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01. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

En aquesta Mesura de Govern exposem detalladament  quines són les actuacions 

estratègiques que, com a Govern del Districte, ens proposem empènyer i posar en 

pràctica durant el nostre mandat. Més endavant ens referirem al procés participatiu 

que l’ha generat, que ha estat modèlic, divers i molt participat. 

 

Ciutat Vella és el Districte central de la Ciutat de Barcelona, amb quatre barris 

fortament cohesionats que disposen d’una vitalitat i una xarxa d’entitats potent que 

cal seguir potenciant i que juntament amb l’acció dels governs municipals, malgrat tot, 

no poden revertir el creixement de les desigualtats econòmiques i socials. Fer-ho passa 

per garantir els drets bàsics i fonamentals, tant individuals com comunitaris. Només 

garantint l’accés universal a les polítiques publiques i convertint tots els veïns i veïnes 

en subjectes de ple dret podrem garantir una democròcia plena i trencant les barreres 

de classe i gènere aconseguirem societats econòmicament iguals. Amb aquestes 

mesures volem construir la Ciutat Vella dels drets i les oportunitats. 

 

Ciutat Vella ha de ser un projecte de construcció col·lectiva, que ha d’incloure, en 

igualtat de condicions, la multiplicitat d’actors que intervenen a la ciutat: des de la 

ciutadania activa i la gent que viu del seu treball fins a les institucions de govern, 

passant pels diferents actors de la societat civil. 

 

Aquestes mesures són, alhora, d’urgència i amb mirada estratègica, de mitjà i llarg 

termini, per tal de construir un Districte més equitatiu i inclusiu, on tothom hi pugui 

viure dignament i on ningú estigui silenciat: tothom ha de tenir l’espai per fer sentir la 

seva veu i que aquesta arribi a tots els nivells de l’administració i la societat. 

 

Aquest conjunt d’actuacions defineix els primers passos d’un projecte socioeconòmic 

que ha de contribuir a revertir les dinàmiques que han accentuat les desigualtats entre 

persones i barris, al temps que ha d’iniciar una transició cap a una ciutat i un districte 
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que  no poden ser aliens als grans reptes ambientals i energètics del nou segle. 

 

Les actuacions que resentem de Ciutat Vella s’han d’afegir a les de la resta dels 

districtes i a les generals de ciutat, dividides sempre en els següents 5 eixos: 

 

• Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure 

• Barcelona amb empenta per una economia plural 

• Una Barcelona més humana i en transició ecològica 

• Barcelona participativa que garanteixi el bon viure 

• Una Barcelona oberta i compromesa amb el món 

 

02. EL PROCÉS PARTICIPATIU 

El dia 1 febrer de 2016 va començar el procés participatiu més inclusiu, divers i 

ambiciós que ha endegat mai l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu era preguntar 

als veïns i a les veïnes quina és la ciutat i els barris que volen per tal d’enriquir les 

propostes de l’equip municipal i d’elaborar el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i els 10 

PADs de Districte.  

 

Fins al seu tancament, que va ser el 9 d’abril, es van rebre a l’entorn de les 10.300 

propostes, unes 9.000 de la ciutadania i 1.300 provinents dels documents base que va 

elaborar l’Ajuntament de Barcelona.  

 

El nombre d’usuaris registrats va superar els 22.600 i les visites a la plataforma 

elaborada per al procés (decidim.barcelona) han estat de prop de 200.000. Les 

propostes, tant les municipals com les de la ciutadania, han rebut uns 156.000 suports 

i prop d’11.600 comentaris. Aquest comentaris compten, en total, amb uns 12.200 

vots i els usuaris han vist més de 370.000 pàgines.  

Paral·lelament a les propostes telemàtiques es van dur a terme un total de 428 

sessions presencials. El punt i final d’aquestes cites va tenir lloc el mateix 9 d’abril amb 

la jornada de reflexió i debat a l’entorn del futur de la Rambla. 
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Pel que fa Ciutat Vella, es van dur a terme 31 cites amb diversos continguts i formats. 

Vam tractar sobre necessitats de col·lectius específics com joves, gent gran o infància; 

sobre temàtiques específiques com habitatge, comerç, ocupació, turisme, soroll, 

interculturalitat i diversitat i cultura; i també sobre espais concrets, com la Rambla que 

ja hem comentat, o el Port.  

Pel que fa a les cites presencials es van celebrar debats en els quatre consells de barri, 

4 consells sectorials i taules i 8 àmbits concrets (gent gran, ocupació, turisme, 

habitatge, cultura, comerç i oci nocturn). A més es van fer 4 sessions matinals per 

debatre sobre la infància i dues jornades especials una sobre el Port i l’altre sobre la 

Rambla.  

A continuación detallem el calendari de les sessions participatives presencials: 

 

02/03/2016 Contribucions al Pla d’Habitatge del Districte 

05/03/2016 On juguen els nens i les nenes de Ciutat Vella? 

07/03/2016 Comerç viu – proximitat, innovació i diversitat comercial 

11/03/2016 Dones diverses 

11/03/2016 Impacte del turisme a la Ciutat vella 

12/03/2016 El Port com a espai públic (itineraris) 

12/03/2016 Port com a espai públic. Com apropar el port a Ciutat Vella (debat) 

15/03/2016 Les dones a Ciutat vella 

16/03/2016 El soroll a Ciutat Vella 

17/03/2016 Què volen els Joves de Ciutat Vella 

04/04/2016 Ciutat Vella, districte divers 

04/04/2016 La Cultura, motor de ciutat vella 

05/04/2016 Millorem els serveis socials i educatius a infants i adolescents 

06/04/2016 Contribucions al Pla d’Habitatge del Districte 

07/04/2016 Una ciutat diversa. Migració i interculturalitat des d’una perspectiva de 

drets 

08/04/2016 Com reinvertir els beneficis del turisme a Ciutat Vella 

09/04/2016 La Rambla: memòria històrica 

09/04/2016 La Rambla de Barcelona, la Rambla ciutadana 
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Aquests temes els vam tractar amb diversos formats: debats, tallers infantils, 

intervencions a l'espai públic, d'altres organitzats amb el personal del Districte i en 

espais reglats de participació com els consells de barri, consells de gent gran, consell 

de dones, etc.  

