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DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
 
INTRODUCCIÓ: 
 
La condició de centralitat de Ciutat Vella, tant històrica com d’emplaçament 
territorial, fa que esdevingui un punt neuràlgic i vital referent de tota la ciutat.  
En ella conflueixen les realitats veïnals dels seus quatre barris i les aspiracions 
i reptes d’una de les ciutats més dinàmiques social i econòmicament del 
Mediterrani. Per això, són milers les persones que hi busquen recer i 
oportunitats i és el  nostre compromís com administració de proximitat treballar 
conjuntament i des de la complicitat. Tenim els recursos humans i tècnics per 
incidir en la millora de la realitat  dels barris, però el que ens cal ara és donar 
un pas més en la millora dels canals de  comunicació i participació d’una 
ciutadania cada cop més exigent i coresponsable.  
Les successives etapes de creixement de la Ciutat després de l’enderroc de les 
muralles  van fer que  Ciutat Vella, tot i ser l’àmbit de la ciutat fundacional i 
històrica  de Barcelona, visqués moments de pèrdua de veïns i dinamisme. 
L’envelliment constant i progressiu del parc d’habitatges  i la degradació de 
l’espai públic expulsava silenciosament la vida del centre de la ciutat. 
L’Ajuntament democràtic de Barcelona va voler canviar radicalment aquesta 
inèrcia i va apostar decididament amb recursos econòmics i tècnics per la seva 
recuperació i rehabilitació.  
Trenta anys després, Ciutat Vella torna a ser la llar de miler de persones que 
utilitzen quotidianament les seves places i carrers. Hem d’estar orgullosos del 
camí recorregut els darrers anys. Podem dir, ara amb confiança, que ha passat 
ja el temps en que el perill de convertir-se en un territori marginal i degradat era 
evident.  
L’esforç efectuat, per part de les administracions públiques, per part de la 
ciutadania, entitats i institucions que han apostat pel barri, ha donat fruits, i ara 
Ciutat Vella és el barri que reflexa la imatge de Barcelona sencera a la resta del 
país i al món. Es per això que mai ens hem d’aturar perquè els reptes 
continuen, i són cada cop més complexos, més subtils.  
Convivim quotidianament amb fenòmens locals que són la concreció en l’espai i 
en el temps de causes globals i estructurals. Ens adonem que som part d’un 
gran engranatge i sabem que l’abordatge d’aquests reptes ha de ser diferent. 
Els fenòmens canvien i, per tant, les estratègies per acostar-nos a ells també 
han de transformar-se. 
Les eines amb les que ens hem dotat per organitzar-nos socialment han 
d’evolucionar i adaptar-se, les actuacions han de ser conjuntes, la 
responsabilitat compartida, ja fa temps que s’evidencia que no té cap sentit 
governar sense escoltar, de la mateixa manera que ja no és possible entendre 
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la participació ciutadana únicament com un efecte reactiu contra alguna decisió 
concreta.  
Hi ha per sobre un interès comú, un objectiu compartit: la cura de la ciutat, de 
les relacions humanes, dels espais compartits, d’allò públic, que ho és perquè 
és de tots, amb una única forma d’aconseguir-ho: esforçar-nos tots plegats en 
la recerca d’aquest màxim comú denominador que ens permeti sumar il·lusions, 
idees, esforços per mantenir i per millorar les oportunitats de tothom que 
compartim aquest petit i intens territori que es diu Ciutat Vella. 
L’objectiu troncal del mandat 2008-2011 és la millora de la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes de Ciutat Vella, que són l’eix de totes les actuacions que es 
proposen. Partint doncs d’aquest veí que és també,  principal  usuari dels  
serveis d’aquesta administració s’han definit els següents quatre cercles 
concèntrics  com a línies d’actuació i que són :  
 
- Entorn immediat ( habitatge i  comerç ; comunitat de veïns i eixos 

comercials).  
- Entorn proper ( espai públic i equipaments)  
- Participació  
- Projecció ( definició comunitària i veïnal  de la identitat de ciutat vella ) 
 
Des d’aquesta perspectiva les línies generals de treball seran 
 
- L’accés a l’habitatge  
- Noves eines d’intervenció en la protecció de l’habitatge 
- Millora de les condicions d’elements comuns i capacitats de les comunitats 

de veïns 
- Vetllar per unes condicions dignes dels habitatges  
- Millora de la interlocució entre administració i ciutadans, anàlisi i revisió de 

circuits i processos interns 
 

Les condicions de l’entorn proper 
 

- Convivència, cohesió social, prevenció i seguretat 
- La qualitat de l’espai públic: urbanisme, manteniment i mobilitat 
- Comerç, activitat econòmica i ocupació 
- La millora de les relacions, teixint el barri amb espais de trobada i 

creixement 
o Equipaments 
o Educació 
o Salut comunitària 
o Cultura (inclourà religiositat) 
o Fomentar que Ciutat Vella sigui un espai de referència entre els 

nous creadors 
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o Esport 
o Lleure  
o Els grups vulnerables 

 Gent gran 
 Infància 
 Dona 

- El medi ambient 
 
OBJECTIUS 
 
Objectiu 1 Millorar de la participació comunitària 
Objectiu 2 Protagonitzar la projecció de Ciutat Vella i fomentar la visibilitat 
de les seves realitats 
Objectiu 3: Desplegar actuacions concretes de l’ entorn proper  
Objectiu 4: Millorar les condicions d’accés i de manteniment dels 
habitatges 
Objectiu 5: Aprofundir en accions de convivència, cohesió i serveis en 
l’entorn proper 
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DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’actuació del Districte de l'Eixample s’orienta a la millora de la qualitat de vida 
de les persones amb la creació de més espais públics, el manteniment dels 
existents, i  la creació de més serveis a través també de nous equipaments 
El pes residencial i la seva centralitat són dues realitats que defineixen 
sintèticament el present del districte i són una referència per planificar les 
futures actuacions municipals. 
El present i la transformació de l’Eixample passa per ser un districte cohesionat 
que prioritzi la qualitat de vida dels seus habitants, que potenciï el seu aspecte 
convivencial i residencial i, alhora, mantingui l’activitat terciària que es 
desenvolupa, i que li dóna dinamisme, vitalitat i centralitat. Un districte en 
equilibri entre circulació i vianants, lleure i convivència, activitats i domicili, 
tradició i modernitat, catalanitat i universalitat. 
l’Eixample es proposa també fer un pas més en l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones assumint i integrant els nous reptes que la realitat 
actual ens presenta, el perllongament de la joventut, la diversificació de les 
estructures familiars, els canvis en l’estructura econòmica de la ciutat, 
l’ocupació, la dificultat per accedir a un habitatge i la diversitat fruit de la nova 
immigració. 
L’actuació a l’Eixample es planteja la consecució de l’objectiu en base l’acció 
de govern entorn a dos grans línies d’intervenció: 
 
