de tarifes, ja que aquests increments s’acaben convertint en una 

barrera per accedir al transport públic.  

Les nostres propostes 

a) Circulació i Aparcament. 

1. Promoure campanyes de creació i d'adquisició de places d'aparcament, associant-les a 

l'adquisició d'un vehicle privat i/o premiant-la amb bonificacions per al transport públic. 

2. Crear noves places d'aparcament al districte (motos i cotxes). 

3. Millorar el disseny de la xarxa viària bàsica del districte, de manera que quedi ben especificat 

i hi hagi millores a les principals vies de comunicació entre els accessos (bàsicament les Rondes) 

i les principals vies de penetració (Gran Via i Aragó) així com també noves àrees de carrers locals 

de velocitat màxima (30 km/h). 
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b) Transport públic 

1. Accelerar i acabar la posada en marxa de la xarxa ortogonal d’autobusos, millorant la velocitat 

comercial de la xarxa amb actuacions com l’accés a l’autobús per les diverses portes, més 

parades dobles i carrils bus amb l’amplada suficient. 

2. Millorar les freqüències de pas de les noves línies ortogonals especialment els caps de 

setmana i els festius. 

3. Augmentar la flota d’autobusos que funcionen amb motor d’hidrogen. 

4. Finalitzar la línia 9 del metro a La Marina. 

5. Adaptació de totes les estacions de transport públic als diferents col·lectius amb mobilitat 

reduïda (ascensors, escales mecàniques, etc). 

6. Ampliació dels horaris nocturns dels transports públics. Estudiar la millora de la freqüència i 

els recorreguts dels autobusos nocturns. 

7.- Vincular el Barri de Font de la Guatlla al Districte amb la modificació del recorregut del bus 

de barri. 

c) Vianants 

1. Promoure la supressió de les barreres arquitectòniques i del mobiliari urbà innecessari. 

2. Continuar el pla de rehabilitació i millora dels carrers, places i zones verdes, prioritzant els 

camins i entorns escolars i la seguretat dels vianants. 

3. Continuar millorant els accessos per a vianants a la muntanya de Montjuïc. 

4. Desenvolupar mesures que prioritzin al màxim la mobilitat dels vianants: als centres històrics 

i altres àrees d'especial interès, creant superilles de prioritat ambiental i de limitació d'accés al 

vehicle privat, desenvolupant el Pla Municipal d'Accessibilitat el màxim per tal de garantir 

l'accessibilitat universal en tot l'espai públic on sigui físicament possible. 

d) Foment de la bicicleta 

1. Millorar el servei del Bicing, ampliant l’horari del servei perquè sigui 24 hores tots els dies de 

la setmana i instal·lant més estacions a les zones més mal servides. 

2. Millorar la infraestructura ciclista de la ciutat, ampliant la xarxa de carrils bici i implantant 

millores de seguretat als ja existents, incloent proteccions físiques. 
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3. Instal·lar nous aparcaments de bicicletes als llocs més transitats de la ciutat. 

4. Impulsar mesures a les zones 30, en les quals les bicicletes circulen per la calçada, per evitar 

l’excés de velocitat dels vehicles privats i així millorar la seguretat dels i les ciclistes. 

5. Coordinar polítiques de bicicleta a nivell metropolità: itineraris, transport públic, etc. 
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C. Educació 

Introducció ideològica 

La política municipal d'ERC es basa en establir lligams i complicitats amb la comunitat educativa, 

per treballar conjuntament per la transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, 

ciutadania i responsabilitat individuals. Tot això pensant tant en el present, en la societat d'avui, 

com en les generacions del futur. 

 Des d'ERC creiem que és prioritària la lluita contra el fracàs escolar, ja que l’educació pública és 

una de les principals eines per garantir la igualtat d’oportunitats i, per tant, ha de garantir que 

tot l’alumnat pugui anar avançant en la seva formació. 

Els centres educatius són equipaments al servei de la ciutadania i per tant han d'estar oberts a 

les necessitats que aquesta pugui tenir en cada moment. És per això que som partidaris d'obrir 

les escoles i les seves instal·lacions (equipaments esportius, biblioteques, accés a les TIC) per ser 

usades més enllà del temps escolar, de manera que siguin sentides per la ciutadania com un 

espai comú. 

Igualment tant des del Districte com des de les mateixes escoles s'han de potenciar activitats 

d'interrelació dels alumnes amb el barri, per tal que vagin posant en pràctica els valors de 

compromís i responsabilitat amb la societat del seu entorn. 

Diagnosi de la situació 

Cal dir d'entrada que les obligacions principals del municipi es refereixen prioritàriament a 

l'ensenyament públic, tot i que a través dels consells escolars de districte i de centre també 

tenen incidència en el privat concertat. 

Secularment al nostre districte, com també a tota la ciutat, tenim un dèficit important de places 

d'escola bressol, motivada pel fet de no ser una etapa d'escolaritat obligatòria, per la qual cosa 

les administracions no han de crear-ne necessàriament; tanmateix, és imprescindible que 

l'oferta d'aquestes places es vagi acostant a la demanda existent en el termini raonable que 

permeti tant la possibilitat d'inversions com la satisfacció de la necessitat social actual. 

També hem de fer referència als camins escolars, entenent per tals els trajectes dels alumnes 

entre llur casa i el centre educatiu. Cal que tinguem la via pública en les condicions òptimes per 

garantir-ne la seguretat; això implica actuacions en senyalització, arranjament de carrers, 

ampliació de voreres, etc. 
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Capítol a part són les actuacions d'informació i ajut a les famílies i a les Ampes, bé sigui per 

motius acadèmics, necessitats de suport de serveis socials, assessorament per a l'educació dels 

fills en diferents edats, etc. 

Cal dir que en aquests temes el Districte ha anat engegant un seguit d'actuacions encertades 

que cal simplement mantenir i, si escau, millorar. 

Aquí també hi entraria la utilització dels espais dels centres en horari no escolar, inclosos els 

caps de setmana, per poder disposar d'un seguit d'instal·lacions sense necessitat d'invertir en 

duplicar-les en altres espais. També hem de dir que en aquest aspecte s'han iniciat nous camins 

que considerem profitosos i que han de continuar evolucionant positivament. 

