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Compromís  d'ERC 

 

La Federació Comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Sants-Montjuïc, no és aliena a la 

realitat quotidiana dels nostres barris i de les persones que hi viuen: 

 

•  Les mancances socials, el problema de l'habitatge, causat en gran part per l'especulació salvatge 

practicada des de l'empresa privada, però també des de les mateixes administracions, que fins ara no 

s'han atrevit a legislar en defensa del dret d'un habitatge més digne i just. 

•  La crisi econòmica que està afectant a tantes i tantes persones. 

•  La seguretat. 

•  Les grans obres i infraestructures, com el TAV, que en lloc de significar un avenç, està dividint els 

nostres barris amb un mur que arriba fins als 14 metres d'alçada, i tot això amb la complicitat de 

l’ajuntament. 

•  La immigració. 

•  La manca de voluntat política per part de la majoria de partits polítics de donar passos seriosos cap a 

la independència de Catalunya. 

•  El menyspreu dels governs envers la nostra llengua i la manca de suport des del Districte. 

 

Tots aquests temes i molts d'altres que cal millorar són el que ens preocupen com a qualsevol persona 

que viu a Catalunya. 

 

Des de la Federació Comarcal d'ERC de Sants-Montjuïc ens comprometem a donar suport a totes 

aquelles reivindicacions i propostes que tinguin com a objectiu el benestar de les persones i el respecte 

per al medi ambient. 

 

Els nostres polítics en tots els àmbits, Parlament, Regidories i Conselleries de Districte, i l'equip de 

militants que formen part d'aquest casal, treballaran al costat de les dones i els homes dels nostres barris 

per fer possible un futur més digne i lliure per a tothom. 

 

Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Sants Badal, Poble Sec, Montjuïc, Font de la Guatlla, La Marina 

del Prat Vermell, La Marina de Port. 
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Els nostres candidats 

 

Biografia i fotos un cop siguin oficials. 
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Atenció a les persones 

 

Introducció ideològica 

Des d'ERC creiem que és important desenvolupar els instruments i les polítiques necessàries per a fer 

front als nous reptes que s'estan esdevenint avui. La nostra societat està vivint processos de canvi social 

destacats que cal saber analitzar i abordar com correspon. D'aquesta manera, hem de tenir en compte 

l'envelliment progressiu de les nostres poblacions, els canvis que s'estan produint en el si de l'estructura 

familiar, així com l'arribada d'immigrants. Tot plegat, per evitar que aquests fenòmens puguin generar 

exclusió social. 

Cal treballar perquè el benestar social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, tot 

atorgant-li la importància que requereix per la seva repercussió sobre el conjunt de la població. 

L'acció política municipal d'ERC es basa en el benestar de la ciutadania recolzant-se sobre uns principis 

d'universalitat en el dret d'accés als serveis socials. 

Al mateix temps des d'ERC promovem polítiques per fomentar la igualtat d'oportunitats 

davant la societat, que evitin l'exclusió social i permetin la igualtat de drets i deures, en 

especial el dret a la diferència. 

 

Diagnosi de la situació 

Gent gran: 

A Barcelona hi viuen 331.665 persones majors de 65 anys. Un 62% rep pensió de jubilació i un 17% de 

viudetat. El 32% afirma arribar a final de mes amb dificultat, un 12% té molts problemes per arribar-hi i 

un escàs 5% arriba bé a acabar el mes. 

Ha disminuït el nombre de membres per llar, han perdut importància les llars complexes. 

L'habitatge és en un 67% de propietat i en un 31% de lloguer i la principal xarxa de solidaritat és la 

família. 

 

Salut: 

Hi ha 10 centres infantils i juvenils d'atenció a la salut mental. Han augmentat les urgències per drogues 

de disseny d'un 10% el 2001 al 12% el 2010. S'han incrementat les malalties pel mal ús de les noves 

tecnologies. Entre els adolescents ha augmentat el consum d'alcohol, ha disminuït el consum de 

cànnabis i augmenta la proporció de noies que han provat el tabac. 

D'altra banda també ha augmentat l'envelliment de la població i la dependència de les persones més 

grans. 
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Serveis socials : 

Creixent debilitat del dret a serveis socials. La distribució competencial entre les administracions és 

ambigua i poc clara i amb moltes dificultats d'encaix. Falten instruments legals i financers per al 

finançament de les competències assignades als governs locals. Falten recursos a nivell estatal. 

 

Dona: 

El 85% de les persones vídues són dones. El 75% de les llars unipersonals estan formades per dones. 

Les dones joves tenen un nivell educatiu més elevat que els homes. L'activitat laboral femenina ha 

augmentat un 15% en el període 2000-2010. Les dones cobren un 28,5% menys que els homes. Les 

dones treballadores dediquen el doble de temps a les tasques domèstiques que els homes i en cas de 

parelles amb fills, el triple. 

Creixen els casos de fills maltractadors i incrementa constantment les denuncies per violència de gènere 

i les morts de dones. 

 

Persones amb discapacitat: 

El 88% de la via pública de Barcelona és adaptada. Hi ha 42.557 guals de vianants i 1.046 quilòmetres 

de carrers accessibles. Hi ha 15.000 semàfors per a persones amb discapacitat visual. 

Els edificis municipals sense barreres arquitectòniques són un 80%.  

El 100% dels autobusos són adaptats i les voreres de totes les cruïlles han estat rebaixades per a 

permetre la mobilitat de les persones amb disminució i de persones amb cotxets o carros. 

 

Les nostres propostes 

•  Potenciar l'atenció domiciliària 

•  Augmentar recursos destinats a serveis socials tant econòmics com humans. 

•  Prioritzar projectes comunitaris que promouen l'augment del teixit associatiu. 

•  Recolzar les associacions de districte amb dotacions econòmiques i locals (hotel d'entitats) 

•  Fomentar les xarxes de voluntariat. 

•  Bon funcionament de la nova contracta de neteja de carrers i places: conscienciació de no embrutar i 

recollir deixalles, correcta neteja de parcs i carrers i control de si es neteja correctament. 

•  Manteniment de les instal·lacions i espais públics. Reparació el més ràpid possible. 

•  Districte amb una bona ràtio d'equipaments (casals de gent gran, CAPS, habitatge social, residències, 

sales de teatre, ...). Reservar sòl per a un futur. 

•  Passar al 100% l'accessibilitat de la via pública. 

•  Augmentar la flota de taxis adaptats. 

•  Assolir el 100% d'edificis municipals adaptats. 

•  Ajudar econòmicament a les famílies que conviuen amb persones amb discapacitat psíquica o física. 
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Actuacions concretes 

1. Millorar el servei de neteja i la col·locació d'alguns contenidors grans. Continuar facilitant a les 

persones amb discapacitat o gent gran la utilització dels contenidors. 

2. Implantar la recollida selectiva de brossa (orgànica, inorgànica i reciclatge) i 

contenidors especials per a restaurants 

3. Obrir Oficines d'Atenció al Ciutadà descentralitzades 

4. Crear espais infantils i de lleure al Poble Sec (per exemple Pl. Navas) 

5. Vetllar perquè el Centre Social de Sants no es quedi sense local (possible ubicació al Bahia) 

6. Vetllar per l'obertura de més CAPs als nostres barris (Font de la Guatlla té 10.000 habitants) 

7. Desenvolupar les obres aprovades del Pla d'Equipaments de Persones amb disminució (residència per 

a persones amb disminució física a Eduard Aunós.) 

8. Realitzar el seguiment de les obres per garantir l'accessibilitat a l'obra nova pública i millorar-la en 

equipaments municipals ja existents, per exemple Cotxeres - Casinet. 

9. Motivar comerços dels eixos comercials del districte a fer la seva entrada accessible comptant amb 

assessorament tècnic i subvencions. 

10. Garantir l'accessibilitat en trams afectats per obres que ocupen temporalment la via pública. 

 

 

Esports 

 

Introducció ideològica 

Com a partit d'esquerres i catalanista, des d'ERC creiem fermament en l'esport com a element 

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

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

autonomia per a les persones i assolir un major grau d'independència tant individual com col·lectiva. 

Des d'Esquerra el que volem és arribar al nostre objectiu principal, el benestar de les persones i creiem 

que a través de l'esport i l'activitat física, la gent de la nostra ciutat pot assolir aquesta part del seu 

benestar. 

 

Diagnosi de la situació 

El nostre districte és molt ampli i té una gran varietat d'instal·lacions esportives. Podem trobar les 

instal·lacions dedicades als diversos esports existents i també trobem instal·lacions esportives dedicades 

a l'activitat física. Deixem de banda les instal·lacions esportives de ciutat. 

Ara bé, les instal·lacions del districte dedicades als diversos esports, ja sigui futbol, basquetbol, handbol, 

rugby, waterpolo, natació, hoquei patins, hoquei herba, etc., degut a la manca de manteniment dels 
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últims anys han arribat a un punt en que moltes d'elles no tenen les condicions adients per a la pràctica 

esportiva i cal afegir que moltes d'elles no són explotades al màxim per intentar extreure'n un rendiment 

que beneficiaria als usuaris i al propi Districte. 

