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1. Ciutat Vella

En els poc més de 4 km2 de superfície de Ciutat Vella hi conviuen 100.000 persones i 
escaig que configuren el districte amb més diversitat de Barcelona. El 54% són persones 
estrangeres o nascudes fora de l’estat espanyol. Però aquesta diversitat no tan sols es 
redueix al factor d’origen sinó que també abraça raons de gènere, identitat sexual, edat, 
renda, etc.

Les diferències conformen una societat rica i complexa, però poden esdevenir desigual-
tats si no hi ha un compromís d’acció pública que treballi per evitar-ho. I cal tenir present 
que Ciutat Vella és un dels districtes més desiguals de la ciutat: s’hi concentra el 25% de 
la demanda de PIRMI i una demanda d’atenció als centres de serveis socials de les més 
elevades. Un territori en el qual un jove té vuit vegades més risc de fracàs escolar que un 
de Sarrià i viurà sis anys i mig menys que un de les Corts. És el districte que té els índexs 
de solitud de la gent gran més alts de la ciutat, tant pel que fa als de 65 anys i més com 
els de més de 75 anys. Alhora, destaca per l’antiguitat dels habitatges, el seu pitjor estat 
de conservació i la baixa accessibilitat.

Ciutat Vella és un territori altament victimitzat en matèria de seguretat, amb una enorme 
pressió immobiliària i turística, els beneficis de la qual no acaben de ser repartits equita-
tivament amb la seva població. A més, a diferència del conjunt de la ciutat, on la població 
s’ha mantingut estable, Ciutat Vella ha perdut el 15% de la seva població en els darrers 
anys.

Difícilment podrem parlar de l’èxit d’un territori si la seva ciutadania no se’n surt en els 
seus projectes de vida. Des d’ERC, ens proposem promoure les polítiques necessàries 
per revertir les desigualtats existents i treballar per garantir una vida digna per a tota la 
ciutadania de Barcelona.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Elaborarem un pla director de l’espai públic de Ciutat Vella per actuar de manera  
 integral i tranversal en l’ús de l’espai públic del districte, de manera 
 consensuada amb els veïns, veïnes i comerciants. Aquest pla inclourà la reforma  
 integral de les Rondes de Ciutat Vella, l’obertura del districte al mar, l’execució  
 de la reforma de la Rambla treballada per la comunitat Rambla i la reforma   
 integral de la Via Laietana, incloent-hi les places d’Urquinaona i d’Antoni López,  
 entre d’altres.
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 - Millorarem les condicions d’accessibilitat, rehabilitació i condicionament   
 d’habitatges, amb mesures com ara promoure una política activa per a la 
 substitució de l’amiant en les finques de Ciutat Vella; millorar l’accessibilitat als  
 habitatges del districte, tant en les zones comunitàries com a l’interior dels 
 habitatges; promoure la rehabilitació, renovació i transició energètica del parc  
 d’habitatges de Ciutat Vella; o desenvolupar un pla de xoc contra els 
 infrahabitatges, tant a nivell de detecció com de seguiment de les famílies 
 afectades i renovació de l’habitatge.

 - Incrementarem el parc públic d’habitatges, a través de mesures com definir el  
 districte com a àrea preferent a l’hora d’aplicar el tanteig i retracte; destinar les
  promocions i adquisicions municipals del districte principalment a lloguer 
 públic, sempre que sigui possible; vetllar perquè el 50% dels habitatges públics 
 de nova construcció de Ciutat Vella es destinin als veïns i veïnes del districte;
 estudiar la possibilitat de noves tipologies mixtes d’habitatges i locals en les 
 plantes baixes que sigui possible, i destinar-les preferentment als joves i 
 autònoms; o tirar endavant el planejament pendent a Ciutat Vella amb reserva
 d’habitatge de protecció per activar-los.

 - Garantirem el dret de l’habitatge, mitjançant mesures com ara crear un equip  
 específic en contacte amb els CAP del districte i les entitats socials per poder 
 detectar les persones amb risc d’accés, manteniment i mala accessibilitat a 
 l’habitatge; crear una línia d’ajudes al lloguer per a les famílies amb rendes 
 baixes; establir mecanismes per fomentar l’intercanvi d’habitatges, segons 
 necessitats, i evitar així l’aïllament de col·lectius amb problemes 
 d’accessibilitat, i les inspeccions per garantir el bon ús de l’habitatge; i 
 promoure inspeccions per garantir el bon ús de l’habitatge i comprovar-ne
 l‘estat.

 - Elaborarem i dotarem de pressupost un Pla Estratègic d’Actuacions Socials al
 districte, que ha de ser l’eix vertebrador de les polítiques socials a Ciutat Vella, 
 consensuat per tots els agents que treballen a Ciutat Vella. Aquest Pla ens 
 permetrà disposar d’una radiografia i d’una diagnosi del districte, donar sortida 
 a les necessitats socials que es detectin, i incorporar els espais de treball 
 conjunt amb salut i educació. Els objectius identificats com a prioritaris són 
 millorar la qualitat de vida a la infància, l’adolescència i la joventut; atendre la
 dependència i la discapacitat, combatre la drogodependència i donar atenció 
 a les persones drogodependents; donar sortides i solucions a persones sense
 llar i en situació de pobresa severa; lluitar contra l’exclusió residencial i la 
 pobresa energètica; o millorar la resposta a l’emergència social i cobertura de
  les necessitats bàsiques.
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 - Fomentarem projectes com l’escola de salut, que ja funciona a la Barceloneta
 i també a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i que és un referent en 
 l’aprenentatge dinàmic i participatiu en temes de salut i estructura sanitària, on
 la gent aprèn a cuidar-se tant des del punt de vista físic com alimentari, i, a més, 
 proporciona una activitat intel·lectual i de socialització, sobretot amb la gent 
 gran que viu sola.

 - Impulsarem la creació de Taules de Gent Gran a tots els barris, i implicarem
 l’Ajuntament per fomentar la col·laboració entre entitats, comerciants i veïnat 
 de cada barri.

 - Fomentarem la construcció de nous equipaments esportius, i impulsarem 
 programes que promoguin l’esport de base i l’esport escolar a Ciutat Vella, 
 i també aquells que utilitzin l’esport com a eina d’inclusió social en els nostres
 barris, amb especial atenció per les persones discapacitades i les persones 
 en risc d’exclusió social.

 - Elaborarem un pla director de l’espai públic de Ciutat Vella, per poder actuar  
 de manera integral i transversal en l’ús de l’espai públic del districte. Aquesta  
 eina ens permetrà actuar de forma conjunta i coordinada, més enllà de 
 l’urbanisme, a fi de dinamitzar i regular l’ús de les places, els diferents carrers
 del districte, des dels carrers poc transitats, dits “del darrere”, fins a les vies
  més importants del districte com la Via Laietana, les Rondes i la Rambla.

 - Crearem una Taula de Turisme de Ciutat Vella, formada per associacions de
 veïns i veïnes, partits polítics, Administració i agents econòmics implicats, amb
 l’objectiu d’establir mesures per promocionar un turisme sostenible al districte.

 - Portarem a terme una gestió estratègica dels espais de gran afluència dins del  
 districte, definint el nombre màxim de persones per grup, recorreguts, ús 
 intensiu de l’espai públic, etc.

 - Plantejarem noves fiscalitats turístiques a les activitats que generen una 
 ocupació intensiva de l’espai públic, i destinarem part d’aquests recursos a
 desenvolupar mesures de racionalització i minimització de l’impacte del turisme
 als barris de Ciutat Vella, d’acord amb les propostes sorgides dels Consells 
 de Barri.

 - Mantindrem la zona de decreixement del Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments  
 Turístics (PEUAT), fomentant el decreixement de places i l’augment de qualitat a  
 través d’incentivar les grans rehabilitacions en allotjaments turístics; dotarem el
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  districte d’un servei d’inspecció d’habitatges d’ús turístic (HUT) ajustat a les  
 necessitats de Ciutat Vella; i controlarem el procés d’agrupació dels HUT en   
 edificis complets per evitar casos d’assetjament immobiliari.

 - Elaborarem plans de dinamització comercial, per ajudar les botigues de les   
 zones de Ciutat Vella en situació de més vulnerabilitat, a fi de donar un nou   
 impuls al comerç de proximitat dels nostres barris i de millorar l’arrelament i la  
 diversificació comercial perduda. 

 - Adaptarem el model de seguretat de Barcelona als nous temps, impulsarem els 
 canvis necessaris per aconseguir una major coordinació entre els efectius del  
 Cos de Mossos d’Esquadra i de les unitats de la Guàrdia Urbana destinats al   
 districte, i augmentarem els recursos humans i materials de la Guàrdia Urbana a  
 Ciutat Vella.

 - Impulsarem plans de prevenció i de resolució de conflictes comunitaris en   
 aquells punts del districte on hi hagi problemes de convivència enquistats, 
 abordant diferenciadament problemàtiques de seguretat i de convivència.
 Aquestes últimes hauran d’anar acompanyades d’una inversió decidida en 
 l’àmbit de les polítiques socials que reverteixin la iniquitat actual a Barcelona.

 - Treballarem amb l’objectiu de revertir la manca de recursos econòmics humans
 i materials dels centres educatius del districte (sobrecàrrega dels Equips 
 d’Atenció Pedagògica, dèficit d’instal·lacions, infraestructura i manteniment 
 dels centres educatius, insuficiència de recursos específics per acollir 
 l’alumnat nouvingut i atendre la diversitat com ara mediadors a les aules 
 d’acollida, manca de formació permanent del professorat, manca de temps de 
 planificació, preparació i coordinació del personal docent, etc.).

 - Treballarem juntament amb les escoles del districte per evitar la segregació 
 escolar de l’alumnat d’origen estranger i l’abandonament prematur dels estudis.

 - Equilibrarem la distribució territorial de les entitats d’educació no formal (les 
 anomenades “activitats extraescolars”) en tots els barris del districte (escassa  
 oferta al barri de la Barceloneta), i posarem els recursos necessaris per tal de 
 millorar i augmentar la coordinació i consolidar el treball en xarxa amb els 
 centres d’educació formal i el seu entorn (pla educatiu d’entorn a cadascun 
 dels barris).

 - Declararem Ciutat Vella conjunt patrimonial protegit, i elaborarem un pla 
 estratègic de dinamització econòmica, social i cultural del districte, mitjançant  
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 la rehabilitació, la valorització, la difusió i el foment del patrimoni, material i 
 immaterial, de Ciutat Vella.

 - Fomentarem els programes de promoció de la lectura entre el públic jove i les 
 famílies de Ciutat Vella amb el suport a les biblioteques públiques i les entitats  
 dels barris.

 - Desenvoluparem un programa que permeti conèixer la significació del patrimo 
 ni històric i artístic (edificis, monuments, fonts, noms de carrer, etc.) de Ciutat  
 Vella a la ciutadania, especialment als més joves, a fi de fomentar
 l’empoderament del centre històric per part dels veïns i veïnes dels barris que el 
 conformen i d’afavorir així el sentiment de pertinença. 

EL RAVAL

El barri del Raval és un dels territoris amb més dinamisme, cohesió social i xarxa veïnal 
de Barcelona. De fet, aquestes virtuts són imprescindibles quan tens l’índex de ren-
da més baix i l’atur més alt de tot Ciutat Vella. En els darrers anys, els problemes en 
matèria de salut, seguretat i habitatge han portat el veïnat del barri a sortir al carrer per 
exigir aquelles condicions de vida digna que han anat perdent progressivament.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Enllestirem les infraestructures necessàries per evitar les inundacions de 
 diversos carrers i places del Raval, del Poble-sec i de Sant Antoni durant 
 episodis d’aiguats per fortes pluges, i, a la vegada, obrirem una línia d’ajuts per 
 als comerciants i els veïns que s’hi puguin veure afectats durant les obres.
 
 - Bastirem un projecte global per tal de reformar les finques municipals 
 comprades mitjançant tempteig i retracte, i hi reallotjarem els veïns i veïnes 
 víctimes de la gentrificació del barri.

 - Durem a terme la reforma urbanística dels carrers de l’Arc del Teatre i de 
 Lancaster.

 - Incrementarem les actuacions a l’espai púbic del barri per a reduir el soroll, 
 la brutícia i l’activitat delictiva de diferents carrers i places del Raval.

 - Dignificarem els jardins de Sant Pau del Camp per recuperar-los com a espai  
 públic de lleure familiar per al veïnat del barri.
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 - Durem a terme la creació del nou CAP de Raval Nord a l’espai del cub, al costat  
 del MACBA.

 - Ampliarem l’horari del Centre d’Atenció Sociosanitària Baluard (CAS) per poder  
 acollir la gent amb problemes de drogoaddicció les 24 hores del dia durant tot  
 l’any.

 - Obrirem una ludoteca municipal al servei de les famílies del barri.

 - Acabarem la rehabilitació de Can 60, l’antiga casa-fàbrica Tarruella, com a 
 equipament municipal destinat als joves del barri i a acollir projectes culturals
 d’entitats com l’Ateneu Enciclopèdic Popular o la Factoría Heliográfica, a més 
 d’habitatges de lloguer social.

 - Potenciarem el Raval Eix Cultural, des del CCCB i el MACBA fins a les 
 Drassanes, passant per la Biblioteca Nacional de Catalunya, la Filmoteca de   
 Catalunya i el conjunt romànic de Sant Pau del Camp.

 - Rehabilitarem el Teatre Arnau com a equipament municipal dedicat a les arts  
 escèniques i obert a les entitats del Raval, del Poble-sec i de Sant Antoni.

 - Crearem un centre d’interpretació del Raval que permeti conèixer a la 
 ciutadania l’evolució històrica del barri (monestirs, hospitals i hortes 
 medievals, fàbriques del segle xix, moviment anarcosindicalista d’inicis del 
 segle xx, onades migratòries dels segles xx i xxi, època daurada del Paral·lel,  
 barri xino, etc.) i comprendre’n la complexitat social actual.

EL GÒTIC

En els darrers anys, el barri Gòtic s’ha anat despoblant alarmantment fruit de la pressió 
turística i de la gran concentració d’equipaments de ciutat -no així de serveis de nivell 
de barri-, a causa del seu caràcter monumental i central. Pel que fa a la demografia, 
aquest fet es plasma en el baix nombre d’infants i joves de 0 a 14 anys residents al barri 
(8,3% de la població davant el 12,6% de mitjana de la ciutat). La manca d’espai públic, 
d’espais verds i de joc, esportius o veïnals agreugen la situació.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Millorarem l’ús de les places del barri a través de la reurbanització i la 
 dinamització en el marc d’un nou Pla Director de l’Espai Públic de Ciutat Vella.
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 - Revertirem la degradació de la plaça Reial, reforçant la presència de la Guàrdia  
 Urbana i vetllarem pel compliment les ordenances municipals.

 - Elaborarem un pla de dinamització per als carrers dits “del darrere” (carrers  
 d’en Roca, de n’Aroles, de les Heures, del Beat Simó, dels Tres Llits, Nou de   
 Zurbano, de Vidre, de Rosa, dels Còdols, d’en Serra, etc.), per dotar-los 
 d’activitat i millorar-hi la seguretat.

 - Restringirem i racionalitzarem el transport de mercaderies pels carrers 
 Magdalenes i Duran i Bas, i realitzarem una nova urbanització de l’àmbit, que  
 englobi les places de Pi i Sunyer i del Vuit de Març, a més d’estudiar l’adquisició  
 dels dos edificis amb ús d’aparcament del carrer de Ripoll, per destinar-los a  
 habitatge de lloguer públic.

 - Obrirem a la ciutadania l’accés directe al jardí romàntic situat al costat de la  
 plaça del Vuit de Març, des d’aquesta plaça.

 - Reformarem l’edifici del Borsí (plaça de la Verònica, 2) com a equipament   
 cultural i de convivència, un espai municipal de referència arrelat al barri i de  
 gestió comunitària.

 - Estudiarem l’adquisició o activació dels edificis del Palau del Cinema (Via 
 Laietana, 3) i de l’Antiga Foneria de Canons (Rambles, 2), i també negociarem 
 amb l’Estat la cessió a l’Ajuntament de la propietat d’edificis emblemàtics com  
 la Prefectura de Via Laietana, Correus, la Capitania General o el Govern Militar.

 - Donarem suport a l’activitat social que desenvolupa la parròquia de Santa   
 Anna, en el circuit dels serveis socials de l’Ajuntament.

 - Revisarem la regulació de les anomenades “estàtues humanes” de les 
 Rambles, a fi d’equiparar les llicències d’aquests artistes amb les de la resta 
 d’artistes de carrer de la ciutat, i perquè puguin tornar a posar-se al llarg de tot  
 el passeig, en els punts d’exhibició que determini l’Ajuntament.

 - Elaborarem un Pla estratègic per a la recuperació i dignificació de la muralla  
 romana de Barcelona en la zona entre les places de l’Àngel i dels Traginers, que  
 permeti posar en valor les llenços que resten i activar, i donarem ús a espais   
 com el solar de la Baixada de Caçador i les restes medievals de la Baixada de  
 Viladecols.
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 - Instal·larem a l’espai de l’interior del basament que suporta i dona accés al 
 Monument a Colom, un centre d’interpretació que expliqui la història, els   
 elements iconogràfics i la significació d’aquesta estàtua icònica de la ciutat.

LA BARCELONETA

Un dels barris amb major gentrificació de Barcelona és el de la Barceloneta. La prolif-
eració de pisos turístics il·legals i de massificació turística ha repercutit en la vida dels 
ciutadans del barri. Problemes associats de mobilitat, soroll i brutícia no han estat ben 
resolts en els darrers temps.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Lluitarem per acabar amb els habitatges turístics il·legals per destinar-los a  
 habitatge convencional i enfortir el teixit social del barri.

 - Destinarem l’edifici del Passeig de Borbó, 44-45, de propietat municipal, 
 a habitatge social per a la gent del barri.

 - Promourem un Pla urbanístic d’ordenació que destini els sòls resultants a usos  
 d’habitatge protegit i equipament, en els fronts de les parcel·les de les illes de la  
 Barceloneta localitzades en el Passeig Marítim, que havien estat afectades per  
 la línia de la Zona Maritimoterrestre (ZMT), i que avui estan buits o tenen altres  
 usos, permetent, si escau, el manteniment dels usos actuals en les plantes baixes.

 - Catalogarem com a bé d’interès urbanístic de la ciutat els edificis de la 
 Barceloneta que encara conserven l’entramat urbà original del barri, de la segona
 meitat del segle xviii, encara que hagin sofert transformacions posteriors, i en  
 facilitarem la rehabilitació integral a través d’un pla d’ajuts específic.

 - Abordarem la venda ambulant irregular del front litoral per evitar la concentració  
 d’aquesta activitat

 - Revisarem la nova concessió de llicències de la zona del front marítim, per 
 afavorir la creació de nous establiments comercials i un nou model de negoci que  
 permeti transformar aquesta àrea d’oci nocturn en una que estigui més d’acord  
 amb les necessitats de l’entorn, de manera que s’impulsi un viver d’empreses 
 en sectors com la nàutica, la biotecnologia o la gastronomia.
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 - Dinamitzarem el Mercat de la Barceloneta i el comerç de proximitat del barri,  
 a través d’un pla específic, i impulsarem la creació de l’aparcament i de les  
 zones de càrrega i descàrrega necessàries per al mercat i els comerços que   
 l’envolten.