Les nostres propostes 

•En el període 2015-2019 cal continuar amb totes les activitats iniciades i que han resultat 

positives: suport a les Ampes, utilització dels espais dels centres, suport de serveis socials, ajuts 

des del Districte, millora dels camins escolars, etc. 

•S'ha de millorar l'aplicació del mapa escolar previst, i facilitar la redistribució d’alumnat 

nouvingut i d’alumnat amb n.e.e. 

•Cal tenir un pressupost addicional per actualitzar periòdicament els centres en funció de les 

necessitats derivades de l'ús més ampli i més freqüent de les TIC. 

•Cal seguir amb el format de realitzar conferències de temàtiques distintes adreçades a les 

famílies que tenen fills en les diferents etapes i nivells educatius. Amb la col·laboració del CEM 

es continuaran elaborant uns díptics informatius on s'hi inclourà també l'oferta de xerrades 

organitzades pels centres educatius del districte. Continuarem promovent la realització de 

jornades d'intercanvi d'experiències de les AMPA per afavorir el coneixement i compartir les 

bones pràctiques. 

•Cal seguir donant suport a les publicacions de la Col·lecció Conèixer el districte que són un bon 

suport per a l'ensenyament. 

Actuacions concretes 

1. Continuar els projectes per aplicar el mapa escolar previst. 

2. Ampliar els pressupostos de manteniment dels edificis i de posada a punt per a les noves 

necessitats, incloent-hi com a bàsica la complementació de les millores d'accessibilitat que faltin. 
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3. Continuar amb la reurbanització dels carrers i places que formen part dels camins escolars 

com a zones prioritàries. 

4. Continuar atorgant ajuts de menjador a l'alumnat dels centres escolars públics de primària, 

sense retallar el pressupost i si cal augmentar-lo, tenint en compte que cada cop hi ha més 

famílies que no tenen recursos. 

5. Mantenir les actuacions efectuades al projecte “Compartim el pati de l'escola”, ampliant-lo a 

més centres fins arribar a disposar dels patis de tots els centres en horaris no escolars, inclosos 

caps de setmana, per a l'ús de nens i joves; potenciar els campus i casals d'estiu i, si escau, 

d'hivern. 

6. Continuar les activitats dirigides a les famílies en el marc del projecte Temps de barri, temps 

educatiu compartit, de l'Ajuntament de BCN i la Fundació Jaume Bofill. 

7. Mantenir els projectes de suport a l'educació en família que ja estan en marxa i, si escau, 

introduir-ne de nous en funció de la demanda. 

8. Potenciar l'ús de les biblioteques públiques per part de les escoles i de les famílies 
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D. Diversitat funcional 

Introducció ideològica 

La pedra angular del projecte que volem per a Barcelona, capital fiable d’un estat solidari, els 

valors fonamentals que ens han de permetre desenvolupar una ciutat de progrés, igualitària i 

socialment justa, només s’entenen des d’una voluntat incansable de preservar i promoure els 

principis de cohesió i integració socials, igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal. En 

aquest sentit, des d’ERC manifestem la nostra convicció d’avançar en el reconeixement dels 

col·lectius de la diversitat funcional i desenvolupar polítiques municipals que es facin càrrec de 

manera integral de les qüestions originades arran de la situació de la discapacitat. 

En primer lloc, és una responsabilitat de les institucions vetllar perquè els drets universals de no 

discriminació, sigui per la raó que sigui, es respectin escrupolosament, i Barcelona, en tant que 

lloc de trobada que sap oferir un espai a tothom, ni vol ni pot permetre’s cedir ni un pam en 

aquest aspecte. No obstant això, des d’ERC pensem que el millor paper que poden tenir les 

institucions és, amb fets i paraules, dur fins les darreres conseqüències la convicció que cadascun 

dels ciutadans és un actiu irrenunciable, que té molt a aportar al conjunt de la  societat, i posar 

al seu abast totes les eines per tal que pugui dur a terme amb plenes garanties, de manera 

segura i independent, totes les vessants de la seva vida dins la ciutat. Així doncs, creiem que la 

integració no pot ser una il·lusió buida de continguts reals ni uns focs d’encenalls que serveixin 

per guanyar popularitat a baix preu, sinó que cal desenvolupar de manera responsable, apuntant 

a qüestions ben concretes, polítiques que garanteixin en tots els àmbits la igualtat i la justícia 

per als col·lectius que mereixen una atenció especial. La feina, la cultura, el transport, la 

participació democràtica, les atencions sanitàries…  

Aspirem que totes aquestes qüestions siguin prioritàries, en la vessant que afecta la discapacitat, 

en la construcció de la capital del nou estat català,. Volem que Barcelona assoleixi una posició 

exemplar i capdavantera en la integració de la diversitat funcional, ja que seria una carta de 

presentació immillorable, de la qual ens sentiríem profundament orgullosos, d’allò que creiem 

fermament que ha de ser el nou país. 

Propostes concretes 

1.La lluita contra l’atur (més greu dins el col·lectiu) és primordial i cal afavorir amb mesures que, 

dins el raonable, cerquin la inserció professional en entorns ordinaris.  
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 2. L’Ajuntament té deutes històrics amb la contractació de persones discapacitades en les seves 

plantilles, ja que no sempre s’ha complert l’obligació de reservar un percentatge de llocs de feina 

en les convocatòries públiques. En tant que les institucions públiques han de ser exemplars amb 

les seves pràctiques per a la resta de la societat, l’ajuntament ha de desenvolupar plans de 

contractació per a persones amb greus dificultats per trobar feina i ha de respectar sense 

vacil·lacions els percentatges de reserva de places imposats per la llei. 

3. L’empresa privada té beneficis fiscals importants en la contractació de treballadors en situació 

de discapacitat. Ara bé, la forma de la contractació cal que sigui honesta i cal també perseguir 

les males pràctiques que no garanteixen la bona integració dels treballadors. 

4. Estendre les mesures d’accessibilitat al transport nocturn i comptar amb la complicitat del 

teixit associatiu, ja que són els col·lectius interessats els millors coneixedors de les solucions que 

cal aplicar. 

