Propostes Parograma Electoral
Eleccions Municipals 27/05/07

ERC Barcelona Vella
Casal Martí Marcó

SEGURETAT
1. Traspassar la comissaria de la Barceloneta als Mossos, mantenint l’oficina de
denúncies.
2. Incrementar les patrulles de nit (major nombre i freqüència de pas) per tal de
millorar la sensació de seguretat, en especial als barris del Raval i Casc Antic
(Bòria).
3. Dinamitzar els Consells de Seguretat de Barri per a que esdevinguin el lloc on es
puguin recollir les aportacions dels veïns i veïnes, i siguin quelcom més que un
espai on es donen dades.
4. Incrementar la periodicitat de convocatòria dels Consells de Seguretat de Barri,
fins a mínim dues per any.
5. Incrementar la presència de la Guàrdia Urbana a les entrades i sortides de les
escoles, a la porta i als entorns.
6. Instal·lar Bicibergs (o estructures semblants, per exemple en els baixos d’alguns
edificis) en els eixos comercials, per tal d’estimular el desplaçament sostenible.
7. Millorar l’enllumenat dels carrers que ho requereixin per incrementar-ne la
seguretat.
8. Dur a terme campanyes informatives a les escoles a càrrec de bombers, mossos i
guàrdia urbana.
9. Avançar progressivament cap a la policia de barri, generant complicitats entre
ciutadania i la policia.
10. Establir la figura de l’”Agent Cívic” amb l’objectiu de perseguir, controlar i
denunciar els actes d’incivisme.
URBANISME
1. Projecte Terrats Ciutadans: reconvertir els terrats en espais de convivència, per
exemple estimulant la instal·lació d’horts domèstics, començant pels pisos
ADIGSA, REGESA i de propietat municipal.
2. Crear una conselleria d'habitatge del districte, amb una dotació suficient per tal
de tenir un equip de tècnics que detectin les diferents problemàtiques i facin el
seguiment dels possibles casos de mobbing.
3. Obrir oficines d'informació d'habitatge a cada un dels barris del districte.
4. Establir un programa d'ajuts a la rehabilitació de baixants, cuines, banys i
pintura dels patis de llums de finques del districte amb més de cinquanta anys
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5. Establir un programa d'ajuts a la rehabilitació de pisos sense ascensor habitats
per persones de més de 60 anys que en siguin propietaris però no disposin de
mitjans econòmics per fer els treballs de rehabilitació i adequació. A canvi dels
ajuts a la rehabilitació els propietaris entraran en les llistes per accedir a
apartaments tutelats al districte i aquests pisos entraran en un programa de pisos
amb lloguers assequibles per a estudiants i parelles joves.
6. Dur a terme un Pla de l’Habitatge, establint uns mínims elevats d’oferta de
lloguer en els pisos de promoció públlica (100%) i en els de protecció oficial
(50%), establint també uns mínims a ser ofertats per a gent gran i per a joves
(40% i 40%). // Incrementar el parc d'habitatge públic de lloguer, mitjançant la
reserva d'almenys el 60% dels habitatges en les promocions públiques
7. Establir meses de diàleg entre els diferents sectors implicats en el tema de
l’habitatge (moviments socials, administració, promotors...).
8. Incloure la Barceloneta i el Raval Llevant al projecte de rehabilitació establert a
la Llei de Barris.
9. Impulsar el desenvolupament del PERI de la Barceloneta amb garanties per als
actuals veïns i veïnes.
10. Reformar el moll de pescadors per obrir-lo a la ciutadania d’acord amb la
Confraria de Pescadors.
11. Crear la Unitat d’Inspecció de’Habitatge al districte, que treballi de forma
coordinada amb FOCIVESA i Serveis Socials, per controlar de forma efectiva
els Apartaments Turístics, els pisos sobreocupats, les persones amb un alt risc
d’exclusió social, els casos de mobing,...
12. Realirzar el traspàs de la Borsa Jove d’Habitatge i pisos compratits a
l’Ajuntament, definint un preu taxat de lloguer, en contraprestació al servei que
ofereix l’administració.
13. Creació d’un parc d’habitatge a preu taxat, per sota de mercat, ja sigui de lloguer
o de propietat, pels casos de màxima necessitat.
14. Elaborar un cens de locals i propietats del districte.
15. Cerca i proposta de locals que puguin ser adquirits pel districte (per Foment de
Ciutat Vella) per tal de poder impulsar negocis càlids i amb diversificació de
tipologies, mantenint comerços bàsics per a la vida quotidiana de barri (forns,
drogueries, fruiteries, carnisseries...). És a dir, negocis que, pel simple fet d’estar
oberts, donin més vida al carrer.
16. Enllestir i dur a terme els projectes de la Plaça de la Gardunya, Plaça de
Castella, Plaça Villa de Madrid (amb l’establiment del Museu Arqueològic) i
Pou de la Figuera.
