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nota introductòria
Des del Casal de Barcelona Vella d'Esquerra Republicana de Catalunya ens plau de
fer-vos a mans la nostra proposta de programa electoral. Aquest programa és el
resultat de quatre anys de feina. Es tracta del recull de:
a) les mesures que al nostre parer, cal endegar des del Districte de Ciutat Vella per
tal d'abordar les principals problemàtiques que considerem afecten de manera més
urgent les veïnes i els veïns dels barris de la Barcelona Vella.
b) les propostes del nostre veïnat que hem compartit i a les que, mitjançant
diferents vies i canals, hem donat suport.
Aquest programa, però, no és encara llest.
Ens cal que la ciutadania el llegeixi, hi rumii i ens faci arribar els seus comentaris.
Et convidem, veïna o veí que lletreges aquestes breus ratlles, a donar-nos a
conèixer les teves opinions i aportacions. Com sempre fem a Esquerra, tant si hi
estem d'acord com si no us ho farem saber, amb el compromís de que, si
compartim parers, afegirem la teva opinió al nostre programa.
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Qualitat de l'espai públic
Mesures per assegurar l'aplicació del Pla d'Usos

•
•
•
•

Increment dels recursos tècnics i humans pels serveis d'inspecció.
Establiment de les prioritats d'inspecció: llicències (en els darrers 12 anys),
HUT, denúncies per mobbing immobiliari i vetlladors de restauració.
Increment dels recursos tècnics i humans dels serveis jurídics.
Creació d'un comissionat específic d'inspecció i compliment d'ordenances i
normatives municipals.

Urbanisme
• Promourem un urbanisme dels segle XXI, basat en les actuacions d'àmbit
més humà, buscant la conservació de la trama històrica i, al mateix temps,
la millora de la qualitat de vida del veïnat mitjançant l'adaptació del parc
d'habitatges a les condicions d'habitabilitat pròpies d'una ciutat socialment
avançada.
• Realització d'auditories sobre les actuacions que s'han portat a terme sota la
Llei de barris de Santa Caterina i de la Barceloneta.
• Es durà a terme un procés participatiu a l'entorn de la Llei de barris Raval.
Es faran públics els projectes i la seva dotació.
• Es crearà una comissió de treball de districte on puguin participar veïns i
entitats per tal de fer el seguiment de l'aplicació de la Llei de barris.
• Es crearà una Agència de Rehabilitació de Barcelona Vella districte
encarregada d'elaborar i executar un programa de rehabilitació del parc
d'habitatge anterior a 1950.
• S'elaborarà i es farà públic el cens de propietats de l'ajuntament al districte.
• S'elaborarà un cens de propietats del districte per tal de poder exercir de
manera efectiva el dret al tempteig i retracte.
• S'habilitarà un espai als serveis tècnics del districte per tal de que les
persones interessades puguin consultar els projectes que es trobin en
període d'exposició pública.
• Durem a terme un Procés Participatiu amb tots els afectats de la plaça Folch
i Torres per tal de dissenyar la plaça que li cal al veïnat.
• Derogarem la Mesura de Govern Agència Ciutat Vella.
• S'inspeccionarà els quinze darrers anys de funcionament del servei de
concessió de Cèdules d'habitabilitat.
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•
•

Es crearà una comissió de seguiment del nou redactat del PERI de la
Barceloneta amb participació de les entitats del barri i dels grups del Consell
plenari del districte de Ciutat Vella.
Es revisarà la planificació urbanística de la nova bocana del Port, comptant
amb la participació de les entitats del barri de la Barceloneta i de la confraria
de Pescadors.

Turisme

•
•
•
•
•

Es mantindrà la congelació de llicències per hotels, tal i com recull el Pla
d'Usos.
Els HUT il·legals seran objecte d'especial seguiment per tal d'aconseguir el
seu tancament en el termini més ràpid possible.
Promoció i defensa des del districte de l'establiment d'una taxa turística a la
ciutat de Barcelona.
Des del districte es promourà que una part dels fons recaptats d'aquesta
taxa siguin destinats al Districte de Ciutat Vella.
Endegarem un procés participatiu per tal que el veïnat del districte decideixi
en quines àrees i amb quines prioritats cal invertir els fons provinents de la
taxa turística.