OBJECTIUS 
 
1. Objectiu 1: Potenciar la convivència i l’espai públic 
A l’Eixample existeix un ús molt intensiu de l’espai públic a la vegada que els 
seus usos són molt diversos. A grans trets el PAD 2007-2011 es planteja 
l’aprofundiment en aquesta matèria, creant nous espais, impulsant reformes 
urbanes i afavorint la convivència entre les diferents activitats que es 
desenvolupen a la via pública, fent-ne promoció, però també exercint l’autoritat i 
atenent les demandes de seguretat i vetllant per la neteja. 
2. Objectiu 2: Treballar per la millora de la mobilitat 
La millora de la mobilitat també és una de les claus per millorar la qualitat de 
l’espai públic. A l’Eixample però cal esmentar que la trama urbana de 
l’Eixample, que ja té més de 150 anys, s’ha demostrat enormement exitosa i 
racional. Tot hi això, endegarem les mesures següents per tal de fer un pas 
més en la millora de la mobilitat i en fer-la més sostenible. 
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3. Objectiu 3: Impulsar actuacions de cohesió social i polítiques 
inclusives 
És en base la generació d’una major cohesió social cap a on cal orientar les 
polítiques d’atenció i promoció de les persones, de la mateixa manera que la 
política d’equipaments i habitatge. L’equilibri i la cohesió en una societat que és 
canviant requereix d’actuacions actives cap el foment de la participació, la 
inclusió, la inserció i la promoció. 
La cohesió social es planteja a la Barcelona del segle XXI com un dels eixos 
clau de l’acció del govern de la ciutat. 
Barcelona és una ciutat plural diversa i complexa, i d’ençà dels darrers canvis a 
l’estructura social barcelonina encara ho és més. 
La cohesió social doncs pren major protagonisme i cal orientar totes les eines 
disponibles de cara aquest horitzó. 
L’educació, la salut, els serveis socials, la cultura, l’esport, l’habitatge i el suport 
a les famílies cal orientar-los cap a una població cada dia més diversa i plural, 
però fomentant-ne la cohesió entesa com el desenvolupament de polítiques 
socialment avançades que permetin a les persones realitzar-se i tirar endavant 
el seu projecte vital. Això vol dir que s’ha de garantir l’accés als serveis públics 
de tots els ciutadans i ciutadanes, independentment dels seus nivells de renda, 
de la seva situació familiar, i atenent a les necessitats de cadascuna de les 
etapes de la vida. 
4. Objectiu 4: Potenciar les polítiques d’habitatge de la ciutat al nostre 

territori 
Cal destacar la promoció de pisos i apartaments destinats a joves i als més 
grans (malgrat la dificultat de trobar sòl en l’àmbit del districte). 
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DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC 
 

INTRODUCCIÓ 
 
El Pla d’Actuació Municipal de Sants-Montjuïc té la voluntat de fixar els 
objectius i les mesures que s’hauran de portar a terme durant el període 2008-
2011. 
L’aprovació de la Barcelona dels barris, en el darrer mandat, ha suposat un 
reconeixement del barri com a l’espai de convivència cívica més pròxim, un 
element important d’arrelament, de pertinença, d’implicació col·lectiva. 
Sants-Montjuïc s’ha caracteritzat sempre per la forta personalitat dels seus 
barris, per un teixit associatiu ric i per les diferents activitats socials que 
s’organitzen.  Aquesta nova delimitació ens ha de permetre impulsar en 
cadascun dels nostres barris tot un conjunt d’actuacions que afavoreixin la 
qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. 
L’equip de govern, s’ha fixat per aquest mandat, nous objectius per tal de 
millorar la qualitat de vida de les persones posant un èmfasi especial en la 
prestació de més i millors serveis als ciutadans i a les ciutadanes, amb la 
creació de nous equipaments, amb la renovació de la xarxa de centres 
d’atenció social.  Posarem una atenció especial en oferir més serveis a les 
famílies i especialment als infants, a la gent gran i als joves dels nostres barris. 
També, seguirem treballant per la qualitat a l’espai públic com a marc de 
convivència ciutadana així com pel bon ús de l’espai compartit per les 
persones. 
Nous reptes es presenten en els propers anys que suposaran noves 
oportunitats de futur: el nou barri de la Marina del Prat Vermell, la posta en 
marxa de Can Batlló, la urbanització de la cobertura de les vies a Sants, per 
posar alguns exemples.  
Així doncs, la voluntat d’aquest govern serà continuar treballant per la cohesió 
social, la qualitat de l’espai públic i la convivència com a eixos estratègics de 
l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris i, amb la 
participació ciutadana i de les entitats.  
 
 
 
OBJECTIUS  
 
1. Objectiu 1: Desenvolupar el Pla d’Equipaments del Districte, aprovat 

en l’anterior mandat, per tal de donar serveis a les persones en els 
àmbits de cultura, educació, esport, salut, serveis socials i lleure. 
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2. Objectiu 2: Posar en marxa i desenvolupar el Pla per a la convivència i 
el civisme com una eina per integrar i facilitar informació a les 
persones nouvingudes sobre la nostra realitat i sobre els seus drets i 
deures, per tal de reforçar els valors cívics, la convivència i la cohesió 
social. 

3. Objectiu 3: Continuar la intervenció en la millora i manteniment de 
l’espai públic 

4. Objectiu 4: Aprovar un pla d’usos per a la muntanya de Montjuïc que 
defineixi els criteris per a la seva utilització en les vessants lúdiques, 
culturals, esportives i mediambientals, tenint en compte que a més de 
ser el parc central de la ciutat és el pulmó verd del districte amb una 
important vinculació històrica als veïns i veïnes de Sants-Montjuïc. 

5. Objectiu 5: Impulsar la creació del nou barri de la Marina del Prat 
Vermell amb la reforma del Passeig de la Zona Franca que 
transformarà i millorarà la trama urbana i la qualitat de vida dels veïns i 
de les veïnes de la Marina de la Zona Franca. 