El cas més evident són els camps de futbol: són suficients per a tots els clubs que hi ha, però el 

manteniment d'aquests és deficient i això provoca que els clubs no gaudeixin de les condicions ideals 

per a practicar el futbol i els preus de lloguer siguin abusius en relació a d'altres municipis, malgrat la 

incorporació de gespa artificial en dues de les instal·lacions esportives de futbol. 

Pel que fa a les instal·lacions esportives dedicades a l'activitat física o a pistes poliesportives, si bé és 

cert que en alguns dels nostres barris gaudim d'instal·lacions adequades a aquesta pràctica, també és cert 

que alguns altres amb un nombre d'habitants considerable no en tenen i per tant no en gaudeixen. 

El cas més clar és el del Poble Sec on hi ha una manca d'instal·lacions esportives per a la pràctica de 

l'activitat física i les instal·lacions existents per practicar esport no són adients a la demanda actual. 

 

Les nostres propostes 

•  Μillorar la qualitat de les instal·lacions esportives de futbol del districte i implantar gespa artificial a 

la resta d'instal·lacions. 

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

esport de base i les entitats amateurs. 

•  Potenciar la utilització dels poliesportius de les escoles públiques del districte pels clubs i les persones 

del barri. 

•  Optimitzar al màxim el rendiment i la utilització de les instal·lacions esportives ja existents amb uns 

preus raonables.. 

•  Afavorir la gestió directe del Districte de les instal·lacions esportives o cedir-la a una associació de 

segon grau que ofereixi garanties. 

•  Creació d'un poliesportiu al Poble Sec per a la pràctica esportiva i per a l'activitat física. 

•  Fomentar la pràctica esportiva en horari extraescolar. 

 

Actuacions concretes 

1. Creació d'un òrgan per afavorir l'entesa entre les entitats del districte i el mateix Districte. 

2. Escoltar la opinió de les entitats esportives abans de fer qualsevol actuació. 

3. Potenciar els clubs i les entitats esportives dels nostres barris com a base de l'estructura esportiva 

del districte i de la ciutat. 

4. Rebaixar els preus de lloguer de les instal·lacions esportives per a les entitats del Districte. 
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Ensenyament 

 

Introducció ideològica 

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

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

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

generacions del futur. 

Des d'ERC creiem que s'han d'evitar concentracions d'alumnes en les aules de les escoles públiques i 

concertades d'alumnat nouvingut o amb necessitats educatives especials, mitjançant els instruments i 

competències municipals en matèria d'educació, a fi i efecte d'equilibrar les escoles dels nostres barris i 

garantir així un alumnat divers. 

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

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

les seves instal·lacions (equipaments esportius, biblioteques, accés a les TIC) per ser usades més enllà 

del temps escolar, de manera que siguin sentides per la ciutadania com un espai comú. 

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

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

responsabilitat amb la societat del seu entorn. 

 

Diagnosi de la situació 

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

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

incidència en el privat. 

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

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

administracions no han de crear-ne necessàriament. Ara bé, les necessitats de la nostra societat, 

derivades del treball de la dona fora de casa, fan imprescindible que l'oferta d'aquestes places es vagi 

acostant a la demanda existent en el termini raonable que permeti tant la possibilitat d'inversions com la 

satisfacció de la necessitat social actual. 

El constant flux immigratori que arriba a Catalunya i a Barcelona en general, però més en concret al 

nostre districte, amb un percentatge que supera àmpliament el 20% del total de la població que 

actualment hi resideix, fa que ens trobem amb un futur immediat de dèficit d'equipaments escolars 

d'educació primària i de secundària; si hi afegim la manca comentada d'escoles bressol, es fa evident que 

cal actualitzar els equipaments existents i l'oferta de places. 

És per això que en la legislatura 2011-2015, cal aprofundir molt més en la proposta del Consorci 

d'Educació de la ciutat, del mapa escolar del districte, que malgrat la millora i l'increment 
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d'equipaments, de places ofertades tant a nivell d'escola bressol, com a nivell d'escolaritat obligatòria, 

s'ha de continuar avançant fins assolir el nivell màxim que la demanda actual requereix. 

D'altra banda, l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona, com dels Districtes en el seu moment, en relació 

al manteniment dels edificis escolars públics continua essent força deficient. 

Els pressupostos han estat escassos i molts edificis han sofert un procés de deteriorament. Actualment 

aquesta funció correspon a l'IMEB, que fa mans i mànigues per posar al dia l'estat dels equipaments 

escolars, tasca en la que caldrà més d'una legislatura per arribar a una situació adient. 

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

casa i el centre educatiu. Cal que tinguem la via pública en les condicions òptimes per garantir-ne la 

seguretat; això implica actuacions en senyalització, arranjament de carrers, ampliació de voreres, etc. 

Capítol a part són les actuacions d'informació i ajut a les famílies i a les Ampes, bé sigui per motius 

acadèmics, necessitats de suport de serveis socials, assessorament per a l'educació dels fills en diferents 

edats, etc. 

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

simplement mantenir i si escau, millorar. 

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

setmana, per poder disposar d'un seguit d'instal·lacions sense necessitat d'invertir en duplicar-les en 

altres espais. També hem de dir que en aquest aspecte, en aquesta legislatura s'han iniciat nous camins 

que considerem profitosos i que han de continuar evolucionant positivament. 

 

Les nostres propostes 

•  En el període 2011-2015 cal continuar amb totes les activitats iniciades i que han resultat positives: 

suport a les Ampes, utilització dels espais dels centres, suport de serveis socials, ajuts des del Districte, 

millora dels camins escolars, etc. 

•  S'ha d'iniciar l'aplicació del mapa escolar previst, cosa que vol dir facilitar els solars perquè la 

Generalitat construeixi els nous centres educatius. És imprescindible per poder ofertar les places 

escolars que la nostra ciutadania reclama. 

•  Farem arribar a través del grup municipal d'ERC la necessitat d'ampliar els pressupostos de 

manteniment dels centres, per actualitzar el seu estat més aviat. Cal tenir un pressupost addicional per 

acondicionar-los en funció de les noves necessitats derivades de l'ús més ampli i més freqüent de les 

TIC. 

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

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

elaborant uns díptics informatius on s'hi inclourà també l'oferta de xerrades organitzades pels centres 

educatius del districte. Continuarem promovent la realització de jornades d'intercanvi d'experiències de 

les AMPA per afavorir el coneixement i compartir les bones pràctiques. 
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•  Cal seguir donant suport a les publicacions de la Col·lecció Conèixer el districte i que són un bon 

suport per a l'ensenyament. 

 

Actuacions concretes 

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

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

incloent-hi com a bàsica l'introducció de més millores d'accessibilitat. 

3. Continuar amb la reurbanització dels carrers i places que formen part dels camins 

escolars com a zones prioritàries. 

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

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

famílies que no tenen recursos. 

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

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

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

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

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

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

de nous en funció de la demanda. 

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

 

 

Llengua i cultura 

 

Introducció ideològica 

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

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

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

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

ciutadania, sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua i el seu punt de partida al sí de la societat. 

Per tant, els representants d'ERC al Districte han de ser garants de l'avenç en l'ús social de la llengua 

catalana i els principals agents dinamitzadors del projecte de construcció nacional catalana al territori. 

 

Diagnosi de la situació 

Després de quasi 30 anys de democràcia vigilada, l'avenç no ha estat el que caldria. En les actuals 

circumstàncies polítiques (Retallades del tribunal constitucional) i de nous corrents immigratoris, la 
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llengua i la cultura catalanes es troben en un estat molt minoritzat i en greu perill de retrocés 

irrecuperable per a poder ser l'eix vertebrador del nostre poble. 

 

Les nostres propostes 

Hem de treballar molt fort en qualsevol circumstància, dins i fora de les institucions, per a poder incidir 

en polítiques de discriminació positiva per intentar reconduir la nostra llengua i cultura. 

Val a dir que durant la legislatura 2007-2011 a proposta d'ERC es va aprovar un reglament lingüístic on 

la Llengua Catalana serà la vehicular a l'Ajuntament de Barcelona.  

 

Actuacions concretes 

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

especialment en les que estiguin subvencionades pel Districte. 

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

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

4. Recolzar el projecte Parlem. 

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

necessitats dels usuaris. 

6. Vetllar perquè el nou reglament lingüístic de l'Ajuntament de Barcelona es desplegui a tots els punts 

de la ciutat i especialment en totes les àrees d'atenció pública. 

7. Revisar la retolació dels carrers i canviar, si cal, els noms franquistes pels d'origen català. 

8. Millorar, si és possible, els horaris del refugi del Poble Sec (és una manera de recuperar la nostra 

memòria recent). 

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

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

cultura popular i tradicional. 

 

 

Comunicació 

 

Introducció ideològica 

Esquerra ha defensat sempre la comunicació de proximitat en tots els seus àmbits: premsa, ràdio, 

televisió i Internet. Els mitjans de comunicació locals, tant públics com privats, realitzen una tasca de 

difusió d'activitats de les associacions i entitats del territori, permeten acostar les problemàtiques veïnals 

a les institucions i a aquestes fer difusió d'informació de caràcter ciutadà. 