 - Transformarem l’actual edifici de la Clínica Barceloneta en pisos tutelats   
 destinats a la gent gran del barri que necessita aquests serveis, i instal·larem un  
 espai sociosanitari en els baixos.

 - Treballarem per a la creació del nou CAP de la Barceloneta.

 - Crearem una línia de Bus del Barri i reforçarem les línies d’autobús que uneixen  
 la Barceloneta amb la resta de la ciutat.

 - Ampliarem l’oferta d’equipaments esportius creant noves pistes en el parc de
  la Catalana i facilitant l’accés a les entitats del barri als equipaments dels 
 centres educatius escolars fora de l’horari lectiu.

 - Potenciarem la Casa de la Barceloneta 1761 i la seva programació cívica i  
 cultural, i acabarem la rehabilitació de l’edifici de la Cooperativa Obrera 
 Popular Segle xx per dur a terme les reivindicacions del veïnat, tots dos com a 
 equipaments municipals de gestió comunitària al servei de les entitats del barri.

 - Canviarem el nom Centre Cívic Barceloneta pel de Centre Cívic Hilari Salvadó,
 en homenatge a l’insigne alcalde barcelonetí de Barcelona, i recuperarem el   
 nom popular de Passeig Nacional per a l’actual Passeig de Joan de Borbó.

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera comparteixen amb bona part del districte proble-
mes en matèria d’habitatge, turisme, mobilitat, soroll, seguretat... El Pou de la Figuera, 
l’Hotel Rec Comtal o les cannàbiques il·legals arreu són testimonis de com la ciutada-
nia ha anat perdent el pols en l’espai públic.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Elaborarem un Pla integral de millora del barri que reverteixi la seva 
 degradació actual (incrementarem l’enllumenat dels carrers, millorarem la 
 recollida de residus i incrementarem les papereres, reactivarem el servei diari 
 de camions de neteja amb aigua, incrementarem la neteja de grafits de parets 



12

 i persianes comercials, etc.), i promourem la seva progressiva pacificació 
 (augmentarem les zones exclusives per a vianants i de trànsit restringit, 
 habilitarem noves àrees d’aparcament de motos, etc.).

 - Dignificarem els Jardins del Pou de la Figuera per utilitzar-los com a lloc 
 d’esbarjo de l’escola Cervantes als matins i de recuperar-los com a espai públic
 de lleure familiar per als veïns i veïnes del barri quan no l’utilitzin els nens 
 i nenes de l’escola.

 - Reurbanitzarem el passeig de Lluís Companys per a incrementar la superfície  
 enjardinada i convertir-lo en un espai públic de lleure familiar per als veïns i   
 veïnes del barri.

 - Reurbanitzarem el carrer Allada-Vermell per transformar-lo en una petita 
 rambla al cor del barri, en un espai d’oci per als veïns i veïnes de totes les edats.

 - Farem una consulta ciutadana amb l’objectiu que els veïns i veïnes del barri 
 puguin decidir l’ús del solar resultant de l’operació urbanística de l’Hotel Rec 
 Barcelona, al carrer del Rec Comtal.

 - Estudiarem la revisió dels sentits de circulació de l’àrea compresa entre el 
 carrer del Comerç i els passejos de Lluís Companys, de Picasso i de Pujades, 
 a fi de facilitar l’accés al pàrquing del Born, sota la plaça Comercial.

 - Augmentarem la freqüència de pas de la línia 120 de bus, i en millorarem 
 l‘accessibilitat.

 - Construirem un Casal de Gent Gran al carrer dels Mestres Casals i Martorell.

 - Dignificarem el monument dedicat a Josep Moragues, heroi del setge de 1714  
 executat per les autoritats borbòniques, i situat al Pla de Palau, d’acord amb les
  reiterades reclamacions en aquest sentit formulades per la Xarxa d’Entitats   
 Cíviques i Culturals dels Països Catalans i la Comissió Pro Homenatge al Gener 
 al Moragues.

 - Crearem un centre d’interpretació de Sant Pere, Santa Caterina i la Rivera   
 que permeti a la ciutadania conèixer l’evolució històrica del barri (urbanisme   
 medieval, activitat fabril a l’entorn del Rec a l’època medieval i moderna, 
 construcció i enderrocament de la Ciutadella, impacte de l’Exposició Universal  
 de 1888, industrialització del segle xix i xx, obertura de la Via Laietana, el Mercat  
 del Born, etc.) i comprendre’n la situació social actual.
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L’Eixample, amb un total de 266.000 habitants i el 18,7% de la població de Barcelona, 
és el districte més poblat de la ciutat i també el més dens. Aquesta alta densitat, que 
s’ha anat consolidant al llarg de moltes dècades, ha comportat que sigui un dels terri-
toris amb més manca d’espais verds i equipaments públics per càpita, com per exem-
ple escoles bressol o casals per a gent gran. A més, molts dels seus carrers també són 
els més concorreguts a causa del gran nombre de visitants que atreu la ciutat, i dels 
milers de vehicles que diàriament creuen Barcelona a través d’artèries com la Gran Via 
o el carrer Aragó, fet que augmenta la contaminació de l’aire molt per sobre dels nivells 
que marca l‘Organització Mundial de la Salut i afecta la salut de les persones.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Avançarem en el compliment del Pla Director de la Model, espai que ha d’esde
 venir un nou pol d’equipaments veïnals i de ciutat amb una escola, una 
 escola bressol, un poliesportiu, un espai memorial, un centre per a l’autisme, un
 espai de joves, una residència per a la gent gran i centre de dia i un aparcament 
 soterrat, als quals s’haurien de sumar una gran quantitat d’espai verd i habitatge
 protegit. Conservarem al màxim els edificis catalogats de l’antiga presó.

 - Prioritzarem el vianant en cadascuna de les actuacions urbanístiques que 
 realitzem, ja sigui pacificant alguns carrers del districte o bé reestructurant 
 espais públics, amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i afavorir els 
 desplaçaments a peu en línia recta i en diagonal a les cruïlles. 

 - Garantirem la creació de nous interiors d’illa; finalitzarem aquells ja previstos  
 o en execució i cercarem oportunitats per generar-ne de nous.

 - Avançarem les obres de la Canòpia, a la Plaça de les Glòries, amb l’objectiu de
  donar compliment al Compromís per Glòries i fer realitat els equipaments 
 projectats.

 - Estudiarem la possibilitat d’afegir noves línies de bus (o bus de barri) o de 
 modificar les línies existents, per suplir les mancances que suposa l’eliminació 
 d’antigues línies, com pot ser la del bus 41.

 - Seguirem aplicant mesures de protecció i promoció del comerç històric i de  
 proximitat, fent campanyes permanents de promoció i aprofitant tots els mitjans  
 dels què disposa l’Ajuntament, especialment durant la campanya nadalenca.

2. Eixample
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 - Realitzarem millores a la xarxa de carrils bici i espais ciclables del districte,  
 amb més i millors connexions entre els carrils existents, segregacions en 
 calçada i més zones 30 km/h.

 - Prioritzarem l’adquisició de nous solars o espais per a equipaments a tot el   
 districte, especialment per a escoles bressol i equipaments per a la gent gran.

 - Negociarem l’adquisició del Taller Masriera, tenint present la proximitat de la  
 Zona 11 i les sinergies que s’hi poden generar.

 - Vetllarem per la construcció definitiva de les escoles que actualment estan en  
 mòduls prefabricats, com és el cas de Xirinachs o Gaia.

 - Reformarem la Ronda de Sant Antoni, en el marc del projecte de reforma de  
 les Rondes de Ciutat Vella.

SAGRADA FAMÍLIA

Els darrers anys, el barri de la Sagrada Família ha estat un dels focus d’atenció del 
districte, atès el repte que suposa gestionar l’impacte que generen els milions de tur-
istes que cada any visiten el Temple. Per això, considerem que cal treballar per millorar 
la gestió del fenomen turístic, i per fer-ho cal la implicació del Temple i el veïnat, i, so-
bretot, avançar en la construcció dels equipaments públics que un barri tan densament 
poblat i mancat d’inversions com aquest necessita.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Seguirem realitzant millores a les instal·lacions del Mercat de Sagrada Família,
 amb l’objectiu de potenciar-lo com a equipament comercial de referència al barri.

 - Impulsarem mesures de compensació per als comerços afectats per les obres 
 de les sortides d’emergència de l’Alta Velocitat a Nàpols-Mallorca, i també 
 accions per incrementar la seguretat als perímetres de les obres esmentades.

 - Treballarem per una solució definitiva i consensuada per a les parcel·les 
 afectades pel planejament urbanístic de la façana de la Glòria del Temple de la
 Sagrada Família, i impulsarem els grups de treball existents entre el veïnat, 
 l’Ajuntament i el Temple per a la millora de la gestió de l’impacte que generen
 els visitants sobre aquella zona del barri.



15

 - Donarem continuïtat a l’Avinguda Gaudí des del Temple fins a l’Hospital de  
 Sant Pau, perquè sigui un passeig més amable per al vianant, millorant els ç  
 passos de vianants de les cruïlles.

 - Farem obres de millora i reurbanització dels espais pacificats a l’entorn del   
 Temple.

 - Iniciarem converses amb els propietaris del solar del carrer Mallorca, 424-432,  
 amb l’objectiu d’adquirir la peça qualificada d’equipaments i que actualment   
 està en mans d’Agbar.

 - Expropiarem l’anomenada Fàbrica dels Paraigües per convertir-la en un 
 equipament per al barri.

 - Reforçarem l’aula ambiental per apropar el jovent i les escoles a l’ecologisme.

 - Ampliarem i realitzarem obres de millora al Centre Cívic de la Sagrada Família.

 - Treballarem amb la Generalitat per acabar amb les vibracions que genera la L2  
 de metro, entre Sagrada Família i Encants.

DRETA DE L’EIXAMPLE

El barri de la Dreta de l’Eixample té un gran dèficit d’equipaments, en gran mesura 
provocat per la manca de sòl disponible, però sobretot per una falta d’inversió crònica, 
durant les darreres dècades. Sociològicament també és un dels barris més envellits 
de la ciutat, amb un 22,6% de la seva població major de 65 anys, i alhora amb un dèfi-
cit d’equipaments per a gent gran, ja que no hi ha cap residència, ni cap centre de dia, 
només un únic casal. Tampoc disposa de suficients places públiques d’escola bressol 
per satisfer la creixent demanda (sis de cada deu sol·licituds han quedat sense plaça 
l’any 2018). Pel que fa a la quantitat i qualitat de l’espai públic i verd, també hi ha uns 
dèficits enormes. És el barri amb menys metres quadrats d’espai verd per habitant de 
tota la ciutat, i la contaminació atmosfèrica i acústica a la gran majoria de carrers su-
pera flagrantment tots els límits aconsellables, amb les conseqüències nefastes per a 
la salut dels veïns i veïnes. Des del punt de vista de les oportunitats a explorar, existeix-
en encara algunes reserves de sòl per a equipaments i espai públic pendents d’expro-
piació, i alguns dels equipaments necessaris podrien anar ubicats en plantes baixes o 
locals buits i tancats.
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PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Negociarem l’adquisició del Taller Masriera i de l’edifici de Ronda de Sant   
 Pere, 41, i impulsarem una comissió de seguiment amb les entitats perquè en  
 defineixin els usos.

 - Estudiarem la viabilitat de recuperar les reserves de sòl existents per a 
 equipaments i zones verdes, amb l’objectiu d’obrir-hi nous equipaments 
 (escoles bressol, equipaments per a joves i equipaments per a gent gran).

 - Consolidarem la Zona 11 (àrea creativa entre Pau Claris, Gran Via, Passeig de 
 Sant Joan i Ronda Sant Pere), fomentant els equipaments culturals de caràcter 
 privat i públic.

 - Seguirem avançant amb els plans de pacificació de carrers, amb el carrer 
 Girona com a eix prioritari.

 - Impulsarem la reforma de la Ronda Universitat, en el marc del projecte de 
 reforma de les Rondes de Ciutat Vella, incloent-hi també la Plaça d’Urquinaona 
 i el trasllat de parades d’autobusos interurbans.

 - Avançarem en el projecte de reforma de l’Avinguda Diagonal entre Passeig de 
 Gràcia i Glòries, en el marc d’un procés participatiu amb el veïnat i les entitats.

 - Finalitzarem la reforma del darrer tram del carrer Balmes, entre Gran Via i 
 Pelai, en el marc del projecte de reforma de les Rondes de Ciutat Vella.

 - Instarem la Generalitat a millorar els accessos de les estacions de metro de  
 Verdaguer i d’Urquinaona.

 - Durem a terme accions de protecció i potenciació del comerç emblemàtic de  
 la Dreta de l’Eixample, i seguirem promocionant la Fira Modernista i altres 
 accions d’ajuda al comerç de proximitat.

FORT PIENC

El barri del Fort Pienc és el menys habitat de l’Eixample, amb 32.016 habitants segons 
dades de l’any 2017. És un barri on també arriben grans fluxos de persones, ja sigui a 
través de l’Estació del Nord i la parada de rodalies de Renfe, o per la proximitat amb 
l’Arc de Triomf, el Parc de la Ciutadella i Ciutat Vella. La Plaça del Fort Pienc acull 
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diversos equipaments públics, com l’escola bressol El tren de Fort Pienc, l’escola de 
primària Fort Pienc, la biblioteca, el centre cívic, el mercat i la residència de gent gran. 
Durant el mandat actual, s’ha reurbanitzat la zona que conforma el triangle de la con-
fluència dels carrers de Ribes, Alí Bei i Sicília, i s’ha creat la Plaça Anna Lizaran, amb 
l’objectiu d’unificar l’espai, donar prioritat al vianant i afavorir la vida veïnal. També 
s’ha guanyat l’espai de Transformadors, que inclou un casal de barri, un espai per a la 
gent gran i un punt d’informació juvenil, i també zones d’ús compartit entre els difer-
ents col·lectius. Amb aquesta transformació, el Fort Pienc ha d’esdevenir un barri amb 
més cohesió veïnal, sense els problemes de convivència i percepció d’inseguretat que 
tenen els veïns i veïnes actualment.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Cal repensar la Plaça del Fort Pienc, reformar-la i endreçar-la per convertir-la  
 en un lloc més agradable per als veïns i veïnes. Considerem que, tot i els 
 equipaments, no compleix la funció de centre neuràlgic del barri que hauria de 
 complir.

 - Iniciarem converses amb els propietaris de l’antiga plaça de braus Monumental
 perquè esdevingui un equipament atractiu per al barri i per a la ciutat,   
 preferiblement cultural.

 - Construirem l’Institut Angeleta Ferrer per augmentar l’oferta pública pel que fa  
 a l’educació secundària.

 - Negociarem l’adquisició de l’edifici situat a l’Avinguda Diagonal 233, propietat  
 de la Diputació de Barcelona i buit des de fa deu anys, per poder-hi fer nous 
 equipaments.

 - Treballarem per garantir la convivència al barri, reduir el nombre de furts i les  
 actituds incíviques, i en millorarem la il·luminació i la neteja.

 - Mantindrem el compromís d’acabar amb el problema del parc de l’Estació del  
 Nord per la difícil convivència entre usuaris amb animals de companyia, 
 construint un nou espai per a gossos i reforçant la presència d’agents cívics.

 - Atesa la gran acumulació de busos interurbans i discrecionals al districte, 
 estudiarem la possibilitat de traslladar algunes línies a Glòries, un cop s’acabin 
 les obres.

 - Instarem la Generalitat a accelerar la construcció del Centre d’Atenció   
 Primària pendent al solar de Bingo Billares (Gran Via/Nàpols).
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SANT ANTONI

El barri de Sant Antoni és el segon menys poblat de l’Eixample, amb 38.345 habitants 
el 2017. Conserva una forta personalitat i un ambient molt genuí i popular, i compta 
amb un teixit associatiu molt dinàmic i implicat. Després de nou anys d’obres, s’ha 
obert el renovat Mercat de Sant Antoni, centre neuràlgic del barri, al voltant del qual es 
condensa l’activitat comercial i social. Un dels reptes és evitar que els veïns i veïnes 
hagin de marxar del barri per el fort increment en el preu dels habitatges. En aquest 
sentit, per evitar l’obertura indiscriminada de locals d’oci i restauració, s’ha aplicat, 
a proposta d’ERC, un pla d’usos que regula l’activitat comercial i de restauració del 
barri. Amb el desmuntatge de les carpes provisionals que van acollir el mercat durant 
les obres, s’obre un nou futur per a la Ronda de Sant Antoni, que considerem que ha de 
ser consensuat entre veïns i veïnes, comerciants i entitats. Com la resta de barris de 
l’Eixample, presenta un important dèficit en matèria d’equipaments públics (per posar 
un exemple: només hi ha una escola bressol) i zones verdes, i una alta contaminació 
ambiental.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Cercarem nous espais i oportunitats per a la construcció dels equipaments 
 públics que tanta falta fan al barri, com escoles bressol i equipaments per a la  
 gent gran.

 - Prioritzarem la compra del solar de l’antic teatre Talia com un espai 
 d’oportunitat per fer-hi equipaments públics.

 - Transformarem la Ronda de Sant Antoni en un nou eix més pacificat, on els   
 vianants, les bicicletes i el transport públic guanyin protagonisme.

 - Vetllarem per la protecció del comerç de proximitat i per evitar que el Mercat  
 de Sant Antoni es converteixi en un nou mercat per al turisme, fent campanyes  
 permanents de promoció, especialment durant la campanya nadalenca.

 - Impulsarem mesures concretes en matèria d’habitatge perquè els veïns i   
 veïnes no hagin de marxar de casa seva per la pujada desorbitada del preu de  
 l’habitatge.

 - Intensificarem el pla de xoc contra la proliferació de pisos turístics il·legals 
 al barri.
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 - Obrirem un nou espai veïnal al mercat, perquè les entitats del barri puguin  
 desenvolupar la seva activitat i seguir amb el llegat associatiu del barri, una de  
 les seves principals riqueses.

ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Si administrativament l’Antiga Esquerra de l’Eixample i la Nova Esquerra de lEixample 
fossin un únic barri, aquest seria el més poblat de Barcelona, superant els 100.000 
habitants. Com succeeix a la resta del districte, hi ha un dèficit important d’espais 
verds i equipaments públics que amb els anys no s’ha aconseguit revertir, a més de 
l’encariment dels lloguers en l’habitatge i la contaminació. A part de les anteriors prob-
lemàtiques, cal resoldre també l’actual situació de provisionalitat de les noves escoles 
Entença i Xirinacs encara en mòduls, la construcció del parc de bombers que ara està 
en disconformitat urbanística al parc de l’escorxador, o l’ampliació de l’Hospital Clínic. 
Tot i això, aquests darrers anys s’han obert noves oportunitats per al barri. Les més 
destacades són la remodelació de l’espai de Germanetes, on ja s’ha construït un insti-
tut i s’hi estan construint trenta-cinc habitatges destinats a lloguer social, quaranta-set 
habitatges amb serveis per a gent gran, un casal per a gent gran i una escola bressol. 
Una altra oportunitat és a l’espai de l’antiga presó Model. Aquest mandat el Departa-
ment de Justícia, liderat per Esquerra Republicana, ha cedit l’espai a l’Ajuntament de 
Barcelona perquè el posi a disposició del barri i de la ciutat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Concretarem els projectes en curs de pacificació de carrers als barris de la   
 Nova i l’Antiga Esquerra de l’Eixample.