6. Objectiu 6: Impulsar els projectes de transformació urbanística en el 
districte 

7. Objectiu 7: Desenvolupar els projectes inclosos en la “Llei de Barris” 
en el Poble-sec i la Bordeta  
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LES CORTS 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El districte de Les Corts en el context de la nova divisió de barris, aprovada en 
el darrer mandat, ha passat de tenir dos barris a tres que té ara; concretament: 
els barris de Les Corts, La Maternitat – Sant Ramon i Pedralbes, amb 
característiques sociodemogràfiques ben diferenciades, però com a districte 
amb un factor comú i distintiu la gran dimensió, concentració i rellevància dels 
espais de caràcter dotacional. Ens referim naturalment als usos universitaris i 
esportius presents a les dues bandes de la principal artèria viària del districte, 
l’Av. Diagonal. 
Més enllà d’aquests grans espais dotacionals la resta del districte s’estructura 
en una trama urbana fonamentalment residencial i molt densa; en la qual hem 
estat treballant per tal de generar i transformar les escasses possibilitats de 
creació de noves zones lliures i/o per equipaments de proximitat; és per això 
que l’evolució de les grans peces esmentades constitueix un element decisiu 
per a la configuració futura del districte tant en allò relatiu al seu 
desenvolupament econòmic com per a la millora de la connectivitat interna i la 
integració dels usos residencials, comercial, esportiu, educatiu i de serveis. 
Hem avançat, aquests últims quatre anys, en l’execució dels darrers i més 
importants instruments de planejament urbanístic: Peri Bacardí, Europa-
Anglesola i Colònia Castells, que precisament defineixen les últimes peces 
urbanes disponibles en el teixit residencial del districte; ara es decisiu i prioritari 
progressar en la seva execució. 
El districte de les Corts es compromet amb el desenvolupament sostenible, i 
promourà un teixit urbà de qualitat, complex i compacte que compagini els 
usos, amb equipaments i serveis a l’abast de tothom, amb més zones verdes, 
una mobilitat sostenible, un espai públic de qualitat amb major atenció i 
recursos per al seu manteniment, posant l’accent en l’ampliació de l’espai pel 
vianant i la millora de les zones verdes. Impulsarem la connectivitat del Parc de 
Collserola amb el districte de Les Corts.   
S’ha d’actuar per la cohesió i la convivència, i lluitar expressament contra tota 
mena d’exclusions. Les prioritats, en aquest sentit, seran les polítiques de 
suport a les persones. S’han aconseguit fites importants, en quant a l’increment 
dels serveis a les persones; tant pel que fa a l’increment i major dotació 
econòmica en la prestació de serveis socials d’atenció primària (serveis 
d’atenció a domicili o d’alarma telefònica per exemple), com en el 
desenvolupament de polítiques d’atenció específica a tots els sectors de 
població, infants, joves, gent gran, dones i discapacitats.  I tot això ha estat 
possible gràcies a la participació i el diàleg permanent amb la ciutadania, amb 
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els veïns i veïnes de Les Corts. 
Ara estem en una nova etapa marcada per un entorn nou i diferent: l’augment 
de la immigració, els nous usos de l’espai públic, la diversificació de models 
familiars, l’augment de l’esperança de vida, el canvi en l’economia i en 
l’ocupació, nous valors culturals o d’interessos generacionals; que ens posen 
de manifest nous reptes que volem afrontar a partir d’una política que tingui per 
objectiu convertir els reptes actuals en noves oportunitat, per evitar que la 
diversitat ens porti noves desigualtats. 
 
OBJECTIUS  
 
1. Objectiu 1: Promoure una política de Justícia i Igualtat. Al Districte de 

Les Corts volem continuar posant a disposició dels seus ciutadans i 
ciutadanes les millors condicions per viure i conviure, així com instruments 
que els permetin desenvolupar els seus projectes personals, tant els 
individuals com els col·lectius. continuarem lluitant contra tota mena 
d’exclusions, desigualtats, pobresa i discriminacions. 

2. Objectiu 2: Continuar amb polítiques de Progrés Econòmic i 
oportunitat per a tothom, capaç de generar oportunitats i de 
redistribuir riquesa. 

3. Objectiu 3: Treballar per la Sostenibilitat i Convivència. El Districte de 
Les Corts es compromet amb el desenvolupament sostenible i amb la 
millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. 

4. Objectiu 4: Impulsar accions de Participació i Millora de 
l’Administració. Des del Districte de Les Corts es considera prioritari 
intensificar els espais i mecanisme de relació cívica i democràtica, 
fomentant la implicació dels ciutadans en els projectes del districte. 
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SARRIÀ - SANT GERVASI 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El districte de Sarrià-Sant Gervasi està conformat per un conjunt de barris de 
característiques molt diverses, amb la singularitat de tenir l’extensió més 
important de la serra de Collserola dins del seu territori. 
Aquest és un dels motius que produïa un desequilibri en les condicions de 
l’entorn urbà i en la qualitat dels serveis bàsics que cadascun d’ells rebia. Això 
es va poder anar corregint gràcies a les polítiques d’actuació que prioritzava 
aquells entorns amb més deficiències. 
Coberta aquesta primera i imprescindible etapa, ha estat en el període 1999-
2007 quan més s’ha avançat en els nivells d’inversió que han permès anar 
conformant una uniformitat en els nivells de l’espai públic i en la oferta de 
serveis de tipus social i de ventall de possibilitats. 
El Pla d’Actuació Municipal que es pretén desenvolupar al Districte de Sarrià-
Sant Gervasi recull àmpliament les peticions i les reivindicacions dels ciutadans 
i les ciutadanes del Districte, de la mateixa manera que es vol donar una 
continuïtat a l’acció de govern dels darrers anys i fixar també noves prioritats i 
nous estils de treball.  
Aquest Govern, que ara comença el seu mandat, treballarà per posar l’accent 
en les persones, en la cohesió social i en el reequilibri territorial. Entenem que 
l’acció de l’Ajuntament ha de poder arribar a cada una de les persones dels 
nostres barris i, molt especialment a aquelles que tenen més mancances o 
poden estar en una situació d’especial vulnerabilitat o en perill de discriminació. 
Pretenem posar especial èmfasi en les persones dependents, els discapacitats, 
la gent gran, els joves i els infants i per aquest motiu donarem un nou impuls 
als serveis a les persones tot donant un relleu especial a la xarxa 
d’equipaments públics, amb la finalitat d’arribar a tota la ciutadania.  
Un altre objectiu important és l’espai públic i el seu ús. Un espai públic que, 
pensem, ha de ser com la continuació de casa nostra. Un espai, 
conseqüentment, accessible, segur, amable, cívic i adaptat als seus possibles 
diversos usos. Un espai dignificat.  
Els diversos punts que presentem recullen més detalladament les propostes i 
objectius que ens marquem per a aquests propers quatre anys de treball.  
 