Ens calen uns mitjans de proximitat forts i independents, en la nostra llengua tant sigui des de l'àmbit 

associatiu privat com públic. 
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Diagnosi de la situació 

El nostre districte ha estat sempre un districte molt viu comunicativament parlant. 

Televisió de Sants va ser la fundadora del que més tard seria Barcelona Televisió i diaris locals com 

L'Informatiu van ser capdavanters en el seu dia de la premsa local de la ciutat. 

Les primeres emissores locals i lliures de la ciutat també es van gestar a Sants, Ràdio Llibertina de 

Sants, l'Ona Popular de Sants... Els anys 90 la comunicació als nostres barris va arribar al punt més alt 

amb la consolidació de molts d'aquests mitjans i amb la creació de nous, cosa que va fer que el nostre 

districte arribés a disposar de fins a quatre ràdios locals, dues televisions locals i quatre diaris locals. 

La major part d'aquests mitjans es van gestar des de l'àmbit associatiu i veïnal del nostre districte amb 

uns mitjans més aviat escassos però amb un gran èxit de lectors, oients i teleespectadors. 

A finals dels 90 molts d'aquests mitjans van optar per la professionalització i per una millora de la seva 

qualitat i instal·lacions, cosa que va fer-ne augmentar considerablement els seus pressupostos i 

instal·lacions i que fossin les institucions més properes, el Districte, qui apostessin per subvencionar, 

arribar a acords publicitaris o cedir espais per tal de facilitar que poguessin realitzar la seva tasca 

comunicativa. Aquestes ajudes econòmiques o materials no es van fer seguint cap política pròpia de 

comunicació i moltes vegades van ser poc transparents, cosa que va generar alguns greuges comparatius 

entre els mitjans del territori. 

Ja entrat el 2000, la transformació de Barcelona Televisió i la seva absorció de les televisions locals de 

districte, aquests van perdre les seves pròpies televisions i una de les eines més importants a dia d'avui. 

No podem acabar aquesta diagnosi sense parlar dels mitjans de comunicació alternatius, com La Burxa o 

dels diferents butlletins i pàgines web de les entitats del territori. Ells també formen part de la 

construcció d'un espai comunicatiu al districte. 

 

Les nostres propostes 

•  Treballarem per la creació d'un espai comunicatiu propi de Sants-Montjuïc. En una societat 

globalitzada, ens calen un mitjans locals forts, oberts, independents i en la nostra llengua.  

•  S'hauria de crear un sistema públic i transparent en l'atorgament de les ajudes i insercions publicitàries 

als mitjans locals. No poden haver-hi discriminacions en funció de la línia editorial del mitjà. 

• Cal que els tres àmbits del nostre districte, Sants, Hostafrancs i la Bordeta // Poble Sec// la Marina, 

disposin de mitjans locals propis en premsa, ràdios i portals d'Internet. 

•  Augmentar l'autonomia de les televisions locals de districte dins Barcelona TV, tot recuperant més 

minuts de les històriques hores de divendres al vespre per a la informació del nostre districte. 

•  Potenciar els mitjans de comunicació locals que apostin per les noves tecnologies. 
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Actuacions concretes 

1. Reconvertir l'àrea d'Imatge, Comunicació i Qualitat del Districte, dotant-la de més recursos humans i 

materials per tal de facilitar la tasca dels mitjans de comunicació locals. Agilitzar el contacte entre 

departaments i òrgans del Districte amb els mitjans locals. 

2. Redistribució del pressupost del Districte destinat a publicitat i augment de les ajudes directes i 

indirectes als mitjans locals. 

3. Una política clara i transparent en les ajudes, que aquestes s'atorguin amb informes tècnics 

independents en funció del projecte, audiència, tradició, vinculació amb altres entitats del barri i costos. 

4. Instal·lar cartelleres exclusives, a la via pública, per tal que les entitats i associacions del districte 

puguin penjar-hi cartells sobre els actes que realitzen. 

5. Negociar amb Barcelona TV la presència i recuperació de les televisions de districte i en el cas de 

Sants-Montjuïc, i tractant-se d'una de les històriques i fundadores del canal 39, recuperar un mínim de 3 

hores a la setmana per tal de poder emetre continguts propis dels nostres barris. 

6. Per tal de poder dotar dels recursos necessaris totes aquestes polítiques, reduir el pressupost en 

publicitat institucional i corporativa del Districte. 

 

 

Joventut  

 

Introducció ideològica 

Les polítiques de joventut tenen sentit si permeten que l’etapa juvenil sigui plena i si faciliten que el 

jove esdevingui un ciutadà de ple dret. 

Fer polítiques de joventut significa transformar una realitat que afecta negativament els i les joves i 

també promoure i visibilitzar-ne les potencialitats dels seus interessos vitals. Cal però diferenciar allò 

que preocupa els propis joves d’allò que preocupa els responsables polítics i les administracions que 

executen polítiques concretes adreçades als i les joves. 

Des d'ERC es treballa per fer coincidents ambdues percepcions. 

ERC creu en les potencialitats dels i les joves de la ciutat i de la seva xarxa d'associacions i grups de 

joves. Els tres principis que ho fonamenten són la proximitat, la subsidiarietat i la transparència. 

Des d'ERC es té molt present que les polítiques de joventut per poder ser realment efectives han de tenir 

un alt grau de transversalitat i per tant de coordinació interdepartamental en l'àmbit municipal i un nivell 

òptim de coordinació interinstitucional atès l’alt grau de dispersió competencial en polítiques de 

joventut. 
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Diagnosi de la situació 

A Barcelona els joves representen aproximadament el 20% de la població. En el conjunt de Catalunya la 

població jove és aproximadament del 23%. 

Els joves tenen dificultats per a emancipar-se i accedir al primer habitatge ja sigui de compra o de 

lloguer. El 69% dels i les joves de l'àrea metropolitana treballa en precari. Perden protagonisme els 

agents tradicionals de socialització (família, escola i treball) i els amics o grups d'iguals guanyen terreny 

com a espai socialitzant. 

A Barcelona hi ha aproximadament 1.362 associacions, federacions i grups de joves. Aproximadament 

el 35% dels joves estan associats. 

El jove vol fer ús de l’espai públic tant de dia com de nit però costa conciliar amb altres sectors de la 

població. 

 

Les nostres propostes 

Després de l’elaboració del Projecte Jove per part de la Regidoria de Joventut, amb la participació dels 

joves de la ciutat ara farà dues legislatures; el Districte ha de continuar ampliant els serveis i millorarels 

objectius dels programa actualitzant-lo a les noves necessitats dels joves. 

Els objectius del Programa són treballar transversalment des del Districte segons les línies estratègiques 

de: 

•  L'emancipació (formació, habitatge i ocupació) 

•  La independència (espais, pacte per la nit, associacionisme, participació, expressió, 

mobilitat i informació) 

•  La qualitat de vida (salut, lleure, consum, esport i cultura) 

 

Actuacions concretes 

1. Millorar la participació dels joves del nostre districte. 

1.1. Enfortir el teixit associatiu de base incrementant els recursos i facilitant l'accés a locals. 

1.2. Enfortir el recolzament d'activitats organitzades pels propis joves tant en el marc institucional com 

fora d'ell. 

2. Garantir una xarxa d'equipaments al servei dels joves. 

2.1.Dotar el Poble Sec d'un local per a joves cogestionat. L'espai 12@16 és un centre per a adolescents i 

està només gestionat pel Districte. 

2.2.Desenvolupar un Punt d'informació Juvenil (habitatge, feina, estudis, salut, sexualitat,...) a cada barri 

del districte i establir un espai de coordinació de tots els equipaments juvenils i punts d'informació 

juvenil, de ciutat i districte. 

2.3.Continuar recolzant econòmicament l’equipament gestionat per Joves de la Marina. 

2.4.Obrir un equipament juvenil a Sants (Can Batlló/ Bahia) i reorientar l’ús de la Casa del Mig perquè 
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sigui un autèntic equipament juvenil. 

3. Construir una plataforma territorial de districte que reforci el paper interlocutor de les entitats juvenils 

i l'administració. 

3.1.Dotar de recursos econòmics les plataformes territorials de barri dels districte de Sants Montjuïc 

(Joves de La Marina) per tal que disposin de dinamitzadors/es territorials. 

3.2.Potenciar la creació d’una plataforma territorial al Poble Sec. 

3.3.Revitalitzar la Taula de Sants com a plataforma representativa de totes les entitats juvenils del barri. 

4. Garantir un mínim d'habitatge jove distribuït per tot el districte i que permeti a la gent jove quedar-se 

al seu barri. 

5. Reduir les tarifes del transport públic per a joves. 

6. Descentralització de la Borsa de Treball i la Borsa d'Habitatge, que es traspassi de l'administració 

municipal (Ajuntament) a l'administració del Districte. 