 - Farem el projecte de reforma de l’Avinguda de Roma fins a l’Estació de Sants,  
 l’últim tram pendent de reformar.

 - Avançarem en el compliment del Pla Director de la Model, espai que ha d’esde
 venir un nou pol d’equipaments veïnals i de ciutat amb una escola, una esco 
 la bressol, un poliesportiu, un espai memorial, un centre per a l’autisme, un 
 espai de joves, una residència per a la gent gran i centre de dia i un aparcament 
 soterrat, als quals s’haurien de sumar una gran quantitat d’espai verd i habitatge
 protegit. Conservarem al màxim els edificis catalogats de l’antiga presó.

 - Construirem la Caserna de Bombers de l’Eixample, prioritàriament al solar 
 situat entre els carrers Provença i Villarroel.
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 - Connectarem el carril de bici de Gran Via que actualment queda interromput a  
 l’alçada del carrer d’Aribau amb el Passeig de Gràcia.

 - Acabarem la construcció dels equipaments previstos a l’illa Germanetes.

 - Estudiarem la possibilitat de traslladar l’aparcament de cotxes al costat 
 esquerra del carrer Calàbria, per protegir millor el carril bicicleta del trànsit 
 dels cotxes. 

 - Vetllarem per la construcció definitiva de les escoles Xirinacs i Entença.

 - Estudiarem la possibilitat d’afegir noves línies de bus (o bus de barri) o de  
 modificar les línies existents, per suplir les mancances que suposa l’eliminació
 d’antigues línies com pot ser la 41.

 - Durem a terme actuacions urbanístiques per millorar la mobilitat dels vianants  
 a l’avinguda de Josep Tarradellas, concretament a interseccions com les dels 
 carrers de Calàbria, Entença o Londres, reestructurant-ne les cruïlles.
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El districte de Sants-Montjuïc, amb més de 184.000 habitants, està format per set bar-
ris molt diversos, amb una marcada identitat i singularitat pròpia, però amb problems i 
característiques que comparteixen, com el fet que tots ells estan per sota de la mitjana 
de la ciutat pel que fa a la renda familiar disponible, i que la crisi els ha colpejat i colpe-
ja amb més intensitat que la mitjana de la ciutat. Els reptes de la ciutat, doncs, tenen, 
en major o menor mesura, la seva rèplica en molts dels barris del districte, que pateix-
en els grans problemes i reptes que avui té plantejats Barcelona, però on, alhora, hi ha 
tots els potencials i les oportunitats que té la ciutat per fer-hi front.

La Barcelona que necessitem, lliure de pobresa, que garanteix l’accés a l’habitatge i 
ofereix igualtat d’oportunitats, no és possible si no revertim els èxits econòmics i de 
projecció de la ciutat cap a barris com la Marina o el Poble-sec. La Barcelona amb una 
mobilitat sostenible i garantida per a tothom té un dels seus grans reptes a la Mari-
na amb la finalització de la L9 i la futura L2. El model econòmic de reindustrialització, 
economia del coneixement i economia de la cooperació del segle xxi es juga també, 
i molt, en aquest districte, que compta amb la zona industrial i logística i les infrae-
structures econòmiques més estratègiques i importants de la ciutat. Sense elles la 
ciutat no tindria actius de present i de futur per fer front al canvi de model econòmic 
que com a ciutat i país necessitem. La Barcelona referent en les ciutats i els hàbitats 
globals té en aquests barris grans oportunitats de transformació cap a un nou model 
d’urbanisme i de concepció de les relacions socials en els nous ecosistemes urbans en 
transformació, com Can Batlló i la Marina del Prat Vermell. La ciutat de les persones, de 
la participació i la cohesió cívica que volem, té en els barris d’aquest districte, també, 
un model de teixit ciutadà i associatiu de referència per construir-la. Tenim, doncs, als 
barris de Sants- Montjuïc, un dels termòmetres del que ha de ser l’èxit del model de 
ciutat.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Seguirem fent costat als diferents projectes cooperatius i d’autogestió 
 consolidats existents a l’espai de Can Batlló, amb uns terminis de concessió 
 raonables, i a la vegada, impulsarem la definició i planejament dels espais que 
 encara no tenen definits els usos futurs.

 - Cercarem un consens definitiu per al projecte esportiu de la Magòria, i 
 iniciarem, tan aviat com sigui possible, la recerca de finançament per als altres
 projectes i equipaments socials i d’habitatge públic previstos en aquesta peça.

3. Sants - Montjuïc
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 - Realitzarem el projecte dels entorns de l’Estació de Sants pera dignificar   
 aquest espai.

 - Impulsarem la millora de l‘oferta educativa del districte, a través dels 
 instituts-escola de Cal Maiol i de l’antiga Escola de Sant Vicenç de Paül.

 - Seguirem treballant per fer realitat la finalització de tot el ramal de la L9 que  
 queda per posar en funcionament, especialment l’estació del carrer Motors, que  
 ha de donar servei als veïns del Prat Vermell, i per avançar en el projecte de la  
 futura L2, que haurà de permetre la connexió ràpida i natural de la Marina amb el  
 centre de la ciutat.

 - Crearem un Patronat de la Muntanya de Montjuïc que elabori un pla especial.

LA FONT DE LA GUATLLA

El barri de la Font de la Guatlla és un dels més petits del districte, amb només 10.000 
habitants. Té una orografia complicada, al peu de la muntanya de Montjuïc, que fa 
difícil bastir-hi els equipaments necessaris per a la població d’aquesta petita àrea de 
Sants-Montjuïc. Malgrat tot, el nostre compromís és tirar endavant alguns dels equipa-
ments llargament reivindicats pel veïnat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Fixarem les prioritats per executar les grans demandes veïnals pel que fa a   
 equipaments (la ludoteca, la biblioteca i l’escola bressol), d’acord amb el   
 pla d’equipaments que s’ha treballat durant el darrer mandat a instàncies d’ERC,  
 i que la recent desafectació del Turó permetrà planejar amb més precisió.

 - Cercarem solucions a les dificultats de mobilitat en transport públic, perquè 
 arribi a l’interior de la trama urbana del barri.

 - Dissenyarem un pla de reforma integral dels carrers que envolten el nus 
 d’equipaments situats a l’entorn del Centre Cívic de la Font de la Guatlla, creant 
 una gran àrea de vianants amb carrers pacificats i anivellats per millorar la 
 seguretat dels desplaçaments a peu en tota aquesta àrea.

 - Arranjarem el parc Font Florida per evitar un major deteriorament d’aquest   
 espai.
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 - Treballarem amb el Poble Espanyol i altres actors els problemes de c
 ontaminació acústica i incivisme generats pels usuaris nocturns d’aquest 
 equipament. També donarem suport al projecte de canvi de nom pel seu original  
 d’Iberona.

EL POBLE-SEC

Entre el Paral·lel i Montjuïc, el Poble-sec és un barri molt particular, tant per la seva 
localització com per les activitats d’oci, cultura i turisme que s’hi desenvolupen. Ac-
tualment, la pressió turística que experimenta el barri, sumada a la degradació que 
ha tingut els darrers anys, han fet del Poble-sec un barri amb problemes de seguretat, 
civisme, neteja i soroll, que reclamen una actuació urgent i decidida.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Donarem l’impuls definitiu a la rehabilitació de la Casa de la Premsa, a partir  
 del màxim consens possible amb els actors veïnals pel que fa als seus usos 
 futurs. 

 - Implementarem noves mesures per combatre els problemes de soroll, 
 incivisme i brutícia reforçant els espais de treball i confluència veïnal, i
 augmentant les dotacions d’agents cívics i educadors de carrer.

 - Atendrem amb especial cura les demandes veïnals pel que fa a la seguretat 
 (especialment en zones com les Hortes de Sant Bertran), i augmentarem la   
 presència policial al barri, sobretot en les franges horàries més conflictives.

 - Cercarem un emplaçament que doni resposta a la necessitat d’un casal per a 
 la gent gran a la França Xica.

 - Impulsarem les reformes pendents del Paral·lel i la Plaça d’Espanya, en 
 consonància amb els resultats del nou pla d’usos participatiu per a l’Avinguda 
 del Paral·lel, i amb la tercera fase del col·lector.

SANTS

Sants és, gràcies al seu ric teixit associatiu, una vila pionera en molts àmbits. La crisi 
del comerç tradicional està donant pas a un microunivers de cooperatives i artesans 
que estan transformant el teixit productiu d’un barri en què la cultura hi és molt pres-
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ent. En aquests moments, també demana actualitzar-se i posar al dia en molts dels 
espais públics que es van transformar durant el període olímpic i que ara comencen a 
quedar obsolets.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Treballarem perquè el futur projecte d’Escola Municipal de Música, a l’antic  
 edifici de l’Orfeó de Sants, pugui donar resposta també a les necessitats 
 d’espais que té el moviment associatiu del barri.

 - Farem un nou projecte urbanístic per endreçar, cohesionar i dignificar tota la 
 zona que comprèn el Parc de l’Espanya Industrial, la plaça dels Països Catalans
 i els voltants de l’Estació de Sants, amb l’objectiu de fer de tota aquesta àrea un 
 lloc acollidor i agradable per desenvolupar-hi tot tipus d’activitat a l’aire lliure.

 - Planificarem la millora dels carrers del barri que necessiten arranjar-se, com  
 per exemple el de Violant d’Hongria.

 - Buscarem solucions als problemes de soroll de la Plaça d’Osca i d’altres espais
 del barri, implicant-hi els establiments de concurrència pública i amb l’ajuda de 
 noves eines digitals que permeten sonometries online.

 - Abordarem la futura transformació de la Casa del Mig en l’Espai Jove del 
 districte, tal com havia estat antigament.

 - Treballarem amb el Departament de Territori i Sostenibilitat perquè 
 s’acompleixi el compromís d’adaptar els accessos a l’estació de metro de Plaça  
 de Sants (L1-L5).

LA BORDETA

Es podria dir que la Marina i la Bordeta són les àrees del districte que han experimentat 
unes transformacions urbanístiques més grans, amb noves zones residencials i nous 
equipaments per al barri. Tot i això, cal acabar d’endreçar i racionalitzar l’oferta de nous 
espais, de manera que el veïnat en tregui el màxim profit.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Avançarem en el desenvolupament del projecte de Can Batlló, impulsant els 
 projectes d’equipaments, ordenació de l’espai i habitatges previstos, i 
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 millorarem la informació sobre els projectes i obres i els terminis d’execució,  
 tant dels actuals com dels futurs.

 - Impulsarem la creació de l’institut escola (3-16) Can Maiol a Can Batlló.

 - Plantejarem les solucions pertinents als problemes de mobilitat i saturació del  
 nus viari de Constitució entre Riera Blanca i Parcerisa.

 - Impulsarem el desenvolupament del planejament de la Magòria, dels 
 equipaments esportius, sociosanitaris i residencials, cercant els màxims 
 consensos veïnals possibles.

 - Consolidarem el bus 91 amb unes freqüències raonables i un itinerari adaptat a  
 les necessitats de les persones usuàries.

HOSTAFRANCS

En els últims anys la zona sud del barri, la més propera a la Gran Via, ha tingut un 
procés de degradació preocupant. Els reptes de futur del barri passen per regenerar 
tota aquesta àrea, aprofitant que cal acabar l’obertura del carrer Diputació i dotar-lo 
d’una nova centralitat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Impulsarem els equipaments que es derivin del Pla d’Equipaments i el procés  
 participatiu sobre els futurs usos de l’edifici del carrer Diputació.

 - Impulsarem el futur Institut-Escola a l’antiga Escola Sant Vicenç de Paül.

 - Reforçarem una nova centralitat al barri: la Rambla o Plaça Major 
 d’Hostafrancs, amb la pacificació del carrer Vilardell entre Moianès i Sant Roc.

 - Consolidarem les accions vinculades a la pacificació interna del barri, en el  
 marc de la superilla de Sants-Hostafrancs.

 - Estudiarem la possibilitat d’impulsar un pla integral de regeneració urbana a la  
 part sud del barri d’Hostafrancs. El pla haurà de preveure possibles revisions del  
 PERI, reformes al Mercat, Rrambla a Vilardell, plaça Joan Corrades...
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SANTS-BADAL

Aquest és, potser, el barri més dens a nivell urbanístic, amb moltes illes de cases juntes 
i pocs espais oberts, un fet que dificulta la planificació dels equipaments necessaris 
per al barri, convertint-lo en el que té menys equipaments públics per habitant de la 
ciutat. Cal, per tant, fer un esforç per aprofitar els pocs espais de què disposa el barri 
per dotar-lo dels serveis necessaris.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Executarem la reforma en curs de la plaça de l’Olivereta.

 - Desenvoluparem els equipaments pendents en el Pla Joan de Sada: pista 
 poliesportiva, escola bressol i casal de barri.

 - Vetllarem pel servei de mobilitat en connexió del nou CAP de Roger amb les  
 zones més distants del barri.

 - Reforçarem la seguretat al barri en les zones properes als Jardins de la Rambla  
 de Sants, i vetllarem pel bon ús i el civisme en aquest espai.

 - Crearem un nou eix ciclista que connecti l’Eixample amb Badal.

LA MARINA

La Marina és un conglomerat de barris amb forta personalitat cadascun d’ells, però 
també és dels llocs de la ciutat on la crisi ha fet més estralls i on hi ha un elevat índex 
d’atur. Les noves reurbanitzacions pendents a la Marina del Prat Vermell són una opor-
tunitat per donar una empenta a aquesta zona de la ciutat que ha quedat una mica 
aïllada de la resta encerclada entre Montjuïc i la Gran Via. La Marina necessita un nou 
impuls que cohesioni i revitalitzi el barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Desenvoluparem el poliesportiu de l’Energia, amb l’impuls de la segona fase,  
 que inclogui la construcció de la piscina.

 - Planificarem i fixarem les prioritats dels nous equipaments i el 
 desenvolupament urbanístic a la Marina del Prat Vermell.
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 - Donarem suport a les entitats que treballen als barris per poder dinamitzar el  
 teixit associatiu. En aquesta línia, volem donar impuls a la recerca del millor   
 emplaçament per a un Hotel d’Entitats de la Marina.

 - Acabarem d’impulsar la nova línia de bus que connecti la Marina amb el front  
 marítim pel centre de la ciutat i fins al Fòrum.

 - Reforçarem l’atenció als veïns en risc de desnonament.

 - Donarem sortida i execució al projecte del Centre d’Atenció Integral del carrer  
 del Foc.



28

La diversitat dels tres barris de les Corts és una oportunitat per poder treballar solu-
cions de proximitat amb els veïns i veïnes per fer de les Corts un districte millor. Els 
grans projectes són importants, però, per afrontar problemes com el preu de l’habi-
tatge, l’elevada contaminació, la mobilitat... que també adquireixen molta rellevància, 
calen mesures de proximitat que el Districte ha de prendre conjuntament amb el teixit 
associatiu i els veïns i veïnes de les Corts. La presència d’un teixit associatiu import-
ant, d’un teixit comercial de proximitat organitzat, de grans equipaments esportius, la 
presència de nombrosos equipaments educatius des d’escoles bressol a les universi-
tats, o el conjunt d’equipaments públics, han de ser actius que, amb un treball en xarxa 
amb el Govern del Districte i els veïns i veïnes, serveixin per millorar els barris i la vida 
dels cortsencs i cortsenques.

Malgrat això, la manca d’oportunitats d’emancipació per a les persones joves i les pos-
sibilitats de veïns i veïnes de seguir al barri és el principal problema de les Corts. Les 
darreres promocions d’habitatges de protecció oficial construïdes al districte són de 
l’any 2007, i el parc públic és clarament insuficient. També cal tenir en compte que les 
Corts és el districte amb més percentatge de persones majors de 65 anys respecte al 
total, fet que també ens ha de fer reflexionar sobre com han de ser els barris per aquest 
col·lectiu tan divers.

Tot això ens ha d’esperonar a treballar el dia a dia dels nostres barris de forma conjunta 
amb els cortsencs i cortsenques, per evitar la presa de decisions sense consens veïnal, 
com poden ser aquelles relacionades amb la mobilitat, especialment la implantació 
de les darreres fases de xarxa ortogonal o la implantació de la xarxa de carrils bici, la 
gestió dels canvis en el mapa escolar del districte o la manca de claredat en qüestions 
urbanístiques.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Impulsarem un corredor verd que uneixi l’Hospitalet per Can Rigalt, Collserola  
 i el districte de Sants-Montjuïc, aprofitant les 32 hectàrees d’espai verd 
 generades a l’entorn del Camp Nou, amb l’aprovació de l’Espai Barça i 
 l’existència d’altres espais verds, com el Parc de Cervantes, els Jardins del 
 Palau de Pedralbes, el Recinte de la Maternitat o els Jardins de Bacardí.

 - Fomentarem la distinció de qualitat del petit comerç del districte mitjançant  
 el foment d’una cultura del consum responsable, de proximitat i saludable, en 
 estreta col·laboració amb les associacions de comerciants del districte. Entre 

4. Les Corts
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 altres mesures, fomentarem iniciatives emprenedores de joves en el marc de  
 l’economia de proximitat, i editarem unes guies conjuntament amb els 
 establiments turístics del districte, el Futbol Club Barcelona i el Monestir de   
 Pedralbes per fomentar el comerç de proximitat entre els turistes que visiten 
 les Corts.

 - Liderarem, conjuntament amb entitats i col·lectius del districte, les 
 negociacions per garantir la construcció de la Residència de Gent Gran del 
 carrer Benavent, la Llar Residència de Persones amb Discapacitat, l’ús ciutadà 
 de l’equipament de Telefònica del carrer Burdeus i la cessió a la ciutat dels 
 equipaments militars i de la Guàrdia Civil al districte, posant especial èmfasi en
 la recuperació de la Caserna del Bruc per a la ciutat.

 - Seguirem apostant per l’Espai d’Inclusió, punt de trobada entre agents 
 diversos que té per objectiu millorar la inclusió social de les persones amb 
 discapacitat, per garantir un contacte entre administracions, entitats de 
 persones amb discapacitat, entitats del Tercer Sector i agents econòmics i de
 coneixement perquè anualment es tirin endavant projectes que millorin la 
 inclusió de les persones amb discapacitat al districte i a la resta de la ciutat.

 - Ampliarem l’oferta d’escoles bressol municipals al districte amb la construcció 
 d’una escola bressol municipal a l’àmbit de la Colònia Castells, i debatrem amb 
 veïns i veïnes la necessitat d’obrir una altra escola bressol municipal a Can 
 Rosés. També treballarem perquè en el barri de la Maternitat i Sant Ramon s’hi 
 pugui construir una altra escola bressol municipal.

