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Ciutat Vella
 

 
 
 
 
 

A Ciutat Vella viuen poc més de 100.000 persones,
el 6,3% de la població de Barcelona. És el segon 
districte amb menys població de la ciutat, però 
també el segon amb una densitat neta més alta. A 
diferència del conjunt de la ciutat, on la població 
s’ha mantingut estable, Ciutat Vella als darrers 
anys ha perdut població de manera significativa: 
entre 2006 i 2016 hem perdut gairebé 13.000 veïns 
i veïnes, un 11,42%; una tendència que el present 
Pla d’Actuació de Districte vol afrontar
de forma decidida.

 

 

L’estructura de la població presenta una 
significativa masculinització: és l’únic districte 
amb un perfil masculí (52,6% són homes). Per 
edats, trobem un predomini de població en edat de 
treballar (16-64 anys), que representa tres de cada 
quatre habitants (74%), 9 punts percentuals per 
sobre de la mitjana de Barcelona.

 
El pes del grup d’infants i joves (0-15 anys) està 
lleument per sota, mentre que el de la gent gran, 
amb un 14,4%, és força inferior a la mitjana de la 
ciutat. Això explica que l’índex d’envelliment global 
sigui més baix que el de Barcelona, tot i que, en el 
cas particular del barri de la Barceloneta, sí que es 
troba entre els cinc barris més envellits.
Tanmateix, Ciutat Vella destaca com el districte 
que té els índexs de solitud de la gent gran més 
alts de la ciutat, tant pel que fa als de 65 i més 
anys com als de 75 anys en endavant, i el que té 
una esperança de vida inferior, tot i la millora dels 
darrers anys.
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Un total de 1.200 persones de 85 anys i més viuen 
soles al districte, el 5,2% del total de la ciutat, i un
43,9% de la població de Ciutat Vella d’aquesta 
franja d’edat. El districte concentra el 6,5% de
persones amb discapacitat reconeguda de la ciutat 
i gairebé el 24% de la demanda de PIRMI.

 
Hi ha, també, una demanda d’atenció als centres 
de Serveis Socials més elevada que en altres 
districtes, amb l’11% dels atesos a la ciutat el
2015. Els usuaris/es del Servei d’Atenció 
Domiciliària (SAD) també tenen un pes relatiu 
elevat (8,6%). Les persones amb teleassistència 
representen el 4,7% del total de la ciutat, un pes 
semblant al de la població del districte més gran 
de 75 anys en relació amb Barcelona (4,3%).

Les places en residències públiques per a gent 
gran tenien, el 2014, un pes del 7,9% sobre el total 
de la ciutat, i els habitatges tutelats d’iniciativa 
pública representaven més de la cinquena part, 
l’any 2013.
 
Ciutat Vella figura com el districte amb una
proporció més gran de població estrangera, un
42%, és a dir 2,6 vegades la mitjana de Barcelona. 
A tots els barris el pes dels estrangers sobre la 
població supera el 30%, essent més alt al Raval, 
amb gairebé un 48%. La majoria d’estrangers i 
estrangeres són d’origen asiàtic (Pakistan,
Filipines, Bangladesh, Índia, especialment), seguits 
d’un volum important de nacionals del Marroc i de
diversos països europeus.
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L’índex de renda ha experimentat una millora 
relativa els darrers anys, però encara se situa en el 
nivell mitjà-baix respecte a la mitjana: representa 
un 80% del valor del conjunt de la ciutat. Cap dels 
quatre barris de Ciutat Vella està per sobre del

valor 100, i cal destacar la diferència entre el Raval 
(índex= 65,9) i la resta; el Gòtic (98,5), Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera (92,5) i la Barceloneta 
(84,5).
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La presència de 7.800 persones a l’atur implica que 
el 10,5% de la població entre 16 i 64 anys està 
aturada, un percentatge més alt que el del conjunt 
de la ciutat (8,6%). Això situa Ciutat Vella com el 
segon districte amb un pes més gran de l’atur 
registrat sobre la població, després de Nou Barris. 
Tots els barris superen la mitjana de Barcelona, i el 
del Raval és el que té un percentatge d’atur més alt

(11,1%), mentre que el Gòtic se situa molt més a
prop de la mitjana (8,8%).
 
El pes de l’atur de llarga durada se situa en el 39% 
del total de persones a l’atur registrades, 3 punts 
percentuals per sota de la mitjana de Barcelona, 
que ha estat del 42% a finals del 2015.
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El 43% de persones a l’atur són dones, davant el 51% 
al conjunt de la ciutat, pel fet que el pes de les dones 
dins la població del districte és inferior que a la
ciutat, de manera semblant al pes elevat que 
representa la població estrangera sobre el total de 
residents del districte, ja el 37% de les persones a
l’atur són estrangeres.

 
La proporció de persones a l’atur de més de 45
anys (46,2%) és bastant inferior a la mitjana de la 
ciutat (52,4%), perquè el pes de la població 
d’aquesta franja d’edat sobre el total és menor al 
districte que a Barcelona.

 
La població resident treballa majoritàriament al 
districte (56,5%) i prop del 33% ho fa a la resta de 
Barcelona, d’acord amb l’Enquesta de serveis del
2015. Un 10,5% treballa fora de la ciutat, gairebé 9
punts menys que al conjunt de la ciutat.

 
El districte concentra un terç de l’oferta hotelera 
de la ciutat, però la categoria alta té un pes que 
es manté per sota de la mitjana de Barcelona. El
nombre d’habitatges d’ús turístic (HUT) que disposen 
de llicència, un total de 604 el 2015, representen un
6,3% del total de la ciutat. Tanmateix, estimacions 
fetes per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de
l’elaboració del nou Pla estratègic de turisme 
apunten a que la xifra real és molt més elevada, 
atès que hi ha molts habitatges que operen com
a ús turístic sense tenir-ne la sense llicència.

 
La tipologia d’activitat segons superfície cadastral 
mostra l’especialització relativa del districte en

oficines, turisme i hoteleria, amb un pes força 
superior a la mitjana de Barcelona. Així, el districte 
concentra prop d’un terç dels establiments hotelers 
de la ciutat i bona part dels equipaments culturals. 
També és molt important al districte el pes de la 
superfície destinada a comerç (prop del 20%), tot i 
ser una mica inferior a la mitjana de la ciutat. El 
Districte té, a més, 1.259 llicències d’activitat 
econòmica de concurrència pública destinada a 
activitats de restauració.
 
Aquesta especialització econòmica, junt amb la 
centralitat del propi Districte a nivell de ciutat i fins 
i tot de país, fa que es produeixi un ús molt intensiu 
de l’espai públic. A títol d’exemple, podem dir que
el 2015 al districte de Ciutat Vella es van 
desenvolupar 1.000 actes a la via pública, i que es 
compta amb 3.035 llicències d’activitat econòmica 
de concurrència pública. Tenint en compte que 
Barcelona rep uns 17 milions de visitants a l’any, la 
major part dels quals es passegen per Ciutat Vella, 
cal tenir en compte que tot plegat acaba generant 
alts índexs d’incidències en la convivència veïnal 
que el present PAD pretén afrontar.
 
El parc d’habitatges del districte es caracteritza per
estar més envellit i per ser de dimensions més 
petites que la mitjana de la ciutat. El 53% dels 
habitatges té menys de 61 metres quadrats (31% a
Barcelona) i el 83% es van construir abans del 1960 
(38% a Barcelona). El lloguer és el principal règim 
de tinença dels habitatges principals, amb quasi
un 57% del total, un pes força més alt que la 
mitjana de la ciutat (31%).
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Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà 
(3.621 €/m2 a finals del 2015) se situen per sobre de 
la mitjana de la ciutat i igual que els preus del 
lloguer (12,45 euros/m2/mes).