5. Avançar en el model urbanístic de Barcelona com a ciutat accessible. Estendre el disseny 

accessible de les voreres de l’Eixample (rampes poc pronunciades, canvis de relleu i semàfors 

sonors) arreu de la ciutat, de manera que les noves obres ja incorporin aquests criteris, tot 

evitant dissenys perillosos, com ara el del passeig de Gràcia. 

6. En la mesura que el marc competencial ho permeti, blindar jurídicament des de l’Ajuntament 

el model urbanístic accessible i segur de Barcelona. Aquesta idea no només seria de l’interès de 

la diversitat funcional, sinó que cercaria garantir el bon estat de l’entorn i del mobiliari urbans, 

tractar aspectes com ara la il·luminació, el soroll, la neteja… 

8. Aprofitar la cultura com a espai d’integració. Donar suport a les iniciatives culturals, d’oci, 

comunicatives o esportives que sorgeixin des del col·lectiu. 

9. Promoure i afavorir els espais d’integració I intercanvi entre persones amb discapacitat i 

sense, ja sigui donant suport a iniciatives de la societat o promogudes per les mateixes 

institucions. 

10. Ajudar el tercer sector a oferir serveis de qualitat segons criteris d’accés universal.  

11. Garantir plenament els drets democràtics del col·lectiu (vetllar pel seu vot de manera secreta 

i independent), afavorir la seva participació en la vida política de la ciutat i oferir plenes garanties 

i mitjans per tal que la representativitat i la presa de decisions del col·lectiu sigui democràtica i 

en concordança amb els seus interessos. 
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E. Equipaments cívics i centres socials 

Introducció ideològica 

Com a partit republicà, no dogmàtic i d'alliberament nacional, des de dins i fora de les 

institucions, creiem en una ciutadania lliure i crítica, associada i en xarxa,  per transformar la 

societat. Per això creiem indispensable treballar per la llibertat i la justícia social en tots els 

àmbits, enfront d'aquells que la volen retallar per defensar els seus interessos.  

Diagnosi de la situació 

La ciutat de Barcelona actualment té la sort de disposar d’una xarxa d’equipaments cívics molt 

extensa, amb més de 50 centres, que és envejada en molts altres llocs. Les principals mancances, 

però, tenen a veure amb els preus: moltes entitats tenen problemes per afrontar el cost de la 

cessió d’espais per poder-hi desenvolupar els seus projectes i celebrar els seus actes i, per altra 

banda, existeixen grans diferències de preu per matricular-se de la mateixa activitat en funció 

del centre cívic al qual es vagi. Pel que fa a la gestió d’aquests equipaments, des d’ERC Sants-

Montjuïc considerem que cal apostar per la gestió ciutadana, treballant colze a colze amb les 

entitats de l’entorn ja que són les que millor coneixen la realitat de cadascun dels barris.  

Per altra banda, un dels efectes col·laterals del projecte del calaix de les vies ha estat el conflicte 

relacionat amb el futur del centre social autogestionat de Can Vies. Aquest afer estat un dels 

temes calents del mandat, amb el desallotjament del centre a finals de maig de 2014 i el 

posterior intent d’enderroc. La gestió duta a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona ha 

estat més que qüestionable, ja que es va generar un nou focus de conflicte al barri de Sants. En 

aquest sentit, cal apostar per utilitzar la intel·ligència i no la força, i des d’ERC Sants-Montjuïc 

ens comprometem a donar suport a les iniciatives que provinguin de la societat civil per trobar 

solucions de consens per mantenir les activitats que es realitzaven a Can Vies. 

Propostes concretes 

1.- Impulsarem un nou concurs públic per la gestió del Centre Cultural Albareda, adequant els 

criteris tècnics a la realitat del territori. 

2. Rebaixar les taxes a les entitats sense ànim de lucre que vulguin utilitzar els espais dels centres 

cívics. 
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3. Establir uns preus públics universals i equitatius per les activitats que es realitzin als centres 

cívics de la ciutat. 

4. L’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar perquè els projectes autogestionats que estiguin 

integrats als barris i siguin inclusius tinguin solucions als problemes d’espais que puguin tenir. 

5. Donarem suport a les iniciatives que provinguin de la societat civil per trobar solucions de 

consens per mantenir les activitats que es realitzaven a Can Vies. 
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F. Joventut  

Diagnosi. 

Sants-Montjuïc, amb 183.000 habitants en l’actualitat, és un districte amb una realitat molt 

polièdrica, amb barris molt diferents entre si. A nivell global, però, el districte és un dels més 

afectats per les desigualtats que fracturen Barcelona: tal i com reflecteixen les dades de la Renda 

Familiar Disponible del 2013, tots els barris es troben sota la mitjana de la ciutat. En el cas del 

jovent del districte, aquesta desigualtat ja la podem trobar en l’educació: l’èxit escolar a 4t d’ESO 

entre 2008 i 2012 en els centres públics del districte se situa en el 76,1%, mentre que a Les Corts 

és un 85,7%. A més, l’altíssim percentatge d’atur juvenil a la ciutat (un 32,2% dels joves entre 16 

i 29 anys el 4t trimestre de 2014) i les dificultats per accedir a un habitatge digne suposen encara 

més traves perquè el jovent es pugui emancipar. Calen, per tant, unes polítiques de joventut a 

l’alçada de les circumstàncies. 

Horitzó. 

Des de les JERC Sants-Montjuïc creiem que les polítiques de joventut han de ser cabdals en el 

dia a dia del districte. Els grans objectius són: 

- Convertir les polítiques relacionades amb l’educació, l’ocupació i l’habitatge en 

prioritàries.  

- Impulsar els equipaments juvenils al districte de Sants-Montjuïc, pendents a la majoria 

de barris. 

- Fomentar la participació del jovent no associat i de les entitats juvenils del districte a 

l’hora de debatre i prendre decisions a nivell de districte.  

- Donar totes les facilitats possibles al moviment associatiu perquè puguin desenvolupar 

els seus projectes. Recuperar la Comissió Sectorial de Joventut del districte com a lloc 

de trobada de les entitats. 

Propostes concretes. 

Educació. 

· Construir la nova Escola Perú a Can Batlló. 