 - Obrirem els centres a les entitats, i garantirem pressupostàriament ajudes als 
 centres que apostin encara més per tirar endavant projectes conjunts a nivell 
 cultural o social amb entitats arrelades als barris. També potenciarem el Consell 
 Escolar del Districte com a punt de trobada entre centres educatius, les AFA, el 
 teixit associatiu del districte, com, per exemple, caus i esplais i colles de cultura 
 popular per dissenyar projectes educatius transversals als barris del districte.

 - Revisarem els canvis introduïts en l’última fase d’implantació de la Nova Xarxa
 de Bus, per donar un servei de transport públic de qualitat a tots els veïns i 
 veïnes de les Corts. Farem canvis a la xarxa de transport públic per garantir 
 que l’alumnat dels barris de les Corts i Sant Ramon i la Maternitat es puguin 
 connectar amb les seves escoles i instituts amb un transport amb una 
 freqüència màxima de 10 minuts en hores d’entrada i sortida. També revisarem 
 els punts més complexos en la implantació del carril bici per millorar la 
 seguretat de vianants i ciclistes i garantir la continuïtat dels carrils cap a 
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 l’Hospitalet, i prioritzarem la semaforització de carrers on hi pugui haver més  
 intersecció entre diferents modes de transport.

 - Treballarem amb escoles d’art i la Facultat de Belles Arts de la Universitat de  
 Barcelona per fomentar l’exposició a la via pública de treballs i escultures de  
 qualitat. Volem fer de les Corts una gran galeria d’art al carrer conjuntament   
 amb projectes com la reproducció de pintures reconegudes mitjançant la   
 tècnica del graffiti als establiments comercials que així ho desitgin.

 - Obrirem un procés de debat amb la ciutadania i el teixit associatiu per 
 aconseguir recuperar a l’espai públic la memòria de la toponímia i dels 
 personatges que han escrit la història dels barris de les Corts. També 
 potenciarem les activitats de l’Arxiu Històric del Districte, recuperarem les 
 jornades de recerca històrica de les Corts i les seves publicacions, i 
 senyalitzarem punts d’interès històric amb elements visibles i emprarem les 
 TIC per a la difusió.

 - Garantirem la continuïtat durant tot l’any ajudant al finançament, la cerca de
 locals i facilitant la tasca de cerca de persones voluntàries, de totes aquelles
 iniciatives encaminades a la lluita contra la soledat de persones grans, 
 persones sense recursos o persones sense llar, com poden ser el projecte 
 Radars, Àpats en Companyia, menjadors socials, etc.

 - Reforçarem la presència d’agents cívics en els espais públics del districte, per 
 millorar la convivència entre totes les persones usuàries, amb especial 
 incidència en aquells espais on tenen lloc diferents activitats de caire lúdic, 
 d’oci, esportives, etc.

LES CORTS

El barri de les Corts és el nucli del districte. La presència de dues àrees diferencia-
des –l’antic poble de les Corts i la zona més moderna– també marca la idiosincràsia 
d’aquest barri. També és el barri més densament poblat del districte i amb una presèn-
cia important de comerç. La mobilitat, l’espai públic o els equipaments són elements 
importants a l’hora de definir un barri amb una millor qualitat de vida per als veïns i 
veïnes. 
 
PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Planificarem amb veïns i veïnes les darreres etapes del projecte urbanístic, i
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 impulsarem la construcció de gairebé 300 habitatges d’impuls i titularitat 
 pública que formaran part de la Borsa d’Habitatge Social de Barcelona, en el 
 marc del Pla Urbanístic de la Colònia Castells.

 - Apostarem perquè l’actual Escola Ausiàs March esdevingui, conjuntament amb
 altres centres de proximitat, un projecte d’institut escola que garanteixi una 
 continuïtat de projecte en l’escola pública durant tota l’educació obligatòria.

 - Finalitzarem la construcció del nou Espai Jove de les Corts, i en consensuarem  
 el model de gestió amb la Plataforma Infantil i Juvenil.

 - Impulsarem un acord entre la Fundació Sant Josep Oriol i la Generalitat per  
 què la majoria de places de la nova Residència de Gent Gran del carrer Remei  
 siguin en condicions de plaça pública, ja sigui amb el sistema de prestació 
 vinculada o de concert. En qualsevol cas, l’equipament que s’hi construeixi ha 
 de complir la normativa de protecció del patrimoni.

 - Aprofitarem el Monument a la Presó de les Dones de les Corts i el teixit 
 associatiu que hi ha al voltant per a generar projectes de recerca i difusió a 
 l’entorn de la realitat de repressió que van patir les preses polítiques 
 republicanes.
 

SANT RAMON I LA MATERNITAT

El barri de Sant Ramon i la Maternitat és un barri amb una important presència de zones 
verdes, amb un teixit associatiu consolidat i actiu i, sobretot, amb la presència de grans 
equipaments o espais, com el Camp Nou i la resta d’instal·lacions del Futbol Club Bar-
celona, Esports UB, el Club Turó, el Club de Polo, el Club Laietà, el Recinte de la Mater-
nitat, el Parc de Can Rigalt o la presència del Cementiri de les Corts i de les facultats i 
centres de recerca de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalun-
ya. Els reptes del barri se centren en la relació d’aquests grans equipaments i els veïns i 
veïnes, qüestions urbanístiques com el PERI Danubi o la relació entre el barri i la zona de 
l’Hospitalet.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Obrirem un procés de diàleg entre veïns i veïnes, entitats veïnals i propietaris, 
 tant d’habitatges com de la nau industrial, per trobar una sortida consensuada  
 que permeti, especialment, garantir el dret a l’habitatge de les famílies 
 afectades. Si escau, impulsarem la redacció d’un nou Pla Urbanístic que 
 substitueixi el del 2010.
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 - Treballarem amb l’Ajuntament de l’Hospitalet projectes conjunts de foment del  
 comerç de proximitat per garantir que la línia que separa els dos municipis no  
 suposi un canvi de polítiques entre una banda i l’altra. Per exemple, treballarem  
 per estendre a l’Hospitalet la prohibició de proliferació de botigues de records  
 que empobreix el teixit comercial de proximitat.

 - Impulsarem la construcció d’una Llar Residència de Persones amb Discapacitat 
 del sistema públic de protecció social en la ubicació consensuada entre el 
 Districte i les entitats, amb una dotació inicial de dotze places i l’objectiu que 
 finalment pugui arribar a tenir-ne vint-i-quatre. 

 - Estudiarem la viabilitat de retirar les places d’aparcament existents dins del 
 recinte mitjançant un acord amb BSM i el Futbol Club Barcelona perquè els 
 vehicles que actualment hi aparquen ho facin en l’aparcament del carrer 
 Menéndez i Pelayo o en el futur aparcament soterrat del nou Espai Barça.

 - Millorarem la neteja del Parc de Bacardí i dels Jardins del carrer Benavent per 
 garantir un espai públic de qualitat que fomenti un ús més intensiu de veïns i 
 veïnes. També reformarem l’àrea de gossos de Bacardí per adaptar-la a les 
 necessitats dels usuaris i usuàries i eliminar els elements existents perillosos.

 - Apostarem pel treball conjunt entre Associacions Veïnals, l’Associació de 
 Comerç 08028, el Futbol Club Barcelona, les diverses àrees de l’Ajuntament, la 
 Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per millorar la convivència al barri els dies 
 de partit al Camp Nou.

PEDRALBES

El barri de Pedralbes és el barri del districte amb menys densitat de població i amb un 
especial caire residencial. Un dels aspectes importants del barri és fomentar els espais 
de socialització dels veïns i veïnes i garantir que aquells elements amb pes específic 
al barri, com són el Monestir de Pedralbes, la presència d’un gran nombre d’escoles, 
la presència d’universitats o l’existència de la zona comercial del Mirall de Pedralbes, 
siguin elements dinamitzadors del barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Crearem un pol cultural al voltant del Monestir de Pedralbes que inclogui, entre  
 altres, la recuperació de la Casa Hurtado per als veïns i veïnes de Pedralbes.
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 - Executarem el projecte de millora de l’espai públic del Barri de la Mercè amb  
 diàleg i participació de l’Associació de Veïns del Barri de la Mercè.

 - Revisarem els recorreguts de la xarxa ortogonal d’autobús per garantir un   
 servei públic i de qualitat a totes les zones del barri.

 - Aprofitarem el projecte de nou Institut, fruit de la fusió de l’Institut Joan Boscà  
 i l’Institut Ausiàs March, per millorar l’oferta pública de formació professional i  
 de batxillerat al districte, oferint projectes d’innovació educativa.

 - Obrirem un procés amb totes les escoles presents al barri, independentment  
 de la seva titularitat, per millorar la seva relació amb el barri i garantir una 
 implicació dels centres amb l’entorn.

 - Potenciarem l’única zona comercial del barri de Pedralbes amb comerç de 
 proximitat, mitjançant campanyes a la resta del barri. També estudiarem la 
 viabilitat d’iniciar un projecte de repartiment a domicili, per millorar la relació 
 entre el comerç de proximitat i la resta del barri.



34

Sarrià - Sant Gervasi se situa com el districte de Barcelona amb la renda per càpita 
més elevada, però alhora té tot de mancances estructurals que han de ser ateses. 
D’entre tots els factors que condicionen la situació del districte, n’hi ha tres d’evidents.

En primer lloc, la mobilitat, ja que el districte està envoltat i travessat per grans vies 
de la ciutat com la Diagonal, la Ronda del Mig i la de Dalt, la Via Augusta, els Túnels 
de Vallvidrera, però també les avingudes República Argentina i Foix o els carrers de 
Balmes, Aribau, Muntaner i Ganduxer. A més, és l’únic districte de la ciutat sense xarxa 
de metro, encara que aquesta mancança se supleixi parcialment amb els FGC.

La segona és que Sarrià -Sant Gervasi, més enllà de ser el tercer districte amb més 
població infantil de la ciutat, presenta la major densitat d’escoles de tot Europa; un fet 
que cal tenir present i que condiciona l’activitat a la zona, tant en horari previ a l’esco-
la, com extraescolar.

I, finalment, la muntanya. El Parc Natural de Collserola és un valor a preservar, i neces-
sitem que la ciutat miri la serralada sense maltractar-la. Cal prendre una decisió clara, 
conjuntament amb l’àrea metropolitana, per garantir el bon estat del Parc i la millora 
de qualitat de vida dels veïns que hi viuen.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Construirem i obrirem la Biblioteca de Sarrià, tal com està consensuat amb el  
 veïnat i el teixit associatiu del barri.

 - Generarem un espai de trobada amb el veïnat, les associacions i els partits   
 polítics, per abordar una solució conjunta a la situació dels habitatges afectats  
 pel Pla Parcial de les Planes. 

 - Complirem el Pla de Mobilitat del Districte, fent els ajustos necessaris i 
 valorant acuradament amb el veïnat la seva aplicació, per donar resposta a tots  
 els problemes relacionats amb la mobilitat.

 - Potenciarem els mercats i els eixos comercials del districte com a centres de  
 l’activitat comercial impulsors del comerç de proximitat.

 - Garantirem uns camins i entorns escolars segurs, pacificant-los i adequant-los  
 a les necessitats de l’alumnat.

5. Sarrià - Sant Gervasi
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 - Revisarem l’estat dels parcs del districte per establir unes prioritats de millora  
 en cadascun d’ells.

 - Impulsarem, conjuntament amb el teixit associatiu dels barris, les festes 
 majors del districte.

 - Analitzarem, en el marc d’un Pla d’Equipaments del Districte, quina és la 
 situació actual, quines mancances hi ha i de quins espais es disposa, amb 
 l’objectiu de fer una previsió d’execució d’equipaments del districte. En 
 especial, és necessari un impuls en escoles bressol, casals de gent gran i espais  
 per a joves.

 - Donarem un impuls a les obres de la L9 per suplir part de les mancances que té  
 actualment el districte en matèria de mobilitat.

 - Garantirem que els veïns de Sant Gervasi i del Farró arriben al CAP Adrià amb  
 un bus del barri.

EL PUTXET-FARRÓ

El barri del Putxet i el Farró es divideix en dos nuclis clars: el Farró, per sota de Gener-
al Mitre, on es concentra l’activitat comercial i envoltat de vies principals, i el Putxet, 
al nord, amb unes condicions orogràfiques derivades del turó que li dona nom i amb 
carrers d’alt pendent i voreres estretes. A més, aquí hi ha diversos carrers –Pàdua, Bal-
lester, Craywinkel o Bertran– que són utilitzats com a via alternativa per connectar vies 
principals de la ciutat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Replantejarem l’Avinguda República Argentina donant continuïtat a la reforma  
 feta a l’antiga avinguda del Príncep d’Astúries, actual Riera de Cassoles, per   
 ampliar voreres i reduir els problemes de mobilitat existents.

 - Finalitzarem l’adequació dels entorns de Vil·la Urània, per garantir 
 l’equipament com a punt de trobada del teixit associatiu i veïnal de la zona.

 - Estudiarem l’adquisició i usos de la Casa Tosquella i l’adequació de tot 
 l’equipament de Manacor 1, per disposar de nous equipaments a la zona.

 - Millorarem el Parc del Putxet en aquelles zones que estan més malmeses, i 
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 valorarem la distribució d’espais amb l’objectiu de dignificar-lo i que sigui un 
 espai de trobada veïnal i associativa.

 - Donarem un impuls comercial al barri, apostant pel comerç de proximitat i   
 dotant de vida les places.

SANT GERVASI-GALVANY

El barri de Sant Gervasi - Galvany es pot diferenciar en dos sectors amb personalitat 
molt diferent: el sud, on es concentra la major part de l’activitat comercial i econòmica 
del barri, però sense cap equipament per al veïnat, i la part de sobre la Via Augusta, 
més residencial i amb una activitat comercial més descentralitzada, però amb dos eq-
uipaments. El barri es veu afectat pel pas de vies principals de la ciutat que s’utilitzen 
per connectar amb entrades i sortides de Barcelona.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Estudiarem la ubicació i l’obertura d’una escola bressol al barri.

 - Garantirem l’obertura total de la finca Muñoz-Ramonet, amb un equipament a  
 disposició del teixit associatiu i veïnal.

 - Potenciarem el Mercat de Galvany, adequant els seus entorns i pacificant la  
 zona, apostant, així, pel comerç de proximitat.

 - Adequarem el Turó Park, l’Avinguda Pau Casals i l’àrea de Piscines i Esports,  
 generant una zona verda que afavoreixi el passeig per la zona.

 - Adequarem la finca de Can Ferrer i estudiarem l’adquisició de Can Ripoll, per  
 obrir equipaments al barri que cobreixin les demandes veïnals i associatives.

SANT GERVASI - BONANOVA

El barri de Sant Gervasi - Bonanova concentra gran part de l’activitat escolar i hospi-
talària del districte (un 24% i un 33%, respectivament). La zona de sobre la Ronda de 
Dalt té una configuració de barri de muntanya, i la de sota del Passeig de la Bonanova, 
una trama urbana molt similar a la de Galvany. Al mig hi ha una zona molt residencial on 
també es concentra la major densitat d’escoles i centres hospitalaris de Barcelona.
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PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Generarem àrees pacificades, amb voreres amples, sense motos i amb 
 disminució de la velocitat.

 - Reformarem el carrer Balmes, en el tram previst entre la Plaça Molina i la Plaça  
 Joaquim Folguera, i planificarem el darrer tram fins a la Plaça Kennedy.

 - Donarem un impuls comercial al barri, potenciant el comerç de proximitat i fent  
 del Mercat el nucli comercial de la zona.

 - Pacificarem els entorns de Vil·la Florida i de la Biblioteca Joan Maragall, 
 generant conjuntament amb la Plaça Bonanova un punt de trobada veïnal i 
 associativa.

 - Dignificarem l’avinguda del Tibidabo amb millores a l’espai públic, posant en  
 valor les cases patrimonials i recuperant el Tramvia Blau.

LES TRES TORRES

El barri de les Tres Torres és un barri molt residencial que concentra gran part de la 
seva activitat comercial al voltant del Mercat. Envoltat de carrers com la Via Augusta o 
la Ronda de Dalt, s’utilitzen com a bypass els carrers Anglí, Calatrava, Iradier i Escoles 
Pies.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Adequarem els entorns del Mercat de les Tres Torres, per fer-lo el gran 
 epicentre comercial del barri.

 - Garantirem l’obertura d’un equipament a la finca del carrer Dalmases,  
 consensuant-ne l’ús amb el veïnat i teixit associatiu.

 - Farem de la Biblioteca Clarà un dels centres de trobada veïnal i associativa,  
 adequant els horaris a les necessitats del barri i aprofitant el pati.

 - Pacificarem carrers com Escoles Pies, Anglí, Iradier o Calatrava, perquè deixin  
 de ser utilitzats com a dreceres entre Via Augusta i Ronda de Dalt.

 - Adequarem les voreres de Via Augusta i dels principals carrers del barri per  
 generar camins i entorns escolars segurs.



38

SARRIÀ

El barri de Sarrià és un dels barris històrics de la ciutat. Conserva un nucli antic on es 
concentra la major part de l’activitat comercial i associativa. Té una part nord, sobre la 
Ronda de Dalt, que es comporta de forma similar a la de la Bonanova, i una part central, 
on es concentren equipaments escolars però que disposa d’entorns poc caminables, 
amb voreres petites i mobilitat d’entrada o sortida de la ciutat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reformarem la totalitat del carrer Major de Sarrià, pacificant la zona i ampliant  
 les voreres, fins al carrer de General Vives.

 - Reformarem i posarem a disposició veïnal les casetes de l’Hort de la Vila.

 - Adequarem i garantirem el verd al Parc de l’Oreneta i el Bosc de Can 
 Sentmenat, consolidant així aquest pulmó verd de la zona.

 - Potenciarem el Mercat de Sarrià, arranjant els seus entorns i consolidant l’Eix  
 de Sarrià com a epicentre comercial del barri.

 - Recuperarem la totalitat de Can Ponsic i decidirem, conjuntament amb el   
 veïnat, els usos culturals que s’hi donaran.

VALLVIDRERA, TIBIDABO i LES PLANES

El barri de Vallvidrera,  Tibidabo i les Planes té una configuració de barri de muntanya 
amb carrers estrets amb forts pendents i en molts casos sense voreres. Els diferents 
nuclis urbans no estan ben interconnectats i això provoca problemes de mobilitat i 
seguretat. A més, el Tibidabo concentra l’atractiu del Parc del Tibidabo però també els 
problemes que se’n deriven. La situació radicalment diferent del barri respecte de la 
resta del districte fa que s’hagi d’abordar d’una altra manera. 

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reformarem l’antic Mercat de Vallvidrera i el posarem a disposició del teixit  
 associatiu i veïnal.

 - Impulsarem un espai o un equipament per desenvolupar-hi activitats 
 esportives.
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 - Estudiarem la compra de l’antic Hotel Buenos Aires per destinar-lo a usos   
 veïnals o a habitatge social

 - Impulsarem la millora dels serveis sanitaris del barri revisant els horaris del  
 Centre d’Atenció Primària (CAP).