 
OBJECTIUS 
 
1. Objectiu 1: Recuperar els centres històrics dels barris del districte per 

tal de crear nuclis de convivència que permetin un major ús de l’espai 
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públic, donant més protagonisme a les persones, recuperant edificis 
emblemàtics i instal·lant una senyalització que permeti un millor 
coneixement i fomenti els recorreguts a peu, alhora que s’incentiva 
l’activitat comercial de proximitat. 

2. Objectiu 2 Continuar el reequilibri de la xarxa d’equipaments apropant-
los als diferents barris i ampliant el servei al conjunt de la ciutadania. 

3. Objectiu 3: Optimitzar i facilitar la mobilitat en els diferents nuclis del 
districte amb una major densitat circulatòria tot convertint en carrer 
amables i per a ús de les persones les actuals vies d’ús intensiu per la 
circulació de vehicles, eliminant la fractura urbanística entre els barris. 

4. Objectiu 4: Continuar les actuacions a l’entorn dels centres educatius 
del districte per tal d’incrementar la seguretat i millorar la mobilitat. 

5. Objectiu 5 Continuar la creació i/o millora d’espais verds, creant una 
connexió amb la serra de Collserola. 

6. Objectiu 6: Actuar en la comoditat per a l’accessibilitat i mobilitat en 
tota l’àrea de Collserola i estendre la millora de la prevenció de riscos 
en el seu conjunt i en especial a l’entorn dels nuclis habitats. 

7. Objectiu 7: Incrementar i millorar els mitjans d’atenció social i de 
suport a les famílies. 

8. Objectiu 8 Crear nous eixos de carril bici en base a criteris 
d’aprofitament d’ús en dies feiners i en dies festius que permetin 
connectar els barris del Districte. 

9. Objectiu 9: Incrementar les polítiques de gestió mediambiental en el 
tractament del residus urbans. 
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GRÀCIA 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El districte de Gràcia, per al present mandat, es proposa un seguit d’objectius, 
mesures i actuacions que donen contingut a tres línies estratègiques 
prioritàries. La primera, la del treball de l’espai públic, perquè els carrers i les 
places dels barris siguin veritables espais de convivència. Espais que puguin 
satisfer els diferents desitjos i a on es puguin desenvolupar diferents activitats 
tot respectant el dret de tothom a gaudir del seu entorn més proper. 
La segona línia,  l’educació, se’ns presenta com la millor eina de transformació 
del nostre entorn, com a garant de l’igualtat d’oportunitats i transmissora de 
valors, de manera integral i permanent. És per això, que els nostres esforços 
aniran adreçats a complementar el mapa escolar tot generant sinèrgies que 
fomentin l’arrelament social de les escoles en els barris.   
Finalment, el tercer eix a destacar és el que fa referència al suport de la vida 
cultural de Gràcia. La riquesa d’entitats relacionades amb la cultura i 
l’arrelament social de les tradicions en la vida dels barris, fa que ens plantegem 
una sèrie de mesures que promoguin i revitalitzin segons els casos, aquesta 
gran riquesa cultural inherents a tots dels barris del districte, i en especial de la 
Vila. 
 
OBJECTIUS 
 
1. Àrea de Benestar i cohesió Territorial 
 
1.1. Objectiu 1: Educació. Impulsar el projecte educatiu a Gràcia en totes 
les seves accepcions (la formal, la no formal i la informal), d’una manera 
integral i permanent al llarg de totes les etapes de la vida, com un dels 
valors fonamentals i políticament prioritaris per a la millora de la qualitat 
de vida de tots i cadascun dels nostres veïns i veïnes.  
Totes les actuacions que s’emprenguin en aquesta direcció, seran coordinades 
amb tots aquells agents del districte que, amb un treball específic sectorial i/o 
territorial,  aportin els beneficis d’un treball en xarxa que en la participació trobin 
les mesures més adequades a cada necessitat, desig o expectativa. 

 
1.2. Objectiu 2: Dones i Joventut. Continuar treballant en el disseny de 
programes que contribueixin a la millora dels drets “quotidians” i de la 
millora general de les condicions de vida de les dones del districte.  
En relació a la gent jove, com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, s’hi 
adreçaran polítiques destinades a potenciar la seva vida associativa així com a 
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desenvolupar un seguit de serveis adequats a les seves veritables necessitats. 
 
1.3. Objectiu 3 Esports. Potenciar la pràctica de l’esport, des del districte 
de Gràcia, com una activitat idònia per a tothom, homes i dones de totes 
les edats. Es presenta, doncs, no només com una manera d’adquirir hàbits 
saludables o de prevenir malalties, sinó com una veritable eina afavoridora de 
pautes relacionals. Una manera, a la fi, d’adquirir certes habilitats socials i de 
desenvolupar virtuts que fomenten la convivència i el treball en equip. 
 
1.4. Objectiu 4: Cultura. Fomentar la cultura de proximitat des de la 
riquesa de la quotidianitat i els elements del patrimoni cultural arrelats a 
Gràcia, és una de les línies prioritàries per aquest mandat. La vertebració 
dels barris del Nord amb els de la Vila a partir d’un eix cultural que potenciï la 
memòria i la creativitat des dels interessos dels ciutadans i ciutadanes del 
districte, és un dels objectius del projecte cultural. 
Per una altra banda, encetarem una línia de treball específic i prioritari adreçat 
a la optimització, creixement i sostenibilitat dels recursos disponibles per part 
de la Federació de Festa Major de la Vila de Gràcia per tal de continuar el seu 
desenvolupament de la manera més satisfactòria possible. 
  
1.5. Objectiu 5: Participació ciutadana. Promoure la participació ciutadana 
al districte de Gràcia, com la eina, mitjà i objectiu transversal idoni per a 
l’assoliment ideal de les línies estratègiques que es plantegen. La 
participació per a l’aprofundiment d’una administració més democràtica per a la  
corresponsabilitat de la ciutadania en les decisions preses conjuntament amb 
l’Administració; com a indicador de la riquesa humana de tots i cadascun dels 
barris que conformen el districte. 
 
 
2. Àrea de Medi Ambient 
 
2.1. Objectiu 1 Polítiques ambientals. Avançar en l’actuació que fomenti el 
respecte per el mediambient i dissenyar mesures de sostenibilitat i 
integrar-les en totes les actuacions municipals des d’una visió integral i 
transversal, és una altra de les línies estratègiques per al present mandat 
des del districte de Gràcia. 
 
 
3. Àrea d’Hisenda i Promoció econòmica 
 
3.1.Objectiu 1: Comerç. Donar suport al comerç per afavorir les 
dinàmiques econòmiques que fomenten la riquesa, l’activitat i la vida 
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social dels barris. En aquest mandat es vol fomentar específicament la 
idiosincràsia específica del comerç de Gràcia, caracteritzat per la seva 
proximitat, la innovació i creativitat així com la interrelació i coexistència 
d’interessos diversos, de comerciants i consumidors i consumidores. 
 