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17. Destinar l’illa de cases delimitada pels carrers Riereta, Sant Pacià, Rbla del
Raval i Sant Martí per a habitatge protegit de lloguer i equipaments.
VIA PÚBLICA
1. Revisar el Pla d’Usos.
2. Tendir a la prioritat invertida a tot el Barri Gòtic, establint tancaments dels
carrers per pilones.
3. Generalització de la recollida pneumàtica de residus allà on sigui possible
(caldrà fer un estudi de viabilitat) establint-ne una calendarització.
4. Establir la obligatorietat d’instal·lar la recollida pneumàtica en façana als edificis
de nova construcció.
5. Reordenació dels horaris de càrrega i descàrrga (Gòtic de 7h a 9h, i als altres
barris també de 15 a 16h).
6. Engegar un pla pilot de repartiment de mercaderies establint un centre de
repartiment on la càrrega es distribueixi en petits camions elèctrics que
s’encarregaran de la distribució dins dels barris, disminuint les despeses en
paviment (menys pes) i la contaminació acústica.
7. Establir a la Rambla 2 carrils per a la circulació, un de pujada i un de baixada,
per a veïns i serveis.
8. Establir a la Via Laietana 4 carrils per a la circulació, 3 de baixada i un de
pujada (per a veïns i serveis).
9. Generalitzar el carril bici, i realitzar un estudi de viabilitat de la reserva d’un
espai per a la circulació de bicicletes en els carrer peatonals.
10. Repensar el carril bici de la façana marítima, deplaçant el carril del Passeig
Colom al Moll de la Fusta,...
11. Reforçar el servei d’autobusos de TMB al final de la Barceloneta, més enllà del
CNB.
12. Establir mesures per a la desaparició dels cotxen en superfície a la Plaça de Sant
Miquel.
13. Establir la Zona Verda del districte només disponible per als residents, els 365
dies de l’any, les 24 hores.
14. Traspàs de la titularitat del Port Ciutadà a la ciutat.
15. Recuperar l’activitat cultural dels espais del Moll de la Fusta.
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16. Dotar de cendrers a totes les papereres del carrer.
17. Instalar dispensadors de bosses per a recollir els excrements de gos, a la vegada
que s’increments de forma permanent el compliment de les normes referents a la
tinença de gossos.
18. Continuar amb la instal·lació de WC’s públics pel districte.
19. Fer un recompte real i racional dels espais verds localitzats al districte.
20. Transformar les places dures en espais mixtos (amb espais verds).
21. Incrementar les places d’aparcament per a motos.
22. Realitzar un pla de mobilitat sostenible del districte.
23. Canviar la targeta de TMB actual per una targeta recarregable (amb un cost
inicial reembolsable).
24. Establir una targeta de TMB anual.
25. Millorar els TMB als grans centres de treball (polígons,...) per tal de reduir la
necessitat de desplaçament amb cotxe.
26. Col·locar punts de recollida d’escombraries, encara que siguin en superfície,
cada 80m metres. En cas que siguin en superfície, cal comprovar quines són les
necessitats de la recollida de les diferents fraccions i quina la proximitat a un
altre punt de recollida.
27. Instal·lar com a mínim un punt verd de barri a cada barri del districte (al Pou de
la Figuera el de Casc Antic, a la Plaça del Mercat el de la Barceloneta, cladria
buscar una localització per el del Gòtic, i ja hi ha el de la Plaça Folch i Torres
pel Raval...), adequant l’horari a les necessitats dels veïns (de 8 a 20h de dilluns
a dissabte, per exemple).
28. Situar Punts Verds Col·laboradors a tots els Barris, en les zones més allunyades
dels Punts Verds de Barri.
29. Estudiar la viabilitat del canvi de sentit dels carrers Tallers (cap a Ronda St
Antoni) i Gravina (cap a Pça Castella), per tal de facilitar l’entrada i la sortida
dels pàrquing de la Plaça Castella i pacificar el trànsit tant d’aquesta plaça com
del carrer Tallers, que és peatonal.
30. Senyalitzar de forma més evident els carrers amb prioritat invertida o peatonals
31. Estudiar la possibilitat d’establir permissos especials de circulació per a
ciutadans amb mobilitat reduïda
32. Controlar que el paviment que s’utilitzi sigui antidesllissant
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SERVEIS PERSONALS
Redactar un pla d’equipaments del districte
Esports
1. Incrementar les subvencions als clubs esportius del districte per programes de
foment de l’esport base
2. Obrir el Poliesportiu del Casc Antic durant aquesta legislatura
3. Oferir cursos dirigits a la gent gran als poliesportius del districte fent arribar la
informació als professionals de serveis socials i dels ambulatoris
4. Ampliar al segon curs de primària la gratuïtat de les classes de natació: ara són
gratuïtes per a tots els primers cursos de primària, però tots els centres educatius
i el plenari del Pla d'Entorn coincideixen en que caldria un segon curs per
consolidar una activitat que fa molt de bé als nens i nenes tan en l'aspecte
formatiu com d'exercici físic, etc.