 
El districte té un pes relatiu més gran de superfície 
de sòl d’ús residencial i per a equipaments que el

conjunt de la ciutat i concentra més de la quarta 
part de la superfície de zones de la ciutat amb 
prioritat per a vianants. En canvi, la ràtio de verd 
urbà per habitant està lleugerament per sota de la 
mitjana de Barcelona, malgrat l’extensió del parc de 
la Ciutadella (31,1 hectàrees).

 
 

 

 

 
 
 

Quant a les condicions del parc d’habitatge,
Ciutat Vella destaca per l’antiguitat dels habitatges 
(el 85% són anteriors a 1961), la menor superfície 
(el 51% no arriben a 60 m2), el seu pitjor estat
de conservació (el 30% és dolent o deficient),
i la baixa accessibilitat (només el 12% tenen una 
bona accessibilitat, en relació amb unes mitjanes 
de ciutat de 38%, 28%, 8% i 18%, respectivament.

 
A finals del 2015 el districte disposava de 2.420 
habitatges de lloguer protegit, i de 3.034 llars 
inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge 
amb Protecció Oficial, el que suposa un 11% 
respecte del total de llars inscrites en el conjunt de
la ciutat.

Per últim, quant a les problemàtiques d’habitatge, 
és important destacar que els desnonaments 
segueixen sent una realitat al districte. Mentre l’any
2015 es van conèixer 135 desnonaments 
hipotecaris i de lloguer, entre gener i maig de 2016 
l’Oficina de l’Habitatge va intervenir en 149 casos, 
atenent a 434 persones, de les quals el 26% són 
menors.
 
Tot i que la població del districte amb estudis 
universitaris i cicles formatius superiors va 
augmentant, el pes dels majors de 16 anys amb 
estudis postobligatoris és inferior a la mitjana de la 
ciutat.
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A Ciutat Vella, els alumnes de 0 a 16 anys estan 
escolaritzats principalment en centres públics
(55% dels alumnes). La proporció s’inverteix a favor 
dels centres privats concertats en el cas dels 
alumnes de batxillerat (57%), mentre que els d’FP 
es distribueixen al 50% entre centres públics i 
privats concertats. El pes del total de l’alumnat de
0 a 16 anys és, en relació amb Barcelona (4,3%), un
punt inferior al pes de la població d’aquesta franja

d’edat (5,3%), cosa que pot obeir a diversos 
factors, com ara el pes relatiu menor al districte 
dels alumnes de llars d’infants.
 
Pel que fa als indicadors d’èxit escolar, tot i la 
millora de la taxa de graduats de l’ESO a la ciutat 
durant els darrers anys, la taxa de graduats de
Ciutat Vella presenta mínims en tots els cursos 
escolars.

 

Les quatre biblioteques de què disposa el districte 
reben unes 500.000 visites. Ciutat Vella té 5 
instal·lacions esportives municipals i el 13,6% dels 
abonats de Barcelona. A més, s’hi ubiquen els
grans equipaments culturals i d’oci que concentren 
la major part de les visites a museus i punts 
d’atracció: El Born Centre Cultural i de Memòria, el 
Museu Picasso, el Zoo i l’Aquàrium, a més de les 
facultats de la Universitat de Barcelona i de la 
Universitat Pompeu Fabra.

Durant l’any 2015, la satisfacció dels ciutadans de
viure en algun dels barris del districte es valora 
amb un 7,2 sobre 10, per sota del 7,9 de la mitjana 
de Barcelona, i la inseguretat i el turisme són els 
principals problemes del districte segons els 
ciutadans. L’índex de victimització segueix essent 
el més alt de la ciutat (30,2). Els ciutadans del 
districte tenen una percepció del nivell de
seguretat al barri (5,2 sobre 10) inferior a la mitjana 
de Barcelona (6,4), i puntuen millor el nivell de 
seguretat que hi ha a la ciutat (6,1).



                                                                                                                                              Annex 1: Actuacions 2016-2019 

                                                                                                                                               Plenari 1 de desembre de 2016 
 

                                                           Pàgina 12 de 65 

La participació de la ciutadania en les eleccions 
municipals va ser gairebé del 48%, i malgrat haver 
augmentat respecte de les eleccions del 2011 
(42%) se situa força lluny de la participació de la 
ciutat (61%).

El parc de motos i ciclomotors per 1.000 habitants 
és molt semblant a la mitjana de la ciutat, però el 
nombre de turismes és el més baix de tots els 
districtes (43% per sota del valor de Barcelona). 
L’ús del transport públic és majoritari, un 70,5%

dels ciutadans del districte utilitzen algun mitjà de 
transport públic segons l’Enquesta de serveis 
municipals del 2015, mentre que el 7,8% usen la 
bicicleta particular, i només el 2,6%, el vehicle 
privat.
 
El percentatge de població que utilitza internet 
(78,6%) ha anat augmentant i se situa molt a prop de
la mitjana de la ciutat (79,4%). L’ús de xarxes socials 
és més intens al districte, amb un 62% de la població 
connectada a les xarxes socials (53,8% a Barcelona).
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PAD Ciutat Vella
 
 

1. Bon viure
 

 

1.1. JUSTÍCIA SOCIAL 1.1.3. Pla d’actuació per a persones sense sostre
 

1.1.1. Fer una tarifació social en l’oferta cultural 
i esportiva dels barris més desafavorits

 
Potenciar una oferta cultural i esportiva assequible 
en els barris més desafavorits i garantir ajudes o
beques a les famílies segons la seva renda perquè 
els infants puguin participar en aquestes
activitats. Una opció per reduir-ne el cost és posar
a disposició d’aquestes activitats l’espai públic, els 
patis de les escoles, els centres cívics, els casals 
infantils, etcètera.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2619

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 32

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 18

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Millorar l’atenció a la població sense sostre a partir 
de la dignificació dels espais d’acollida i trobar 
noves fórmules (com el housing frst) que s’adaptin
a les necessitats del col·lectiu amb ràtios menors i 
de baixa exigència, i en col·laboració amb les 
entitats implicades en l’atenció al sensellarisme.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4865
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, Casal 
d’Infants, GR_Raons Públiques, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 5
 
Suports totals: 58
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 
Nombre de participants a les cites: 129
 
Organitzacions participants a les cites: 4
 

 
 

1.1.4. Oferir a tots els infants i adolescents en 
general els Centres Oberts

 

 
1.1.2. Pla d’actuació a menors no acompanyats

 

 

Elaborar un pla amb un conjunt de mesures que
tingui com a objectiu principal la protecció dels 
menors i que garanteixi la intervenció i l’accés als 
serveis des de totes les òptiques.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4864

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Casal d’Infants, 

Fundació Comtal, Suport Ciutat Vella

Propostes que agrupa: 4
 

Suports totals: 34
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 18
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

Oferir a tots els infants i adolescents en general els 
Centres Oberts, amb eines i recursos addicionals 
per als joves més vulnerables i partint del criteri 
d’universalització d’accés als serveis municipals. 
Ampliar la xarxa de Centres Oberts i millorar els
que ja existeixen dotant-los de més recursos 
humans, econòmics i materials.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2595
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Casal d’Infants, 

Suport Ciutat Vella

Propostes que agrupa: 6
 
Suports totals: 25
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 18
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.1.5. Millorar l’atenció a les persones en
situació de vulnerabilitat

Dotar de recursos específics per a casos 
d’emergència social, gent gran, desnonaments, 
pobresa energètica i subministraments bàsics.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6167

 
Autoria: AV l’Òstia, Fundació Comtal

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 25

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
 

1.2. AUTONOMIA PERSONAL
 

 

1.2.1. Realitzar o facilitar activitats de lleure 
per a persones amb diversitat funcional

 
Promoure l’oci inclusiu amb més activitats, ampliar 
els horaris i establir mecanismes d’acompanyament 
i suport tenint en compte els períodes de vacances.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2778