 

 

Poble gitano 

 

Introducció ideològica 

Aquesta comunitat ha estat víctima d'un genocidi històric i continuat i es deplorable el maltractament i 

discriminació practicada contra els gitanos durant molts segles. 

Minoria ètnica no reconeguda, els gitanos han brillat fins ara per l´absència de representació política. La 

nostra política ha d'ésser de respecte dels dret de les persones i la protecció de les minories que viuen en 

el nostre país. Cal impulsar polítiques integradores necessàries que permetin arribar a la igualtat 

d'oportunitats dels membres del poble gitano i fer un reconeixement dels seus propis trets culturals i 

identitaris i la necessitat de preservar-los. 

 

Diagnosi de la situació 

El poble gitano, al llarg del temps ha adoptat diferents formes de guanyar-se la vida. La seva manera de 

viure itinerant els portava a fer feines no fixes ni vinculades a un territori; eren feines que atenien 

necessitats de la població, com la venda ambulant, tractants de bestiar, venda d'estris, etc. 

La vida sedentària actual i les noves necessitats de la població han fet entrar en crisi aquesta manera de 

viure. Ja no és possible mantenir-se venent ferralla, ni sovint amb la venda ambulant.... Tenen dificultats 

per adaptar-se a noves formes com la de treballar en empreses a compte d'altri o dedicar-se a nous oficis 

com a autònoms. 

La conseqüència és que, sense possibilitats de guanyar-se la vida, formen part de la població que passa a 

ser depenent dels ajusts i prestacions socials. 

Un sector petit d'aquesta població, una bona part de la que hi ha en el nostre districte, ha sabut adaptar-
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se i tenen un sistema econòmic de viure, autònom, compatible amb la societat actual; junts compartim 

els mateixos problemes i necessitats del dia a dia. 

 

Les nostres propostes 

•  La nostra voluntat és la de donar prioritat a les polítiques d'acció social i apostar per la transversalitat 

de les polítiques socials en serveis socials, ocupació, educació, habitatge i salut. D'aquesta manera, entre 

les accions prioritàries es preveu la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, de manera que es 

garanteixi la inclusió social d'aquest col·lectiu. 

•  Buscar estratègies per facilitar la continuïtat en l´ESO de l'alumnat gitano. 

•  Fomentar l'escolarització després de l´ESO per l'entrada a estudis universitaris i de formació 

professional com una forma més d'integració. 

 

Actuacions concretes 

1. Donar suport a les manifestacions culturals i fets diferencials de la cultura gitana, entre ells, ritus i 

cerimònies com ara casaments, enterraments, etc. 

2. Col·laboració amb les diverses associacions que existeixen dins del districte per a tenir un major 

coneixement de les seves reivindicacions i problemàtiques concretes. 

 

 

Immigració 

 

Introducció ideològica 

ERC, com a organització política que des de la seva fundació, es declara hereva dels corrents ideològics 

de l'esquerra no dogmàtica, no entén la immigració com una agressió a les bases sobre les quals s'ha anat 

construint la Catalunya de l'època contemporània, ja que de sempre hem estat un país d'acollida i 

receptors de fluxos d'immigració. 

La immigració l'entenem abans que res com un fet personal i humà; volem fugir de lectures globals que 

ens impedeixen veure tot allò que afecta individualment l'immigrant; ben segur que solucionant les 

problemàtiques: d'educació, sanitat... etc, que afecten la persona, de retruc solucionem les socials, i que 

no afecten únicament a l'immigrant. 

Entenem que l'immigrant és una persona amb drets, però en una societat com la nostra,europea, i amb 

una escala de valors ja fermament assentada, l'immigrant no pot defugir les seves obligacions amb la 

resta de la societat, i ha d'acceptar: la llengua, les tradicions i el marc legal. L'immigrant és doncs una 

persona amb drets, però també amb deures. 

Com a partit republicà, ens manifestem radicalment en contra d'actituds xenòfobes, que culpabilitzen 

l'immigrant de tot allò de negatiu que es viu a la societat. Però tampoc acceptem les paternalistes de: 
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papers per a tothom., ja que la despesa pública d'inversió en polítiques socials no és il·limitada. 

Pel que fa al tractament de la immigració, en principi tenim dues vies: la francesa que s'ha anomenat 

assimilacionista(Que ha fracassat), i la britànica que podem qualificar d'integradora. 

L'assimilacionista d'arrel jacobina pretén assimilar el nouvingut sense deixar cap escletxa per 

desenvolupar la pròpia identitat; la integradora, via britànica, no discuteix la identitat pròpia, posant això 

sí, uns límits bàsics, una mena de pacte social no escrit. 

Que l'actitud francesa ha fracassat, en tenim un bon exemple en els successos violents als barris 

perifèrics de Paris, Lió i altres ciutats. 

Des d'Esquerra pensem que el tractament de la immigració al nostre país, té un entrebanc seriós, ja que 

no disposem de les eines que té un estat per fer-hi front. Tot i això, en aquests moments ja tenim el pacte 

nacional per la immigració i les competències per fer-hi front, per tant caldrà veure com evoluciona 

aquest model català i el seu desenvolupament. 

 

Diagnosi de la situació 

La immigració al nostre districte s'ha incrementat molt els darrers anys, fins a assolir quanties superiors, 

de llarg, al 20% de la nostra població; i encara més en alguns barris concrets. 

No veiem la immigració com un perill, sinó com un repte que pot enriquir la nostra cultura i afavorir les 

necessitats del nostre país. Ens calen però més eines per fer-hi front. 

De tot allò que hem anat recollint de les converses amb les associacions, podem destacar com a fet 

positiu, que cap d'elles ha relacionat immigració amb delinqüència, tret de casos aïllats de petits furs que 

tant poden ser persones immigrades com catalans o catalanes. 

Es denota una major preocupació a Sants-Badal i al Poble Sec, se suposa que pel fet de ser el barri amb 

el major índex d'immigració de tot el districte. 

La preocupació se centra en: 

•  Horaris de comerços 

•  Pisos pastera 

•  Llengua 

•  Possibles actituds feixistes 

•  No hi ha un procés d'acollida per part de l'administració 

D'això deduïm que la immigració és un fet transversal, que afecta molts àmbits, la majoria en polítiques 

socials. Aquests àmbits serien: habitatge, comerç, llengua, actituds feixistes, i mala o nul·la acollida per 

part de l'administració pública. 

Ens trobem amb la dificultat d'establir relacions amb els nouvinguts ja que a nivell de districte no estan 

majoritàriament organitzats. 
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Les nostres propostes i actuacions 

1. Crear i pressupostar una oficina d'immigració amb seu al Poble Sec, que faci d'interlocutora amb els 

veïns immigrants i que entengui de totes les problemàtiques que els puguin afectar: habitatge, educació, 

sanitat (no confondre amb assessoria pública adreçada als immigrants), i amb funcions de mediació i 

d'acollida. 

2. Fomentar la tasca inspectora dels serveis del Districte pel que fa als pisos pastera. 

3. Continuar amb la taula amb representació de partits polítics i veïns (majoritària però no 

únicament del Poble Sec),amb reunions periòdiques. 

4. Tots aquests punts formarien un organigrama centralitzat amb funcions decisòries a la 

seu del Districte. 

5. Llibre blanc sobre la immigració al districte. 

6. Implicar al Districte per ajudar als immigrants a utilitzar el català com a llengua vehicular. 

7. Augmentar els educadors de carrer als nostres barris i més concretament al Poble sec. 

 

 

Moviments alternatius 

 

Introducció ideològica 

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

institucions, treballarem per la llibertat i la justícia social en tots els àmbits, enfront d'aquells que la 

volen retallar per defensar els seus interessos. 

 

Diagnosi de la situació 

Estem en una societat en què impera el gran capital, l'especulació, el diner fàcil i l'egoisme individual. 

El resultat més evident és la precarietat laboral, la indignitat salarial, la inaccessibilitat a una vivenda 

digne, la manca d'espais culturals, una informació manipulada pels poders establerts,etc.. Tot això ho 

patim cada dia més, però especialment les noves generacions de joves. Si una part d'aquesta joventut es 

rebel·la, lluita i diu les coses pel seu nom, se'ls castiga. 

Pel que fa al Centre Social Autogestionat Can Vies: 

•  En temps passats fou el lloc on es reunien els treballadors del metro, on s'organitzaven per lluitar pels 

seus drets. 

•  Des de el mes de maig del 1997 ha estat ocupat, després d'anys d'abandonament, per joves del nostre 

districte. Actualment hi ha un projecte públic que a hores d'ara i sense l'ajut de ningú, ja porta un 

bagatge molt important, 13 anys. Té un espai social i d'esbarjo obert a tothom, sala d'assemblees, s'edita 

el periòdic mensual La Burxa, local per a diferents manifestacions: musicals, tallers i representacions 

teatrals, passis de pel·lícules, presentacions de llibres, xerrades, Seu de la Colla Bastonera de Sants, 
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impulsada des del propi Casal, també hi treballen o es reuneixen altres col·lectius, com l'assemblea de 

Joves de Sants; Col·lectiu de cinema, etc. 