Joventut i Infància
1. Ampliar els horaris dels Centres Cívics i Ludoteques, i promocionar-ne l’ús amb
una oferta atractiva d’activitats
2. Promoure la creació d’un Casal de Joves autogestionat i cogestionat a cada barri,
el primer d’ells al Barri Gòtic, a l’actual edifici del CEIP Àngel Baixeres
3. Augmentar de forma significativa la plantilla d’educadors de carrer formats, per
tal d’assegurar una qualitat en la seva tasca
4. Implantar plans d’entorn a tots els barris del districte
5. Establir la gratuitat per a joves menors de 18 anys a tots els equipaments
culturals, oferint un passi anual a preu reduit per als joves de 18 a 25 anys (20
€) i establint un descompte del 50% per als estudiants
6. Establir programes de control a les escoles per localitzar casos de malnutrició i
mobbing
Cultura
1. Fer un estudi d’usos per a l’Estació de França, sobretot tenint en compte el seu
potencial en la vessant museística
2. Obrir el museu del Fossar de les Moreres, establint una col·laboració entre
Òmnium Cultural, el Museu d’Història de la Ciutat i el Memorial 1714. Lligar
aquest nou espai de memòria amb l’obertura del Centre Cultural del Born i fer
una nove ruta ciutadana al voltant dels fets de 1714.
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3. Establir un calendari d’actuacions i mostres per a cada barri de les entitats que
promouen la cultura tradicional i popular
4. Donar suport a la creació d’una colla castellera de Barcelona Vella
5. Valorar la viabilitat museística d’un museu del districte
6. Incrementar les ajudes per a l’estudi de la música, les arts plàstiques i les arts
escèniques
Gent Gran
1. Redactar un pla de formació de l’ús i la gestió dels residus per a la gent gran
2. Incrementar el sevei d’assistència domiciliària a la gent gran
3. Incrementar el sevei de teleassistència per a la gent gran
4. Fer un programa d’intercanvi de pisos antics per pisos adaptats i/o tutelats
5. Redactar un pla per fer un recull d’història oral de la gent gran del districte
6. Establir ajudes a la rehabilitació de pisos vells habitats per gent gran
7. Fomentar un Banc de Coneixement al districte
8. Estimular la participació de la gent gran al procés de formació i aprenentatge
dels infants a les escoles
Serveis socials
1. Complir la ratio d’atenció primària per habitant marcada per la llei de serveis
socials
2. Generar un Banc de Dades d’habitants majors de 65 anys sense familiars
consanguinis propers, per poder dur a terme un programa específic d’atenció a la
gent gran que viu sola
3. Redactar plans específics d’atenció comunitària
4. Ampliar els 2 centres de Serveis Socials i desdoblar el del Casc Antic, per tal
d’oferir una millor atenció al ciutadà
5. Avaluar l’estat dels serveis socials externalitzats i revisar-ne la seva situació
(com per exemple els serveis socials d’urgència del carrer Comerç)
6. Establir més convenis de col·laboració entre els mercats de Barcelona i el Banc
d’Aliments
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Dona
1. Promocionar, potenciar i estimular campanyes de participació de les dones en
activitats esportives
2. Establir programes de conciliació entre la feina i la llar
3. Donar suport a projectes d’autoocupació
4. Donar suport a les famílies monoparentals, creant cangurs socials, espais en
horaris laborals, etc...
Educació
1. Redactar un pla de formació de la circulació en bicicleta per a les escoles
2. Redactar un pla de formació de l’ús i la gestió dels residus per a les escoles
3. Redactar un pla de formació per a la diversitat afectivo-sexual i familiar
4. Redactar un pla de formació interreligiós que inclogui visites als diferents
centres religiosos
5. Redactar nous programes de salut i prevenció específics per a les escoles, i
revisar els ja existents
6. Elaborar un pla de col·laboració entre les escoles i els centres excursionistes per
oferir activitats extraescolars, que inclogui un servei de beques
7. Estimular l’ús dels patis de les escoles per a realitzar activitats organitzades per
les entitats del districte
8. Promoure l’ús i la creació de més camins escolars
9. Incrementar l’oferta pública de places d’educació infantil de 0 a 3 anys
10. Obrir una Escola d’Adults Reglada i Pública al Raval Llevant i assegurar que la
de Bòria ho sigui, amb l’objectiu que cada barri disposi d’una Escola d’Adults
Pública
11. Obrir una nova seu al districte per als serveis educatius integrats
(CRP/EAPS/ICS)
12. Incrementar el suport als centres que ofereixen una Eduació Secundària
Adaptada (com per exemple el CINTRA)
13. Impulsar des del districte un programa de coordinació de les AMPES dels barris
de Barcelona Vella per tal de potenciar la participació de les famílies en la gestió
dels centres educatius.