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 7

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 38

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

1.2.2. Ampliar els serveis de suport als veïns
amb problemes de mobilitat, com ara el programa
“Baixem al carrer”
 
Estendre a tot el districte el programa adreçat a
persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu 
d’evitar situacions d’aïllament a causa de
l’existència de barreres arquitectòniques a les
llars, amb una atenció especial al col·lectiu de gent 
gran, sense oblidar-ne d’altres com les persones 
més joves amb problemes de mobilitat.
Fomentar el “bon veïnatge” i el suport mutu entre 
el veïnat per ajudar-se, combinant persones 
professionals i voluntariat veïnal.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4867
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, suport decidim.habitatge
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 33
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 70
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 

1.2.3. Millorar l’accés a la comunicació, 
als serveis i als equipaments municipals
 

Impulsar la comunicació dels serveis i els 
equipaments municipals per garantir que la 
informació arriba de la manera adequada a tots els 
veïns, organitzats o no, utilitzant tots els 
mecanismes de les noves tecnologies.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4866
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 3
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.2.4. Assessorar i orientar en qüestions de
salut sexual a persones amb diversitat funcional

1.2.6. Ampliar el programa RESPIR, humanitzant-lo 
i fent-lo més càlid per a les persones usuàries

 

Assessorar, derivar i orientar sexualment persones 
amb diversitat funcional i els seus familiars per 
poder treballar les pors, les dificultats, els dubtes, 
etcètera, i donar-los informació. Crear més espais 
per parlar i acompanyar la sexualitat en la 
diversitat funcional.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6204

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 10

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 38

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Ampliar el programa RESPIR, humanitzant-lo i 
fent-lo més càlid per a les persones usuàries.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6205
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 3
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 38
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 

1.2.7. Impulsar un espai de trobada entre 
equipaments per garantir l’accessibilitat

 

 
 

1.2.5. Incloure les persones amb diversitat 
funcional en tots els processos participatius

 
Garantir que s’escolten les necessitats del 
col·lectiu de persones amb diversitat funcional en
els processos de participació, especialment en els 
que tenen a veure amb el disseny de l’espai públic.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5934

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 9

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 38

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Impulsar un espai de trobada entre equipaments 
petits i grans, entitats i el tercer sector per 
impulsar la cogestió dels espais, el codisseny de
projectes i una normativa de proximitat per 
facilitar-ne l’accessibilitat.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6543
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 8
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 98
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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1.3. EDUCACIÓ I CONEIXEMENT
 

1.3.1. Promoure programes educatius al
llarg del cicle vital

 

Promoure programes educatius al llarg del cicle vital 
per fer de l’educació un factor clau de benestar i èxit. 
Fer un mapa de recursos d’educació formal i no
formal per a adults. Impulsar l’Escola d’adults, els 
grups de lectoescriptura de la Barceloneta, la 
coordinació i la creació d’espais de trobada entre 
espais d’aprenentatge, etcètera.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3273

 
Autoria: AV l’Òstia, Suport Ciutat Vella, 
suport decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 15

 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 

Nombre de participants a les cites: 137
 

Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
1.3.2. Posar en marxa programes de suport 
educatiu i de salut mental en sinergia amb l’entorn

 

Posar en marxa, a les escoles i instituts més 
desafavorits, programes de suport educatiu i de
salut mental en sinergia amb l’entorn, de manera 
que s’hi incorporin diferents agents socials 
(educadors socials, treballadors socials i psicòlegs) 
i entitats socials que puguin desenvolupar tasques 
d’assessorament i suport als professionals dels 
serveis socials.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2587

 
Autoria:

 
Propostes que agrupa: 0

 

Suports totals: 0
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

1.3.3. Activar i donar suport a alternatives en el 
model públic d’escola bressol

 
Promoure activitats estimulants per a infants en
entorns familiars desafavorits i preparar-los 
perquè s’incorporin a l’escola infantil amb igualtat 
de condicions.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2858
 
Autoria: Casal d’Infants
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 1
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
1.3.4. Obrir els patis dels equipaments educatius
 

 

Ampliar l’oferta de patis oberts a les escoles com 
espais de relació per a les famílies, els infants i els 
adolescents en horari no escolar amb la finalitat de
guanyar espai públic als barris. Realitzar activitats 
esportives, d’oci, socioeducatives, etcètera, i donar 
cabuda a projectes comunitaris, projectes de xarxa 
de famílies i d’atenció a la petita infància, entre 
d’altres.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4872
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, Casal 
d’Infants, Suport Ciutat Vella, suport decidim.barcelona, 
Maite Batlle Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 8
 
Suports totals: 59
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 
Nombre de participants a les cites: 176
 
Organitzacions participants a les cites: 2
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1.3.5. Impulsar la coordinació en l’àmbit 
de l’educació no formal

 
Impulsar la coordinació entre les entitats que
ofereixen serveis en l’àmbit de l’educació no formal 
(acompanyament i suport), la coordinació amb les 
escoles i la coordinació amb l’Administració per 
garantir objectius compartits i evitar duplicitats. 
Fomentar el treball en xarxa amb els diferents 
recursos i entitats del barri. Sensibilitzar tots els 
agents socials sobre la importància d’un 
aprenentatge col·lectiu i transversal. Reforçar les 
taules de coordinació (Pla d’educació).

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4871

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Petits Maians, suport 
decidim.barcelona, suport decidim.HG i Les Corts

 
Propostes que agrupa: 8

 
Suports totals: 21

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 107

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
1.3.6. Oferir activitats de lleure educatiu
en períodes no lectius

 
Adequar l’oferta d’activitats a la demanda existent, 
en especial l’adreçada a joves i adolescents. 
Coordinar i difondre les activitats perquè hi tinguin 
accés tots els col·lectius als quals s’adrecen.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4868

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Fundació Comtal, 
Casal d’Infants, Suport Ciutat Vella

 

Propostes que agrupa: 5
 

Suports totals: 27
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 18
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

1.3.7. Pla d’educació
 

 

Donar continuïtat i avaluar el Pla d’educació de 
Ciutat Vella 2013-2018 i elaborar un nou pla per als 
propers anys que reforci aquesta eina de
priorització de l’educació en un sentit ampli: 
reglada, no reglada, lleure educatiu i educació al 
llarg de la vida. Aquest pla ha de promoure la 
millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una
escolarització més equilibrada i que atengui la 
diversitat i les necessitats educatives especials; 
impulsar la participació i coresponsabilització dels 
diversos agents implicats (famílies, AMPA,
entitats, etcètera) tot aprofitant el capital social de 
l’entorn; donar suport a les famílies; reforçar les 
accions i els vincles entre formació i ocupació, en
especial en la joventut, i ampliar les propostes 
educatives amb la participació de tots els agents 
del territori.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4873
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Fundació Comtal, 
suport decidim.barcelona, Maite Batlle Ciutat Vella, 
Petits Maians, suport decidim.actes de ciutat, 
eixampledelibera, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 12
 
Suports totals: 31
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5
 
Nombre de participants a les cites: 207
 
Organitzacions participants a les cites: 2
 

 
 

1.3.8. Donar suport a les AFA/AMPA
 
 

Donar suport a les AFA i les AMPA, tant en la 
creació com en les dinàmiques i les tasques de
gestió administrativa i econòmica. Impulsar la 
creació d’una xarxa d’AMPA a Ciutat Vella.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3090
 

Autoria: Maite Batlle Ciutat Vella
 

Propostes que agrupa: 2
 

Suports totals: 1
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 28
 

Organitzacions participants a les cites: 1
 
 

 
1.3.9. Revisar els criteris de l’escolarització 
equilibrada

 

 

Revisar els criteris de composició social dels 
centres escolars en col·laboració amb la comunitat 
educativa perquè es reflecteixi, de manera 
equilibrada, la diversitat dels barris on s’ubiquen i 
s’eviti la concentració d’alumnat amb més 
dificultats.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4869