 
4.Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior 
 
4.1. Objectiu 1 Habitatge. Treballar per a un pacte polític i social, en 
aquest mandat. per tal de transformar la problemàtica social de l’habitatge 
en un repte que incideixi directament en la millora de les condicions 
d’accés i de manteniment d’aquest dret bàsic de la ciutadania. 
 
4.2. Objectiu 2 Urbanisme. Continuar actuant amb rigorositat en l’àmbit 
urbanístic impulsant l’execució definitiva dels grans projectes del 
districte tant les modificacions dels PGM en procés, com les actuacions 
de millora en places i carrers. També en aquest sentit, treballarem per 
potenciar els processos de comunicació i participació veïnal que permetin 
garantir el màxim consens possible en la totalitat d’actuacions. 
Cal destacar l’inici del Pla de millora integral del barri del Coll com a proposta 
innovadora i de gran impacte per la revitalització social i millora urbanística 
general del territori. 
 
 
5.Àrea d’Acció social i Ciutadania 
 
5.1.Objectiu 1 Serveis Socials. Iniciar la nova etapa del dret universal als 
serveis socials que formen, junt amb l’ensenyament, la sanitat i la 
seguretat social, el Quart pilar de l’estat del benestar. 
Mesures   
 
5.2. Objectiu 2 Gent Gran. Dissenyar i dur a terme el Pla integral de la 
Gent gran de Gràcia a partir de la priorització i desenvolupament de les 
conclusions de l’estudi de les condicions de vida de les persones grans 
del districte. Així, fomentarem la millora de l’oferta de recursos de promoció i 
assistencials per a la gent gran 
 
 
6.Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
 
6.1. Objectiu 1 Mobilitat. Continuar apostant per a la consecució d’una 
Gràcia per als seus veïns i veïnes, amb espais més aptes per a la vida 
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col·lectiva, més segurs, més accessibles a tothom i més respectuosos 
amb el mediambient. 
 
6.2 Objectiu 2 Seguretat. Impulsar el treball coordinat i integrat dels 
diferents cossos policials alhora que es promouen mesures cíviques 
innovadores de treball amb les entitats i veïns i veïnes. 
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HORTA-GUINARDÓ 
 
El districte d’Horta–Guinardó, durant els darrers anys, ha estat un territori on 
s’han combinat polítiques i mesures de transformació del territori, de treball 
ininterromput en perspectiva d’una millor cohesió social i convivència al 
districte, i d’actuacions decidides de ciutadania i proximitat. 
El nostre territori ha tingut importants transformacions en l’espai públic, en les 
avingudes, carrers, places i parcs, en les polítiques de cohesió, convivèncias 
sempre des de la perspectiva de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes, 
Dins d’aquesta perspectiva es pot destacar l’aprovació de l’AERI del Carmel i 
entorns i constitució de la seva Agència, així com el trasllat de l’Escola d’Adults 
del Carmel, l’augment pressupostari als Serveis d’Atenció Domiciliària, la 
constitució d’una Taula d’Immigració, la realització d’importants actuacions de 
connectivitat dins del districte, petites intervencions millora espai públic (voreres 
c/. Fulton, nou clavegueram al Ptge. Santuaris, urbanització del c/. Bergnes de 
les Cases, etc.), l’inici de la realització de la UA3 del Mercat del Guinardó, el 
Pla Usos al casc antic d’Horta, entre altres mesures. També durant l’anterior 
mandat es va aprovar definitivament la modificació del PGM a la zona de la Vall 
d’Hebron i es van aprovar inicialment tots els seus planejaments derivats.  
La política de transformació i millora al districte i als nostres barris s’aprofundirà 
amb la posada en marxa de nous projectes urbanístics, equipaments dedicats a 
les persones, polítiques de serveis personals i de millora de l’espai públic 
 
1, PROJECTES URBANÍSTICS D’ÀMBIT DE CIUTAT 
 
1.1. Objectiu 1: Continuar amb les millores de la Zona Vall d’Hebron i 

Collserola 
 

1.2. Objectiu 2 Zona Tres Turons: Impulsar que el Parc dels Tres Turons 
esdevingui un dels parcs més grans de la ciutat.  

1.3. Objectiu 3 Zona Guinardó: Promoure continuar les actuacions tota 
vegada configurat el planejament urbanístic i el projecte 
constructiu de l’illa del Mercat del Guinardó (UA3). 

1.4. Objectiu 4 Zona Carmel: Seguir treballant per la millora del territori 
a partir de la declaració de l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació 
Integral i la creació de l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns 
ha permès impulsar projectes de millora dels barris del Carmel i la 
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Taxonera molt importants.  

 
1.5. Objectiu 5 Zona Horta: Continuar amb les millores del territori 

d’Horta. 
 
 
1. EQUIPAMENTS PER A LES PERSONES.   
El Pla d’Equipaments del districte d’Horta-Guinardó, aprovat durant el darrer 
mandat, estableix la tipologia, el calendari d’execució i la ubicació dels 
equipaments possibles durant el present mandat. Aquest és, per tant, el marc 
de treball de la inversió en equipaments. 
 
2.1. Objectiu 1: Cultura Potenciar els equipament culturals 
 
2.2. Objectiu 2 Gent Gran. Impulsar equipaments per ala gent gran.  
 
2.3 Objectiu 3 Educació: Seguir treballant en l’augment i la millora de la 
xarxa d’equipaments educatius públics 
 
2.4 Objectiu 4 Casals de Barris, i per a infants, adolescents i joves: Dotar 
als barris d’espais cívics on es puguin dur a terme diferents activitats i 
puguin servir d’eina útil per a les entitats.. 
 
2.5. Objectiu 5: Promoure els equipaments per a infants, adolescents i 
joves. 
 
2.6 Objectiu 6: Esports Impulsar la millora de les instal·lacions esportives 
i de la pràctica de l’esport 
 
2.7. Objectiu 7. Salut: Seguir apostant per participar en la important tasca 
de millora dels equipaments sanitaris 

 
 

3. PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS A LES PERSONES 
  
3.1. Objectiu 1: Atenció a la ciutadania 
 
3.2. Objectiu 2. Acció Social. Potenciar clarament com una prioritat la 

universalització dels serveis socials, tal com estableixen els nous 
marcs legals. Aquest mandat representarà un salt endavant molt 
important en el desplegament de les polítiques socials de l’Ajuntament.  
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3.3 Objectiu 3 Immigració. Continuar amb les mesures d’integració i 
acollida pels nouvinguts. 
Mesures 
 
3.4.Objectiu 4: Gent Gran: Continuar amb les polítiques dirigides a aquest 
sector. 
 