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Salut
1. Finalitzar l’ampliació de la sala de venopunció assistida i garantir que s’obrin,
en el menor espai de temps possible, les altres sales previstes en el pla de
drogodependències de l’Ajuntament de Barcelona
2. Garantir el manetniment i neteja dels entorns de la Sala Baluart
COMERÇ
1. Reforçar la plantilla d’inspectors del districte
2. Constituir la Comissió de Turisme Sostenible de Barcelona Vella
3. Redactar un pla d’aparcament de bicicletes al districte
4. Redactar una campanya de “bossa sostenible”, fomentant l’ús dels cistells,
carrets de la compra, bossa del pa, i estimulant als eixos comercials a tenir una
política sostenible vinculada a l’ús de bosses (una bossa única per eix
comercial...)
5. Fomentar la conservació i/o nova instal·lació al districte d’establiments d’oficis
artesans (establir zones gremials)
6. Afavorir la incorporació de la Rambla als eixos comercials de Barcelona Vella
MEDI AMBIENT
1. Redactar un pla de reducció de la contaminació acústica, que inclogui la
obligatorietat de situar els aparells d’aire acondicionat als terrats
2. Redactar un pla de formació de sostenibilitat, on es treballin les bones pràctiques
del ciutadà envers els recursos que usem
3. Promoure l’ambientalització de les actuacions municipals (determinar un
protocol per a que cada actuació sigui sostenible)
4. Continuar amb les campanyes i estrategies de regulació de la població de coloms
5. Controlar la població de gats asilvestrats, tenint les colònies controlades en 4
anys (ampliar al districte les actuacions dutes a terme als jardins de l’església de
Sant Pau del Camp)

TERRITORI
CASC ANTIC
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1. Desafectar les finques afectades del carrer St Pere Mitjà per destinar-les a
equipaments
2. Acabar el poliestportiu del Casc Antic
3. Signar un conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament per a destinar els baixos
dels actuals jutjats (que passaran a ser edificis d’habitatges protegits) per a
ubicar-hi el Casal de Joves cogestionat del Casc Antic
4. Asfaltar provisonalment i mentre durin les obres des de la Plaça St Agustí fins al
carrer Serra Xic
5. Fer un estudi de viabilitat d’una subenció especial per l’anomendad “cantonada
de la vergonya”, al c/ Fonollar cantonada amb Gombau
6. Incrementar la presència dels mossos a la Plaça de la Llana i voltants, dins les
actuacions contra tràfic de drogues
7. Revisar l’ampliació de la vorera del c/ Princesa, donat que l’espai guanyat ha
estat ocupat per jardineres
GÒTIC
1. Traslladar la parada de Taxis de la Plaça St Jaume a la Via Laietana, quan es
dugui a terme la seva reordenació
2. Accelerar el procés d’obertura de la Biblioteca del Gòtic (al darrera de l’església
del Pi)
3. Destinar l’edifici de la Llotja, quan quedi desocupada, a equipaments pel barri
4. Transformar el solar del c/ Sots Tinent Navarro amb cantonada amb baixada del
Caçador de manera que esdevingui una plaça adecentada
BARCELONETA
1. Incloure el Barri al projecte de Promoció Econòmica que es duu a terme al
Raval i Casc Antic, inclòs dins el PaiPI
2. Elaborar un pla de mobilitat específic, tenint en compte la propera innauguració
de la nova bocana del port i l’Hotel Vela
3. Accelerar el procés d’instal·lació d’ascensors al Metro
4. Utilitzar l’espai on hi ha ara la carpa amb el mercat per a cosntruir pisos tutelats
5. Millorar la il·luminació dels carrers (per exemple el c/ Doctor Aiguader)
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RAVAL
1. Establir el carrer del Carme com a via de prioritat invertida des de la Plaça del
Padró fins a M Aurèlia Campany
2. Definir el Raval com a zona 30
3. Construir pisos de lloguer de protecció oficial al c/ Erasme Janer, on hi ha el
centre de Serveis Personals
4. Aprofitar els treballs d’edificació de la Plaça Folch i Torras per arranjar i
dignificar els accessos des de la Ronda Sant Pau
5. Obrir els Jardins de Baluart al Barri
6. Establir ajudes específiques als Teatres i altres equipaments culturals del Barri
7. Adjudicar els baixos dels ediicis amb pisos protegits dela Plaça Folch i Torras a
entitats del Barri
8. Adecentar l’espai del c/ Valldonzella on ara hi ha una cistella de bàsquet,
establint-lo com a Plaça, amb nom de dona, i conservant la cistella