Prevenció i Seguretat

•
•
•
•
•
•
•

•

Desplegament d'Educadors i d'Agents Cívics als barris del districte per tal
d'establir una xarxa de complicitats amb la realitat social dels nostres barris.
Millora de la coordinació dels cossos de seguretat (Mossos d'Esquadra,
Guàrdia Urbana i d'altres).
Reforç de la Junta de Seguretat del Districte amb la participació d'entitats
veïnals i de comerciants, representants polítics de tots els grups amb
representació al plenari de districte i dels educadors.
Reforçar el paper de la Guàrdia Urbana com policia administrativa.
Impulsar la policia de proximitat en tots els horaris.
Potenciar les patrulles mixtes Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.
Crearem de la Junta de Seguretat del Raval amb la participació d'entitats
veïnals i de comerciants, representants polítics de tots els grups amb
representació al plenari de districte, dels educadors i de representants dels
cossos policials.
Amb l'objectiu de fer complir la Carta Municipal i permetre l'aplicació de la
Justícia de proximitat prevista, impulsarem des del districte les accions
necessàries per tal d'aconseguir la modificació de la Llei Orgànica del Consell
Judicial.

Via Pública

•
•

Increment dels serveis de neteja.
Creació d'un Consell de Bona Convivència on participi el conjunt de
moviment associatiu, el Consell Escolar Municipal de districte, clubs d'esport
i lleure, etc. de cara a estudiar i dur a terme accions de millora de la
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•
•
•
•
•

•
•

•

convivència al districte
Pla d'inspeccions periòdiques dels vetlladors de restauració per evitar abusos
i també per prevenir els efectes de la llei anti-tabac.
Regulació del trànsit de bicicletes al districte. Senyalització d'itineraris i
prohibició de trànsit de grups de ciclistes fora de les vies de circulació
principals.
Prohibició de la circulació de gocars, trixis i d'altres enginys similars als
carrers del districte, fora de les vies de circulació principals.
Es redactarà un programa per tal de doblar els espais de jocs infantils,
tenint en compte els diferents trams d'edat, en quatre anys.
Regulació dels espais d'aparcament dels autocars turístics. Establiment de
zones d'aparcament de curta durada que es combinin amb itineraris
senyalitzats que afavoreixin el trànsit de turistes per zones del districte poc
freqüentades.
Es redactarà el pla de mobilitat de la Barceloneta.
S'estudiarà un nou pla de mobilitat per la zona de Magdalenes, Julià Portet,
Comtal i Portal de l'Àngel amb l'objectiu de fer una reordenació del trànsit,
per tal que aquest afecti el menys possible al veïnat i el petit comerç de la
zona.
Es traslladarà la zona de càrrega i descàrrega del Carrer Sant Pere més Baix
ubicada davant del Palau de la Música al carrer Ortigosa.

Protecció del patrimoni

•
•
•
•
•

S'elaborarà un cens i es redactarà una normativa de protecció dels elements
patrimonials dels comerços i botigues de més de 50 anys.
Actualització del catàleg d'edificis protegits.
Es redactarà un Pla de Divulgació del Patrimoni dels barris de la Barcelona
Vella.
Creació de l'Associació “Amics del Patrimoni de la Barcelona Vella” per tal
d'acostar a la ciutadania la problemàtica, les descobertes i els valors
patrimonials.
Es protegiran i dignificaran els voltants del Palau de la Música.

Projecte social
Acció Social

•

•

Creació de la Taula de Coordinació dels Serveis Socials de Barcelona Vella,
on participaran totes les entitats, públiques, privades o subvencionades que
desenvolupen la seva tasca als barris del districte. Aquesta Taula durà a
terme tasques de diagnosi, planificació i seguiment de les actuacions,
establint un Protocol d'Informació Coordinada. S'afavorirà així el treball en
xarxa de les entitats per territori i per sector, per tal d'aprofitar experiències
i optimitzar recursos, s'adequaran els perfils professionals als projectes i
s'atendrà la qualitat del servei.
S'establirà un Protocol d'Informació Coordinada com a mesura que permeti
que els agents d'intervenció social tinguin informació dels usuaris dels
serveis socials el més ràpidament possible, per tal d'agilitzar els processos
de millora social, per evitar casos d'abús de serveis socials o per evitar
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•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