· Augmentar el pressupost en educadors de carrer i la dotació de personal tècnic en integració 

social als centres educatius del districte per tal de reduir el risc d’exclusió per motius 

socioeconòmics. 
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· Ampliar el programa de patis oberts al districte, reobrint patis d’escola tancats els darrers anys. 

· Ampliar la xarxa de camins escolars segurs a l’entorn dels centres educatius. 

· Canviar la política de taxes de les instal·lacions esportives municipals de Montjuïc per tal que 

les escoles i instituts públics puguin utilitzar-les gratuïtament.  

· Vetllar perquè totes les entitats d’educació en el lleure del districte puguin tenir espais dignes 

en els quals realitzar les seves activitats. 

· Reconèixer el paper d’interlocutor de la Taula d’Espais i Caus de Sants-Montjuïc a l’hora de 

tractar els temes relacionats amb l’educació en el lleure. 

 

Equipaments juvenils. 

· Impulsar la transformació de la Casa del Mig en l’Espai Jove del districte. 

· Trobar una ubicació i impulsar la construcció dels equipaments juvenils que fixa el Pla 

d’Equipaments Juvenils de la ciutat, com són l’Espai Jove Can Batlló, el Casal de Joves de La 

Marina i el Casal de Joves del Poble Sec. 

· Vetllar perquè el moviment associatiu juvenil tingui disponibilitat d’espais a l’hora de 

desenvolupar la seva activitat a la Lleialtat Santsenca. 

 

Biblioteques i sales d’estudi nocturnes. 

· Estudiar la construcció d’una biblioteca al barri de la Font de la Guatlla amb sala d’estudi. 

· Estudiar l’ampliació dels horaris de les biblioteques del districte, especialment la del Poble Sec 

els dissabtes a la tarda i la Vapor Vell els diumenges. 

· Obrir una sala d'estudi nocturna fixa al barri de la Marina del Port. 

 

Mobilitat. 

· Crear un nou eix ciclista que connecti l’Eixample amb Badal, allargant el carril bici del Passeig 

de Sant Antoni fins a Riera Blanca amb un traçat paral·lel al calaix de Sants. 

· Ampliar la xarxa de carrils bici a La Marina del Port, creant un eix ciclista que connecti el barri 

amb la resta de la ciutat pel passeig de la Zona Franca.  

· Recuperar els diumenges i festius el servei de transport públic a l'interior del barri de La 

Bordeta, inexistent després de les retallades en el servei de les línies 91 i 115. 

· Millorar el servei d’autobusos, tant diürn com nocturn, a la Marina. Reivindicar l’obertura 

urgent de la L10 al barri. 
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G. Gent gran  

Introducció ideològica 

No hi ha política d’esquerres sense estat del benestar, i no hi ha estat del benestar sense atendre 

les necessitats de la gent gran. Si hi ha una política social de futur, aquesta és la política adreçada 

a les persones grans: la gent gran és el futur, perquè tots ens farem grans, un dia o altre.  

Diagnosi de la situació 

L’any 2014 hi havia empadronades al districte de Sants-Montjuïc  36591 persones majors de 65 

anys, el 20.07% del total de la població. Aquesta percentatge no ha patit grans variacions durant 

la darrera dècada.  

La gent gran ha estat un dels dos col·lectius generacionals més castigats per la crisi (l’altre ho és 

el dels nens) i una ciutat que sigui de les persones i per a les persones no pot deixar de banda 

aquest col·lectiu.  

Si hi ha una política social de futur, aquesta és la política adreçada a les persones grans: la gent 

gran és el futur, perquè tots ens farem grans, un dia o altre.  

Els barris del nostre districte són complicats per a la gent gran: voreres estretes, carrers 

costeruts, estacions de metro sense ascensor, incivisme als parcs...  L’ajuntament i el consell de 

districte no han estat a l’alçada de les necessitats quotidianes de la gent gran, i han prioritzat la 

subvenció d’activitats festives abans que la resolució de problemes quotidians.  

Propostes i actuacions concretes 

1.- Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin 

directament.  

2.- Plans de dinamització socio-cultural per la gent gran. 

3.- Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb l seu entorn veïnal i 

socio-cultural. 

4.- Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 

5.- Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d`autonomia de les persones i de suport a la 

gent gran que viu sola. 
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6.- Incrementar les actuacions esportives i d`exercici físic i totes aquelles encaminades a millorar 

la qualitat de vida. 

7.- Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i 

col·lectiva. 

8 → Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal de 

contribuir amb les persones grans amb menys recursos. 

9 → Impulsar la participació de les entitats de la gent gran en els afers col·lectius del poble o la 

ciutat.  

10 → Instal·lar ascensor a l’estació de metro de Plaça de Sants, tant a la part que accedeix a la 

Línia 5 com a la que accedeix a la Línia 1. 

11 → Participar en el programa de pisos compartits per a gent gran, com ja es fa en d’altres 

ciutats. 

12 → Participar en el programa de pisos compartits entre estudiants i gent gran, com ja es fa en 

d’altres ciutats, per a que la gent gran pugui tindre ingressos complementaris llogant 

habitacions. 

13 → Desguetitzar els casals de gent gran, permetent que puntualment s’hi facin actes adreçats 

a gent d’altres edats, per així normalitzar el procés de fer-se gran. 
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H. Esports 

Introducció ideològica 

Com a partit d'esquerres creiem fermament en l'esport com a element socialitzador i 

cohesionador d'una societat que necessita de l'activitat física i l'esport per enfortir els seus 

lligams, millorar la qualitat de vida i la salut, fomentar una pràctica esportiva saludable, generar 

més autonomia per a les persones i assolir un major grau d'independència tant individual com 

col·lectiva. 

Diagnosi de la situació 

El nostre districte és molt ampli i té una gran varietat d'instal·lacions esportives. Ara bé, tot i el 

gran nombre d’instal·lacions, donat el nombre d’ habitants, ni són suficients ni estan en les 

millors condicions per a la pràctica esportiva.  

Propostes i actuacions concretes. 