• Actualment tenen pendent una altra demanda interposada per TMB, del 18 de febrer de 2011 on es 

busca el desallotjament definitiu de l'espai. 

 

Les nostres propostes 

En aquest apartat, al nostre districte hem de ser curosos però valents per a poder aplicar les polítiques en 

defensa dels valors descrits en la nostra Declaració Ideològica. Per tant: 

•  En aquells punts en què coincidim, ens comprometem a donar suport i a compartir accions amb els 

moviments alternatius. 

•  Tindrem una posició activa per tal de buscar punts d'acord. 

 

Actuacions concretes 

1. Hem de lluitar perquè Can Vies, (amb totes les seves contradiccions) continuï podent fer la seva tasca. 

2. Promourem una reflexió, tant interna com en l'entorn dels nostres barris, per tal de buscar solucions 

permanents als problemes de fons que posa de manifest l'okupació: 

2.l. l'accés a l'habitatge, l'especulació i la falta d'espais on els joves puguin realitzar les seves activitats 

amb llibertat. 

 

 

Urbanisme 

 

Introducció ideològica 

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

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

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

social. 

Per tal d'aconseguir això les accions en urbanisme s'han de basar en un bon planejament urbanístic, és a 

dir el procés intel·lectual d'anàlisi de les necessitats i tendències d'evolució que tenen els nostres barris, 

sigui en habitatge, en equipaments, en xarxa viària, en mobilitat, etc. i, prèvia la diagnosi de la situació 

actual i futura, el disseny i l'elaboració dels plans d'actuació, dotant-los del corresponent pressupost 

perquè es puguin fer efectives. 

En segon lloc en una adequada gestió urbanística són importants totes aquelles operacions encaminades 

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

d'infraestructura previstes, donant sempre una bona informació als veïns que puguin estar afectats i fent 

el possible per minimitzar-ne les molèsties mentre durin les obres. 
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Finalment, el darrer aspecte a considerar és la disciplina urbanística que comprèn les mesures de 

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

irregularitats. 

 

Diagnosi de la situació 

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

provoca que a cada legislatura es puguin anar fent passos per millorar-ne l'estat però que no aconseguim 

posar-nos al dia donades les limitacions pressupostàries. 

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

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

arranjar, o bé ampliar voreres per fer-los més segurs, o bé creant zones de prioritat dels vianants. No 

hem de perdre de vista que la prioritat a la ciutat són les persones i no els vehicles, però tampoc podem 

col·lapsar la circulació d'aquests. Hem de treballar per tal que el carrer sigui un lloc de trobada, com ho 

és a les viles petites, com ho era a la civis antiga. 

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

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

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

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

pública. Però el que no és admissible és que alguns carrers del nostre districte siguin tallats i oberts cada 

dos per tres. 

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

famílies que van amb criatures i propietaris de gossos que van amb les seves mascotes. La manca d'area 

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

problemes de convivència. 

 

Les nostres propostes 

•  Revisar la planificació de les millores urbanístiques que s'han fet i estan en marxa als nostres barris, 

actualitzant i tenint en compte les noves àrees d'actuació prioritàries: PERI, camins cívics, espais més 

transitats, carrers mancats de clavegueram, eixos comercials, etc. Aquestes àrees inclouen igualment els 

carrers secundaris del seu entorn. 

•  Defensar un model de barri centrat en les persones, planificant els canvis urbanístics amb sensibilitat 

social; crear noves vies de prioritat dels vianants. 

•  Ser rigorosos en la gestió de manera que no es produeixin irregularitats urbanístiques. 

•  Consensuar les actuacions amb les entitats de cada barri i amb el col·lectiu ciutadà afectat; crear 

sempre i fer efectiva la corresponent comissió ciutadana de seguiment de l'execució de cada projecte. 

•  Tenir en compte en cada actuació les necessitats de sostenibilitat. 
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•  Que les empreses que fan obres al Districte i les subcontractes que treballen per a elles pactin un 

calendari d'actuacions. El Districte farà la funció de coordinació per a que s'optimitzin els recursos i es 

minimitzin les molèsties.  

•  Fer una àrea per a gossos a tots els parcs on sigui possible, alhora que fer complir estrictament 

l'Ordenança del Civisme i l'Ordenança de Tinença d'Animals, tot multant els propietaris que no recullen 

els excrements del seu gos i/o no tenen censat el seu animal al registre municipal.  

• Treballar pel compliment estricte del pla d’usos de la muntanya de Montjuïc, per la seva recuperació 

per l’ús i gaudi de la ciutadania, i per la preservació dels seus espais naturals. 

 

Actuacions concretes 

1. Seguir amb la urbanització de carrers i places segons les prioritats abans indicades, tenint sempre 

present l'accessibilitat i la preferència dels vianants, així com també, quan sigui el cas, la presència 

d'animals de companyia. 

2. Impuls als PERIS i grans projectes que estan iniciats: Hostafrancs, Font de la Guatlla, Plus Ultra, Can 

Batlló, entorn de l'estació de Sants, Fira, etc. 

3. Millora dels nuclis històrics: carrers i places del casc antic de cada territori del districte i vials 

secundaris. 

4. Potenciar la participació ciutadana en la gestió de les actuacions. 

5. Millora de l'enllumenat, posant-lo de baix consum i reduint la contaminació lumínica. 

6. Utilització de material sonoreductor per reduir els sorolls. 

7. Completar allà on falti el mobiliari urbà convenient, incloses les fonts públiques. 

8. Millora de les instal·lacions i senyalització per atendre les persones discapacitades: enrajolat 

específic, semàfors sonors, etc. 

9. Catalogació dels edificis que correspongui i que encara no ho estan. 

10. Restauració de camins històrics a Montjuïc. 

11. Supervisar la llei de barris de la Bordeta i Can clos. 

12. Reurbanitzar la plaça de Can Mantega. 

13. Desencallar la situació de Can Batlló. 

 

Habitatge 

 

Introducció ideològica 

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

de creació d'habitatge social a l'abast de tothom. 

Tenim clar que per avançar cap aquest objectiu no podem deixar la generació d'habitatge només en mans 

del mercat ja que si no s'hi apliquen correctius la tendència és clarament cap a l'especulació i l'obtenció 
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de beneficis com a únic objectiu, malgrat la crisi econòmica que afecta el sector, de manera que queda 

pràcticament abandonat el benefici social que comporta la disposició de més habitatge. 

Per tant les polítiques d'ERC en relació a l'habitatge han de ser clarament adreçades a la promoció 

pública d'habitatge, principalment de lloguer, adreçat bàsicament a joves, gent gran, famílies 

monoparentals i segments de població amb dificultats, per tal de garantir el dret a l'habitatge de tota la 

ciutadania. 

Val a dir que des de l'Ajuntament de Barcelona i a proposta d'ERC els nou habitatges de protecció 

oficial que es facin a cada barri, un 30% d'aquests han d'anar destinats a persones del barri o a 500 

metres a la rodona. 

També són importants les accions destinades a fomentar la incorporació al mercat dels habitatges buits, 

mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional, així com mesures fiscals. 

 

Diagnosi de la situació 

L'accés a l'habitatge és un dels més greus problemes de la societat barcelonina. 

L'alt cost dels habitatges,tot i la baixada de preus degut a la crisi econòmica, tant de l'habitatge nou com 

del de segona mà, com també l'alt cost de l'habitatge de lloguer, fan difícil l'accés a una vivenda per a 

grans capes de la població, especialment per als joves que hi han d'accedir per primera vegada. 

També hi troben dificultats les persones grans que són víctimes de l'assetjament immobiliari amb la 

finalitat d'augmentar els preus dels lloguers i de construir-ne de nou. 

La normativa de lloguers de l'estat no hi ajuda gaire, ja que permet lloguers per períodes màxims de cinc 

anys amb l'encariment posterior si es vol renovar; fins i tot hi ha lloguers per períodes inferiors. La llei 

també permet: indemnitzacions al propietari si no s'exhaureix el període del contracte, fiances elevades 

per poder llogar, disposar de contractes de treball indefinits de tots els habitants del pis, no només del 

titular del contracte-. Totes aquestes mesures contribueixen a dificultar l'accés dels joves als pisos de 

lloguer. 

També ens trobem amb el fenomen nou, lligat a la immigració i a la crisi econòmica, dels pisos pastera, 

del lloguer de llits calents per hores, etc. 

Cal doncs trobar mesures que facilitin l'exercici del dret a un habitatge digne en condicions assumibles i 

més justes de les que es donen actualment. 

Des del Districte no podem, ja que no hi tenim competències, incidir en la legislació de forma efectiva, 

però sí que podem prendre decisions que, si més no, alleugereixin la situació de quantes persones sigui 

possible. 

 

Les nostres propostes 

•  Els eixos de la nostra actuació són fomentar l'habitatge protegit i el de lloguer i, en els nuclis més 

antics, la rehabilitació d'habitatges. 
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Actuacions concretes 

1. Construir els habitatges relacionats amb els PERIS en marxa per reubicar les famílies que calgui. 

2. Promoure l'establiment de convenis amb propietaris d'habitatges buits per tal de recuperar-los i 

fomentar l'habitatge de lloguer assequible. 