3.5 Objectiu 5 Joventut i Infància Impulsar les polítiques específiques 
dirigides al reconeixement de necessitats i drets d’aquest sector 
 
3.6 Objectiu 6: Dones: Impulsar les polítiques d’igualtat i de combat de la 
violència de gènere 
 
3.7 Objectiu 7: Medi Ambient. Seguir desenvolupant el pla d’Acció 21, 
accions per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic per tal de contribuir a 
la millora de la qualitat de vida de la nostra gent i alhora a la millora de la 
qualitat ambiental del nostre planeta.. 
 
3.8 Objectiu 8 Cultura Potenciar el desenvolupament cultural al territori 
 
3.9 Objectiu 9 Persones amb Discapacitat Treballar de forma clara en tots 
aquells aspectes que signifiquen eliminar totes les barreres físiques i 
socials que es troben dia a dia les persones amb discapacitat.  

 
3.10 Objectiu 10 Participació Ciutadana oferir tots els instruments 
necessaris per tal de garantir una autèntica participació ciutadana a 
Horta-Guinardó.  
 
3.11. Objectiu 11:  Comerç i promoció econòmica: Impulsar el comerç de 
proximitat no és tan sols una forma d’activitat econòmica sinó que és 
alhora un eix vertebrador del nostre model de ciutat.  
 
3.12. Objectiu 12:Salut. Promoure polítiques de salut per a tota la població 
 
3.13. Objectiu 13: Solidaritat i cooperació. Aprofundir en les polítiques de 
cooperació i solidaritat des del districte. 
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3.14 Objectiu 14: Educació. Seguir donant suport a totes aquelles 
iniciatives que permetin, treballant en xarxa, millorar l’educació integral 
als nostres centres educatius 
 
3.15 Objectiu 15 Convivència: Promoure la convivència per tal de garantir 
una bona resolució de conflictes, especialment a l’espai públic. 
 
ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
4.1 Objectiu 1 Connexió, mobilitat i accessibilitat als barris. Promoure un 
model de mobilitat i accessibilitat acord a la realitat del territori 
Mesures 
 
4. 2 Objectiu 2 Arranjament i millora de l’espai públic: Potenciar un espai 
públic al districte de qualitat 
Mesures  
 
4.3. Objectiu 3 Habitatge: Promoure polítiques d’habitatge al districte, 
dins de la política ciutat, habitatge protegit i millora de les condicions de 
determinades vivendes. Les polítiques d’habitatge tenen una importància 
cabdal per tal de garantir la cohesió social.  
 
4.4. Objectiu 4: Aparcaments. Promoure la construcció d’aparcaments. 
Mesures  
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NOU BARRIS 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El Districte de Nou Barris s’ha caracteritzat pel desenvolupament de polítiques i 
actuacions que han representat grans i petites transformacions del territori amb 
l’objectiu de millorar la realitat social, econòmica, cultural i urbanística de tots i 
cadascun dels barris que el conformen. 
La transformació més rellevant  l’hem fet palesa en el disseny i urbanització de 
l’espai públic. Els nous boulevards, carrers, places, jardins i parcs s’han fet 
pensant en les persones i les seves necessitats; s’han fet accessibles per als 
més grans i els més petits i per aquells que tenen dificultats per moure’s i 
desplaçar-se, prioritzant les persones respecte els cotxes, incrementant les 
zones verdes i de gaudi, és a dir, donant-los la dignitat i la qualitat urbanística 
que la gent de Nou Barris es mereix. 
Aquesta política de transformació i millora als nostres barris és i serà  encara 
més evident en la posada en marxa de nous equipaments dedicats a 
l’educació, la cultura el lleure. Durant l´últim mandat es van posar en marxa  
dos nous casals de gent gran, tenim dues noves escoles bressol, hem estrenat 
com a equipament cultural l’antiga escola Ton i Guida, s’estan ampliant 
l’Ateneu Popular i el casal La Cosa Nostra, han començat les obres de dues 
noves biblioteques i a començat a funcionar l’Escola de Música Municipal. 
També i per primera vegada, als baixos d’un edifici d’habitatge per a joves 
tenim la seu d’un Institut Universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquesta xarxa d’equipaments i serveis per a les persones tindrà la seva 
continuïtat en aquest mandat que iniciem per continuar dotant cadascun dels 
nostres barris dels equipaments de proximitat que necessitem. Tota una xarxa 
d’equipaments de proximitat per facilitar la relació, la creació i el coneixement, 
per apropar els serveis a tots els barris del Districte. 
El cobriment d’una part important de la Ronda de Dalt, el nou Pont del Congost, 
els treballs de prolongació de la L3 del Metro de Canyelles que arribarà a 
Trinitat Nova han estat un salt per la millora de la comunicació dels nostres 
barris, un repte pel qual continuarem treballant incrementant el transport públic 
allà on encara hi ha més dificultats de comunicació, fent accessibles les seves 
instal·lacions amb nous ascensors, plataformes, etc. Aquestes millores de 
comunicació i accessibilitat les portarem a tots els racons dels barris eliminant 
les barreres  i espais inaccessibles més propers als ciutadans amb la 
continuació de la urbanització dels espais interiors a la Guineueta, Canyelles, 
Ciutat Meridiana, etc. 
Ara estem en una nova etapa marcada per un entorn nou i diferent; l’augment 
de la immigració, els nous usos de l’espai públic, la diversificació de models 
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familiars, l’augment de l’esperança de vida, el canvi en l’economia i en 
l’ocupació, nous valors culturals o d’interessos generacionals. Noves realitats 
que ens posen de manifest nous reptes que volem afrontar a partir d’una 
política que tingui per objectiu convertir-los en noves oportunitats, per evitar 
que la diversitat ens porti noves desigualtats. 
 