Per tant, és clar que una de les propostes és millorar la qualitat de les instal·lacions esportives 

de futbol del districte i implantar gespa artificial a la resta d'instal·lacions. A més, cal que fem 

que les tarifes de lloguer de les instal·lacions esportives del districte per a les entitats que fan 

esport de base i les entitats amateurs, siguin més accessibles a tots els públics. Tal i com dèiem, 

el teixit associatiu del districte és molt ric, així que cal potenciar els clubs i les entitats esportives 

dels nostres barris com a base de l'estructura esportiva del districte i de la ciutat. 

Una altra de les mesures que creiem que pot conduir a la consecució dels nostres objectius és 

potenciar la utilització dels poliesportius de les escoles públiques del districte pels clubs i les 

persones del barri, tot optimitzant al màxim el rendiment i la utilització de les instal·lacions 

esportives ja existents. 

Com hem dit en altres punts, el nostre Districte és molt gran i cal que es descentralitzi l’activitat 

a tots els barris. Així, és necessari que es creïn noves instal·lacions esportives: 

- Impulsar la construcció del nou camp de futbol de la Magòria, negociant amb la 

Generalitat la fórmula adient per poder tirar endavant el projecte. 

- Desenvolupar el projecte del poliesportiu de Joan de Sada. 

- Seguir amb el desenvolupament del poliesportiu de l’Energia, amb l’impuls de la segona 

fase que inclogui la construcció del gimnàs i la piscina.  
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I. Cultura 

Introducció ideològica 

Esquerra és un partit que treballa per la recuperació de les llibertats individuals i col·lectives del 

nostre poble, entre d'altres, la nostra llengua i cultura són part fonamental del nostre caràcter 

nacional. 

Diagnosi de la situació 

La identitat, llengua i cultura, constitueix un eix fonamental per a la bona marxa de la vida en 

societat. Per això des d'ERC defensem la identitat nacional catalana com el punt de trobada del 

conjunt de la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua i el seu punt de partida al 

sí de la societat.  

La política cultural que s’està desenvolupant actualment prioritza els grans projectes mentre 

institucions culturals com el MNAC tenen uns pressupostos fortament retallats. La prioritat, per 

tant, ha de ser reconduir la política cultural de la ciutat per garantir els recursos necessaris, la 

proximitat i l’accés universal. També des d’ERC hem de ser garants de l’avenç en l’ús social de la 

llengua catalana i els principals agents dinamitzadors del projecte de construcció nacional 

catalana al territori. 

Les nostres propostes. 

1. Cal potenciar al màxim els valors culturals del nostre país en qualsevol manifestació pública, 

especialment en les que estiguin subvencionades pel Districte. 

2. Igualment cal potenciar la nostra cultura musical i lingüística en les festes majors. 

3. Crear espais on puguin treballar grups de qualsevol disciplina artística. 

4. Recolzar el projecte Parlem. 

5. Potenciar l'ús de les biblioteques, la implementació al territori i adaptar els seus horaris a les 

necessitats dels usuaris. Ampliar els horaris els caps de setmana. 

6. Estudiar la construcció d’una biblioteca al barri de la Font de la Guatlla. 

7. Revisar la retolació dels carrers i canviar, si cal, els noms franquistes pels d'origen català. 
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8. Millorar, si és possible, els horaris del refugi del Poble Sec (és una manera de recuperar la 

nostra memòria recent). 

9. Posar en marxa i crear activitats per fer difusió de l'Arxiu Històric de Sants. 

10. Crear un espai multifuncional que pugui incorporar totes aquelles entitats destinades a 

activitats de cultura popular i tradicional. 

11. Ens oposarem, a l’aplicació de les noves fiscalitats  sobre societats a les associacions  cíviques 

del barri. 

12. Reclamarem una moratòria en el començament de les obres del vestíbul de la muntanya dels 

museus de Montjuïc fins que els professionals i les entitats del barri i la ciutat el puguin estudiar 

i valorar, en costos, oportunitat i conveniència. 

13. Aplicarem els recursos culturals al foment de la cultura de base, en totes les seves 

manifestacions. 

14. Proposarem ajustar les festes populars a la idiosincràsia del barri. 

15. Fomentarem els programes per a la normalització del coneixement i ús de la llengua 

catalana, tant des dels voluntaris per la llengua com des de les aules d’acollida. 

16. Establirem convenis amb els equipaments culturals de ciutat i nacionals ( Mercat de les Flors, 

MNAC, CaixaForum, etc)  per tal d’obtenir un retorn  en funció de la càrrega que representa per 

als ciutadans del  districte. 

17. Treballarem en la línia de portar al barri activitats culturals desenvolupades a equipaments 

nacionals, municipals o d’altres districtes. 

18. Crearem un espai expositiu itinerant (per als diferents barris) que reculli la història i formació 

dels diversos barris del districte. 

19. Elaborar un Pla d’Usos de la Lleialtat Santsenca, per incloure en aquest equipament, o en 

Can Batlló l’espai expositiu a què hem fet referència al punt anterior. 
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J. Govern i transparència  

Introducció ideològica 

Des d’ Esquerra, com a republicans, defensem una governança de qualitat i al servei del poble. 

És per aquest motiu que és imprescindible un diàleg constant amb la ciutadania amb l’objectiu 

de, per una banda, garantir el rendiment de comptes dels càrrecs electes envers la ciutadania i, 

per altra, rebre informació sobre les seves necessitats i interessos i l’impacte de l’acció pública. 

Així doncs, volem que la transparència  la participació siguin principis rectors del govern local, ja 

sigui implementant-les des del govern o reclamant-les des de l’oposició. Així mateix, l’accés a les 

noves tecnologies té un potencial immens per a facilitat aquest diàleg, de tal manera que 

aprofitarem i potenciarem al màxim aquestes oportunitats per reduir els costos d’ informació i 

participació. Finalment, des d’ERC Sants- Montjuïc defensem un codi ètic pels representants 

electes que eviti abusos de la seva posició de poder. 

Les nostres propostes 

Per tal de fomentar la transparència de la que parlàvem, és necessari que els grups municipals 

facin pública la seva activitat i les retribucions percebudes siguin públiques i accessibles a la 

ciutadania. Una altra de les mesures volem que sigui el límit dels sous; els sous dels 

representants electes no podran ser més de vuit vegades el Salari Mínim Interprofessional i, els 

que rebin un sou per la seva activitat no seria convenient que cobressin dietes. 