3. Incrementar el parc d'Habitatge Jove. 

4. Possibilitar, en determinats carrers, l'habitatge en planta baixa per afavorir les persones 

amb dificultats de mobilitat. 

5. Tendir al 50% d'habitatge protegit en les noves àrees de construcció, tenint sempre present la 

presència d'habitatge adaptat en els percentatges necessaris al nostre districte. Prioritzar les necessitats 

de la gent dels nostres barris. 

6. Seguir promovent els apartaments amb serveis per a gent gran. 

7. Vetllar per la conservació del patrimoni arquitectònic. 

8. Assessorar i donar suport a les víctimes d'assetjament immobiliari. 

 

 

Mobilitat i transport 

 

Introducció ideològica 

Barcelona, capital de Catalunya i de la regió de l'Arc Euromediterrani, juntament amb la seva regió 

metropolitana, ha d'impulsar el seu procés de transformació social, econòmica i urbana per consolidar-se 

com una ciutat capdavantera de la nova societat de la informació i del coneixement. Tot això s'ha de fer 

amb el suport de la gent que viu i treballa als barris que la componen. 

 

Diagnosi de la situació 

En els propers 10 anys es preveu que la demanda de mobilitat augmenti de forma espectacular com a 

conseqüència, entre d'altres factors, de l'extensió de la ciutat real, de la multimotorització, de l'augment 

de l'activitat productiva i d'oci, en definitiva, de la consolidació de Barcelona com a capital d'una macro-

regió metropolitana de 4,5 milions d'habitants que es perfila com una de les àrees més actives, 

dinàmiques, i riques de l'Europa comunitària. 

Dins d'aquest context, a Barcelona i al nostre districte, Sants-Montjuïc, l'ús del vehicle privat ha assolit 

ja un protagonisme desmesurat, provocant dos efectes d'altíssima incidència: el col·lapse creixent de la 

xarxa viària metropolitana i l'increment de les necessitats d'espai públic destinat a aparcaments. 

 

Les nostres propostes 

Cal, doncs, una nova política de mobilitat basada en criteris de sostenibilitat ambiental i de redistribució 
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democràtica de l'espai vial disponible, que prioritzi els vianants i els vehicles privats no contaminants 

(bicicleta, vehicles ecològics), per tal de recuperar el concepte de carrer com a espai públic de relació 

entre els ciutadans, que limiti l'expansió de l'ús del vehicle privat i que tingui com a eix central un 

sistema de transport públic de qualitat i integrat. Impulsar un conjunt de mesures destinades a reduir el 

soroll i la contaminació atmosfèrica i a augmentar la seguretat viària. 

 

Actuacions concretes 

a) Circulació i Aparcament 

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

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

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

3. Incrementar substancialment l'oferta de transport col·lectiu relacionat amb els llocs de treball 

(polígons industrials de la Zona Franca). 

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

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

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

velocitat màxima (30 km/h). 

b) Transport públic 

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

(ascensors, escales mecàniques, etc). 

2. Ampliació dels horaris nocturns dels transports públics. 

3. Estudiar la mobilitat nocturna juvenil, donar-hi millores: taxi compartit, freqüència dels 

autobusos nocturns, etc. 

4. Adequació per a persones amb mobilitat reduïda d’almenys una sortida de totes les 

estacions de metro. 

5. Augmentar el nombre de sortides d'emergència de la xarxa de metro. 

6. Desenvolupar la Xarxa Octogonal de transport proposada per ERC a l'Ajuntament de Barcelona, per 

garantir l'existència d'una bona xarxa de mobilitat del transport públic, potent i complementària al 

Metro, que arribi a tots els barris del nostre districte, augmentant-ne el nombre d'autobusos i assegurant 

unes freqüències de pas inferiors en qualsevol cas als 15 minuts, adaptant completament la flota a les 

persones amb mobilitat reduïda així com incrementar les línies de autobusos de barri. 

7. Mantindrem informats als ciutadans dels projectes que els afectin. 

8. Finalitzar la Línia 9 del Metro. 

c) Vianants i bicicleta 

1. Recuperar el concepte de carrers i places com a espai de relació entre els ciutadans. 

2. Promoure la supressió de les barreres arquitectòniques i del mobiliari urbà innecessari. 
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3. Continuar el pla de rehabilitació i millora dels carrers, places i zones verdes, prioritzant els camins i 

entorns escolars i la seguretat dels vianants. 

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

5. Desenvolupar mesures que prioritzin al màxim la mobilitat dels vianants: als centres històrics i altres 

àrees d'especial interès, creant super-illes de prioritat ambiental i de limitació d'accés al vehicle privat, 

desenvolupant el Pla Municipal d'Accessibilitat el màxim per tal de garantir l'accessibilitat universal en 

tot l'espai públic on sigui físicament possible. 

6. Millorar la senyalització i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport també 

entre municipis i barris veïns. Millorar el funcionament i les estacions del Bicing. 

7. Coordinar polítiques de bicicleta a nivell metropolità: itineraris, transport públic, etc. 

8. Millorar la seguretat dels carrils bici i crear-ne de nous si és possible. 

 

 

Comerç 

 

Introducció ideològica 

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

distribució, amb un important pes de la petita i mitjana empresa comercial implantada en trama urbana. 

Cal garantir el manteniment de l'actual equilibri de formats i la llibertat d'elecció dels consumidors entre 

marques i formats, evitant posicions de domini, sigui d'empresa o de format, que qüestionin aquest 

principis i vetllar per l'estricte compliment de la normativa que regula l'activitat comercial. 

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

respecte al medi ambient. 

 

Diagnosi de la situació 

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

petites empreses comercials. El comerç minorista aporta aproximadament al país el 10% del Valor 

Afegit Brut de l'economia catalana, genera aproximadament el 12.6% dels llocs de treball (amb una 

relació de 2.7 ocupats per cada establiment, mentre que la mitjana estatal és de 2.6) i té una productivitat 

per establiment de un 4.7% superior a la de l'estat. 

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

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

de la renda. Aquest model comercial català ha estat posat en qüestió amb la creixent gran distribució 

derivada de la proliferació d'empreses de capital estranger amb explotacions de gran superfície 

comercial amb ubicació perifèrica. 
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Les nostres propostes 

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

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

mitjanes empreses, treballadors autònoms i autòctons del nostre municipi, que són la base del teixit 

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

 

Actuacions concretes 

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

consolidació del format de comerç de proximitat, i aprofitar els seus referents al nostre districte com es 

el cas dels Mercats Municipals, i els eixos comercials ja consolidats, i també la creació de noves 

centralitats i recorreguts comercials. 

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

teixit associatiu dels nostres barris. 

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

encaminades a la dinamització comercial i la difusió dels seus valors socials i de servei a les persones. 

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

POEC i en els diversos plans urbanístics i de mobilitat del nostre districte. Aquesta oficina d'Orientació 

Comercial, també elaborarà un pla d'orientació de l'equipament comercial dels nostres barris, que 

serveixi de marc coordinador als plans de dinamització comercial. Aquest ha de ser un instrument clau 

per acostar l'oferta a la demanda i per dissenyar un desenvolupament comercial racional i sostenible. 

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

municipal. 

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

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

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

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

competència entre operadors. 

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

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

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

models basats en Gestió Compartida d'Espais Comercials Urbans (GCECU) per part de tots els 

operadors econòmics i associatius dels nostres barris. Per a les seves característiques i per la 

concentració comercial, un dels espais comercials que podria servir com a prova pilot és els voltants del 

Mercat de Sants un cop finalitzades les obres. 

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

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

voltants del Mercat de Sants. De la mateixa manera que aquest estudi d'impacte i dinamització s'ha 

d'aplicar als voltants de Can Batlló, Bordeta, Constitució i Olzinelles. 

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

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

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

concentració de formats econòmics de poc valor afegit, desvinculats del territori. 

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

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

zones, en especial els afectats pel creixement demogràfic i urbanístic de l'entorn, com el Carrer de Sants, 

Vallespir, Riego, Galileu, Olzinelles, voltants del Mercat de Sants i del Mercat d'Hostafrancs. 

12. Elaborar un estudi de viabilitat per a la construcció d'un Mercat al Barri de Font de la Guatlla. 

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

emprenedors de Sants-Montjuïc. 

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

Col·locació, que antigament estava a la plaça de la Farga. 

 

Turisme 

 

Introducció ideològica 

El turisme constitueix un eix de desenvolupament fonamental que representa un segment econòmic que 

mereix una especial atenció. El turisme genera el 10% del PIB català i representa el 2% del total del 

mercat turístic internacional. Parlem d'un sector en creixent globalització. 

Globalització que fa que cada cop prenguin més importància els trets característics i singulars de cada 

nucli, de cada territori i de cada conjunt humà, patrimonial i paisatgístic. 

Cal protegir i promocionar la pròpia identitat local, dins del conjunt i en el context de la nostra identitat 

nacional que és el que ens fa singulars en el món. 