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Casal d’Infants, 
Fundació Comtal, Suport Ciutat Vella, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 27

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 130

 
Organitzacions participants a les cites: 1

1.3.10. Reforçar, millorar i impulsar l’aprenentatge
de català i castellà
 
 

Reforçar i millorar l’aprenentatge del català i el 
castellà. Millorar la coordinació entre els serveis que 
proporcionen aprenentatge de llengües, ampliar els 
perfils de l’alumnat, afavorir la conciliació, fer-ne 
més difusió i tenir un enfocament més proactiu.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3011
 
Autoria: suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 1
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació:1
 
Nombre de participants a les cites: 99
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 

1.3.11. Donar més suport a les famílies per comprar 
material escolar
 
 

Donar suport a les famílies per comprar material 
escolar i garantir la gratuïtat de l’educació pública.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2944
 
Autoria: AV l’Òstia, Associació l’Esquitx, Suport Ciutat
Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 11
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 18
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.3.12. Potenciar actuacions per integrar 
l’educació globalment

1.3.14. Ampliar l’oferta pública de formació 
professional i dels PFI al districte de Ciutat Vella

 

 

Generar respostes integrades i comunitàries que
atenguin les necessitats educatives, potenciant 
l’obertura dels centres educatius al treball en xarxa, 
entenent l’escola com un espai educatiu comunitari 
que s’apropa i col·labora amb les entitats del seu 
entorn. Promoure l’apropament dels centres 
educatius i la seva participació en espais educatius 
compartits i generar, per exemple, aules obertes 
d’estudi per a mares, pares i fills a les escoles.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2934

 

Autoria: Casal d’Infants, Fundació Comtal, Maite Batlle
Ciutat Vella, eixampledelibera

 

Propostes que agrupa: 7
 

Suports totals: 30
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 

Nombre de participants a les cites: 35
 

Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

1.3.13. Desenvolupar un programa per promoure
la relació de les institucions científiques
i universitàries amb entitats, centres educatius 
i altres equipaments

 

 

Crear espais on s’estableixin marcs de relació i 
aprenentatge mutu amb entitats i altres 
equipaments per compartir coneixement i 
experiència i aprofitar la diversitat cultural i 
científica que hi ha als barris.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5935

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona
 

Propostes que agrupa: 1
 

Suports totals: 9
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

Ampliar l’oferta pública de formació professional i 
dels PFI al districte de Ciutat Vella.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3248
 
Autoria: Maite Batlle Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 2
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 28
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
1.3.15. Augmentar les escoles bressol al Raval
i a la Barceloneta
 

 

Construir una escola bressol al Raval, d’acord amb 
la demanda existent, i convertir l’equipament 
infantil actual de la Barceloneta en una escola 
bressol, si els indicadors de demanda ho
justifiquen.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4870
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, 
AV Barceloneta, Casal d’Infants, Petits Maians, 
consellsdistrictesantmarti
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 98
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.3.16. Garantir el servei de menjador escolar
tant a primària com a secundària oferint beques

 
Garantir el menjador escolar tant a primària com a
l’ensenyament secundari obligatori, oferint el 
servei i donant suport econòmic a les famílies que
el necessiten (beques menjador).

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2911

 
Autoria: AV l’Òstia, Casal d’Infants, Fundació Comtal

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 19

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.4. EQUITAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL

 

 
1.4.1. Potenciar els PIAD i reforçar el treball
preventiu i comunitari en la promoció de
l’apoderament de les dones i l’equitat de gènere
i en la lluita contra la violència contra les dones

 

 
Impulsar l’oferta de servei i assessorament dels 
PIAD com a vehicle per al treball comunitari i de
prevenció, vinculant els professionals que hi 
treballen a processos i espais comunitaris que
garanteixin una visió transversal de l’atenció. 
Treballar de manera comunitària la violència contra 
les dones, identificar i intervenir en els punts
negres existents en l’espai públic per promoure 
espais segurs per a les dones, realitzar tallers de 
prevenció de violència de gènere amb perspectiva 
intercultural, promoure l’autodefensa de les dones 
a través de formacions i tallers, i desenvolupar 
campanyes o accions de sensibilització contra
el masclisme més enllà dels dies commemoratius
(8 de març i 25 de novembre).

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4874
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 28
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 89
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 
 

 
1.4.2. Desplegar el programa de transversalitat 
de gènere al districte
 

 

Desplegar el programa de transversalitat de gènere 
en totes les actuacions i decisions del districte, en
coordinació amb la Regidoria de Cicle de la Vida, 
Feminismes i LGTBI. Dur a terme actuacions per 
generar les condicions necessàries per a la igualtat 
de gènere: reconèixer les activitats laborals no
reconegudes i invisibilitzades i les activitats 
domèstiques i de cura; promulgar espais de
participació per a les dones; garantir que l’espai 
públic sigui net i còmode per a les dones i que
incorpori la perspectiva de gènere i de la diversitat 
(tipus d’espais, mobiliari, mobilitat, ...), etcètera. 
Donar suport a entitats i associacions en la 
introducció de la coeducació i la perspectiva de 
gènere, LGTBI i diversitat cultural.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4947
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Raval Territori
Socialment Responsable, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 28
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 86
 
Organitzacions participants a les cites: 2
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1.4.3. Pla de seguretat a l’entorn de Salvador Seguí 
per lluitar contra el tràfic de dones amb fins
de prostitució forçada

 

 

Lluita contra el tràfic de dones amb fins de
prostitució forçada.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6497

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 19

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

1.4.4. Facilitar el contacte entre la població 
d’origen divers i els serveis i entitats per potenciar 
la informació, l’acompanyament i l’assessorament 
en temes de diversitat afectivosexual i d’equitat
de gènere

1.4.5. Proporcionar formació lingüística en espais 
multifuncionals a mares amb fills d’entre 0 i 3 anys 
per fomentar l’apoderament i prevenir la violència 
contra les dones
 

 

Fomentar l’educació per a la prevenció de la 
violència i l’apoderament dels col·lectius de dones 
en espais multifuncionals a través de la formació 
lingüística de mares amb fills d’entre 0 i 3 anys.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6487
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 7
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 31
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 

1.4.6. Programes de coeducació, educació no sexista 
i contra l’homofòbia i la transfòbia a les escoles 
bressol i els centres educatius del districte

 
Atendre les necessitats de les dones i persones 
LGTBI d’origen divers establint els mecanismes i 
espais de coordinació necessaris i fomentar-ne la 
participació, en coordinació amb la Regidoria de
Cicle de la Vida, Feminismes i LGTBI. Fomentar la 
col·laboració entre els col·lectius, les entitats i les 
associacions que treballen al districte amb 
jornades conjuntes.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5937

 
Autoria: Suport Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 16

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 69

 

Organitzacions participants a les cites: 1
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Elaborar un programa contra l’educació 
discriminatòria en els àmbits sexual, de
l’homofòbia i de la transfòbia que inclogui el 
professorat, les AMPA i els tècnics de les
diverses administracions, en coordinació amb la
Regidoria de Cicle de la Vida, Feminismes i
LGTBI. Promoure l’assessorament en AMPA i
associacions de veïns per incorporar la
perspectiva de gènere en els
seus projectes. Crear espais de participació en
les diferents comunitats (veïnal, educativa...) i 
treballar la voluntarietat per a l’educació no 
masclista. Desenvolupar campanyes de 
sensibilització contra el masclisme.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5936

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 4

 
Suports totals: 45

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 63

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4877
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella, 
suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 23
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 173
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 

1.5. CICLES DE VIDA  
1.5.3. Traslladar el casal de la gent gran del nucli antic

 

1.5.1. Organitzar activitats d’oci, cultura
i formació per a la gent gran a Ciutat Vella

 

 

Organitzar més activitats culturals, d’oci i 
formatives per a la gent gran.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3317

 
Autoria: suport decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 1

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 40

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.5.2. Millorar equipaments per a la gent gran

 

 

Valorar els serveis i els equipaments per a la gent 
gran per identificar-ne les deficiències i les 
necessitats i millorar-les, tot fomentant un
envelliment actiu digne i participatiu. En concret, 
millorar els serveis de menjador als casals i les 
activitats que s’hi duen a terme.