Realitzarem totes aquestes polítiques i actuacions liderades des del Districte 
amb l’objectiu de la transformació de Nou Barris cap a un districte amb més 
cohesió social i equilibri territorial. Així, el conjunt dels seus barris el configuren 
com un dels districtes amb més personalitat de la ciutat, és un districte jove, 
divers, dinàmic, viu i amb un potencial cultural i participatiu extraordinari. 
Tot això, a més, s’ha de continuar fent des de la proximitat. Comptant amb els 
veïns i veïnes, amb  les entitats, compartint les propostes, consensuant el 
programa de govern, donant comptes dels èxits i les dificultats, és a dir, 
governant per a la gent i amb la gent de Nou Barris.  
Per això proposem nous objectius per aquest mandat. Un programa de govern 
ambiciós amb objectius a llarg termini però amb actuacions i mesures 
concretes per acostar els serveis a la gent i treballar des dels barris. Volem la 
implicació i la complicitat de la ciutadania per a governar millor, volem garantir 
unes polítiques públiques que responguin als problemes, necessitats i 
expectatives de la gent. Per tot això continuarem treballant amb el món 
associatiu, els agents socials, entitats, empreses, comerciants i el conjunt de 
veïns i veïnes de Nou Barris.  
 
 
OBJECTIUS 
 
Objectiu 1: Treballar per aconseguir un districte amb més cohesió social, 
inclusió i equilibri territorial.  
 
Objectiu 2: Continuar amb el desplegament de la Xarxa d’equipaments de 
proximitat 
 
Objectiu 3 Continuar urbanitzant l’espai públic com una eina de reequilibri 
territorial i social 
 
Objectiu 4: Millorar les comunicacions i serveis de transport dins del 
territori i amb el centre de la ciutat 
 
Objectiu 5: Continuar amb la recuperació de nous espais verds i millorant 
el medi ambient 
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Objectiu 6: Treballar per tenir més habitatge social i accessible 
 
Objectiu 7: Treballar per tenir més creixement, progrés i prosperitat 
econòmica.  
 
Objectiu 8: Recolzar al conjunt d’associacions de comerciants, els eixos i 
els mercats municipals 
 
Objectiu 9: Impulsar la participació, el treball comunitari i els projectes 
compartits en la gestió dels equipaments com els elements transversals 
de la nostra actuació. 
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SANT ANDREU 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El districte de Sant Andreu, porta nord de la ciutat de Barcelona i punt de 
trobada amb els municipis del Barcelonès Nord i del Vallès, està format per set 
barris amb una forta personalitat.  La seva heterogeneïtat i el procés de 
transformació permanent permeten gaudir d’un present i un futur immediat ple 
d’oportunitats.  Tots aquests factors ajuden a assolir un nou escenari de 
centralitat metropolitana que permetrà la vertebració territorial del districte 
alhora que enfortirà el teixit social dels barris.  La cohesió social, la vertebració 
territorial i el lideratge institucional són la base del projecte municipal i el 
compromís amb els ciutadans i ciutadanes com a projecte compartit. 
 
OBJECTIUS 
 
Objectiu 1: Cohesió i inclusió social. Posar l’accent en les polítiques 
socials que garanteixen a tothom la mateixa qualitat de vida per tal de 
reforçar la transformació urbanística realitzada. 
 
Objectiu 2 Habitatge. Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones que es 
troben amb més dificultats, aprofitant els plans de transformació per fer 
noves promocions públiques així com millorar els habitatges a les zones 
consolidades dels barris. 
 
Objectiu 3: Igualtat, diversitat i ciutadania. Promoure polítiques de 
ciutadania per tal de donar resposta al reptes d’una societat moderna que  
necessita que tothom tingui les mateixes oportunitats en especial 
col·lectius que es poden veure exclosos de determinats serveis. 
 
Objectiu 4: Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat. Impulsar 
actuacions promoció econòmica i millora de l’ocupació. Atesa la 
disminució del pes del sector industrial en benefici dels serveis, cal aprofitar 
aquesta transformació per crear més i millor ocupació. S’ha d’aprofitar que el 
Pla Sant Andreu – Sagrera generarà una important zona d’atracció i també 
enfortir l’activitat comercial de proximitat. 
 
Objectiu 5: Sostenibilitat. Potenciar el treball en el camp del medi ambient, 
la sostenibilitat i la qualitat ambiental de l’entorn. El compromís amb la 
sostenibilitat i el canvi climàtic és una de les línies de treball més importants pel 
districte.  
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Objectiu 6: Desenvolupament urbà. Impulsar i continuar amb els projectes 
de transformació urbana del districte. A tots els barris s’ha produït una 
transformació de l‘espai públic per guanyar espai pel vianant i assolir uns 
estàndards amb repercussió important en la qualitat de vida de la gent. 
 
Objectiu 7: Educació, creativitat i cultura. Promoure polítiques d’educació 
i cultura que potenciïn la cohesió i la innovació, L’educació, la creativitat i la 
cultura són àmbits fonamentals per tal d’aconseguir un model de ciutat de 
qualitat, innovadora i capdavantera, i amb una xarxa d’equipaments públics que 
doni resposta a la demanda amb la qualitat exigida per la ciutadania. 
 
Objectiu 8: Convivència i seguretat. Potenciar la convivència a l’espai 
públic com a fita imprescindible d’un entorn de qualitat de vida, avançant 
per  aconseguir una societat intercultural 
 
Objectiu 9: Proximitat. Impulsar polítiques que tinguin present el valor de 
la proximitat, tant a l’espai públic com amb els processos de participació. 
 
Objectiu 10: Centralitat. Posicionar el districte de Sant Andreu, aprofitant 
el  grau de qualitat assolit des del punt de vista social i d’entitats, per 
ambicionar un paper de certa centralitat a la Barcelona metropolitana. 
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tornar a l’índex 

SANT MARTÍ 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta nova etapa de govern  que s’engega a la ciutat de Barcelona comporta 
també un repte important pel districte de Sant Martí. Tenim l’oportunitat i la 
obligació de respondre davant de la ciutadania. Les politiques de proximitat, el 
foment de la participació ciutadana amb mecanismes més flexibles que facin 
més propera la pressa de decisions així com cercar la corresponsabilitazació 
de les entitats i associacions en el disseny i execució de les mateixes son 
actuacions a desenvolupar per tal de fomentar la confiança dels ciutadans i 
ciutadanes en la política.  
Tot i posar èmfasi durant aquet mandat en les persones,en la cohesió social, 
no podem oblidar la transformació de l’espai públic com a eix vertebrador de 
una bona política de reequilibri social i territorial. Alchemica, Can Saladrigas, 
Can Ricart, el desenvolupament del pla urbanístic de les zones industrials de 
Guipúscoa/Can Oliva, la transformació promoguda per l’arribada de l’AVE, etc.. 
son grans projectes que seran una realitat durant aquest mandat al nostre 
Districte, juntament amb altres equipament educatius, socio-sanitaris, culturals, 
necessaris per mantenir un nivell de serveis públics que arribi a tothom sense 
exclusions.  
L’increment de promocions de vivenda publica en lloguer i compra és també un 
dels reptes a consolidar, l’accés a l’habitatge assequible és un dret basic que 
necessitem per evitar la fugida de la ciutat. 
 
