
A proposta d’Esquerra Republicana, l’Ajuntament de Barcelona reclamarà 
al govern de l’estat espanyol la cessió del Centre comercial de la Vila. 
Aconseguir la gestió directa i de proximitat ajudarà a dinamitzar 
comercialment el barri i permetrà millorar l’espai públic del seu entorn.

Aconseguim que Barcelona reclami la titularitat 
del Centre de la Vila

Poblenou-Besòs

Actualment, tan sols 16 dels 50 locals estan ocupats per diferents tipus 
de negoci. Per tal d’assolir un funcionament adequat cal que es deixi 
de gestionar des de Madrid.  Quan Barcelona és gestionada des de la 
distància es fracassa i els veïns i veïnes en surten perjudicats.

Esquerra Republicana ens 
posem al costat del veïnat i del 
comerç del barri reclamant que la 
titularitat i l’ús del Centre de Vila 
passi a mans de la ciutat. 

Treballem cada dia per millorar 
tots i cada un dels nostres barris. 

+ ESQUERRA
+ VILA OLÍMPICA



El 26 de maig de 2019 Esquerra Republicana va fer història guanyant 
per primera vegada des dels anys 30 les eleccions municipals a 
Barcelona, sent també el partit més votat al barri de la Vila Olímpica. 
Uns resultats excepcionals que havien de permetre que la ciutat fos 
governada des del republicanisme, però que un acord de Colau amb el 
PSC i Manuel Valls va impedir. 

Els resultats electorals a Sant Martí ens van atorgar cinc conselleres 
i consellers que el 2019 van constituir el Grup Municipal de Districte 
d’ERC a Sant Martí, que des de llavors treballa als diferents barris.

A ERC ens entenem com una eina al teu servei. El Casal d’ERC Poblenou-
Besòs som un espai obert de suport a la ciutadania, el nostre objectiu 
és ajudar la gent i estem molt satisfets de col·laborar amb les veïnes, 
veïns i entitats del barri. Som també un punt de trobada i organitzem 
activitats, sortides culturals, campanyes, etc.

Comptem amb tu!

VISITA’NS!

CARRER 
ESPRONCEDA 

76

Decidits a millorar la vida dels veïns i veïnes

poblenou@esquerra.cat

esquerra.cat/poblenou

@ERCPoblenou

ercpoblenoubesos@ERCPBN

ERC Poblenou-Besòs



Què ha fet Esquerra Republicana pel barri de 
la Vila Olímpica?

Impulsar el carril bici que recorrerà el carrer Badajoz.

Incorporar Vila Olímpica com a zona de decreixement turístic. 

Apostar pels nous usos del Port Olímpic. 

Lluitar contra l’incivisme i la manca de neteja.

Impulsar des de Salut la reforma del CAP Vila Olímpica.

Assolir, des de la Conselleria de Justícia, l’acord amb l’Ajuntament 
de Barcelona pel trasllat de Wad-Ras, generant espai pel barri.



Què farà Esquerra Republicana pel barri 
de la Vila Olímpica?

Demanar la reforma de la plaça dels Campions, obrint-la al carrer 
Arquitecte Sert.

Proposar un pla de seguretat específic pel barri.

Proposar una línia de transport públic litoral (del Fòrum fins a la 
Marina del Prat Vermell).

Treballar per tal d’obrir el Parc de la Ciutadella al barri. 

Exigir una nova sortida de l’estació de la L4 Ciutadella-Vila Olímpica, 
garantir-ne l’accessibilitat.

Reclamar els equipaments que falten llargament reivindicats pel veinat.

Promoure la remodelació pendent dels Jardins de Carles I.

Poblenou-Besòs