Com dèiem, és important l’accés del ciutadà a la informació. Cal simplificar els mecanismes 

d’accés a les dades, prioritzant l’accés a tot allò que faci referència al desenvolupament de 

polítiques públiques, l’activitat dels càrrecs electes i els contractes efectuats per l’Ajuntament. 

Cal establir mecanismes pels quals la ciutadania pugui adreçar-se  l’administració per a 

preguntar i rebre resposta sobre l’actuació dels diferents òrgans de govern local, ja sigui a través 

d’eines 2.0 o presencials. 

En relació a la governança, els òrgans municipals hauran d’avaluar degudament les polítiques i 

programes que emprenguin en base a criteris d’impacte, eficiència i democràcia del seu disseny 

i implementació. Els resultats d’aquestes avaluacions han de ser públics i accessibles a tothom.  
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A. Símbols 

La política es fa sobre elements tangibles, però també sobre elements simbòlics. Els éssers  

humans generem símbols, consumim símbols i ens identifiquem amb símbols, i l’Ajuntament i 

el Districte no poden romandre aliens a aquesta realitat.  

Els escuts i banderes a la casa consistorial, el nomenclàtor dels carrers, o els dies festius són 

elements simbòlics sobre els que també hi ha una visió política i sobre els que també es pot i cal 

fer política.  

Propostes 

1.- Permetre que tots els treballadors públics que així ho desitgin, treballin el 12 d’octubre i el 6 

de desembre, podent fer festa els dos dies de l’any que millor els vagi. 

2.- Que els regidors i consellers de districte treballin el 12 d’octubre i el 6 de desembre, i 

mantinguin obertes les dependències municipals. 

3.- Que la setmana del 8 d’abril estigui penjada al balcó de la seu del districte la bandera del 

Poble Gitano, en reconeixement a l’aportació que aquesta minoria ètnica ha fet a la nostra ciutat 

i al nostre país. 

4.- Que la setmana del 28 de juny estigui penjada al balcó de la seu del districte la bandera de 

l’arc de Sant Martí, en reconeixement i defensa dels drets de les persones gais, lesbianes, 

bisexuals, transsexuals i intersexuals. 

5.- Retirar del nomenclàtor els noms de carrers dedicats a militars espanyols, membres de la 

família reial espanyola i polítics espanyolistes, i substituir-los pels noms de persones de tarannà 

democràtic i independentista, o per científics internacionals de reconegut prestigi.  

B. Participació ciutadana 

Introducció ideològica 

Esquerra, com a garants del republicanisme al districte, creiem en la participació ciutadana com 

a guia de l’acció política, ja que una ciutadania activa, interessada i organitzada, juntament amb 

un govern que no serveixi només als interessos d’una minoria, i que converteixi la justícia social 

en interès general, por portar-nos a la ciutat que volem.  
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És per aquest motiu que des del districte promourem tots els àmbits de participació ciutadana, 

posant les màximes facilitats perquè tothom es pugui expressar, sempre amb el compromís 

d’escoltar i actuar segons els resultats dels processos democràtics que s’emprenguin. 

Davant d’una dreta que només busca les associacions veïnals per fer-se fotos, ignorant les seves 

propostes, nosaltres defensem un model on les entitats i moviments socials siguin actors clau a 

l’hora de marcar el rumb dels nostres barris; és per això que, com dèiem, garantirem la 

participació de les entitats ens els processos de presa de decisions i oferirem totes les eines que 

estiguin al nostre abast perquè puguin dur a terme els seus objectius autònomament.  

Les nostres propostes 

1. Fomentar la participació als Consells de Barri per millorar la vida d'aquests. Dotar els consells 

de barri amb capacitat per elevar propostes als plenaris de districte. 

2. Quan es creïn comissions específiques amb els veïns o se'ls convoqui perquè aportin les seves 

opinions, es farà de manera que realment puguin ser tingudes en compte, és a dir no al final del 

procés de decisió quan ja estigui tot establert, sinó dins el procés per tal que les seves  

aportacions puguin ser debatudes. 

3. Augmentar els recursos personals i pressupostaris per afavorir les mesures de participació i 

en canvi reduir els esforços a fer-ne propaganda (informes, memòries participatives, etc.). 

4. Mantenir activa aquesta política de participació durant tota la legislatura. 

5. L'elecció directa dels Consellers ajudaria a aprofundir la participació i la representativitat ja 

que els Consellers haurien d'estar sempre pròxims al seu electorat. 

6. Com a partit polític ens comprometem a establir sessions periòdiques d'informació als veïns i 

associacions i a facilitar l'accessibilitat dels nostres Consellers a tothom que ho necessiti. 

7. Canalitzar la participació ciutadana perquè les aportacions siguin profitoses i arribin de forma 

directa als interessat.  

8. Aprofitar les parts no suspeses de la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres 

formes de participació ciutadana per a consultar els veïns i veïnes del municipi i el districte els 

temes locals que els afecten . 

9. Optimitzar el calendari, i aprofitar per a fer més d’una consulta simultàniament. 
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10. Zonificar les consultes més marcadament locals, per a que els límits del municipi i el districte 

són excessius. 

11. Habilitar els locals municipals per a fer les consultes, com ja es va fer l’any 2010 amb la 

consulta de la Diagonal. 

12. Fer públiques les declaracions de patrimoni dels regidors, consellers de districte i càrrecs de 

confiança, tant al web de l’Ajuntament com al taulell d’anuncis on exerceixen el seu càrrec.  

13. Fer públiques el resum de les declaracions de la renda dels regidors, consellers de districte i 

càrrecs de confiança, tant al web de l’Ajuntament com al taulell d’anuncis on exerceixen el seu 

càrrec.  

14. Acordar amb les delegacions consulars i les entitats culturals la traducció de documents 

oficials bàsics (certificat d’empadronament, de convivència...) a les llengües estrangeres més 

parlades a Barcelona: panjabi, urdú, hindi, xinès... 