OBJECTIUS 
 
1. ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL 
 
1.1. Objectiu 1: Educació. Millorar l’educació integral en tots els seus 
àmbits, com a instrument d’integració i de desenvolupament humà, 
personal i social. Aplicarem polítiques de creació de nous equipaments com 
de millora dels existents, responent a les mancances detectades en l’atenció 
als infants de 0 a 3 anys i en el nombre de places d’ensenyament secundari, 
així com fomentant l’accés a la formació professional. 
 
1.2. Objectiu 2 Dones. Seguir lluitant pel reconeixement dels drets de la 
dona i la millora de les seves condicions familiars, laborals i socials. 
 
1.3. Objectiu 3 Joventut. Impulsar l’associacionisme entre els joves, el 
reconeixement i la defensa dels seus drets i facilitar el seu accés a la vida 
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social i laboral, i actuacions de suport a l’emancipació com a mesures pel 
desenvolupament personal i humà. Així donarem resposta a una societat 
cada cop més individualista, que requereix fomentar  la consciència de 
pertànyer a un col·lectiu, a un projecte comú.  
 
1.4. Objectiu 4: Esports. Seguir impulsant polítiques pel foment de 
l’esport que donin cobertura a les necessitats dels diferents trams d’edat 
dels nostres ciutadans. Sant Martí es troba en una posició privilegiada en 
l’entorn de la ciutat de Barcelona; això fa que sigui un districte amb molta 
activitat esportiva i es reflecteix en tota la xarxa d’equipaments esportius 
municipals existent. L’esport és un instrument fonamental per a l’educació i la 
cohesió social del nostre jovent; per això continuarem impulsant mesures i 
polítiques clares per aconseguir aquest objectiu. 
 
1.5. Objectiu 5 Cultura. Potenciar el desenvolupament cultural a Sant 
Martí. El coneixement i la preservació de les nostres arrels culturals és un dels 
trets fonamentals de les nostres polítiques. Amb la transformació de l’entorn del 
Poblenou passem de la cultura industrial del segle XIX a la cultura digital del 
segle XXI. Hem d’aconseguir que la fusió de tradició i modernitat ens enriqueixi 
com a persones i com a societat.  
 
1.6. Objectiu 6: Participació ciutadana, immigració i cooperació 
internacional. Dissenyar i implementar polítiques que responguin a les 
necessitats reals de la ciutadania. Per això cal fomentar la participació. Així, 
també, l’arribada de nouvinguts d’altres països ha de ser una oportunitat per a 
l’enriquiment i el desenvolupament de la nostra ciutat. Tot això requereix la 
implicació del teixit associatiu, que s’ha de dotar dels mecanismes necessaris 
per a la seva participació continuant la tasca pionera en la cogestió 
d’equipaments municipals amb entitats del nostre teixit associatiu, com un 
exemple clar de participació i d’apropament de l’administració al ciutadà.  
 
2. ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
2.1. Objectiu 1 Polítiques ambientals i neteja. Promoure la sostenibilitat i 
el respecte pel medi ambient com elements claus per al nostre futur com 
a societat. La concienciació i la sensibilització tant de les institucions com dels 
ciutadans en aquest àmbit és fonamental per a l’aplicació dels programes i de 
les mesures necessaris.  
 
2.2. Objectiu 2 Parcs i Jardins. Potenciar l’espai públic com el punt de 
trobada col·lectiu de la ciutadania, tot garantint la seva preservació i 
conservació com aspectes fonamentals per a la convivència.  
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3. ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
3.1. Objectiu 1 Comerç. Prioritzar el teixit comercial que dona vitalitat als 
barris i en promou l’activitat econòmica i social. El progrés econòmic de la 
ciutat de Barcelona i d’aquest districte en particular és un dels eixos 
vertebradors de la  política municipal. Per això, volem impulsar el comerç 
existent i promoure la seva adaptació als nous reptes de futur com estratègia 
principal del Districte en aquest àmbit. 
 
4. ÀREA D’HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR 
 
4.1. Objectiu 1 Habitatge. Potenciar l’accés a la vivenda com una de les 
preocupacions principals actuals, i promoure l’intervenció pública en 
aquest àmbit per cobrir aquelles necessitats que deixa fora el lliure 
mercat.  El planejament urbanístic del 22@ incorpora un percentatge 
d’habitatge protegit que s’ha d’anar implantant i desenvolupant. 
 
4.2. Objectiu 2 Urbanisme. Continuar amb el planejament urbanístic del 
22@ per tal de seguir transformant els carrers del Poblenou, però hem 
ampliat el concepte a d’altres barris del districte (Besòs, Maresme i 
Verneda), per tal de transformar i adequar els sectors industrials encara 
existents. També volem continuar amb la consolidació d’espais públics de 
qualitat en cadascuna de les zones del districte. 
 
5. ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA 
 
5.1. Objectiu 1 Salut Pública. Impulsar polítiques enfocades a resoldre les 
problemàtiques que es situen en els àmbits de la sexualitat, l’alimentació, 
la drogoaddicció, la salut mental, etc.  
 
5.2. Objectiu 2 Serveis Socials, Gent Gran i Persones amb discapacitat: 
Aprofitar la nova Llei de la Dependència per tal de constituir l’assistència 
social com un dret universal que permeti eradicar qualsevol situació de 
desemparament, amb especial atenció a les persones amb manca 
d’autonomia personal i els seus familiars, constituint el quart pilar de l’estat del 
benestar. 
 
 
 
 



Participeu amb les vostres idees al Programa d’Actuació Municipal 
Informa’t sobre el PAD del teu districte 

 

6. ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT 
 
6.1. Objectiu 1 Mobilitat:  Aplicar plans de mobilitat per aquest districte 
per tal de millorar la comunicació entre els diferents barris i la resta de la 
ciutat. La mobilitat en la nostra ciutat i en aquest districte s’ha convertit en una 
de les prioritats bàsiques dels nostres veins. L’equilibri entre el vehicle privat i el 
transport públic, i la potenciació d’altres mitjans de comunicació és fonamental.  
6.2. Objectiu 2 Seguretat i Prevenció: Aplicar tots els mecanismes al 
nostre abast per tal de garantir la convivència i la cohesió social, que no 
poden existir sense l’aplicació de la llei i de l’autoritat democràtica.  
Mesures: 
6.3. Objectiu 3 Civisme: Millorar la convivència i la cohesió social dels 
nostres veins i veïnes, per mitjà del Pla del Civisme, donant a conèixer el 
sentit del civisme i evitant la impunitat dels incívics. 
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