 - Revisarem el compliment del Pla de Futur 2010-2020 i l’actualitzarem, 
 calendaritzant les prioritats.
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Els darrers anys, el districte de Gràcia ha continuat amb dues dinàmiques diferencia-
des: mentre els barris sud (Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot - Gràcia Nova) segueixen 
una tendència d’incorporació a dinàmiques del centre de Barcelona, els barris nord (la 
Salut, el Coll i Vallcarca-Penitents) la segueixen de transformació en barris dormitori. 
La Vila de Gràcia i la Salut han rebut fluxos de turisme sense precedents i, més enllà 
dels efectes positius que comporti l’arribada de visitants, el fenomen ha contribuït a 
accentuar-hi problemes ja existents: augment de preus d’habitatge, problemes de con-
vivència i existència d’un monocultiu comercial basat en la restauració i les botigues de 
records. Aquests cinc anys han estat clau també per a Vallcarca, que ha vist aprovada 
la modificació del Pla General Metropolità, després d’anys de lluita veïnal, modificació 
que obre la porta a una Vallcarca del veïnat i per al veïnat, lluny dels interessos especu-
ladors.

Des d’ERC-Gràcia, defensem un districte viu, divers, on tant graciencs i gracienques 
com visitants i nouvinguts tinguin espai. Els barris els fem les persones, i cal lluitar 
contra qualsevol temptativa de convertir en mercaderia el bé comú que la ciutadania 
ha creat durant dècades. Cal posar en valor i reivindicar la nostra riquesa urbanísti-
ca, natural i cultural, que ens fa ser un dels districtes més desitjats a nivell municipal, 
nacional i internacional. Siguem conscients del llegat que entomem i preparem-nos per 
als reptes que ens venen.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Realitzarem un seguiment del Pla d’Equipaments per assegurar-ne el 
 compliment apostant per la gestió cívica, si escau, com a model de gestió en 
 tots aquells equipaments de nova creació i en aquells on venci la concessió.

 - Augmentarem els pressupostos per al districte, per incrementar l’autonomia  
 en la prestació dels diferents serveis, alhora que augmentarem la partida
 destinada als pressupostos participatius.

 - Donarem especial importància a la convocatòria regular de consells 
 sectorials, i replantejarem el funcionament dels consells de barri per dotar-los 
 de contingut. Evitarem que aquests espais de participació esdevinguin canals 
 unidireccionals d’informació per part de l’Ajuntament.

 - Promourem sinergies entre l’educació formal i l’educació no formal. Mediarem  
 perquè l’educació en el lleure, l’esport base i els instituts i escoles puguin 

6. Gràcia
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 compartir serveis i espais, com, per exemple, equipaments esportius, per 
 ampliar-ne l’ús i aconseguir un major retorn social.

 - Augmentarem l’oferta educativa del districte, en especial pel que fa a escoles  
 bressol públiques. Buscarem la ubicació definitiva de l’Escola Teixidores i 
 iniciarem la construcció de l’Institut Vallcarca.

 - Dinamitzarem i crearem xarxes d’emprenedoria i innovació en l’àmbit gracienc,  
 posant especial èmfasi en l’artesania des de la perspectiva de l’economia social  
 i solidària.

 - Lluitarem per a l’ampliació de la catalogació i preservació del patrimoni 
 material, natural i cultural del districte. Utilitzarem eines digitals per 
 catalogar-lo i senyalitzar-lo, sempre comptant amb les entitats que treballen  
 en l’àmbit.

 - Augmentarem els recursos per a la inspecció i tancament dels pisos turístics  
 il·legals.

 - Implantarem tant el bicing mecànic com el bicing elèctric a barris nord, i 
 promourem l’ús de la bicicleta elèctrica com a eina de millora de l’accessibilitat  
 dels barris de muntanya.

 - Ampliarem la capacitat i la freqüència dels busos del barri, dels autobusos   
 convencionals i de la xarxa ortogonal, que donen servei a Barris Nord, en   
 especial els més freqüentats per turistes del Park Güell. Millorarem 
 l’accessibilitat per a PMR dels vehicles que presten servei a les línies de bus  
 del barri.

 - Elaborarem un pla de dinamització comercial a Barris Nord, alhora que 
 limitarem certs monocultius comercials (records, menjar per endur-se, etc.) que
 afecten tot el districte. Donarem suport als comerciants de Pi i Maragall i   
 l’Abaceria durant les obres de reforma de l’avinguda i el mercat.

 - Donarem suport real a les entitats esportives del districte. Mantindrem i 
 posarem al dia totes les instal·lacions de titularitat pública.

 - Inclourem la perspectiva de gènere en totes les reformes urbanístiques i  
 posarem especial èmfasi en totes aquelles millores en l’accessibilitat als barris  
 de muntanya (escales mecàniques, baranes, rampes, etc.) orientades a les 
 persones amb problemes de mobilitat.



42

VILA DE GRÀCIA

Els darrers anys, s’han agreujat els problemes tradicionals de creixement de preu del 
lloguer, s’ha deteriorament de la convivència i hi ha hagut una expansió de monocultius 
de restauració. A l’augment sense precedents de preus del lloguer provocat per l’atrac-
ció d’un barri ben valorat, el boom de pisos turístics i la manca endèmica de pisos de 
protecció, s’hi suma la tendència que l’està transformant en un dels centres d’oci més 
importants de la ciutat, provocant el canvi d’usos dels locals comercials d’un model de 
comerç de proximitat a un monocultiu de restauració,. i, a més fa empitjorar els prob-
lemes de soroll i convivència que duen el veïnat a una situació límit. Sent un barri en 
permanent transformació, ha de saber preservar els seus grans béns comuns: la vida 
associativa i la de barri, donant suport a allò que les sustenta: el comerç local, l’associ-
acionisme de barri, l’arrelament del veïnat i la confiança entre ells.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Impulsarem un pla específic per fomentar el silenci i millorar la convivència a  
 les places i els carrers de Gràcia.

 - Posarem en valor la tradició gitana del barri, comptant amb la comunitat per a  
 l’impuls de qualsevol projecte cultural amb aquest objectiu.

 - Fomentarem la participació dels nouvinguts al teixit associatiu del barri, en  
 especial de les comissions de festa major, com a eina de cohesió social i 
 preservació del bé comú.

 - Treballarem per recuperar i protegir les casetes del carrer Encarnació i 
 realitzarem un procés participatiu per determinar-ne l‘ús futur.

 - Respectarem i recuperarem els interiors d’illa com a pulmons verds del barri.

CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA

Amb un dèficit gran en educació (cap escola bressol tot i la densitat de població i 
moltes menys places escolars públiques de les necessàries), el barri està molt condi-
cionat per la presència de la caserna de la guàrdia civil en un espai destinat a equipa-
ments, que serien molt necessaris per al barri i el districte, especialment al Camp d’en 
Grassot, la part del barri amb més persones grans del districte i on n’hi ha més que vi-
uen soles, sobretot dones. Un barri molt dens de població amb força trànsit rodat, fruit 
de la continuïtat de la seva trama urbanística amb l’Eixample, i amb una comunicació 
poc fluïda amb la Vila de Gràcia, a la qual el CAP Claret també dona servei.
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PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Construirem d’una vegada per totes el Casal de Joves de Camp d’en 
 Grassot-Gràcia Nova.

 - Treballarem per convertir en equipament la caserna de la guàrdia civil.

 - Lluitarem per recuperar interiors d’illes per a la ciutadania.

 - Posarem nom de dones gracienques a les placetes triangulars sorgides de la  
 futura reforma de Pi i Maragall.

LA SALUT

El doble efecte pendents més turisme ha portat una desertització comercial i de 
serveis que fa que les persones hagin de desplaçar-se a altres barris amb més fre-
qüència, donant més rellevància al problema de mobilitat i accessibilitat. El transport 
públic, més enllà del que trobem a Travessera de Dalt, és insuficient en freqüèn-
cia i amplitud horària, i les deficiències en l’accessibilitat al barri (tant d’escales 
mecàniques i baranes, com del seu manteniment i senyalització) haurien de benefi-
ciar-se de la inversió de la ciutat, per mantenir i incrementar la font d’ingressos que és 
el turisme i que actualment no es veu revertir en el benestar dels barris, com la Salut, 
que en viu en primera persona les conseqüències.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Millorarem la freqüència del bus del barri 116 i n’impedirem l’ús amb 
 abonaments “Hola Barcelona”.

 - Promourem accions i activitats que permetin la reafirmació de la identitat del  
 barri, fent front a la turistificació de la zona, enfortint el teixit associatiu local.

 - Lluitarem per a la reconversió de les botigues de records en botigues de   
 comerç de barri, dins del marc del pla de dinamització comercial de Barris Nord.  
 Vetllarem perquè no s’obrin noves botigues d’aquest tipus, encobertes com a  
 gelateries o altres comerços.

 - Crearem una illa de vianants al barri de la Salut. Potenciarem l’entrada per la  
 carretera del Coll com a accés prioritari per al trànsit rodat, i pacificarem els  
 laterals de Travessera de Dalt en el tram soterrat.
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EL COLL

Condicionat pels forts desnivells i pendents, la desertització comercial i el fet que 
equipaments com el centre de serveis socials i el CAP tampoc són en el barri fan que el 
veïnat hagi de desplaçar-se constantment fora, la qual cosa comporta una major im-
portància del transport públic i el servei que dona. En aquest tema cal corregir algunes 
deficiències, i fa necessària també una visió especial de la mobilitat a peu.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Desenvoluparem la MPGM dels Tres Turons.

 - Recuperarem l’ús públic de la plaça Gibraltar fora de l’horari lectiu de l’Escola  
 Mare de Déu del Coll, i convertirem en plataforma única el tram del carrer Tirso  
 entre la plaça Gibraltar i la plaça de Grau Miró.

 - Potenciarem el Parc de la Creueta com a espai de convivència veïnal i de 
 manifestacions culturals, esportives i artístiques. Posarem en valor el patrimoni  
 històric i geològic de la pedrera, catalogant-la.

 - En el marc del pla de dinamització comercial de Barris Nord, realitzarem un  
 procés participatiu per recuperar l’antiga galeria d’alimentació del carrer 
 Móra d’Ebre.

VALLCARCA I ELS PENITENTS

En aquest barri extens i divers, Penitents és la part més costeruda, amb una realitat 
molt diferent per sobre i per sota de la Ronda de Dalt. La frontera física i psicològica 
que la Ronda suposa comporta tant problemes de connectivitat i mobilitat –agreujats 
amb el poquíssim transport públic que hi dona servei– com manca de teixit comercial 
per a la poca densitat de població sobre la Ronda. Mas Falcó, en canvi, que és absolu-
tament residencial, està més ben comunicat per la seva proximitat als eixos viaris prin-
cipals, tot i tampoc disposar de serveis ni de teixit comercial. En la zona del Viaducte 
que articula el barri entre les zones altes i costerudes, i la zona vall, és on es concentra 
gairebé tota l’activitat comercial; una zona molt més densa quant a població i amb 
grans edificis. És una gran oportunitat per al barri i el districte, per materialitzar el nou 
MPGM i definir un subbarri on convisqui el verd, l’habitatge i els serveis. Tenim el repte 
en els propers anys d’integrar els diferents projectes amb el pla urbanístic de la part 
baixa de l’avinguda.
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PROPOSTES PER AL BARRI:

 - En el marc del pla de dinamització comercial de Barris Nord, afavorirem la 
 continuïtat dels diferents projectes de mercat al carrer que dona a la placeta del  
 metro de Vallcarca.

 - Assegurarem la reconfiguració de les zones educatives de Barris Nord, una 
 vegada construït l’Institut Vallcarca, perquè aquest sigui l’institut de referència  
 de les escoles de la zona.

 - Garantirem un bon enllumenat de les voreres, i promourem altres elements   
 d’urbanisme amb perspectiva de gènere per augmentar la sensació de seguretat 
 al barri.

 - Estudiarem el cobriment de la Ronda de Dalt entre la Plaça Alfonso Comín i   
 l’Avinguda Vallcarca.
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Gran part del territori té forts desnivells que dificulten la mobilitat de la ciutadania. 
Això, sumat a el fet que l’índex d’envelliment és vint punts superior a la mitjana de la 
ciutat, fa que la mobilitat i accessibilitat sigui un dels principals reptes necessaris per 
poder garantir el dret a l’accessibilitat i a la mobilitat de tota la ciutadania i de tots els 
barris. Fet que, a més, es veu agreujat per un endarreriment històric quant a inversions, 
tant del govern municipal actual com dels anteriors, que és imprescindible revertir, 
prioritzant les actuacions en els barris nord per obrir la ciutat a la muntanya i començar 
la transformació que necessita Barcelona i el districte. La manca d’inversions també 
s’ha notat en la falta de nous equipaments planejats o la millora dels ja existents, que 
fa necessària l’avaluació de l’actual Pla d’equipaments del districte, per començar a 
treballar en un de nou, com més aviat millor, de forma consensuada i actualitzant les 
prioritats.

Totes aquestes actuacions que entenem que són prioritàries, i també d’altres, cal que 
estiguin treballades conjuntament entre veïnat i Administració. El projecte repub-
licà per als nostres barris passa per la coproducció de les polítiques públiques on la 
ciutadania prengui decisions vinculants i marqui l’agenda pública i política del seu bar-
ri, el districte i la ciutat. Perquè, malgrat el que semblaven bones intencions de l’actual 
govern, no hem vist cap gran canvi significatiu en la forma de participar. S’han multipli-
cat els processos participatius, però no s’ha fet de manera efectiva. Aquests processos 
han estat bàsicament espais d’informació municipal de propostes ja treballades i molt 
avançades, sense que el veïnat pogués fer-hi modificacions substancials, marcar cal-
endari o decidir pressupost.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Farem realitat un corredor verd que vagi de Collserola fins al mar, travessant el  
 Districte, per garantir que la ciutat s’obre a la muntanya.

 - Avançarem en el cobriment de la Ronda de Dalt amb l’objectiu de desenvolupar  
 el passeig de la Vall d’Hebron com a eix cívic i un pol d’oportunitat econòmic,  
 esportiu i cultural dels barris nord.

 - Promourem la pràctica esportiva i l’activitat física, desenvolupant un Pla de  
 l’Esport al Districte que inclogui la millora i planificació de nous equipaments  
 per consolidar Horta-Guinardó com a pol d’atracció de salut i esport.

 - Desenvoluparem el Planejament vigent dels Tres Turons amb consens amb el  
 veïnat afectat i els barris de l’entorn.

7. Horta - Guinardó
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 - Aplicarem la perspectiva feminista en totes les actuacions a l’espai públic per  
 prevenir agressions als nostres barris.

 - Prioritzarem, conjuntament amb el veïnat de cada barri, les principals 
 actuacions en mobilitat i accessibilitat amb calendari i pressupost.

 - Rehabilitarem i adaptarem el bloc 17 de la Plaça Eivissa com a equipament   
 juvenil de gestió cívica.

 - Promourem la presència de cultura popular i tradicional per a les activitats   
 organitzades o finançades pel Districte.

 - En l’àmbit de l’educació, prioritzarem les escoles bressol per garantir la 
 igualtat d’oportunitats de la infància.

 - Impulsarem mesures d’ajut al comerç de proximitat, eixos comercials i 
 mercats.

GUINARDÓ

Es fa necessària l’actualització del Pla de mobilitat i accessibilitat, per prioritzar les ac-
tuacions en aquests àmbits, consensuades amb les associacions, entitats i veïnat. Els 
diferents eixos comercials del barri necessiten d’un impuls per reactivar l’activitat del 
comerç de proximitat, molt malmesa en els darrers anys per la crisi i la llarga durada de 
les obres del Mercat. 

I el Parc del Guinardó, gran pulmó natural del barri que necessita encara moltes mil-
lores i actuacions, i ha de ser més accessible al barri, serà una de les nostres prioritats.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Farem la reforma de Torre Garcini, ara que ja és propietat municipal, d’acord  
 amb els usos acordats i consensuats amb el veïnat i les entitats del barri.

 - Realitzarem un seguit de millores al Parc del Guinardó per millorar-ne els 
 accessos, el circuit esportiu, el mobiliari urbà i els serveis.

 - Explorarem les possibilitats amb la propietat per a assegurar que la finca del  
 carrer de l’Arc de Sant Martí amb el carrer de Comalada (Antiga Jungla) sigui un  
 equipament públic, o en sol·licitarem la cessió.
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 - Promourem l’adequació d’un dels pavellons del recinte modernista de Sant Pau  
 com a Hotel Entitats en l’àmbit de salut.

 - Impulsarem una gestió consensuada del Casal d’Entitats Mas Guinardó, més  
 eficient i oberta a les entitats, associacions i veïnat.

HORTA

La millora de l’accessibilitat i de l’espai públic ha de ser una prioritat del barri, especial-
ment a les zones on hi ha voreres malmeses i amb obstacles. Així mateix, cercarem la 
millor alternativa al barri per fer possible la construcció d’un aparcament molt necessa-
ri, consensuat amb les entitats i el veïnat, i continuarem amb la protecció del patrimoni 
del centre històric i d’aquelles edificacions amb valor històric i arquitectònic.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Impulsarem un projecte de reforma del Mercat d’Horta que preservi el seu 
 valor patrimonial i, alhora, s’adapti a les necessitats dels paradistes i al barri. 

 - Recuperarem la piscina descoberta al CEM Horta.

 - Durem a terme la rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs per a 
 adequar-lo com a equipament públic d’interès de ciutat (bé d’interès local), 
 i l’inclourem en els esdeveniments culturals de la ciutat, juntament amb el 
 Parc del Laberint, el jardí del qual rehabilitarem.

 - Prioritzarem la reforma i la definició de nous usos per al Velòdrom d’Horta.

 - Promourem la rehabilitació de les cases del carrer Aiguafreda, a partir del PMU  
 consensuat amb els veïns i veïnes, i dels seus horts i safarejos, i crearem un 
 espai d’interpretació de les bugaderes d’Horta, recuperant i arranjant la plaça 
 del mateix nom.
 

CARMEL

Els principals reptes urbanístics són la millora de la connectivitat i accessibilitat, 
avançant amb noves escales mecàniques, ascensors, reforma de voreres i elements 
arquitectònics que facilitin la mobilitat. La millora del parc d’habitatge també ha de ser 
una prioritat, ja que encara hi ha molt habitatge d’autoconstrucció i amb problemes 
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estructurals. Un altre repte és la millora de l’espai públic i la compra de sòl per a nous 
equipaments.

La MPGM del Carmel i entorns defineix bona part dels objectius a treballar dins del bar-
ri, i un d’ells és recuperar els Tres Turons com a gran zona verda de la ciutat: en partic-
ular, com es dibuixa la frontera entre el parc i el barri, cercant en paral·lel fórmules per 
anar guanyant espai verd i places de qualitat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reformarem la Rambla del Carmel d’acord amb les necessitats i els usos   
 consensuats amb el veïnat, comerciants i entitats, perquè realment sigui un eix  
 cívic i vertebrador del barri, donant prioritat als vianants.