casos d'abandonament social.
S'adoptaran mesures per la millora de la coordinació entre els serveis socials
i els cossos de seguretat per tal de procurar que l'acció social no es vegi
interrompuda per les intervencions policials.
Per tal que les entitats del Tercer Sector dels barris de la Barcelona Vella
puguin avaluar superàvits o dèficits de determinades activitats socials o bé
puguin determinar l'excés o la manca d'oferta en els diferents grups de
població s'establirà un Cens d'Activitat Social del districte.
Creació d'un programa de convenis quatri-anuals per a projectes de treball
social, que s'auditaran i avaluaran anualment.
Per tal de millorar els Plans d'Emergència social (per fred o per altres
contingències) i assegurar que s'hi destinen tots els recursos existents es
consensuaran aquests Plans amb les entitats que treballen el territori.
Amb l'objectiu d'aconseguir que els ajuts socials es converteixin en el recurs
d'emergència que han de ser i no un modus vivendi, aquests es concediran
com a recurs temporal per a que les persones puguin re-situar-se i puguin
esdevenir autònomes. Els perceptors d'ajut social hauran de signar un
Compromís de millora, com a reconeixement del d'aquest caràcter temporal
i també de la necessitat d'esmerçar el seu esforç personal en la superació de
les seves problemàtiques.
S'elaborarà un cens de les persones grans en risc d'exclusió mitjançant les
entitats especialitzades i els equips d'educadors. s'establirà un programa de
suport integral (rehabilitació d'habitatges, suport psicològic, econòmic,
sanitari, etc.).
Posarem a disposició del Consorci de Serveis Socials de Barcelona els
terrenys necessaris per tal de bastir-hi una residència per a Gent Gran al
barri de la Ribera.
Establir amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, mitjançant un
contracte-programa, un calendari de construcció de pisos tutelats per a gent
gran amb autonomia, de forma que aquesta es mantingui i s'enforteixi, si
cap. Els centres residencials es reservarien per a persones amb poca o gens
autonomia.
S'establirà un programa de suport a les persones dependents per tal de dur
a terme petites obres de rehabilitació i adequació d'habitatges que els siguin
necessaris.
Increment del nombre de pisos i llars d'acollida d'infants als barris de
Barcelona Vella per tal de promoure la vinculació de la mainada acollida al
seu entorn.
De manera coordinada amb els centres educatius i entitats especialitzades,
es posaran en marxa programes EMP (Escola de Mares i Pares) que ajudin a
solucionar o conduir els problemes familiars que es generen a les llars dels
nostres barris.
Davant la gran quantitat de famílies desestructurades que hi ha als barris de
la Barcelona Vella, monoparentals o, en alguns casos, “zeroparentals”,
s'establiran Grups d'Ajuda Mútua de Famílies Desestructurades, establint el
concepte Ajuda Mútua com a base del funcionament per tal de fomentar la
solidaritat i el sentiment de comunitat.
El districte de Ciutat Vella es basarà en allò que estableix la Llei d’acollida de
les persones immigrades i les retornades a Catalunya, per tal de dissenyar
els seus programes d'acollida.
Per tal de trencar els dics de relació entre el veïnat i fomentar el
coneixement mutu, s'endegaran programes de col·laboració a l'entorn del
Consell de Bona Convivència per tal de facilitar l'establiment de lligams
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•

entre les entitats veïnals de llarga tradició i les de recent constitució.
Actuarem de manera decidida per tal d'oferir suport a aquells infants de
famílies migrades que puguin tenir conflictes d'identitat a causa de la
contraposició de valors rebuts a l'escola, a la societat i a la família.
S'endegaran programes DiD (d'aquí i d'allí) per tal de fomentar entre el
jovent la comprensió envers les diferents cultures i tradicions, el respecte i
la convivència envers la cultura catalana com la pròpia de la nostra nació i
animar-los a compatibilitzar el sentir-se i ser català i, alhora, del país
d'origen propi o dels seus pares. Aquests programes DiD es desenvoluparien
de manera coordinada amb els plans d'Entorn i inclouran programes basats
en l'educació en valors que contemplin el tractament dels perjudicis, dels
estereotips i de la xenofòbia (i de la islamofòbia en particular).