Traslladar el casal de la gent gran del nucli antic a un 
nou emplaçament per millorar-ne els serveis i facilitar 
la convivència amb altres serveis o equipaments.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4876
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 6
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 

1.5.4. Donar més suport a les famílies i potenciar
la solidaritat i l’ajuda mútua entre elles
 

 

Treballar la cohesió social potenciant la solidaritat i
l’ajuda mútua entre les famílies, creant espais 
d’intercanvi de coneixements i reutilització de
materials i recursos per a famílies, donant suport a
grups de criança compartida i potenciant la relació 
entre les famílies amb infants petits. Promoure 
activitats en les quals les famílies esdevinguin 
protagonistes principals en l’educació dels seus 
fills i organitzar, per exemple, tallers de
parentalitat positiva.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3387
 

Autoria: AV l’Òstia, Petits Maians, Fundació Comtal
 

Propostes que agrupa: 6
 

Suports totals: 19
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3219
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 3
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 30
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
1.5.5. Promoure la participació d’infants, 
adolescents i joves

 
Ampliar els espais i processos de participació per 
als joves del districte de Ciutat Vella. Crear xarxes 
per generar notícies i elaborar un butlletí específic 
per a aquests col·lectius al districte. Impulsar una
xarxa de joves que generin notícies comunitàries.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3351

 
Autoria: Fundació Comtal, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 11

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
1.5.6. Potenciar la xarxa entre entitats de gent gran

 

 

Potenciar la xarxa entre les entitats de gent gran i 
els seus usuaris i fomentar els vincles i les relacions 
entre aquest col·lectiu per poder arribar a tota la 
gent gran.

1.5.7. Millorar l’atenció a la gent gran
 
Apostar per la coresponsabilitat entre aquest 
col·lectiu, les entitats i els serveis municipals a
l’hora de definir, realitzar i avaluar les actuacions 
que es duguin a terme. Promoure, sempre que sigui 
possible, el criteri de proximitat a l’hora de donar 
resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu a
través dels serveis municipals i socials per evitar 
que es trenqui el vincle de la gent gran amb
l’entorn (en el moment de l’adjudicació d’un 
habitatge, un menjador, etcètera). Impulsar 
l’agilització dels temps d’espera i la simplificació 
dels processos administratius.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3330
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 12
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 30
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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1.5.8. Promoure activitats i jocs infantils 
al districte de Ciutat Vella

 
Promoure activitats i jocs infantils al districte de
Ciutat Vella. Organitzar tallers de Lego.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3369

 
Autoria: Dsoriano , Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 1

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 66

 
Organitzacions participants a les cites: 2

1.5.10. Activitats per a joves els caps de setmana
 

 

Organitzar més activitats els caps de setmana 
destinades a joves.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6473
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 0
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 67
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

1.5.9. Programa de detecció de gent gran 
aïllada i intervenció per vincular-la als 
serveis i recursos existents

 

 

Coordinar els serveis del Districte amb les entitats 
que treballen amb aquest col·lectiu per facilitar la 
detecció de gent gran aïllada de manera 
involuntària; ajudar-los a recuperar relacions i 
vincles i a poder millorar la qualitat de vida. 
Generar vies directes i de proximitat per identificar 
necessitats en el veïnat i amb el veïnat, per 
exemple, ampliant el programa “Radars”.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6452

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 20

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

1.5.12. Crear un barri a mida d’infant
 

 

Promoure iniciatives perquè els barris de Ciutat 
Vella es pensin i es construeixin des de la mirada 
dels infants. Un barri ideat des de la mirada dels 
infants i per als infants és un barri que dóna espai 
a tots els ciutadans. Iniciar propostes per recollir 
aquesta mirada: espais de participació d’infants, 
camins escolars, espais de joc, etcètera.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3203
 
Autoria: Associació l’Esquitx
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 0
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.5.13. Obrir un equipament de joves al districte 1.5.15. Fomentar els llocs de trobada a l’espai públic
 
 

Obrir un equipament al Raval per poder facilitar el 
treball amb el col·lectiu en col·laboració amb les 
entitats que treballen amb joves.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4875

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 21

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 117

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Fomentar els llocs de trobada per a joves a l’espai 
públic.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6275
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 0
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 67
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.5.14. Fomentar i donar suport a la participació
de la gent gran

 
 

Potenciar el Consell de la Gent Gran de Ciutat Vella 
difonent-ne les sessions i revisant la convocatòria 
perquè arribi a més veïns, potenciar l’abordatge de
problemàtiques que afecten el col·lectiu i millorar 
la vinculació amb l’Ajuntament i el seu seguiment. 
Treballar amb els casals i equipaments per a la 
gent gran per millorar la transmissió de la 
informació adreçada al col·lectiu i recollir-ne les 
queixes i problemàtiques.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6271

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 7

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 30

 
Organitzacions participants a les cites: 1

1.5.16. Necessitat d’espais físics d’intimitat
a les residències, tant per a parelles
com per a relacions esporàdiques
 

 
Necessitat d’espais físics d’intimitat a les 
residències, tant per a parelles com per a relacions 
esporàdiques.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6274
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 1
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 38
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.6. HABITATGE 1.6.3. Pla integral d’habitatge
 
 

1.6.1. Reforçar l’Oficina d’Habitatge
 

 
Impulsar la tasca de l’Oficina d’Habitatge. Fer 
campanyes de comunicació i informació per 
donar-les a conèixer a les persones que puguin 
necessitar els seus serveis.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4881

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia,
suport decidim.barcelona, suport decidim.habitatge

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 54

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5

 
Nombre de participants a les cites: 97

 
Organitzacions participants a les cites: 4

 
 
 

1.6.2. Incrementar les cessions de sòl o edificis 
a les cooperatives d’habitatge

Elaborar un Pla integral de l’habitatge de Ciutat 
Vella que permeti detectar els problemes principals 
i defineixi línies d’intervenció per impedir 
desnonaments o minimitzar-ne l’impacte, impulsar 
la rehabilitació i la millora de les condicions dels 
habitatges per garantir-ne unes condicions dignes, 
combatre l’assetjament psicològic immobiliari, 
promoure el lloguer assequible, incrementar el parc 
d’habitatge de lloguer social i localitzar i mobilitzar 
els habitatges buits.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4882
 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, AV l’Òstia, AV Barceloneta, 
suport decidim.barcelona2, Suport Ciutat Vella,
 

Associació l’Esquitx
 

Propostes que agrupa: 9
 

Suports totals: 128
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5
 

Nombre de participants a les cites: 197
 

Organitzacions participants a les cites: 4

 

 

Cedir sòl a les cooperatives d’habitatge perquè les 
iniciatives d’economia social puguin promoure 
habitatge assequible.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4880

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 36

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 88

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

1.6.4. Impulsar el dret a l’habitatge a Ciutat Vella
 

 

Comprar i rehabilitar immobles per augmentar el 
parc d’habitatge públic i l’oferta de lloguer social i
assequible, posant una atenció especial tant en 
zones especialment degradades, com en zones que 
pateixen una especialització excessiva d’activitats 
econòmiques i pèrdua de residents i vida veïnal, 
com per exemple la Rambla i el seu entorn.
Revisar els criteris d’adjudicació d’habitatges 
socials, inclosos els criteris de territorialitat. 
Mobilitzar els habitatges buits al districte de Ciutat 
Vella i agilitzar els tràmits per ocupar-los. 
Sensibilitzar sobre la necessitat d’un canvi de la llei 
d’arrendaments urbans i traslladar-la a les 
instàncies pertinents.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6458
 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, AV Barceloneta, AV l’Òstia, Bi, 
Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 14