 - Prioritzarem les actuacions que millorin l’accessibilitat al barri, amb noves 
 escales mecàniques i elements arquitectònics que facilitin la mobilitat. 

 - Iniciarem les actuacions prioritàries de la MPGM del Carmel.

 - Farem un pla de places i jardins específic per al barri per consensuar els usos  
 dels diferents espais públics i millorar la convivència entre els diferents usuaris.

 - Revisarem el Pla d’equipaments al barri tenint en compte les oportunitats que  
 ofereix la MPGM del Carmel.

BAIX GUINARDÓ

El Baix Guinardó disposa d’equipaments i serveis, com la biblioteca, el casal de gent 
gran o l’institut, i d’àmplies zones verdes, com els Jardins del Baix Guinardó o el Parc 
de les Aigües. Tanmateix, té encara reptes importants pendents, com poden ser la 
pacificació (milers de cotxes el travessen cada dia) i la recuperació i reivindicació del 
seu patrimoni i memòria històrica (com pot ser el cas del Torrent d’en Lligalbé, que s’ha 
perdut durant aquest mandat).

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Construirem una àrea d’esbarjo per a gossos als jardins d’Hiroshima, dignifi  
 cant l’espai, millorant-ne la neteja i garantint la convivència amb la resta 
 d’usuaris.
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 - Ampliarem la Biblioteca Mercè Rodoreda, i allargarem els horaris com a sala  
 d’estudi nocturna.

 - Urbanitzarem la part superior del pàrquing de la plaça de la Font Castellana.

 - Estudiarem la pacificació de certes zones del barri prioritzant l’ús del vianant.

 - Realitzarem, conjuntament amb les entitats, un estudi patrimonial i cultural  
 del barri, per promocionar-lo i donar-lo a conèixer.

LA TEIXONERA

La Teixonera és un dels barris del districte que està en evolució, principalment per 
l’augment dels preus del lloguer a la ciutat, que fa que parelles joves s’hi instal·lin. Això 
fa que les necessitats de la ciutadania vagin canviant i, per tant, també les necessitats 
d’espai i equipaments. L’anunci de la inclusió de la Teixonera en el Pla de Barris feia 
pensar que s’invertiria el que des de fa anys la ciutadania reclama; tanmateix, això no 
ha estat així. Per aquest motiu, cal apostar per la transformació, en sentit ampli, del 
barri, amb una mirada llarga i no només d’un mandat de quatre anys.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Invertirem el que calgui per dignificar i garantir l’espai esportiu de futbol i 
 rugbi, preservant el valor patrimonial i arquitectònic.

 - Farem realitat l’escola bressol del barri.

 - Posarem en marxa l’ascensor d’accés al Mercat de la Vall d’Hebron Teixonera.

 - Farem que l’espai per a les entitats de la bòbila sigui una realitat en el proper  
 mandat. 

 - Impulsarem la instal·lació d’un casal de joves autogestionat al barri.

CAN BARÓ

Can Baró ha estat, sense dubte, el barri més perjudicat d’aquest mandat municipal, 
i no només per la manca d’inversió en la reforma del casal de barri, sinó, sobretot, 
perquè la forma d’implementació de la nova xarxa de bus ha deixat sense servei a una 
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àmplia part de veïns i veïnes, que han vist com se’ls vulnerava el seu dret a la mobilitat 
i accessibilitat. El principal repte, doncs, ha de ser respecte a la mobilitat; aspecte que 
s’ha de treballar des de totes les administracions per garantir aquest dret, bo i ente-
nent que la L9 solucionaria gran part dels problemes. En definitiva, cal invertir a Can 
Baró tot el que aquest mandat s’ha deixat de fer, i anar més enllà per garantir la trans-
formació que el barri necessita.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reformarem el casal de Barri Pirineu i en garantirem la gestió cívica.
 - Impulsarem un Pla d’accessibilitat i mobilitat fixant-nos també en la millora de
 les voreres, i farem una plataforma única per guanyar zona veïnal al carrer 
 Alexandra de Torrellas.

 - Millorarem el planejament previst per modificar l’edificabilitat de la zona i 
 garantir el manteniment de la pista esportiva.

 - Posarem com a prioritat de l’Ajuntament, d’acord amb la Generalitat, acabar,  
 com més aviat millor, la parada de Metro de la L9 de la Plaça Sanllehí.

 - Realitzarem, conjuntament amb el teixit veïnal, un pla d’inversions a Can Baró,  
 amb calendari i pressupost per dur-lo a terme.

FONT D’EN FARGUES

L’ordenació del Parc dels Tres Turons és el projecte urbanístic de més complexi-
tat al barri, que queda afectat pel vessant nord del turó de la Rovira. Continua sent 
necessària una millora de l’accessibilitat, amb la construcció de noves escales 
mecàniques i la millora de l’espai públic en alguns dels carrers. També s’han de con-
sensuar amb el veïnat les millors solucions per pal·liar la manca d’aparcament en les 
diferents zones del barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Prioritzarem la reforma de la plaça de la Font d’en Fargues, segons el projecte  
 ja consensuat amb el veïnat.

 - Continuarem amb les actuacions necessàries per millorar l’accessibilitat, amb  
 noves escales mecàniques i elements arquitectònics que millorin la mobilitat. 
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 - Iniciarem les actuacions previstes en la MPGM dels Tres Turons.

 - Cercarem les millors alternatives per oferir més places d’aparcament al barri.

 - Intensificarem i millorarem els serveis de manteniment, neteja i 
 desbrossament al barri.

SANT GENÍS DELS AGUDELLS

La incorporació del Sant Genís al Pla de Barris feia esperar que la manca d’inversions 
durant els últims mandats es revertís des del primer moment, però no ha estat així. El 
barri segueix tenint moltes mancances que l’actual mandat ha continuat sense solu-
cionar, a més dels nous problemes que han sorgit, com el de la convivència i seguretat. 
Des de la perspectiva republicana, apostem per garantir la seguretat i convivència al 
barri perquè només així podrem garantir la llibertat i els drets de tota la ciutadania.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Garantirem la convivència i seguretat treballant amb la Guàrdia Urbana i els  
 Mossos, i també amb el veïnat afectat, les associacions i entitats del barri, i   
 apostant per la mediació sempre que sigui possible.

 - Realitzarem un estudi de mobilitat i accessibilitat establint un calendari i un  
 pressupost consensuat amb el teixit veïnal.

 - Farem realitat la connexió completa amb Montbau per l’Hospital de la Vall   
 d’Hebron, tal com preveu el pla de reforma de la ciutat sanitària, facilitant els  
 tràmits urbanístics per fer realitat el projecte del Departament de Salut.

 - Aproparem la muntanya a la ciutat fent que la ciutadania descobreixi 
 Collserola, sempre des del respecte a la natura.

MONTBAU

És el barri més envellit de Barcelona però, a la vegada, és un dels barris amb més vida 
associativa del districte, amb grups de joves i entitats actives. Cal, doncs, que l’Ad-
ministració municipal es posi al seu costat per a fer els canvis que Montbau necessi-
ta, principalment respecte a la mobilitat i accessibilitat de la majoria del veïnat, però 
també a nivell d’equipaments, per garantir que l’actual vida associativa no decreixi sinó 
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tot el contrari, que cada cop tingui més eines, sigui més forta i més majoritària. Aquí, 
el cobriment de la Ronda de Dalt genera una gran oportunitat per a Montbau, especial-
ment per tancar la ferida oberta que tenim just a les portes del barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Garantirem un Pla d’accessibilitat i mobilitat al barri amb calendari i pres  
 supost a executar en els propers quatre anys.

 - Impulsarem un casal cívic al barri per revertir el dèficit d’espais comunitaris.

 - Implementarem mesures per controlar la població de senglars i limitar el seu  
 accés als barris limítrofs amb el Parc.

 - Treballarem amb les administracions corresponents perquè l’Hospital de la   
 Vall d’Hebron s’obri a l’entorn i garantir la permeabilitat amb el barri. 

 - Garantirem un pla d’inversions, de ciutat o de districte, per a Montbau, amb  
 l’objectiu de revertir el gran dèficit històric d’inversions.

PARC DE LA VALL D’HEBRON

El Parc de la Vall d’Hebron és un dels barris amb més verd i menys densitat de població 
de tota la ciutat. Malauradament, aquesta situació no comporta una major vida co-
munitària, sinó que el fet d’estar envoltats de grans vials de cotxes junt amb la manca 
d’inversió pública des de les olimpíades han anat convertint el Parc de la Vall d’Hebron 
en el que s’anomena un barri dormitori. Cal revertir aquesta situació dràsticament, tre-
ballant conjuntament amb les entitats i veïnat de la zona per fer que els vianants guan-
yin espai públic, consensuant la construcció de nous espais i equipaments de barri, i 
amb el necessari cobriment de la Ronda de Dalt, perquè deixi de ser una ferida oberta 
en tota la zona. Aprofitarem la gran oportunitat que tenim de transformar la zona de la 
Vall d’Hebron en un nou pols d’atracció de ciutat especialitzat en la salut i l’esport.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Apostarem per fomentar el teixit comercial al barri.

 - Mirarem de pacificar carrers, amb l’objectiu de fomentar la vida veïnal i el teixit  
 comercial.
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 - Garantirem la instal·lació d’equipaments de barri amb l’objectiu d’augmentar  
 els usos comunitaris i la vida veïnal.

 - Estendrem l’àrea verda al barri per evitar que es converteixi en un park&ride en  
 superfície, i implementarem la zona 30.

 - Farem un pla per incentivar l’ús dels locals buits existents, amb l’objectiu de  
 donar cabuda a les necessitats d’espai de les entitats, i també per a aquelles  
 noves iniciatives empresarials amb valor afegit.

FONT DEL GOS

Les afectacions en l’àmbit del Parc de Collserola, on hi ha la Font del Gos, necessiten 
d’un consens i un treball conjunt de totes les administracions per cercar les millors 
solucions definitives a un problema que afecta els veïns i veïnes des de fa molts anys.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Establirem un marc de diàleg amb la Generalitat de Catalunya per donar 
 solucions definitives a les afectacions del barri de la Font del Gos, i 
 consensuarem amb els veïns i veïnes les actuacions d’arranjament i millora,   
 segons la nova normativa de protecció del Parc de Collserola.

 - Portarem a terme les millores necessàries al barri, que siguin compatibles amb  
 la convivència natural amb el Parc de Collserola.

 - Intensificarem i millorarem els serveis de manteniment, neteja i 
 desbrossament al barri.

 - Cercarem una solució compatible amb el Parc de Collserola perquè el bus de  
 barri doni el millor servei possible a totes les seves zones.

 - Intensificarem les actuacions de prevenció d’incendis i contenció dels 
 senglars, consensuades amb el Consorci del Parc de Collserola.

LA CLOTA

La MPGM de la Vall d’Hebron va preveure dos grans projectes urbanístics que afecten 
la totalitat del barri: la Clota Reordenació i la Clota Conservació (PMU-LCC/PMU-LCR). 
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La Clota Conservació s’ha d’acabar, ja que molts carrers encara necessiten arranja-
ments i millores. I la Clota Reordenació està en procés de modificació, per adaptar-se 
als usos consensuats amb el veïnat i la Junta de compensació. L’espai reservat per a 
zona verda (més del 50% del barri) és una de les reserves de verd més grans de la ciu-
tat.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Continuarem amb les actuacions consensuades amb el veïnat, del PMU de la  
 Clota Conservació.

 - Iniciarem el PMU de la Clota Reordenació, segons el resultat del procés 
 participatiu.

 - Col·laborarem en la cessió de l’espai perquè el nou CAP-CUAP sigui una 
 realitat, i ens assegurarem que tant l’equipament com els seus entorns donin 
 el millor servei al barri.

 - Intensificarem i millorarem els serveis de manteniment, neteja i 
 desbrossament al barri.

 - Cercarem nous usos consensuats per al camp de futbol fins a la concreció del  
 projecte final a l’espai on està situat.
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De Nou Barris és prou coneguda la situació de precarietat econòmica i laboral de la 
seva població, les greus dificultats d’accés a l’habitatge i el risc d’exclusió social per-
manent. Els barris amb renda més baixa de la ciutat, l’abandonament escolar més 
alt, la major precarietat en l’habitatge... són algunes de les enquestes negatives que 
tristament lidera. Tot i que va viure un gran impuls urbanístic amb la recuperació dels 
ajuntaments democràtics i fins al període postolímpic, passats els anys hi ha pendent 
l’estructuració urbanística de barris sencers, que afecta la seva dinàmica social; la 
solució del dèficit en determinats equipaments; l’estructuració d’unes instal·lacions 
culturals i esportives que donin sortida a les enormes inquietuds; la revitalització de 
l’indispensable comerç de proximitat; el combat contra l’afebliment de les xarxes co-
munitàries, que genera la sensació de pèrdua de qualitat en la convivència, cohesió o 
seguretat; i un nou impuls de renovació i millora del paisatge urbà.

Per a tot això, cal un sobreesforç important de suport als serveis públics: un sistema 
educatiu públic que garanteixi l’equitat real i efectiva per reactivar l’ascensor social; 
una atenció sanitària pública i de qualitat que atengui la necessitat de tots els veïns i 
veïnes; la millora de serveis com l’atenció a la salut mental; l’atenció a la gent gran; o 
la cobertura pública de centres educatius de 0 a 3 anys. I, com a base, el suport decidit 
perquè les nombrosíssimes entitats i associacions puguin dur a terme la seva tasca so-
cial i comunitària amb dignitat i esdevenir pal de paller de la convivència, de l’educació 
i corresponsabilització del jovent i del respecte mutu als barris.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Impulsarem un programa d’atracció de petita empresa i microempreses.

 - Implementarem un Pla d’impuls estratègic per a l’equitat en educació amb   
 sobredotacions en mitjans i recursos humans i un Pla especial d’obres i millores  
 a les escoles.

 - Desenvoluparem un Pla de construcció d’escoles bressol per estendre l’oferta  
 pública a tots els barris.

 - Farem un Pla d’espais per a les entitats del districte, que inclogui tant la cessió  
 de locals municipals com la cessió de locals privats amb incentius (com ara la  
 construcció de Casals d’Entitats, que acullin les entitats necessitades d’espais  
 per a les seves activitats).

8. Nou Barris
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 - Treballarem per un programa de potenciació del lleure formatiu associatiu (es 
 port, lleure, expressions artístiques i cultura popular).

 - Cobrirem el dèficit d’instal·lacions esportives de qualitat, tant per al seu ús  
 ciutadà com per part dels clubs i entitats associatives.

 - Crearem un equipament cultural de districte amb projecció de ciutat.

 - Revisarem la catalogació i protecció dels edificis i espais emblemàtics del  
 districte i també les mesures de preservació i difusió del patrimoni immaterial i  
 la memòria històrica.

 - Impulsarem una taula permanent de benestar animal i tinença responsable  
 d’animals, que sigui l’espai de trobada per definir consensos de barri i districte  
 en aquest tema.

VILAPICINA I TORRE LLOBETA

El barri de Vilapicina i Torre Llobeta és un dels que arrossega un dèficit en determinats 
equipaments i serveis: escola bressol pública, equipaments per a gent gran, espai per 
a les entitats i, al mateix temps, disposa d’algunes peces per definir, com ara Can Xirin-
goi, Petrarca/Duero o Escòcia/Antoni Costa.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Definirem els usos i equipaments definitius a Can Xiringoi, sense perdre el   
 caràcter de zona verda.

 - Remodelarem la Plaça de Can Sitjar a demanda i amb consens de veïnat i   
 comerciants, amb una millora general de la il·luminació.

 - Posarem en marxa l’escola bressol del barri.

 - Impulsarem un Casal d’Entitats amb espais d’ús permanent per a entitats 
 residents al barri.

 - Promourem l’acord amb la Generalitat per fer realitat la residència i centre de  
 dia de gent gran.
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TURÓ DE LA PEIRA

El Turó de la Peira ha viscut en els darrers anys tensions diverses relacionades amb 
qüestions de convivència, de petita delinqüència i amb els usos de l’espai públic. Com 
tots els barris, experimenta una crisi comercial i també un cert dèficit d’equipaments, 
alguns dels quals estan en procés de construcció.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reordenarem i millorem el Parc del Turó i el seu entorn. 

 - Farem un Pla especial de convivència al Turó.

 - Completarem els equipaments destinats a l’anomenada Illa Q (Aneto, 
 Besiberri, Montsant i Inca).

 - Reurbanitzarem el Passeig de la Peira.

 - Desenvoluparem un Pla de dinamització comercial del Turó.

CAN PEGUERA

Can Peguera és un barri singular, que està a l’expectativa de l’anomenat Pla de Futur, 
començat a definir en aquest mandat, però encallat per diferències amb el veïnat i les 
entitats.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Impulsarem i executarem el Pla de Futur del barri.

 - Condicionarem les pistes esportives de l’antiga escola.

 - Dotarem el barri d’una escola bressol (projectada a Can Carreras). 

 - Implantarem el model de gestió cívica al Casal d’Avis.

 - Impulsarem el projecte d’un casal de joves.
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PORTA

Porta arrossega des de sempre una manca d’estructuració urbana com a barri, abocat 
a les vies exteriors i manca d’un veritable eix o centre de la vida de barri. El projecte de 
l’Ateneu la Bòbila pot ser un punt generador d’aquesta centralitat al voltant de la Plaça 
Sóller. Ningú s’explica com el projecte megalòman del Parc Sóller ha passat per davant 
d’altres prioritats.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Impulsarem un Pla de reordenació urbanística integral de l’interior del barri.

 - Cercarem una solució definitiva a la situació dels solars del carrer Maladeta,  
 que el veïnat reclama com a no edificables i de caràcter públic.

 - Reconeixerem les instal·lacions del CP Alcúdia com a equipament 
 socioesportiu i hi realitzarem les millores oportunes.

 - Buscarem una solució definitiva al dèficit d’equipament de l’Escola Splai.

 - Catalogarem, salvaguardarem i definirem els usos de Can Valent.

GUINEUETA

El barri de la Guineueta ha comptat durant cert temps amb importants inversions de re-
urbanització, però alguns dels projectes queden indefinits, com ara la solució al Casal 
d’Avis i el projecte de la nova Parròquia de Sant Rafael.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Construirem un nou casal d’avis.

 - Definirem els usos de l’antic casal d’avis, amb preferència de projectes 
 d’entitats del mateix barri.

 - Buscarem solucions d’aparcament a la Rambla del Caçador (ja sigui soterrat 
 o àrea verda).

 - Executarem el projecte de rehabilitació de l’Església del Mental i el seu entorn,  
 i recuperarem els antics locals de la parròquia a Ca n’Amell Gran per a ús cívic.
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CANYELLES

El darrer impuls reurbanitzador al barri ha estat considerable, però resten pendents 
actuacions importants i continuen desatesos –com històricament ha passat– alguns 
sectors socials (és el cas de la gent gran) i activitats cíviques com les esportives i, en 
general, les associatives.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Construirem el nou poliesportiu d’Artesania sota la modalitat de gestió cívica.

 - Farem la cobertura lleugera de les pistes esportives de l’Escola Deià. 