Educació

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tal i com ha reclamat ERC repetidament durant el mandat que acaba,
potenciarem els Plans Educatius d'Entorn allà on n'hi ha funcionant i
s'implementaran nous Plans d'Entorn en aquells barris on encara no en
funcionen, començant per la Barceloneta.
Sol·licitarem l'obertura de converses amb el Consorci d'Educació per tal
d'abordar la problemàtica de la matriculació d'alumnes nouvinguts, tot
cercant l'equilibri entre l'escola pública i la concertada.
El districte de Ciutat Vella defensarà a peu i a cavall la immersió lingüística
als centres educatius del districte.
Emplaçarem al Consorci d'Educació a iniciar de forma immediata la
reconstrucció del CEIP Mediterrània.
Reclamarem al Consorci d'Educació de Barcelona l'obertura d'una Escola
d’adults reglada a l'edifici de la Plaça Regomir, 3.
Recollint les conclusions del Síndic de Greuges sobre els estudis de nocturn,
farem un estudi conjuntament amb el Consorci d'Educació per tal d'obrir
noves línies d'estudis nocturna als IES del districte.
Es redactarà un pla de promoció de la Formació Professional al districte.
Es revisaran els projectes existents d'Escola Bressol per que s'ajustin als
requisits considerats òptims per aquests centres.
Emplaçarem al Consorci d'Educació a iniciar de forma immediata les
reformes de l'IES Milà i Fontanals.

Habitatge

•
•
•
•

Dins l'increment d'efectius previst per als serveis jurídics i d’inspecció,
s'establirà un servei especialitzat en Habitatges d'Ús Turístic.
l'Oficina d'Habitatge, en coordinació amb els serveis d'inspecció i els
educadors vetllarà per actuar en qualsevol denúncia veïnal de mobbing
immobiliari.
Fomentarem la creació de cooperatives de cessió d’us com a eina bàsica de
les promocions d'habitatge públic.
Endegarem la promoció d'habitatge social de la finca de l'Avinguda Joan de
Borbó, 11.
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Dona
•
•

•
•
•

Impulsarem reunions i trobades de dones als carrers i barris del districte per
tal
d'afavorir les iniciatives associatives i de col·laboració veïnal.
Promourem l'apoderament de les dones en situació de vulnerabilitat a partir
de
programes integrals que incloguin formació laboral, la formació relacionada
amb la salut
i l'atenció psicosocial.
Impulsarem els Espais de guarda d'infants (EGI) on es puguin deixar els
petits menors de 3anys durant unes hores, de forma gratuïta.
Crearem una xarxa de suport i d'intercanvi de dones empresàries
instal·lades als barris
de la Barcelona Vella.
Impulsarem programes de formació de les mares, de manera coordinada
amb les AMPES de les escoles i instituts del districte.

Jovent

•
•
•

•

Incrementarem la dotació econòmica destinada a la promoció de l'Esport
base entre el jovent dels nostres barris.
Crearem una taula del sector de les activitats artístiques i musicals per tal
d'optimitzar recursos i promoure aquestes disciplines entre el jovent del
nostre districte.
Creació d'una Casa d'Arts i Oficis Antics i de Cultura que serveixi per que el
jovent dels nostres barris pugui formar-se en aquests oficis i també
recuperar alguna de les antigues activitats artesanals i artístiques que
durant molts anys s'han dut a terme als nostres barris.
Implementarem als IES del Districte de Ciutat Vella el programa Temps de
Barri, temps educatiu compartit, amb educadors que fomentin l'esport, la
música i les activitats culturals diverses entre els joves fins als 18 anys. Allà
on hi hagi Plans d'Entorn, s'implementarà de manera coordinada amb la
direcció del pla.

Salut Pública

•
•
•
•

•

Es redactarà un Pla de xoc per la desinsectació que inclourà mesures de
prevenció i d'intervenció ràpida.
El districte impulsarà campanyes informatives sobre drogoaddiccions i
sexualitat.
Es treballarà per tal que l'Agència de Salut Pública es coordini amb els
centres educatius per tal d'avaluar les possibles situacions de risc i endegar
campanyes de prevenció.
Des del districte s'impulsaran mesures jurídiques per tal que es multi i
inhabiliti els administradors d'aquells habitatges que, havent rebut
denúncies per brutícia, sorolls o problemes de convivència, no col·laborin
activament en la resolució de conflictes.
Es farà un estudi per tal d'identificar un possible emplaçament per a un nou
CAP al Raval-Ponent.
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Prostitució

•
•
•
•

Des del Districte de Ciutat Vella es faran declaracions públiques a favor de la
regulació de l'activitat de treball sexual i s'impulsaran iniciatives de consens
en aquest sentit en diferents àmbits institucionals i polítics.
Reclamarem potenciar i dotar de recursos l'Agència per a l'Abordatge
Integral del Treball sexual.
Els eixos de treball en aquest camp seran Prevenció, Ajut i Inserció.
Optimitzarem i augmentarem els recursos destinats als programes d'inserció
de les persones que es dediquen al treball sexual.