 
Suports totals: 161

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 6

 
Nombre de participants a les cites: 331

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
 

1.6.5. Millorar l’habitabilitat de les finques
(interiors i espais comuns) implicant-hi propietaris
i administradors i millorar i consolidar el pla “Dintres”

 

 

Elaborar un mapa per detectar les finques del 
districte que es troben en una situació de
conservació molt deficient i detectar les que es 
troben en un estat de mala conservació a causa de
problemes de convivència, econòmics o socials. 
Impulsar les millores en l’habitabilitat dels 
habitatges perquè les persones que hi viuen ho 
facin en condicions dignes, i reforçar el pla 
“Dintres” amb l’objectiu d’aconseguir, ja sigui de
manera pactada o coercitiva, que els propietaris 
d’habitatges compleixin les seves obligacions de
mantenir-los en bon estat de conservació. 
Mantenir les inspeccions i obrir expedients de
conservació a les finques amb deficiències greus.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5940

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, Bi, 
suport decidim.habitatge

 
Propostes que agrupa: 6

 
Suports totals: 53

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: 1

1.7. SANITAT I SALUT
 

 
1.7.1. Continuar les obres de l’Hospital del Mar
 

 
Cofinançar i seguir de manera acurada la primera 
fase de les obres de l’Hospital del Mar, incloses les 
noves urgències, amb l’objectiu que es pugui acabar 
en els terminis previstos i definir amb el CatSalut un
pla de finançament viable per a la segona fase.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4886
 
Autoria: Antonio Lucena Cabello, Ajuntament de
Barcelona, AV l’Òstia, suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 4
 
Suports totals: 67
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 70
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

1.7.2. Consolidar el programa de salut 
comunitària del Raval
 

 
Sumar esforços del Pla de barris del Raval Sud, de
salut als barris i del projecte d’intervenció 
comunitària intercultural per enfortir les xarxes del 
barri i reduir les desigualtats socials en salut. 
Consolidar la xarxa de recursos que ha generat 
sinergies, relacions i coneixements compartits.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4884
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 15
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
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Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.7.3. Estendre el programa “Salut als barris”
als quatres barris del districte

 

 
Anàlisi de la situació de salut al nucli antic i el
Gòtic per detectar-ne les necessitats i possibilitats 
de millora principals i ampliació del programa 
“Salut als barris”.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4889

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 15

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

1.7.5. Millorar els equipaments de salut
 

 

Adequar i millorar els equipaments de salut del 
districte, en col·laboració amb el sector. 
Mantenir l’ús sociosanitari de la Clínica 
Barceloneta.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4890
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, 
suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 4
 
Suports totals: 22
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 
Nombre de participants a les cites: 178
 
Organitzacions participants a les cites: 2

 

 

1.7.4. Formar el personal municipal 
sobre malalties de salut mental

1.7.6. Participar en la revisió del pla de drogues:
noves addiccions i alcoholisme

 
 

Posar en marxa un programa de formació per dotar 
el personal municipal dels coneixements 
necessaris per treballar de manera inclusiva amb 
persones amb problemes de salut mental i 
incorporar-les en les dinàmiques de participació, 
en col·laboració amb els departaments municipals 
corresponents i amb altres institucions.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4887

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 26

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Participar en la revisió del Pla de drogues per 
incorporar les noves addiccions detectades, com 
els inhalants de cola, i reforçar els recursos de les 
que ja hi estan incloses, especialment 
l’alcoholisme, al districte de Ciutat Vella.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4888
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 29
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.7.7. Programa per mitigar l’estigmatització 
de les persones amb trastorns de salut mental

1.7.9. Fomentar la salut comunitària al districte 
de Ciutat Vella

 
 

Posar en marxa el Pla de salut mental amb 
l’objectiu de millorar el benestar dels pacients, des 
dels àmbits educatiu, laboral i social, en 
coordinació amb els ens de salut pública, els
espais comunitaris i els equipaments municipals.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5941

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 16

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.7.8. Reordenar els equipaments de salut del Raval

 
 

Millorar l’accessibilitat i la proximitat als usuaris del 
Raval i l’atenció sanitària al barri, amb la 
reordenació, ja iniciada, de l’oferta de serveis 
sanitaris entre els equipaments ja existents.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4885

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, Eix Comercial del Raval

 
Propostes que agrupa: 4

 
Suports totals: 9

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 60

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Impulsar la salut comunitària al districte. Donar 
continuïtat a les escoles de salut i al projecte 
d’Intervenció Comunitària Intercultural. Tenir en 
compte la diversitat cultural en l’actuació a la salut 
i, especialment, posar èmfasi en la cura de la gent 
gran reagrupada d’origen divers en situació de
vulnerabilitat especial. Ampliar el projecte de salut 
comunitària a tots els barris del districte de Ciutat 
Vella. Treballar perquè l’espai públic de Ciutat Vella 
sigui promotor de la salut a través de l’impuls i 
l’adequació per fer esport i activitat física a l’espai 
públic, crear grups de suport mutu i impulsar el 
voluntariat en activitats físiques al carrer. Millorar 
les estratègies d’informació de divulgació dels 
recursos (llengües, diferents suports, etcètera) i 
atendre la diversitat de les persones, adaptant els 
missatges de promoció de la salut a tot tipus de
persones. Detecció més acurada de la situació de
salut dels infants. Suport psicològic per al
patiment emocional de les persones en situació 
d’atur. Potenciar l’autogestió en la salut.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3054
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, Fundació Comtal, AV l’Òstia
 
Propostes que agrupa: 10
 
Suports totals: 59
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 90
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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1.8. MIGRACIÓ, INTERCULTURALITAT 
I DISCRIMINACIÓ ZERO

 
 

1.8.1. Promoure el respecte de la diversitat 
en la confecció dels menús escolars

 

 
Respectar la diversitat en la confecció dels menús 
escolars (halal, vegetarià...).

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6464

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 3

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.8.2. Elaborar un pla d’interculturalitat

 

 

Elaborar un pla, de manera participada, per 
garantir la perspectiva intercultural en totes les 
actuacions i decisions del Districte i, així, 
incorporar les necessitats, sensibilitats i 
aportacions de les diferents comunitats veïnes a
Ciutat Vella en la intervenció pública.
Promoure la perspectiva intercultural en l’àmbit 
educatiu en la mesura que ho permetin les 
competències municipals. Promoure la visibilitat i 
la participació de persones de contextos culturals 
diversos perquè serveixin de models a altres 
persones i facin activitats als equipaments de la 
ciutat. Reforçar els serveis de mediació i traducció 
intercultural. Treballar el sentiment de pertinença 
per facilitar la participació activa de la ciutadania 
d’origen divers. Promoure l’acollida de persones 
nouvingudes a través d’espais més propers.