 - Impulsarem el nou projecte de casal d’avis.

 - Acabarem el programa d’arranjaments de zones intermèdies dels blocs.

 - Donarem suport per dotar Can Masdeu d’un projecte social obert i transversal  
 al voltant de les activitats agroambientals i que inclogui la preservació i 
 recuperació del patrimoni.

PROSPERITAT

Atès que és un dels nuclis històrics del districte, experimenta una alta densitat urbana i 
un dèficit estructural d’espais lliures que permetin satisfer les diferents necessitats de 
les veïnes i veïns.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Executarem el projecte del nou casal de joves.

 - Definirem els usos i equipaments del solar de la Ideal Plàstica Flor, incloent-hi  
 un equipament cultural multifuncional de districte.

 - Remodelarem o construirem de nou el Poliesportiu del CEM Valldaura.

 - Projectarem una piscina pública.

 - Protegirem el patrimoni històric del barri.
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VERDUM

Després de la profunda renovació que va representar la substitució de les antigues 
Cases del Governador, la millora general del barri encara té assignatures pendents en 
l’àmbit social, ja sigui en qüestió de precarietat habitacional o econòmica, de convivèn-
cia i d’estructura associativa com de solució d’espais que encara són susceptibles de 
millora. La densitat del barri dificulta el desenvolupament d’iniciatives cíviques al barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Donarem suport institucional a la rehabilitació de l’edifici de l’Associació 
 Els Propis.

 - Habilitarem un equipament destinat a Espai de Salut Comunitària.

 - Instal·larem un parc infantil a la confluència de Via Favència amb Almagro.

 - Potenciarem l’ús prioritari de les instal·lacions esportives de Via Favència per 
 a clubs de Verdum, de Roquetes i de Canyelles.

ROQUETES

En els darrers anys, les entitats veïnals i associatives del barri de Roquetes han fet un 
intens i seriós treball de reflexió al voltant del futur del barri que convé tenir en compte 
a l’hora d’abordar les propostes que hi podem fer. Entre elles destaca resoldre de forma 
òptima el dèficit d’espais a disposició de les entitats i equipaments al barri, resoldre 
les dificultats endèmiques d’accessibilitat o dotar el barri d’elements de significació i 
autoestima.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Crearem d’un pol educatiu i cultural al voltant de l’Escola Antaviana i l’Ateneu  
 Popular, de forma que integri el nou casal de joves i espais d’ús comunitari i per  
 a entitats del barri.

 - Ampliarem el Centre Cívic Ton i Guida.

 - Millorarem els accessos mecànics al barri.

 - Impulsarem un Pla de dinamització de la plaça de Roquetes i de l’entorn urbà 
 i comercial.
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 - Habilitarem espais dignes i suficients per a gossos.

TRINITAT NOVA

El barri encara està immers en la profunda renovació d’habitatges i d’espais urbans que 
cal finalitzar atenent a les necessitats i demandes del veïnat, però també té necessitats 
d’espais multifuncionals que facin del barri un barri viu, amb mixtura de funcions, i amb 
els serveis necessaris i els espais adients per a la realització de projectes d’iniciativa 
cívica.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Estudiarem les possibilitats per dotar el barri d’un equipament poliesportiu   
 amb piscina.

 - Definirem per a usos cívics i amb el millor aprofitament els espais de l’antiga  
 Escola Benjamí.

 - Dotarem l’Associació ResCat d’un espai que reuneixi totes les condicions   
 necessàries per realitzar la seva tasca d’interès ciutadà.

 - Establirem un model consensuat per a l’aparcament al barri que inclogui la   
 recuperació dels aparcaments en desús i una zona exclusiva per a residents.

 - Recuperarem els elements patrimonials del cicle de l’aigua i en dinamitzarem  
 el coneixement i la connexió amb Collserola.

TORRE BARÓ

Torre Baró és un barri de condicions extremes (no només del barri sinó de la ciutat). 
L’estructuració física i social és encara –després dels anys- la màxima preocupació del 
seu veïnat. Cal poder fer arribar la igualtat en els serveis a una geografia dura i a unes 
condicions de vida lluny de les òptimes.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Instal·larem alguns dels serveis municipals de Zona Nord a Torre Baró. 
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 - Estudiarem l’habilitació d’una àrea poliesportiva.

 - Millorem l’habilitació d’espais per a gossos.

 - Potenciarem l’activitat turística per Collserola i pel cicle de l’Aigua.

CIUTAT MERIDIANA

Ciutat Meridiana necessita una estratègia per a sortir de la crisi habitacional i de totes 
les afectacions que aquesta ha produït sobre el veïnat i sobre els estructures socials 
del barri. A més, cal reforçar el suport a les múltiples iniciatives socials de tot tipus que 
hi sorgeixen, prioritzant l’estructuració de l’oferta de lleure i formativa infantil i juvenil 
al barri i, en general, a Zona Nord.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Revitalitzarem comercialment i social el Mercat de Núria.

 - Buscarem un nou espai per a ús de l’AVV i de diferents entitats del barri. 

 - Habilitarem el nou casal d’avis.

 - Treballarem en una solució definitiva del problema dels accessos mecànics 
 al barri.

 - Durem a terme un programa per habilitar ascensors en els blocs més alts.

VALLBONA

L’aïllament i el baix pes demogràfic caracteritzen aquest barri en constant reivindi-
cació, del qual resta pendent resoldre no només les comunicacions eficients, sinó 
també la dotació d’alguns equipaments i l’impuls de projectes que generin xarxa social 
al barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Rehabilitarem la Granja del Ritz.

 - Catalogarem els elements patrimonials.
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 - Farem un Casal de Joves per Zona Nord.

 - Recuperarem l’accés directe a l’estació de RENFE.

 - Impulsarem el projecte de recuperació del Rec Comtal.
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El Districte de Sant Andreu el conformen 148.000 persones i, encara al 2019, el dis-
tricte i els seus set barris estan en ple i evident procés de transformació social i ur-
banística. Grans projectes urbanístics, habitacionals i de mobilitat per desenvolupar, 
que conviuen amb la ferida a cel obert que suposen les eternitzades obres del Pla Sant 
Andreu-Sagrera, i que han de comportar canvis en major o menor mesura a tots els 
barris. El districte no es aliè al problema de l’augment del cost de l’habitatge i als prob-
lemes que se’n deriven, ni als problemes de mobilitat, de seguretat, dels pisos turístics 
i de la percepció negativa del turisme, de les terrasses, de l’ús de la via pública o dels 
manteniments de parcs i zones verdes. I continua patint grans desigualtats entre els 
seus barris, fet que comporta la necessitat de posar els mitjans necessaris per garantir 
l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tot el veïnat, a nivell assistencial, d’educació, 
social o d’oportunitats econòmiques.

Estem, doncs, davant d’un districte divers i heterogeni, on cal invertir decididament 
per, mes enllà de les necessitats bàsiques, donar impuls a un dels territoris de la ciutat 
amb més marge per créixer i més tasca per desenvolupar.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Desenvoluparem un pla d’equilibri i racionalització del mapa escolar amb 
 l’execució dels equipaments pendents (instituts triangle ferroviari, escola la  
 Maquinista, escola 30 passos, IES La Sagrera), l’ampliació de l’oferta 
 d’educació secundària i una clara aposta pels instituts escola i la innovació 
 pedagògica. Farem més accessibles les activitats extraescolars i d’educació en
 el lleure, potenciarem projectes com el +educació i crearem el +formació, 
 ampliant-lo a la secundària. Potenciarem cicles formatius o batxillerat amb els 
 programes de formació integral (PFI).

 - Transformarem i pacificarem l’avinguda Meridiana, de manera consensuada  
 amb els veïns i veïnes.

 - Revisarem el final d’execució de la pacificació de Gran de Sant Andreu per   
 harmonitzar la càrrega de nombre de vehicles arreu del districte.

 - Desplegarem tot de mesures pal·liatives a nivell urbanístic al llarg de la 
 trinxera del Pla Sant Andreu - Sagrera.

 - Promourem l’estudi i el debat de la mobilitat en superfície del districte per   
 fomentar la xarxa de transport públic, impulsant l’ús dels vehicles ecològics   
 i sostenibles (augmentant els punts de recàrrega), i també l’impacte ambiental  

9. Sant Andreu
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 de la Ronda Litoral i el nus de la Trinitat, i millorarem els accessos a la via verda  
 del Besòs des de tots els barris.

 - Incrementarem els recursos socials (pla d’emergència social) a la franja Besòs,  
 zona d’alt risc social, amb un pla d’inclusió social: coordinació de serveis 
 socials, educació, salut, habitatge i ocupació, vetllant per ampliar la cobertura  
 dels serveis socials bàsics i especialitzats per arribar a tots els barris per igual. 
 Augmentarem l’oferta pública d’atenció geriàtrica i millorarem la qualitat de   
 l‘oferta existent.

 - Impulsarem la millora dels serveis sanitaris a tots els barris. Vetllarem perquè  
 creixi el nombre de professionals i serveis dels equipaments sanitaris a mesura  
 que s’incrementi la població, i perquè no augmentin el nombre de pacients per  
 metge.

 - Fomentarem un espai singular per a les dones, com a centre de referència a  
 tota la ciutat, i impulsarem les polítiques de gènere.

 - Revisarem el pla de comerç per fomentar el de proximitat i qualitat a tots els  
 barris. El dinamitzarem com un dels eixos vertebradors dels barris i impulsarem  
 els eixos comercials i comerç associat senyalitzant-los, com farem amb els   
 punts de servei a la seva entrada i sortida. Defensarem i revitalitzarem l’espai  
 industrial del districte.

 - Impulsarem la diversificació de l’activitat econòmica per mantenir i augmentar  
 la dinàmica comercial de tots els barris. Fomentarem espais de economia social  
 i cooperativa (coworking) i captarem indústries culturals.

 - Fomentarem l’habitatge de serveis compartits per a la gent gran, famílies i   
 joventut, i promourem l’habitatge assistit per a gent gran. Implantarem les   
 diverses actuacions al districte de construcció de parc públic de lloguer 
 (Colorantes, la Sagrera, Casernes, Porta Trinitat i Trinitat Nord, Cases Barates), i
 vetllarem perquè l’increment d’edificació sigui proporcional als serveis 
 necessaris.

 - Incrementarem la seguretat millorant la gestió i l’eficiència dels recursos des  
 d’una visió integral, fomentant la implementació i desenvolupament de les   
 policies de barri i les polítiques de seguretat de proximitat , sempre des   
 de l‘òptica de la prevenció i la garantia del gaudi dels drets en convivència, i   
 promovent la presència d’agents cívics i educadors de carrer de manera 
 continuada en el temps.
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 - Crearem processos participatius reals, oberts, vinculants i amb diàleg amb 
 els responsables polítics. Aquests processos estaran relacionats amb temes de 
 barri i seran oberts tant a les entitats com a la ciutadania. Impulsarem i 
 millorarem els òrgans de participació existents, com els consells de barris i els
 consells de districtes.

 - Construirem els equipaments esportius pendents (pavellons Camp de la 
 Ferro, Torras i Bages, Piscina descoberta la Sagrera, Camp de Futbol Baró de 
 Viver, Poliesportiu Casernes, Centre esportiu Naus Carrer Espronceda, Antic 
 camp de Futbol Carrer Santander), i millorarem la gestió, l’impuls i la promoció 
 esportiva dels equipaments públics. Millorarem també l’oferta pública d’accés a
 l’esport, i garantirem que els recursos econòmics no siguin un impediment 
 perquè tota persona menor d’edat que ho desitgi tingui accés a la pràctica 
 d’esport.

 - Recuperarem i protegirem el patrimoni arquitectònic, cultural, memorial i 
 associatiu dels barris i el poble. Impulsarem i donarem suport als grups culturals
 de base i associatius. Fomentarem la creació i l’estudi d’experiències d’èxit en 
 el terreny cultural (Taller de Musics, Escola Municipal de Música, Viver de 
 projectes culturals en xarxa i Xarxa d’activitats culturals). Crearem una xarxa 
 que posi en contacte i fomenti el coneixement d’entitats de teatre i espectacles 
 culturals als barris. I, finalment, donarem impuls a la Comissió de Memòria 
 Històrica i a la implementació de polítiques públiques de memòria a tots els 
 barris i al poble.

TRINITAT VELLA

Trinitat Vella és un barri en constant configuració. Es caracteritza pel seu dinamisme 
social i associatiu, una densitat neta de població molt alta, un percentatge alt de po-
blació estrangera (28%), la població menys envellida del districte i, desgraciadament, 
l’índex d’atur més alt. Cal una forta aposta urbanística per tirar endavant els projectes 
de Porta Trinitat i Nord Trinitat, que vagi acompanyada d’un pla social que incorpori 
polítiques socials, educatives, d’integració i ocupació. El mandat 2019-23 és vital per 
a la transformació del barri i per vincular-lo al districte i a la ciutat, i també per cercar 
conjuntament amb el seu fort teixit associatiu un salt qualitatiu en la vida de les veïnes 
i els veïns, posant per fi punt i final als greuges d’inversió respecte a la resta de la ciu-
tat.



68

PROPOSTES PER AL BARRI

 - Treballarem en un Pla Integral de Barri per a la millora urbanística, d’habitatge,  
 del teixit associatiu i del comercial. Impulsarem l’execució del projecte Trinitat  
 Nord (zona presó), prioritzant l’habitatge dotacional i social, i executarem el 
 projecte Porta Trinitat (zona Plaça Andreu Abelló). Cercarem solucions pel 
 veïnat afectat dels “pisos del Patronat”.

 - Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps,  
 i les dotarem dels recursos necessaris per fer-les efectives. Incrementarem 
 la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió
 integral. Gestionarem seguretat i convivència de manera integral, dotant el barri
 de policia de proximitat, educadors de carrer i agents cívics.

 - Promourem el procés participatiu per a la reforma de la plaça Andreu Abelló. 

 - Potenciarem i dinamitzarem el Museu de l’Aigua.

 - Adequarem els accessos del barri al riu i impulsarem la via verda del Besòs.

 - Impulsarem la creació d’un casal per a joves per executar el Pla d’equipaments  
 juvenils de Barcelona 2008-2015, encara pendent, i proporcionarem un espai  
 adient a entitats que no en disposen (esplai del barri, formació d’adults, centre  
 de dia...).

 - Millorarem la connectivitat amb Barcelona i amb la resta del districte 
 replantejant les línies d’autobús.

 - Instarem les companyies elèctriques a soterrar les línies, i treballarem per   
 racionalitzar les subestacions existents.

 - Portarem a terme un estudi de l’impacte ambiental de la Ronda Litoral i el Nus  
 de la Trinitat, i restituirem tots els arbres retirats del Parc de la Trinitat per poder  
 ajudar a disminuir la contaminació i el soroll de la xarxa viària del voltant.

BARÓ DE VIVER

Caracteritzat pel baix volum de població (unes 2.500 persones) en una superfície peti-
ta, es tracta d’un barri geogràficament aïllat pel riu i les vies ràpides que l’envolten. És 
imperatiu que, d’una vegada per totes, es pugui sentir un barri més de Barcelona i no una 
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part més de la “ciutat oblidada”, amb un impuls tant des del punt de vista econòmic, 
com educatiu i social. Pendents de desplegar el camp de futbol com a espai vertebra-
dor per al jovent del barri, cal desplegar polítiques ambicioses d’ocupació, formació i 
educació que permetin aprofitar el dinamisme associatiu del barri en oportunitats per 
als seus veïns i veïnes.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Farem el camp de futbol.

 - Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps,  
 i les dotarem dels recursos necessaris per fer-les efectives. Incrementarem  
 la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió  
 integral. Gestionarem seguretat i convivència de manera integral, dotant el barri  
 de policia de proximitat, d’educadors de carrer i d’agents cívics, aprofitant el 
 trasllat de la Guàrdia Urbana al carrer Potosí.

 - Treballarem en un Pla Integral de barri per a la seva millora urbanística, 
 d’habitatge, del teixit associatiu i del comercial.

 - Ampliarem el pla de muntatge d’ascensors als edificis del barri, i també de les
 mesures pal·liatives que permetin que les persones amb problemes de mobilitat  
 puguin sortir al carrer.

 - Millorarem el transport públic i la connectivitat del barri.

 - Adequarem els accessos del barri al riu i impulsarem la via verda del Besòs.

 - Negociarem amb entitats bancàries la instal·lació d’un caixaer automàtic o   
 més.

EL BON PASTOR

És el barri més extens (188 hectàrees) però amb menys densitat de població, i que està 
en ple procés de configuració i transformació. Així, el desplegament de les darreres 
fases d’habitatge de les Cases Barates i els seus entorns continua essent un projecte 
vertebrador per al barri, que s’ha d’acompanyar del projecte de museïtzació i recu-
peració de la seva memòria. Juntament amb la protecció del sòl industrial, caldrà una 
clara aposta per un pla social transversal que inclogui aliances amb el polígon industri-
al i polítiques socials, educatives, formatives i ocupacionals per al barri.
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PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Finalitzarem el desplegament de la Tercera Fase de las Cases Barates, i la 
 construcció de la Quarta Fase, dignificant els entorns, inclosa la Llosa sobre 
 la Ronda.

 - Defensarem i reactivarem els polígons industrials del Bon Pastor. Establirem  
 lligams professionals amb els centres de formació del barri i del districte.

 - Estudiarem, conjuntament amb el barri, l’ús definitiu dels antics terrenys de la  
 Mercedes Benz i de l’antiga Casa Sanchis, mitjançant processos participatius  
 efectius.

 - Revisarem els usos del Parc de la Maquinista.

 - Adequarem els accessos del barri al riu i impulsarem la via verda del Besòs.

 - Implementarem un pla de mobilitat i connectivitat integral per a tot el barri,  
 amb especial atenció als entorns del Centre Comercial de la Maquinista.

 - Vetllarem perquè es construeixi l’escola de la Maquinista en el seu 
 emplaçament definitiu, i perquè l’Aula de Formació d’Adults esdevingui 
 Centre de Formació d’Adults.

 - Mantindrem les zones verdes existents al barri, en planificarem el
 desplegament de noves, i el desenvolupament d’un pla de manteniment i 
 arranjament de totes elles.

 - Impulsarem una modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per 
 desenvolupar el projecte d’espais poliesportius als espais de l’antic camp de 
 futbol del carrer Santander.

 - Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps,  
 i les dotarem dels recursos necessaris per fer-les efectives. Incrementarem   
 la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una   
 visió integral. Gestionarem seguretat i convivència de manera integral, dotant el  
 barri de policia de proximitat, d’educadors de carrer i d’agents cívics.

 - Portarem a terme un estudi de l’impacte ambiental de la Ronda Litoral i el Nus  
 de la Trinitat.



71

SANT ANDREU

L’antic poble de Sant Andreu de Palomar és la zona més poblada del districte (acumula 
el 40% de la població en un 28% de la superfície), i segueix afrontant el fet que està 
envoltat de “trinxeres” (a l’est les vies obertes del ferrocarril i l’AVE, a l‘oest la Meridi-
ana), un condicionant que no ha d’aturar la seva transformació ni el seu creixement, ara 
revifat per una nova bombolla immobiliària. Hem de ser capaços de dotar-lo de serveis 
dignes i de qualitat, en funció de les noves realitats que vivim, i assentar unes bases 
sòlides per solucionar la llarga llista de temes i problemes recurrents que pateix.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Promourem la construcció de l’Institut de secundària al Triangle Ferroviari, i 
 el dotarem de bons accessos des de Sant Andreu.