Promoció econòmica

•
•
•
•

Promourem la concentració d'oficis artesanals i cooperatives al districte.
Promourem les cooperatives de consum al districte.
El districte endegarà mesures de suport per a l'associacionisme comercial.
Es dissenyaran i senyalitzaran itineraris turístics per tal que el flux de
visitants arribi també a àrees dels nostres barris on el comerç es troba al
marge dels beneficis que reporta el turisme.

Equipaments Culturals
•

•

Convertirem el Teatre Arnau en un equipament cultural autogestionat on es
duguin a terme activitats culturals de diferents generes, amb una única
característica comuna: que s'agrupin a l'entorn d'iniciatives que promoguin
el dret al lliure accés i producció de cultura.
Cedirem espais amplis i dignes a l'Ateneu Enciclopèdic Popular per que
aquesta il·lustre entitat pugui tornar a tenir la seva seu a la Barcelona Vella i
puguem recuperar pels nostres barris els seus magnífics fons documentals.

Participació i transparència
Lluita contra la corrupció

•
•
•

Per tal de mesurar l'abast de la xarxa de corrupció descoberta al districte, es
durà a terme una Revisió de totes les llicències concedides al districte als
darrers dotze anys.
Com ha aprovat el plenari del districte, es separarà dels seus càrrecs
aquelles persones relacionades amb l'esmentada trama de corrupció.
Es fiscalitzarà amb especial rigor qualsevol denúncia de mobbing
immobiliari, sobretot si es relaciona amb l'obertura d'HUT i hi ha persones
grans afectades.

Participació ciutadana

•

Els consells de barri esdevindran òrgans on el veïnat del districte pugui
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•

•
•

•
•
•
•

proposar els temes que cal tractar-hi. Des del districte promourem i
dinamitzarem les comissions de seguiment i els Consells de Barri, posant les
moltes eines que té al seu abast al servei de la ciutadania, i no només al
servei dels partits de govern.
Revisarem a fons el funcionament de les Audiències Públiques del districte.
S'organitzaran per temes (via pública, urbanisme, serveis socials i promoció
de les activitats econòmiques), que s'abordaran de manera rotatòria en cada
sessió de l'Audiència. Dins de cada sector primer parlarien les persones
particulars i després les entitats veïnals. La regidoria respondria cada 6
intervencions.
Es recorrerà als processos participatius per tal de dissenyar i projectar
propostes d'urbanisme, d'arranjaments de via pública i d'altres actuacions
que el veïnat proposi.
S'estructuraran Punts de Trobada Veïnal a les places i placetes dels nostres
barris. Aquests Punts consistiran en trobades periòdiques, convocades per
cartells als portals de les escales pel districte, amb assistència de tècnics,
educadors i càrrecs polítics per tal de que el veïnat pugui exposar les seves
inquietuds i obtingui respostes i compromisos per part de l'Administració del
districte.
El districte impulsarà Consultes ciutadanes sobre qüestions urbanístiques i
socials, com canal de copsar l’opinió del veïnat a l'entorn dels temes
sotmesos a consulta.
En el moment de l'aplicació de la taxa turística, l'administració del districte
convocarà a consulta el veïnat dels barris per que decideixi en quines àrees i
amb quines prioritats cal invertir els fons provinents de la taxa turística.
Expropiarem l'edifici de la Cooperativa del Segle XX que convertirem en
ateneu autogestionat per les entitats del barri.
S'estudiaran les necessitats de les associacions cíviques i veïnals del
districte. Les subvencions s'atorgaran en funció de convenis i projectes, que
s'auditaran i avaluaran periòdicament.

Barcelona Vella, febrer-març de 2011

Esquerra Republicana de Catalunya
Casal Martí Marcó – Barcelona Vella
c/ Palau, 2
08002 Barcelona
correu-e: bcnvella@esquerra.org
www.esquerra.cat/bcnvella
tel: 93 317 15 48
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