 

C. Seguretat 

Introducció ideològica 

La seguretat ciutadana és un àmbit complex i interdisciplinar que depassa l’àmbit competencial 

de l’Ajuntament i del Districte, però no per això és aliè a l’Ajuntament i el Districte, que són 

(haurien de ser) les administracions més properes al ciutadà. Dins de les limitacions 

competencials i pressupostàries, l’Ajuntament i el Districte poden aplicar polítiques que millorin 

la seguretat ciutadana i la sensació de seguretat a la via pública. 

Les nostres propostes. 

1. Reforçar la seguretat a les zones actualment més conflictives del nostre districte, amb 

mesures preventives complementàries. 

2. S’augmentarà i millorarà l’enllumenat públic als carrers on la sensació d’inseguretat sigui més 

alta. L’estalvi energètic i la lluita contra la contaminació lumínica no es pot fer a costa de la 

seguretat ciutadana.  

3. Als grans parcs (com Montjuïc) s’instal·laran alarmes com les que ja hi ha al parc de Llars 

Mundet.  
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BARRI DE LA FONT DE LA GUATLLA. 

Serveis i equipaments: 

1.- Dotarem el barri d’una ludoteca, una biblioteca i una escola bressol. Per a la consecució 

d’aquesta necessitat i a fi de facilitar la tasca dels serveis del Districte, es farà un inventari de 

locals o terrenys susceptibles de poder‐hi ubicar els esmentats equipaments. 

2.-  Dotarem el barri d’un trajecte d’autobús que el connecti amb aquells serveis i equipaments 

dels quals no en disposa (CAP, Mercat, etc). Es proposa variar l’actual circuit que fa la línia 115, 

fent‐la passar pel llarg del carrer Sant Fructuós que és l’espina dorsal del barri. 

 

Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme 

3.-  Reordenarem el trànsit “visitant” al barri, habitualment punt de circulació i sortida dels 

esdeveniments celebrats a Montjuïc. 

4.- Instarem a la elaboració d’un protocol d’actuació que contempli entre altres el compliment 

de la vigent Ordenança Municipal de medi Ambient en especial pel que fa al Titol IV que tracta 

sobre la Contaminació Acústica. Aquest protocol haurà de ser lliurat a tota entitat que dugui a 

terme alguna activitat en tot el que es considera Parc de Montjuic i amb especial a les zones de 

l’Avinguda Maria Cristina, el recinte del Poble Espanyol i la zona de la Font Màgica.  

5.- Establirem un pla de millora i arranjament dels carrers. En línies generals caldria: 

- El soterrament del cablejat que penja de manera impròpia i perillosa en segons quin 

casos. 

- Millora i posta al dia del sistema de clavegueram 

- Arranjament de les voreres dels vianants 

- Acabar les actuacions que queden pendents del Camí Escolar. 

- Seguir en la millora de les tasques de neteja dels carrers de Sant Fructuós i dels que 

connecten aquest amb l’avinguda de la Gran Via. 

- Donar solució al problema de petits esllavissaments de terra al tram que va des del camí 

del Polvorí fins a l’escola Pau Vila. La solució d’aquest problema passa per replantar 

d’arbres i o heura rastrera la zona  adjacent a la muntanya. 

6.- Actualització i conclusió del PERI del Turó. El temps que ha transcorregut des de  l’aprovació 

del PERI i els canvis que s’han produït en la zona, aconsellen reconsiderar  tot el pla per tal de 

finalitzar la seva execució. 
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Convivència, Seguretat, Prevenció 

7.- Establir un calendari de Jornades sobre Immigració i Integració que s’haurien de celebrar a 

l’entorn del Centre Cívic del barri. 

 

BARRI DEL POBLE SEC 

Serveis i equipaments. 

8.- Planificarem i construirem una nova escola bressol al barri. 

9.- Impulsarem un nou concurs públic per la gestió del Centre Cultural Albareda, adequant els 

criteris tècnics a la realitat del territori. 

10.- Rehabilitarem la Casa de la Premsa i dissenyar el projecte per convertir-la en un equipament 

de barri, reservant un espai pel casal de joves del Poble Sec i per un casal de gent gran. 

11.- Instal·larem gespa al camp petit del camp de futbol de la Satalia. 

12.- Estudiarem l’ampliació d’horaris de la biblioteca Francesc Boix els dissabtes a la tarda. 

13.- Estudiarem la viabilitat de la construcció d’un mercat al barri. 

 

Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

14.- Elaborarem un nou pla d’usos participatiu per l’avinguda del Paral·lel, que també contempli 

l’ús ciutadà de les noves placetes. 

15.- Garantirem l’aplicació estricta del nou Pla d’Usos del Poble Sec. 

16.- Subvencionarem la instal·lació d’ascensors als edificis antics del barri. 

17.- Continuarem la reforma dels carrers en mal estat, especialment a les zones no beneficades 

per la Llei de Barris.  

18.- Seguirem rehabilitant els antics camins que comuniquen el Poble Sec amb la muntanya de 

Montjuïc. 

19.- Impulsarem mesures per solucionar els problemes d’aparcament al barri. Estudiar la 

viabilitat de la construcció d’un aparcament al Passeig de l’Exposició o l’ampliació de 

l’aparcament situat al costat de la Fira. 

20.- Elaborarem un pla de dinamització del comerç de proximitat al barri. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

21.- Impulsarem mesures per combatre els problemes de soroll i incivisme, sobretot als carrers 

Blai, Blesa i Vila i Vilà. Aplicar criteris restrictius amb les terrasses dels carrers Blai i Blesa. 

22.- Subvencionarem la insonorització d’habitatges afectats per la proliferació de bars i 

restaurants. 
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23.-  Augmentarem la presència policial al barri en les franges horàries més conflictives. 

24.- Potenciarem la Taula de Convivència del Poble Sec. 

25.- Augmentarem la dotació d’educadors de carrer, actualment insuficient. 

 

BARRI DE SANTS. 

Serveis i equipaments. 

26.- Adequarem i habilitarem l’Orfeó de Sants com a viver d’entitats. 

27.- Buscarem solucions per poder convertir la Casa del Mig en l’espai jove del districte. 

28.- Ampliarem l’horari d’obertura de la Vapor Vell els diumenges. 