 - Executarem els equipaments a Casernes prioritzant les demandes de les 
 entitats veïnals: escola bressol, residència per a gent gran, habitatge social i  
 equipaments esportius, i alliberarem l’espai que ocupa l’Associació de 
 Legionarios.

 - Desenvoluparem i executarem el segon quinquenni del Pla de protecció del 
 nucli històric, per evitar l’especulació i protegir i conservar el patrimoni històric
 del poble. Recuperarem les cases del pont (Casa de l’Oficial) per a la ciutadania.

 - Vetllarem pel desenvolupament d’habitatge social a la zona de Colorantes.

 - Pacificarem la totalitat del carrer Gran de Sant Andreu des del Passeig de 
 Santa Coloma fins a Pare Manyanet.

 - Promourem la rehabilitació de la Capella del Sant Crist dels Segadors com a  
 símbol de la resistència popular del barri contra la injustícia.

 - Dins de l’estudi global de mobilitat del districte, farem especial atenció al nucli  
 històric del poble i als accessos del Centre Comercial la Maquinista.

 - Negociarem amb Renfe la cessió a l’Ajuntament de l’actual edifici de l’estació  
 de Sant Andreu Comtal i la millora d’accessos de Sant Andreu Arenal.

 - Executarem el projecte de reforma del Mercat de Sant Andreu.

 - Recuperarem la memòria del Rec Comtal.
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LA SAGRERA

Entre les inacabables obres del TAV i una Meridiana a punt de transformació, el que és 
el segon barri del districte pel que fa a població (amb un 20% del total) reclama un im-
puls clar i determinat per acabar amb una època d’“interinatge” i començar a viure un 
projecte de futur per al barri i els seus veïns i veïnes. La manca d’equipaments, educa-
tius i socials, pendents en molts casos de la futura estació i el Pla Sant Andreu-Sagre-
ra, no ha malmès la vida cultural i associativa del barri, amb espais referents de barri, 
districte i ciutat, que cal preservar i desenvolupar. Atès que continua sent un barri amb 
una cicatriu interior que costarà de tancar, caldrà un pla que minimitzi les molèsties i 
inconvenients i actuï en tots aquells punts i espais públics necessaris.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Farem realitat l’escola 30 Passos i l’Institut de la Sagrera, en la implementació  
 de la xarxa pública educativa.

 - Implementarem la tercera Fase del Parc Pegaso, i vehicularem la reforma
  integral del Parc.

 - Impulsarem el sector de les antigues instal·lacions esportives de l’Obra 
 Sindical d’Educació i Descans (conegudes com AISS), amb la construcció del  
 Pavelló, una piscina descoberta i una residència per la gent gran o habitatges  
 tutelats.

 - Rehabilitarem la Torre del Fang com a espai de recuperació de la història i el  
 patrimoni dels barris de l’entorn.

 - Reformarem la plaça Moragues i el carrer Pegàs.

 - Vetllarem per la protecció i desenvolupament, per la vida cultural al barri, dels  
 equipaments Nau Bòstik, Nau Ivanow i Espai 30.

 - Impulsarem la reforma de la Plaça Massades, tenint en compte les demandes  
 veïnals.

EL CONGRÉS I ELS INDIANS

Encara que en pocs anys el barri ha passat de ser un dels barris més envellits de la ciu-
tat a tenir un fort rejoveniment, aquest canvi no s’ha traslladat als seus espais públics. 
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Cal una aposta forta per acabar els equipaments pendents del Canòdrom i per la dina-
mització del comerç de proximitat i dels espais públics, que aporti vida al barri i trenqui 
la sensació d’abandonament i de barri dormitori. Aquesta serà la nostra eina per a la 
millora de la vida de les veïnes i veïns.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Desplegarem els equipaments del Canòdrom: construcció Pavelló, espai per a  
 joves i reforma de la plaça.

 - Executarem un pla d’arranjaments de la via pública i manteniments dels 
 parterres i zones verdes.

 - Desplegarem, amb la participació de les entitats del barri (especialment la   
 Unió de Botiguers Congrés-Indians), un pla de dinamització i suport al comerç  
 de proximitat que eviti el tancament progressiu de comerços i freni la 
 desertització comercial.

 - Elaborarem un Pla de mobilitat, transport públic i millora d’accessos i 
 connectivitat, i instarem la millora dels accessos de l’estació de Metro de 
 Maragall.

NAVAS

Es tracta d’un barri poc extens en superfície i amb els índexs més elevats de densitat 
de població del districte, i és, a més, el que presenta una població més envellida. El 
mandat 2019-23 serà un punt d’inflexió per a la transformació i modernització del barri, 
aprofitant la pacificació de la Meridiana, per cosir-lo i cohesionar-lo, per eliminar les 
diferències entre banda i banda de l’Avinguda i resoldre els dèficits històrics d’inversió 
que han marcat la vida del veïnat. Més enllà de trobar espais que permetin revertir la 
manca d’equipaments a sota la Meridiana, cal també un pla d’arranjament d’espais 
públics i desplegar una campanya sostinguda en el temps, de civisme i seguretat, amb 
especial atenció a la Plaça Ferran Reyes i els seus entorns.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps 
 i les dotarem dels recursos necessaris per fer-les efectives. Incrementarem
 la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió   
 integral. Gestionarem de manera integral la seguretat i convivència dotant el
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 barri de policia de proximitat, d’educadors de carrer i d’agents cívics. 
 Prioritzarem l’actuació a la plaça Ferran Reyes, on també millorarem la 
 il·luminació, la neteja i el sanejament.

 - Farem un pla d’arranjaments de la via pública i manteniments dels parteres i  
 zones verdes del barri.

 - Desplegarem un pla de dinamització i suport al comerç de proximitat per evitar  
 el tancament de comerços: més activitat al barri vol dir més qualitat de vida,  
 més cohesió veïnal i més seguretat.

 - Posarem a disposició del barri les naus del polígon industrial 
 Espronceda/Múrcia.

 - Estudiarem i promocionarem espais de lleure per a gossos.
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Amb els seus deu barris d’origen i història molt diversos, Sant Martí és el segon dis-
tricte més poblat de Barcelona, amb una tendència ascendent de creixement de la seva 
població que el situarà al capdavant de la ciutat en els propers lustres. Els reptes de 
mobilitat i urbanístics, amb grans obres al districte (Glòries, Sagrera, etc.) que afecten 
el conjunt de la ciutat, i les àmplies zones existents on es poden desenvolupar grans 
projectes urbans han esdevingut dos dels grans reptes d’un districte, on les desigual-
tats socials són també evidents. Les actuacions en la línia de reduir les desigualtats, en 
especial als barris de l’Eix Besòs, haurà de ser una de les prioritats a abordar per part 
del futur govern municipal.

PROPOSTES PER AL DISTRICTE:

 - Acordarem i executarem la unió de les dues xarxes de tramvia existents (Tram 
 Baix i TramBesòs) per l‘avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i  
 Glòries Catalanes, sempre que es garanteixi el retorn públic de la inversió.

 - Aplicarem en la seva totalitat el ‘Compromís per Glòries’ i finalitzarem les   
 obres previstes, garantint també tots els equipaments pactats.

 - Revisarem i modificarem el 22@ en la línia de generar barris amb mixtura   
 d’usos, vida veïnal i comercial.

 - Abordarem el creixement turístic des de l’òptica de l’habitatge, la 
 desertificació comercial i la precarietat laboral, aplicant polítiques correctores  
 del seu efecte als barris.

 - Reformarem de manera integral el carrer Cantàbria i fomentarem l’obertura de  
 nous comerços i l’economia social i solidària.

 - Farem realitat l’eix viari des de la zona del Fòrum a la Sagrera, i donarem 
 continuïtat al Bulevard de Sant Ramon de Penyafort amb la Via Trajana fins al  
 triangle de la Sagrera.

 - Revisarem la xarxa d’autobusos del districte i estudiarem la posada en marxa  
 de l’H18.

 - Farem un projecte de futur per a Can Ricart.

 - Estudiarem i aplicarem la implementació de l’Àrea Verda a la totalitat dels 
 barris del districte.

10. Sant Martí
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 - Prioritzarem la connexió de la L4 entre Sagrera i La Pau.

 - Al Polígon de la Verneda, executarem la reforma del pont de Santander, 
 iniciarem projectes de masoveria urbana en els locals buits, i prioritzarem 
 projectes artístics juvenils.

 - Garantirem la coordinació entre Sant Martí i Sant Andreu en totes les reformes  
 urbanístiques i construcció d’equipaments a l’entorn de la Sagrera, i també   
 l’acord d’anomenar l’estació com La Sagrera - Sant Martí.

 - Pel que fa al calendari festiu del districte, elaborarem un calendari anual 
 recurrent per facilitar la tramitació de permisos, reserves d’espais i ajuts.

EL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

Aquests són barris ja consolidats i amb un teixit social molt actiu; el Clot i el Camp de 
l’Arpa es consideren un únic barri. Requereixen de millores d’espais i afrontar reptes 
com el creixement del turisme i els seus efectes al barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Reformarem de manera integral els jardins de Can Miralletes i situarem 
 equipament a la masia.

 - Estudiarem fer per a vianants els cascs antics del Camp de l’Arpa i del Clot,  
 entre els carrers Bassols, Mallorca, Trinxant i Fresser.

 - Obrirem un Punt Verd al Camp de l’Arpa.

 - Dotarem d’un local l’Ateneu.

 - Implementarem mesures concretes per lluitar contra la massificació turística i  
 la gentrificació al barri.

 - Dignificarem el Parc del Clot tenint en compte la seva història i millorant el   
 manteniment, la salubritat i la zona d’esbarjo per a gossos. 

 - Desenvoluparem el Pla d’Usos del Carrer Rogent.
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EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU

Aquest barri engloba tres àrees molt diferenciades (el Parc, la Llacuna i la zona de 
Glòries). Presenta necessitats a les zones amb planejaments urbans pendents, i hi hs mil-
lores a fer en les zones ja consolidades.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Farem el projecte de reurbanització del Passeig Pujades.

 - Millorarem el manteniment i buscarem solucions per als Jardins de Miquel   
 Martí i Pol (Can Framis).

 - Farem els equipaments necessaris per a la gent gran del barri (residència,   
 pisos tutelats, centre de dia).

 - Obrirem una escola bressol municipal al barri.

 - Revisarem el 22@ al Parc i la Llacuna tenint en compte un augment d’habitatge  
 públic.

 - Reformarem Pere IV.

 - Posarem en marxa un poliesportiu públic a l’entorn de la Meridiana.

 - Reformarem el carrer Marina, atenent a les millores d’accessibilitat i en l’espai  
 públic.

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU

El barri va néixer fa 25 anys i mostra un alt grau de consolidació, amb algunes millores 
pendents, un envelliment incipient que cal abordar i reptes com el del turisme i el 22@.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Recuperarem la gestió pública del Centre de la Vila.

 - Obrirem la Plaça dels Campions al carrer arquitecte Sert i la integrarem-la en la  
 trama urbana de la ciutat.
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 - Treballarem en una línia de transport públic litoral (de Sant Martí a la Marina).

 - Dotarem el barri d’una residència de gent gran o de pisos tutelats.

 - Connectarem la xarxa de l’aigua de nivell freàtic per a reg del verd urbà 
 (interiors d’illa).

 - Remodelarem els Jardins de Carles I i n’estudiarem el tancament nocturn. 

 - Obrirem el Parc de la Ciutadella al barri de la Vila Olímpica.

 - Farem la nova sortida de l’estació de la L4 Ciutadella-Vila Olímpica, i en 
 garantirem l’accessibilitat.

EL POBLE NOU

El Poble Nou és un barri amb un llegat industrial molt rellevant i un gran teixit associ-
atiu. Presenta reptes en el desenvolupament del 22@, el turisme i la conservació del 
patrimoni.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Construirem el nou CEM Poblenou /Parc i Llacuna, traslladarem Can Felipa, i  
 definirem els nous usos dels espais alliberats i el sistema de gestió pública.

 - Impulsarem l’obertura de la segona bocana de metro de la L4 - Llacuna.

 - Reurbanitzarem la Plaça Julio González, fent-la accessible i transitable als   
 vianants en tots els sentits.

 - Impulsarem un projecte participatiu per a l’espai de l’antic transformador. 

 - Desenvoluparem el Pla d’usos a Pere IV i Rambla del Poblenou.

 - Reformarem els jardins i les zones infantils de Josep Trueta i Parc del 
 Poblenou.

 - Promourem la creació d’una fira de Nadal al Poblenou.
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DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLE NOU

És un barri de nova fornada. Ha d’afrontar els problemes de l’oci nocturn al Fòrum, la 
manca de manteniment d’espais i algunes urbanitzacions pendents, com la del Front 
Marítim o el triangle de Llull/Diagonal.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Crearem una taula permanent de treball, amb el veïnat, entitats i institucions  
 implicades, sobre els efectes per a la salut i les molèsties que ocasionen les  
 instal·lacions de sanejament d’aigües i gestió de residus metropolitans a 
 l’entorn del Fòrum i Sant Adrià de Besòs i Badalona (Compromís per la Zona   
 Fòrum / Comissió de seguiment de la Zona Fòrum).

 - Farem els jardins previstos a la plaça del carrer Rafael Campalans (García   
 Faria - Lope de Vega).

 - Dotarem d’un pla de manteniment i millora el Parc de Diagonal Mar (enllumenat  
 tipus E2, manteniment o reforma dels llacs i manteniment d’elements urbans). 

 - Urbanitzarem definitivament el Passeig Marítim entre Bac de Roda i Fòrum.

 - Recuperarem el recinte de Palo Alto per a usos ciutadans i l’obrirem des del  
 Passeig Taulat.

 - Impulsarem el comerç de proximitat i revaloritzarem les Galeries Montseny.

 - Dotarem el barri d’una escola bressol municipal.

 - Estudiarem la posada en marxa de l’H18 pel litoral.

EL BESÒS I EL MARESME

És un barri sorgit els anys 60 i 70, on encara hi ha espais en transformació. Té neces-
sitats de millora urbana, molt especialment en l’àmbit social i de la lluita contra les 
desigualtats.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Abordarem el problema de la contaminació acústica i l’incivisme de la zona del  
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 Fòrum amb mesures per pal·liar les molèsties i distribuir la càrrega d’oci i 
 concerts a altres espais de la ciutat.

 - Dotarem el barri dels equipaments necessaris que encara estan pendents 
 (Escola bressol, residència de gent gran o pisos tutelats, escola d’adults).

 - Reurbanitzarem de forma integral el triangle Diagonal-Llull-Prim millorant-ne  
 els espais existents.

 - Construirem la seu administrativa del districte i altres equipaments a l’antic  
 Cinema Pere IV.

 - Abordarem la reurbanització del carrer Maresme.

 - Farem les millores de manteniment oportunes dels diferents elements de la  
 Rambla Prim.

 - Impulsarem campanyes de civisme i convivència, i les dotarem dels recursos  
 necessaris per fer-les efectives.

 - Incrementarem la seguretat al barri, i millorarem el servei de neteja amb un pla  
 d’actuació específic.

 - Implantarem plans ocupacionals.

 - Crearem una Àrea de Rehabilitació Integral.

PROVENÇALS DEL POBLE NOU

És un barri en profunda transformació, amb un important patrimoni industrial i molts 
equipaments lligats a projectes urbans pendents. Un dels principals reptes és el 22@ i 
la generació d’un barri viu.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Abordarem un projecte integral de preservació del patrimoni industrial de Can  
 Ricart, integrant-hi part dels equipaments previstos al barri.

 - Farem millores en el mobiliari urbà al Parc Central del Poblenou, i replantejar 
 em la zona del ‘Pou del Món’.
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 - Estudiarem la creació d’un espai cobert i polivalent de grans dimensions per a  
 actes i activitats (festes, dinars, fires...).

 - Obrirem el carrer Cristóbal de Moura, entre Provençals i Selva de Mar, i el 
 carrer Marroc, entre Selva de Mar i Provençals, fent-lo plataforma única per a  
 vianants.

 - Abordarem la urbanització provisional de la zona entre els carrers Bilbao i Perú.

 - Executarem tasques de manteniment i replantejarem els actuals usos de l
 ’espai públic dels laterals de la Gran Via.

 - Destinarem l’Escocesa a entitats culturals.

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

És un barri que va néixer de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals; hi queden 
l’església i algunes masies. Actualment és un barri consolidat i presenta reptes com la 
Sagrera i la creació d’equipaments i reformes viàries.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Quant a l’Eix cultural de Sant Martí, definirem amb exactitud els usos de tots  
 els espais buits dels equipaments de l’eix format per la nova biblioteca García  
 Márquez, Centre Cívic Sant Martí, Auditori i Pere Calafell. En aquests usos, la  
 cultura ha de tenir un paper important, com els espais per al jovent. La prioritat  
 seran els espais compartits i no exclusius. Adequarem els entorns d’aquests   
 espais, sobretot Concili de Trento entre Treball i Selva de Mar.

 - Crearem un Espai Jove al barri, consensuant-ne la ubicació amb el moviment  
 associatiu juvenil, VERN i les associacions de veïns i veïnes. Aquest Espai Jove  
 ha de ser un referent i aconseguir, a curt termini, situar-se al nivell d’altres 
 equipaments juvenils com Boca Nord o Garcilaso.

 - Pel que fa al Parc de Sant Martí, després de la construcció de la zona d’esbarjo  
 per a gossos, abordarem les reformes que calen a tot el parc, garantirem que 
 aquesta reforma respecti el protagonisme de l’església de Sant Martí de   
 Provençals.
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 - Executarem el projecte de l’antiga escola Pere Calafell, garantint els fons 
 necessaris per a la realització de totes les fases del projecte.

 - Farem la reforma de la Plaça dels Porxos.

 - Prioritzarem el manteniment i la conservació del Parc Sant Martí i l’església  
 Sant Martí.

 - Farem un pla de mobilitat on s’avaluï la instal·lació de l’Àrea Verda.

LA VERNEDA I LA PAU

És un barri creat als anys 60 i 70 que afronta reptes tant urbanístics importants, espe-
cialment a l’entorn de la Sagrera i el Triangle Ferroviari, com en l’àmbit social i habita-
cional. Amb el Pla de Barris de la Verneda i el projecte COBEGA, la població augmen-
tarà considerablement en els propers anys i caldrà un pla d’equipaments global de 
barri.

PROPOSTES PER AL BARRI:

 - Ampliarem el CEM Verneda.

 - Augmentarem la freqüència de la línia d’autobús 136 o allargarem la V31 fins a  
 l’Hospital del Mar.

 - Farem un projecte de manteniment de Can Riera, sense esperar el pla Prim II.

 - Connectarem la Rambla Prim amb Sant Andreu (Pont de Santander).
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