 

Les nostres propostes 

Cal integrar l'espai, el patrimoni i la població. La bona conjunció d'aquests elements configura la 

identitat del producte turístic dels nostres barris i país. La política turística és essencialment una política 

local, de competència municipal. Els municipis i per delegació els districtes, han de proveir una sèrie de 

béns públics que defineixen el producte turístic, a més de ser responsables de l'ordenació del territori: 

infraestructures diverses, neteja de carrers, equipaments públics, cura del paisatge, seguretat ciutadana, 

entre altres. La incapacitat d'atendre adequadament, en quantitat o qualitat, aquesta provisió de béns 

públics empobrirà de manera directa l'atractiu del producte turístic i la viabilitat econòmica de l'activitat. 
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Actuacions concretes 

1. Dotar al Districte del pressupost adequat per realitzar les tasques de promoció, conservació i 

manteniment dels elements vinculats al producte turístic. 

2. Fer una guia turística del nostre districte, vinculant-la amb el sector comercial, mercats, mercats no 

sedentaris i fets destacables dels sectors econòmics. 

3. Editar una guia de festes i celebracions als nostres barris, Sant Medir, Correllengua, festes locals, etc. 

4. Potenciar el desenvolupament turístic vinculat als aspectes històrics, patrimonials i arquitectònics. 

5. Potenciar mitjançant un programa de desenvolupament turístic i comercial la vinculació d'aquests dos 

sectors amb un component social i d'acollida essencial per donar a conèixer la realitat nacional del 

nostre país. 

 

 

Seguretat ciutadana 

 

Introducció ideològica 

El concepte de seguretat d'ERC no es refereix a unes determinades funcions que fins ara es relacionaven 

de forma gairebé exclusiva amb "l'ordre públic". Per a ERC la seguretat és quelcom aplicable a tots els 

àmbits de la quotidianitat de las persones. Per tant, ERC com a partit de govern no deixa de banda cap 

aspecte de la nostra vida fora d'aquest concepte de "Seguretat Global" a què tenim dret totes les 

persones. En aquest sentit, també creiem fermament en la seguretat com a dret inalienable de les 

persones, una seguretat que han de garantir les institucions que ens governen perquè tant dret tenim a 

caminar tranquils pel carrer, sense por de ésser robats o atropellats per un cotxe, com a no patir 

accidents a la feina, a casa o al carrer. La seguretat no és doncs tan sols un concepte global, sinó que 

també es progressista en tant que respon a les necessitats i drets de les persones, i que ha de ser 

garantida per les institucions, sense que la ciutadania hagi de pagar de la seva butxaca aquest inalienable 

dret públic. 

Des d'ERC considerem que un país com el nostre requereix que les Administracions Públiques 

estableixin fórmules i mecanismes que vetllin per la consecució d'una convivència segura mitjançant 

l'aplicació d'estratègies de prevenció, de protecció i de dissuasió, on l'actuació policial constitueixi un 

graó important, però no el central, en una política de benestar i d'equilibri en la qualitat de vida dels 

ciutadans. 

 

Diagnosi de la situació 

Des de la Federació Comarcal hem pogut constatar un tret comú a totes les reclamacions fetes per les 

entitats relativa a la manca de policia pels carrers del districte. Les entitats veïnals es queixen de forma 
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pràcticament unànime de manca de seguretat, arribant a situacions de conflicte com és el cas del barri 

del Poble Sec o de la Marina, entre d'altres. 

Malgrat tot, pensem que el problema de la seguretat ciutadana queda molt focalitzat en una pura qüestió 

d'increment de policia de proximitat al carrer; creiem doncs que manca una comprensió més 

global del que s'ha d'entendre per seguretat ciutadana i una cultura de la convivència d'abast més ampli 

que pugui donar resposta als nous reptes d'aquest començament de segle. 

 

Les nostres propostes 

Els eixos principals de les nostres actuacions es basen en: 

•  Potenciació del mediador de barri. 

•  Potenciació del Consell de Seguretat. 

•  Continuar la millora de les patrulles policials. 

•  Reivindicar la justícia de barri. 

 

Actuacions concretes 

1. Augment dels agents de barri, fent-los de tipus mixt, es a dir, patrulles d'almenys dos agents, un agent 

de la Guàrdia Urbana i un altre dels Mossos, o de dos i dos, i intentant fer parelles home/dona, per tal de 

assolir una màxima operativitat. 

2. Incrementar la presència policial a les zones interiors dels barris. 

3. Potenciació de la figura del mediador de barri. Es tractaria d'un especialista en la resolució de 

conflictes per vies alternatives a la mera repressió policial i judicial. 

Aquesta proposta té com a objectiu conciliar la vida al barri entre persones amb estils de vida diferents, 

cosa que en alguns casos pot arribar a generar conflictes. 

4. Potenciar el Consell de Seguretat del Districte, millorant el seguiment de les decisions que s'hi 

prenen. 

5. Realitzar inspeccions nocturnes dels locals d'oci nocturn. 

6. Reivindicar una justícia de barri, propera a la gent, que pugui resoldre amb rapidesa els conflictes 

penals menys greus. 

7. Incidir en les funcions del personal adscrit a l'Àrea Verda i a l'Àrea Blava per tal que reportin més 

informació d'incidències i anomalies de la via pública. 
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Can Batlló 

 

Introducció ideològica 

El barri no és només un espai físic que s'ocupa, és també una pedra fonamental en el model social 

d'ERC i com a tal, una pedra fonamental en el nostre model nacional. Un país no pot tirar endavant, si la 

seva societat no està cohesionada i si la gent que hi viu no hi troba allò que necessita, i buscarà el seu 

futur en un altre lloc. És per tant, indispensable resoldre el dèficit d'equipaments que pateix el nostre 

districte. 

La remodelació de Can Batlló és conjuntament amb l'arribada de l'alta velocitat i la remodelació de 

l'estació un dels dos grans impactes que es produiran en el nostre districte els propers anys, i és, per tant 

una oportunitat històrica d'atacar el dèficit d'equipaments del barri de la Bordeta un dels més greus de 

Barcelona, que també té un dels índexs de vellesa més elevats de la ciutat. 

 

Diagnosi de la situació 

L'any 1978, el PGM qualificà tot l'espai de Can Batlló per a destinacions d'equipaments i zones verdes. 

Després d'un llarg període de negociacions amb els propietaris de l'espai, l'any 2006 el Districte de 

Sants-Montjuïc va aprovar un avantprojecte per a Can Batlló que contempla la creació d'uns vint 

equipaments, cinc hectàrees de zona verda i més de 1.700 habitatges. 

Un cop aconseguit l'acord amb els veïns per al desenvolupament d'aquest projecte, i l'acord amb la 

majoria de les empreses que hi havia, tot i que encara queda alguna de petita. El problema del 

finançament amenaça una altra vegada de deixar el barri de la Bordeta sense l'inici de les reformes  que 

tant necessita per poder avançar en qualitat de vida i de serveis. 

Amb tot això i malgrat els lents avenços per tirar endavant el projecte de Can Batlló, ERC és el partit 

polític, segons els industrials, que ha realitzat, i continua realitzant esforços, per complir els pactes 

acordats. Per tant, la garantia de desencallar l'actual situació i poder trobar sortides i recursos per 

endegar el projecte, continua essent ERC. 

 

Les nostres propostes 

•  Obrir Can Batlló al Barri. 

•  Vetllar per tal que la remodelació de l'espai es dugui a terme harmònicament tant la construcció 

d'habitatges com la d'equipaments i zones verdes. 

•  Aprofitar la remodelació de Can Batlló per facilitar-hi l'establiment de gent jove del barri i així 

combatre el progressiu envelliment de la mitjana de la població. 

 

Actuacions concretes 

1. Tancar un acord d'indemnització amb les poques empreses que continuen funcionant. 
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2. Respectar l'acord del Pla d'Actuació del Districte de destinar a habitatge protegit el 50% dels 

habitatges que es construeixin. 

3. Prioritzar els futurs habitatges pels veïns del barri (destinar-los el 100% de l'habitatge protegit) 

4. Proposar que la meitat dels habitatges reservats preferentment per a veïns del barri ho siguin per a 

joves menors de 35 anys. 

 

 

Tren Alta Velocitat (TAV) 

 

Introducció ideològica 

El ferrocarril ha tingut un fort impacte a Sants, des dels anys seixanta del segle XIX que és quan neix la 

primera Estació de Sants, llavors estació terminal de la línia de Tarragona. 

L'any 1902, aprofitant el projecte de reforma de l'estació, l'Ajuntament va voler rebaixar el rasant de les 

vies i així eliminar els passos a nivell. No es va aconseguir fins el 1922. 

L'any 1930 es va començar a construir una nova estació, a la plaça de Sants, però no es va acabar fins 

als anys quaranta. L'any 1969 es va començar a construir l'actual estació. Les obres no es van acabar fins 

el 1980 i el 1992 s'hi van realitzar obres de remodelació de cara als Jocs Olímpics. 