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4895
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Fundació Comtal, 
Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 23
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 85
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

1.8.3. Donar suport al grup interreligiós del Raval
 

 

Promoure el coneixement i el treball conjunt entre 
les diferents religions i creences que conviuen al 
barri des del reconeixement mutu i donar suport al 
grup interreligiós del Raval.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4894
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 14
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.8.4. Reconèixer la memòria i les tradicions 
de les comunitats d’origen divers

1.8.6. Formar els treballadors municipals 
en perspectiva intercultural

 

 

Vetllar perquè l’administració del Districte tingui
en compte i dignifiqui la memòria i les tradicions de 
totes les comunitats que viuen a Ciutat Vella, tant 
en l’espai públic com en els òrgans de participació
i en les activitats públiques

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4891

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 11

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Establir un programa formatiu per aprofundir en 
els aspectes referents a interculturalitat que els 
treballadors municipals puguin incorporar en les 
seves tasques diàries.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4892
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 14
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
 
 

1.8.5. Fomentar una xarxa antirumors als barris
1.8.7. Reforçar el programa SIRIAN de salut sexual 
i reproductiva

 

 

Fomentar i incentivar la implementació de la xarxa 
antirumors del Departament d’Acció Intercultural 
de l’Ajuntament de Barcelona per lluitar contra els 
rumors i els estereotips racistes.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4893

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 36

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 14

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

Reforçar el programa SIRIAN de salut sexual i 
reproductiva per a joves. Promoure la participació 
de les persones d’origen divers en la seva posada 
en marxa.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3127
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 1
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.8.8. Traduir a les llengües d’origen majoritàries
la informació municipal i els espais de participació

 

 
Vetllar perquè l’administració del Districte 
garanteixi l’accés a la informació i participació de
tots els veïns del districte difonent la 
documentació que calgui en les llengües 
estrangeres que s’hi parlen majoritàriament.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5942

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 12

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

1.8.9. Programa d’establiment de relacions
amb ciutats dels països d’origen de les comunitats

 

 
Fomentar l’establiment de relacions de 
comunicació, cooperació i intercanvi entre entitats, 
escoles i altres equipaments dels països d’origen
de les comunitats del districte.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5943

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 6

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

1.9. DEFENSA I PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
 

 
1.10. CULTURA
 

 
 

1.10.1. Promoure la cultura marítima
 
 

Impulsar la tradició i el patrimoni mariner a través 
de l’experiència de pescadors d’ara i d’altres 
generacions. Prioritzar la promoció de la cultura 
del mar a les escoles i les entitats d’educació no
formal de la Barceloneta.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3262
 
Autoria: Cap a Mar, Pacte Local de la Barceloneta
2015-2020
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 16
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 

 
1.10.2. Facilitar i ordenar la cultura al carrer 
al districte de Ciutat Vella
 

 

Facilitar i ordenar la cultura i les activitats 
culturals al carrer a Ciutat Vella, tot garantint la 
convivència amb els diferents usos de l’espai 
públic i el descans veïnal.
Tenir en compte els usos culturals i festius en les 
reformes dels espais públics.
Organitzar més activitats artístiques.
Promoure l’ús de les persianes dels establiments 
comercials que ho desitgin com a espais de 
creativitat per a artistes urbans, de manera que es 
respecti la normativa de paisatge urbà i en
col·laboració amb les iniciatives ja existents.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3266
 

Autoria: Suport Ciutat Vella, Eix Comercial del Raval
 

Propostes que agrupa: 4
 

Suports totals: 6
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 67
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3190
 
Autoria: Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 6
 
Suports totals: 0
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 165
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
 

1.10.3. Fer un mapa d’equipaments 
i activitats culturals

1.10.5. Fomentar el programa
“Apadrina el teu equipament”

 
 

Fer un mapa d’equipaments i activitats culturals en 
el marc d’un pla estratègic per donar suport a la 
cultura de base.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6440

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 0

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 98

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
 

1.10.4. Potenciar els projectes i les activitats 
culturals i creatives

Mantenir i revisar el programa que relaciona els 
centres educatius i els grans equipaments 
culturals del barri del Raval per apropar la cultura 
als infants que hi estudien, amb la col·laboració 
del professorat de primària i secundària, les 
famílies i els serveis educatius dels equipaments, 
i la implicació de la Fundació Tot Raval.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4896
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 5
 
Suports totals: 13
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 98
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 

Potenciar la visibilitat dels projectes i les activitats 
culturals i creatives. Oferir suport al teixit cultural, 
adequant les subvencions a les seves necessitats i
simplificant els tràmits administratius.
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1.10.6. Crear un pol d’atracció cultural als 
entorns de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

1.10.8. Posar en marxa un programa
per recuperar de la memòria dels barris

 

 
 

Reformar urbanísticament els entorns de l’antic 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per realçar la 
importància arquitectònica i redistribuir els 
equipaments i les institucions culturals que hi ha, 
un cop l’Escola Massana ocupi el nou espai de la 
plaça de la Gardunya.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4897

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.HG i
Les Corts, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 14

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 98

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Valorar el passat dels barris des d’una perspectiva 
intergeneracional per recuperar i difondre el 
patrimoni intangible i evitar que es perdi la 
memòria històrica, donant suport i estenent les 
iniciatives ja existents, com la de la Barceloneta. 
Crear una taula de memòria històrica.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4878
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella, 
AV l’Òstia
 
Propostes que agrupa: 4
 
Suports totals: 38
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 30
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 
 

 
1.10.7. Raval cultural 1.10.9. Revisar la normativa vigent

sobre música en directe i cultura de base
 

Impulsar el projecte, que pretén destacar tot el 
potencial cultural del barri, i fer que el Raval sigui 
conegut com el barri cultural de la ciutat, tot 
posant l’accent en la potencialitat que aporta la
presència de diferents cultures i amb l’objectiu que
acabi revertint en la qualitat de vida del veïnat.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4899

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 14

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
Millorar les ordenances que regulen l’activitat 
musical, tot adaptant la normativa a la realitat dels 
espais que fan música en directe, amb una atenció 
especial en els locals de petit format.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4898
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 71
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 37
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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1.10.10. Posar en marxa un programa
de col·laboració entre equipaments culturals, 
projectes d’entitats i centres educatius
i serveis municipals

 
 

Promoure la relació entre els equipaments culturals
i les entitats, els centres educatius i els serveis
municipals mitjançant acords de col·laboració 
específics. En aquest sentit, es planteja donar
continuïtat al programa “Apadrina un equipament”,
i també establir altres estratègies d’aproximació i
col·laboració que acostin els equipaments culturals
als veïns del districte. Fomentar les accions de
proximitat dels equipaments i promoure la
realització d’activitats culturals i d’oci en tots els
horaris. Avançar perquè el veïnat tingui més
accessibilitat als equipaments culturals del
districte, amb un èmfasi especial en els infants, els
adolescents i les famílies en
situació de vulnerabilitat. Donar suport, des del 
Districte, a la xarxa cultural existent, creant espais 
de trobada entre entitats i equipaments petits i 
grans que fomentin la cooperació, creant eines de 
comunicació compartides i agilitzant els processos 
administratius i burocràtics.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5945

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, 
Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 9

 
Suports totals: 22

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 136

 
Organitzacions participants a les cites: 1

1.10.11. Elaborar un pla de dinamització 
cultural del Paral·lel
 

 
 

Elaborar un pla per a la revitalització cultural de l’eix 
Paral·lel a través d’un procés que inclogui la 
participació de veïns, entitats i associacions del barri.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6316
 
Autoria: Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 13
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 

1.10.12. Recuperar el teatre Arnau per a la ciutadania
 

 
 

Valorar l’estat de l’edifici i realitzar les obres adients,
tot respectant l’estructura, en la mesura que es
pugui, i convertir el teatre Arnau en un equipament
públic vinculat a les arts escèniques i la memòria
històrica de la cultura popular del Paral·lel. Realitzar
un procés participatiu amb el veïnat, les
entitats dels barris del Raval i el Poble Sec i el sector 
cultural per definir-ne els usos i el model de gestió.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6551
 
Autoria: Borja Lo, Daniel LR, Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 523
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 37
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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1.11. ESPORTS
 

 
1.11.1. Posar en marxa el programa
“Convivim esportivament”

 

 
Promoure la pràctica de l’esport i l’activitat física 
entre els infants i els joves com a eina per fomentar 
la inclusió social. Si es posa a l’abast dels joves la 
possibilitat de practicar esports, es podran
prevenir situacions de conflicte veïnal, ja que es 
fomentaran les relacions entre veïns i s’ajudarà a
prevenir situacions de risc d’exclusió social dels 
joves i infants.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5946