29.- Donarem suport a les iniciatives que provinguin de la societat civil per trobar solucions de 

consens per mantenir les activitats que es realitzaven a Can Vies. 

 

Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

30.- Dignificarem els entorns de l’Estació de Sants i l’estació d’autobusos. 

31.- Enllestir la darrera fase dels Jardins de Màlaga, atacant els problemes d’insalubritat. 

32.- Impulsarem i calendaritzarem la millora dels carrers Melcior de Palau, Robrenyo, Guitard i 

Comtes de Bell-Lloc. 

33.- Impulsarem la reforma de la plaça de Sants, combinada amb la reivindicació de l’adaptació 

de l’estació de metro de les línies 1 i 5. 

34.- Crearem un correcan al Parc de l’Espanya Industrial. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

35.- Buscarem solucions pels problemes de sorolls de la Plaça d’Osca, per tal de garantir el dret 

al descans dels veïns i veïnes, mitjançant la mediació. 

 

BARRI DE LA BORDETA  

Serveis i equipaments. 

36.- Seguirem amb el desenvolupament dels equipaments previstos a Can Batlló. Trasllat de 

l'escola Perú ( Carrer de Sagunt) al recinte. 

37.- Elaborarem un pla per definir els usos de la Lleialtat Santsenca. 

38.- Elaborarem el projecte d’espai per a joves de La Bordeta. 

39.- Impulsarem la construcció del nou camp de futbol de la Magòria, negociant amb la 

Generalitat la fórmula adient per poder tirar endavant el projecte. 
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Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

40.- Avançarem en el desenvolupament del projecte de Can Batlló, impulsant els projectes 

d’equipaments i habitatges previstos i el gran parc central del recinte. 

41.- Elaborarem un pla per dinamitzar el comerç de la Bordeta. 

42.- Estudiarem la creació d’un aparcament soterrat a Magòria. 

43.- Habilitarem un aparcament públic al solar situat entre els carrers Quetzal, Riera Blanca i 

l’avinguda del Carrilet. 

44.- Transport públic: implantarem de manera prioritària la línia V5 de la nova xarxa ortogonal 

d'autobusos per tal de recuperar el servei d'autobús al barri diumenges i festius. 

45.- Crearem una nova àrea per a gossos al parc de Quetzal-Riera Blanca. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

46.- Reforçar la presència de la Guàrdia Urbana les nits del cap de setmana. 

 

BARRI D’HOSTAFRANCS 

Serveis i equipaments. 

47.- Construirem d’un casal per gent gran al barri. 

48.- Elaborarem una nova estratègia per lluitar contra el fracàs escolar i evitar l’estigmatització 

dels centres educatius públics del barri. Reforçar el Pla Èxit i Repesca en aquests centres. 

 

Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

49.-  Crearem la Plaça Major d’Hostafrancs, amb la peatonalització del carrer Vilardell entre 

Moianès i Sant Roc. 

50.- Obertura del carrer Diputació per descongestionar la Plaça Espanya. 

51.- Buscarem solucions per la manca d’aparcament al barri. 

52.- Potenciarem l’eix comercial de Creu Coberta i donar suport per superar el problema del 

relleu generacional. 

53.- Executarem el projecte de superilla entre el carrers de Creu Coberta, Consell de Cent i 

l’estació de Sants. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

54.- Augmentarem la dotació d’educadors de carrer al barri. 
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BARRI DE SANTS-BADAL. 

Serveis i equipaments. 

55.- Desenvoluparem els equipaments previstos en el Pla Joan de Sada. Impulsarem els projectes 

del poliesportiu i l’escola bressol previstes en el pla de manera prioritària. 

56.- Vetllarem pel compliment dels terminis del trasllat del CAP Carreras Candi. 

 

Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

57.-  Reformarem la plaça de l’Olivereta. 

58.- Impulsarem la creació d’una nova línia de bus de barri que connecti Sants-Badal amb els 

equipaments de la zona i amb el nou CAP Carreras Candi. 

59.- Executarem la zona verda prevista inicialment en el pla de Joan de Sada. 

60.- Impulsarem polítiques de promoció del comerç de proximitat a l’interior del barri i per 

enfortir l’eix comercial del carrer de Sants. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

61.- Impulsarem una Taula d’Interculturalitat i agents socials per millorar la convivència al barri. 

62.- Reforçarem la seguretat al barri en les zones properes al calaix de les vies. 

 

BARRIS DE LA MARINA. 

Serveis i equipaments. 

63.- Obrirem una sala d'estudi nocturna permanent a la biblioteca Francesc Candel. 

64.- Seguirem amb el desenvolupament del poliesportiu de l’Energia, amb l’impuls de la segona 

fase que inclogui la construcció del gimnàs i la piscina.  

65.- Planificarem els nous equipaments que s’han de construir a La Marina del Prat Vermell. 

66.- Crearem nous espais socioeducatius al barri i d’un projecte de dinamització i intervenció 

socioeducativa per a infants. 

67.- Donarem suport a les entitats que treballen als barris per poder dinamitzar el teixit 

associatiu. 

68. – Reforçarem l’atenció als veïns en risc de desnonament. 

69. – Impulsarem una Borsa de Treball al barri. 

70.- Elaborarem el projecte de casal de joves de La Marina. 
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Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Urbanisme. 

71.- Habilitarem una línia d'ajuts per la rehabilitació després de la modificació del planejament 

relacionat amb el MPGM Plus Ultra. 

72.- Millorarem del passeig de la Zona Franca. 

73.- Reforçarem de les freqüències i de la velocitat comercial les línies de la xarxa d’autobús que 

comuniquen el barri amb la resta de la ciutat. 

74.- Millorarem la freqüència de pas de la línia 13 d'autobús. 

75.- Impulsarem l’arribada de la L10 del metro als barris de la Marina. 

76.- Crearem una xarxa de carrils bici a La Marina, prenent com a eix de referència el passeig de 

la Zona Franca. 

77.- Potenciarem l’eix comercial de La Marina. 

78.- Elaborarem un pla per calendaritzar els arranjaments i millores de carrers pendents. 

 

Convivència, Seguretat, Prevenció. 

79.- Incrementarem la presència policial davant dels problemes d’inseguretat. 

 