 

Un altre dels espais de participació generats en el procés del PAD es va desplaçar a 

diferents punts del Districte per tal de buscar directament en  llocs específics les 

opinions dels usuaris. Amb un carro que contenia tota la informació del PAD es 

consultava sobre  temes diversos in-situ, per tal d’arribar a la gent que desconeixia el 

procés. Ens vam situar en diversos llocs i horaris: 

04/03/2016 - Ruta: Drassanes/barceloneta de 16 a 18h  

05/03/2016 - Mercat barceloneta d’11:15 a 13:30 

10/03/2016 - Passeig Joan de Borbó alçada Maquinista de 12 a 14h 

11/03/2016 - Centre Cívic Barceloneta de16 a 18h 

15/03/2016 - Plaça Regomir de 12 a 14h 

16/03/2016 -  Parc infantil del Pou de la Figuera de 12 a 14h 

17/03/2016 - Claustre del Centre Cívic de Sant Agustí de16 a 18h 

18/03/2016 - Mercat Santa Caterina de 12 a 14h 

21/03/2016 - Plaça de Sant Cugat, Carders, Sant Pere més Alt i Sant Pere més Baix, de 

12 a 14h 

22/03/2016 - Plaça de la Vila de Madrid de 12 a 14h 

22/03/2016 - Plaça Vuit de març de 16 a 18h 

23/03/2016 - Sortida de la Biblioteca Sant Pau de 16 a 18h 

24/03/2016 - carrer Bonsuccés de 10 a 12h 

30/03/2016 - Rambla del Raval  

31/03/2016 - Escola de Salut del Raval d’11.30 a 13.30 

04/04/2016 - Plaça dels Àngels i entorns de 12 a 14h 

06/04/2016 - La Rambla de 12 a 14 

07/04/2016 - Escola de Salut del Raval de 10.30 a 12.30h 

07/04/2016 - La Rambla de 16 a 18h 
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08/04/2016 - La Rambla de 16 a 18h 

09/04/2016 - La Rambla de 11 a 14h 

 

Diversificant els formats vàrem aconseguir una participació àmplia, diversa i de qualitat 

gràcies a la combinació de cites presencials i l'eina online, que permetia una 

participació individual o col·lectiva que va arribar a col·lectius que habitualment no 

participen d'aquests processos. 

 

A la web decidim.barcelona es van registrar  

 110 usuaris de Ciutat Vella 

 Es van introduir 562 propostes per als nostres barris 

A les 31 cites presencials: 

 Hi van assistir 1.200 persones 

 Es van presentar 544 propostes per als nostres barris 

 

03. RÀNQUING DE PROPOSTES SEGONS EL SEU SUPORT 

 

• Horts socials en solars en desús (GENAB) 

• Aturar l’increment de les places hoteleres a Ciutat Vella (Ciutadania) 

• Xarxa de carrils bici (Ajuntament) 

• Regular el comerç a les Rambles (Ciutadania) 

• Pla per a la instal·lació de lavabos públics (Ajuntament) 

• Reducció del trànsit a la Via Laietana (Ajuntament) 

• Urinaris públics (Associació Institut per a la promoció de la Cultura Catalana) 

• Recuperem el Borsí (Ciutadania) 

• Control i tancament dels apartaments turístics il·legals (Ajuntament) 

• Eliminar les parades de souvenirs de les Rambles (Ciutadania) 

 

04. ELABORACIÓ DE LES ACTUACIONS 2016-2019 

Una vegada recollides les 1106 propostes va arribar la tasca complexa de distribuir-les 
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acuradament en els 5 eixos temàtics abans referits i procedir a cercar transaccions 

inclusives que permetessin una major fluïdesa en la consulta del document resultant. 

Posteriorment es va discernir la seva validesa política i la seva viabilitat económica, per 

tal de fer un document realista, asumible i realitzable.  

 

Totes les persones i/o entitats que van fer la seva proposta (fos per la via presencial o 

per la via telemática) van rebre una resposta en la que se’ls indicava si s’havia aprovat 

o no. En cas negatiu s’acompanyava a la resposta la motivació per la qual no s’havia 

acceptat i en cas afirmatiu se li indicava si s’havia transaccionat o no, i en quina 

actuació final va restar inclosa. 

 

La transparencia és imprescindible per garantir la qualitat d’un procés participatiu, així 

com la traçabilitat de les propostes. Per aquest motiu es pot serguir tot el procés, 

proposta a proposta, a la pàgina web decidem.barcelona. 

 

05. LÍNIES D’ACTUACIÓ 2016-2019 

Veure l’Annex 1 

Després de l’enunciat i l’explicació de cada actuació es poden observar les següents 

dades: 

 

• Enllaç al web decidim.barcelona 

• Autoria original de la proposta 

• Propostes que agrupa 

• Suports totals que han rebut les propostes incorporades en l’actuació 

• Cites presencials en les que s’ha debatut aquesta actuació 

• Nombre de participants a les cites corresponents a la proposta i/o actuació 

• Organitzacions participants a les cites 

 
 
 

 