Pel que fa a les vies, als anys 70 es van realitzar també unes importants obres que van suposar el 

cobriment del traçat de les vies des de la plaça de Sants fins al carrer Tarragona, amb la construcció d'un 

calaix de formigó al carrer Sant Antoni que va causar un fort impacte en la zona ja que va aïllar en bona 

mesura les dues parts del barri, especialment la part de mar a la zona del Triangle amb importants 

dificultats de mobilitat per a les persones. A la part de muntanya hi van persistir durant molts anys 

problemes amb el clavegueram. 

Amb aquest repàs històric podem veure l'important impacte que el ferrocarril ha tingut en el barri des 

dels seus inicis, tant pel que ha significat de separació física dels barris per culpa de les vies com per 

l'estat d'obres quasi permanent en que s'han vist involucrats els carrers dels voltants durant un segle i 

mig. 

L'entrada del TAV el 2007 era una oportunitat per soterrar definitivament totes les vies des de 

l'Hospitalet fins a l'Estació de Sants i eliminar definitivament les barreres. ERC de Sants ha estat des del 

principi a favor d'aquesta opció pel que significava de millora pels nostres barris i per la seva gent. 

Per altra banda, i en contraposició a la importància que es dóna al TAV, des d'ERC pensem que el que 

cal és prioritzar la xarxa de Rodalies dotant-la d'inversions un cop ja s'ha fet el traspàs a la Generalitat, 

la qual cosa significaria un valor afegit pels habitants dels nostres barris. 
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Diagnosi de la situació 

Les obres d'arribada del TAV i de cobriment de les vies (el calaix) iniciaran la segona fase aquest 2011, 

però va a un ritme força lent pels problemes econòmics que estem patint. 

La informació que arriba del Districte de les diferents actuacions en aquestes obres és que el 

finançament de les obres serà problemàtic i veurem com avancen. 

D'altra banda, pel que fa a l'estació, també està pendent la segona fase i queda pendent una part 

important per acabar les obres previstes. 

 

Les nostres propostes 

Els eixos principals de les nostres propostes són: 

•  Continuem defensant el Soterrament complet de les vies. 

•  Transparència informativa sobre les obres i sobre el projecte. 

•  Inversions adequades per la finalització de les obres en el termini establert. 

•  Inversions per acabar la segona fase de les obres de l'estació en benefici de la mobilitat. 

•  Aposta decidida per la xarxa de Rodalies. 

•  Inversions públiques en benefici de les persones versus especulació. 

 

Actuacions concretes 

1. Ens comprometem a tenir en compte el soterrament de les vies en qualsevol planificació o actuació 

urbanística futura que es porti a terme en la zona. 

2. Mentre durin les obres tant del “Calaix” com de l'estació, ERC es compromet a informar a veïns i 

associacions de forma transparent: des del Districte, a través de comissions d'obres obertes a la 

participació i com a partit a través dels Consellers de forma periòdica i igualment oberta a tothom. 

3. Pel que fa a les obres d'arranjament dels entorns posteriors a les de cobriment de les vies, ERC es 

compromet a què es realitzin amb la inversió necessària perquè tinguin qualitat i responguin als 

interessos del barri i no només a l'especulació urbanística, i que s'executin en els terminis més breus que 

es pugui. 

4. En les obres d'ampliació de l'estació, malgrat que seran planificades i executades per ADIF, farem 

servir tots els mecanismes de què disposem per tal d'intervenir-hi i posicionar-nos i treballar perquè la 

nova estació disposi dels serveis ferroviaris necessaris d'una estació moderna i al servei de la població 

(sales d'espera, accessos, taquilles, andanes, informació, bones connexions amb metro i autobusos, etc.) 

i no simplement s'hi ampliïn els negocis privats per reportar beneficis econòmics a les empreses 

promotores. 

5. Ja que tenim l'estació al barri, ens comprometem a fer les gestions internes i externes necessàries per 

tal que s'hi destinin les inversions necessàries a la xarxa de Rodalies per tenir un servei de qualitat. 
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Participació ciutadana 

 

Introducció ideològica 

Els representants d'ERC al Districte estan al servei de la ciutadania com a gestors de la voluntat popular, 

per tant pensem que és del tot imprescindible que portin a terme una política de proximitat i de 

participació que és la que permet conèixer els interessos de la ciutadania i impulsar la cohesió social. 

Creiem que la participació ciutadana contribueix a fomentar una implicació directa i clara, i alhora 

responsable, de la ciutadania que a més a més crea llaços de solidaritat enfront dels problemes dels 

nostres barris. 

Entenem la participació ciutadana a partir d'un concepte de participació realista, possible, democràtica i 

efectiva. Per tant cal preveure les vies adequades de contacte i de interrelació amb la ciutadania i la 

societat civil, per tal d'alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la 

realitat social i a les necessitats dels nostres barris i la seva gent. 

Per aquest motiu esdevé de gran importància establir les vies de comunicació amb les associacions o 

amb els particulars, que serveixin com a factors de convivència, elements d'adequació de polítiques, i 

generadors de proximitat a la ciutadania. 

Des d'ERC entenem la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració 

col·lectives. 

 

Diagnosi de la situació 

La incorporació de molts dels dirigents veïnals als llocs de decisió de les Administracions locals, durant 

la transició, a més d'altres factors, va portar en un moment donat a una certa aturada de 

l'associacionisme reivindicatiu potser pensant que aquells que abans lluitaven per obtenir unes millores 

pel barri ara, des del propi ajuntament ho farien sense que fes falta que ningú els apretés. 

Per altra banda, cap a finals del franquisme i durant els principis de la transició, els partits polítics van 

abocar molts esforços en les associacions de veïns com a mitjà per aconseguir tenir força i veu. Una 

vegada normalitzades les activitats polítiques, els partits, potser temerosos de la força que té la gent, van 

preferir concentrar els esforços en l'activitat política, fos al govern o fos a l'oposició. 

Per altra banda, ha passat el temps i molts dels nous gestors ja no provenen de les lluites veïnals i potser 

s'han allunyat de les necessitats vitals. 

L'associacionisme veïnal i les plataformes de lluita per temes concrets han ressorgit i en general 

demanen, especialment als partits d'esquerra, ser escoltats i que les seves opinions siguin tingudes en 

compte a l'hora de fer programes i sobretot de prendre decisions. 

 

 



 35 

Les nostres propostes 

•  Crear espais de comunicació i relació entre el Districte i els veïns/es de cada barri, i entre els mateixos 

veïns/es, per tal de: 

o Fomentar la participació de la ciutadania en la diagnosi i resolució de les problemàtiques dels barris, 

tenint molt en compte els seus suggeriments. 

o Reforçar i fomentar la xarxa associativa. 

o Recollir i fer arribar informació d'interès pels veïns/es i pel Districte. 

o Valorar el funcionament dels serveis municipals (neteja, enllumenat, etc.). 

•  Fomentar la cultura participativa de la ciutadania. 

•  Millorar la gestió des del Districte, adequant les polítiques públiques a les necessitats reals de la 

ciutat. 

 

Actuacions concretes 

1. Fomentar la participació als Consells de Barri per millorar la vida d'aquests. Els acords del Consell de 

Barri es portaran a terme, en funció del marc legal i les possibilitats pressupostàries, però sempre amb 

un alt grau de compromís per part del Districte, tot i que les decisions del Consell no tindran caràcter 

vinculant. 

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

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

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

debatudes. 

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

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

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

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

Consellers haurien d'estar sempre pròxims al seu electorat. 

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

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

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

als interessat.  
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Conclusions 

 

Això que tens entre les mans no és fruit de la improvisació, és el resultat del treball i la reflexió dels 

militants més actius del Casal d'ERC de Sants-Montjuïc, de l'experiència dels nostres Consellers del 

Districte, Josep Chalmeta i Jordi Suñé, però sobretot i especialment de les aportacions que des de fa uns 

quants mesos ens han estat fent les associacions de veïns, culturals, plataformes veïnals, etc. I persones a 

títol individual. Tot això ha generat un procés viu d'elaboració de les nostres propostes concretes. 

Però no pararem aquí, seguirem aquest procés de creixement i d'intercanvi d'idees perquè creiem 

fermament que només aprofundirem en la democràcia si s'estableix una bona comunicació entre la 

ciutadania i els polítics que han estat escollits per a resoldre els problemes de la societat. 

No n'hi ha prou amb demanar el vot cada quatre anys, la participació i la transparència ha de ser 

continuada. I això en l'àmbit municipal és on es pot fer millor. Per això, els representants d'ERC al 

Districte estarem al servei de la ciutadania com a gestors de la voluntat popular i portarem a terme una 

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

impulsar la cohesió social. 

Estem totalment convençuts que amb la col·laboració de la ciutadania, aconseguirem avançar cap a una 

societat més justa i equilibrada, on el respecte i l'atenció a les persones sigui un dels eixos principals. 

Igualment, per raons democràtiques, el reconeixement dels drets nacionals és la condició imprescindible 

per a l'assoliment ple de les llibertats individuals i col·lectives i del progrés social. 

 

Per tot això, comptem amb tu !!! 

 

Vila de Sants, gener de 2011 