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 10

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 67

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
1.11.2. Instal·lar una pista de criquet al Raval

 

 

Instal·lar una pista de criquet, ja sigui compartint 
l’equipament esportiu existent o per a ús exclusiu, 
en col·laboració amb els col·lectius que practiquen 
aquest esport per garantir-ne l’ús i la conveniència.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4903

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Sergio Espin, Suport
Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 22

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 67

 

Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.11.3. Posar en marxa programes inclusius 
als equipaments esportius
 

 
Posar en marxa programes d’inclusió de col·lectius 
vulnerables, persones amb diversitat funcional, 
gent gran o altres grups socials als equipaments 
esportius per promoure’n la salut, el benestar i la 
participació social.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4902
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 14
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 
 

1.11.4. Crear àrees d’exercici a l’espai públic
 

 
Detectar llocs a l’espai públic on es puguin fer 
noves instal·lacions per practicar-hi esport, en
col·laboració amb entitats dels barris, i garantir-ne 
l’ús posterior i la dinamització per a determinats 
col·lectius, com la gent gran.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4901
 
Autoria: suport decidim.barcelona, Ajuntament de
Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 54
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 89
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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1.11.5. Organitzar i millorar els espais esportius 
i d’activitat física i condicionar espais públics 
per practicar-hi esport

1.12. CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
 

 

1.12.1. Fomentar els agents cívics a Ciutat Vella
 

Millorar les condicions dels espais d’activitat física 
existents pel que fa a l’equipament esportiu, la 
instal·lació de fonts o vestidors, etcètera. Dinamitzar 
les pistes esportives per garantir que s’utilitzin més
i millor, com per exemple les pistes de petanca o les 
pistes Aurora i Sant Rafael. Detectar llocs a l’espai 
públic on es puguin fer noves instal·lacions per 
practicar-hi esports d’equip com la petanca, el 
bàsquet, el voleibol, el ping-pong o el criquet.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4900

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, Suport Ciutat Vella

 

Propostes que agrupa: 10
 

Suports totals: 31
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 

Nombre de participants a les cites: 147
 

Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

1.11.6. Potenciar la creació d’una taula de treball 
amb els clubs esportius petits del districte

 

 

Fomentar la creació d’una taula de treball i el 
treball en xarxa dels clubs esportius de proximitat 
del districte.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6396

 

Autoria:
 

Propostes que agrupa: 0
 

Suports totals: 0
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

 

Ampliar la presència d’agents cívics a peu de 
carrer, tant de dia com de nit i al llarg de l’any, que
contactin constantment amb la realitat, que siguin 
capaços de detectar els problemes que es 
presentin i de sensibilitzar i aportar solucions o de 
transferir als serveis corresponents els conflictes 
que no puguin resoldre. Impulsar la formació dels 
agents cívics en mediació comercial, veïnal i 
intercultural.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3361
 
Autoria: GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE 
BARCELONA, suport decidim.barcelona, Jonathan 
Ballester, Eix Comercial del Raval
 
Propostes que agrupa: 5
 
Suports totals: 77
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 132
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 
 

 
1.12.2. Augmentar el control de les activitats d’oci 
nocturn al districte de Ciutat Vella per compatibilitzar 
aquesta activitat amb les necessitats veïnals
 
 

Millorar la planificació i l’execució de les 
inspeccions i les actuacions de control. Donar 
continuïtat i millorar la presència nocturna de la 
GUB i dels dispositius de neteja per cobrir les 
necessitats. Ampliar el cos d’agents cívics 
nocturns. Valorar la limitació de l’horari d’obertura. 
Valorar millores en la recollida de residus als 
comerços en horari nocturn.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3429
 

Autoria: Josep, Suport Ciutat Vella, CarlesGlue, Mike
 

Propostes que agrupa: 6
 

Suports totals: 59
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 

Nombre de participants a les cites: 90
 

Organitzacions participants a les cites: 3
 

 
 
 

1.12.3. Reformular les taules de prevenció 
i seguretat del Districte

 

 

Introduir les modificacions necessàries a les taules 
de prevenció i seguretat per convertir-les en espais 
propositius, que tractin la seguretat des d’una 
perspectiva comunitària, en coordinació amb el 
Comissionat de Seguretat i la Regidoria de
Participació.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4904

 
Autoria: AV Barceloneta, Suport Ciutat Vella, Ajuntament 
de Barcelona, jordipi2, Eix Comercial del Raval

 
Propostes que agrupa: 9

 
Suports totals: 39

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 54

 
Organitzacions participants a les cites: 2

 

 
 

1.12.4. Reforçar la GUB comunitària
 

 
Impulsar una reorganització equitativa de la 
presència policial als barris i desplegar de manera 
decidida la “policia de proximitat” per garantir el 
contacte diari de la GUB amb els veïns, comerciants, 
mercats i escoles, tot impulsant i atorgant prestigi a
les funcions de prevenció i anticipació.

Vincular la Guàrdia Urbana comunitària als espais 
de relació i a les taules de participació ciutadana 
del Districte, en coordinació amb el Comissionat de
Seguretat, per elaborar plans d’actuació per a
problemàtiques específiques, especialment en les 
conductes que afecten temes de salut pública.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4905
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, António da Ferreira, 
Suport Ciutat Vella, AV Barceloneta, suport 
decidim.barcelona, AV l’Òstia, GR_Raons Públiques,
Eix Comercial del Raval
 
Propostes que agrupa: 11
 
Suports totals: 63
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5
 
Nombre de participants a les cites: 201
 
Organitzacions participants a les cites: 3
 
 

 
1.12.5. Promoure l’efectivitat de la GUB
 

 
Promoure l’efectivitat de la Guàrdia Urbana tenint 
en compte les necessitats dels barris i les zones 
més problemàtiques en diversos aspectes.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6498
 
Autoria: Josep, Ajuntament de Barcelona, 
AV Barceloneta, suport decidim.barcelona, 
Francesc Robusté
 
Propostes que agrupa: 5
 
Suports totals: 69
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 79
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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2. Economia plural
 

 
 

2.1. DESENVOLUPAMENT I ECONOMIA 
DE PROXIMITAT

 

 

2.1.1. Pla d’inspeccions del Districte
 

 
Planificar de manera específica els diferents 
aspectes que cal inspeccionar, tot destinant-hi 
els recursos necessaris per millorar l’eficiència 
i augmentar l’actuació d’ofici, amb garantia de
transparència del procés. Les inspeccions han
d’incloure, entre altres coses, les activitats
econòmiques il·legals (com ara els allotjaments 
turístics sense llicència), les males pràctiques 
comercials (com el volum de la música o el
no-tancament de portes), l’ocupació excessiva 
de l’espai públic i els portals i, en la mesura que 
es pugui, les condicions laborals.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4909

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella, 
AV Barceloneta, Francesc Robusté, Núria

 
Propostes que agrupa: 7

 
Suports totals: 47

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 225

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4910
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 8
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 
 

2.1.3. Revisar el Pla d’usos del Districte i de la Rambla
 
 

Revisar els dos plans urbanístics vigents al 
districte per incorporar-hi més mecanismes de
participació ciutadana i garantir el punt d’equilibri 
correcte entre el model comercial i econòmic i la 
vida veïnal dels barris.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4908
 
Autoria: Associació de Veïns Illa Robador, Ajuntament de
Barcelona, AV l’Òstia, Suport Ciutat Vella, 
Eix Comercial del Raval
 
Propostes que agrupa: 8
 
Suports totals: 95
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 273
 
Organitzacions participants a les cites: 2

 
 

 

2.1.2. Promoure una senyalització adequada
de l’espai públic

2.1.4. Fomentar l’associacionisme entre els
comerciants d’origen divers als eixos comercials

 

Millorar la senyalització del districte enfocada a
donar visibilitat a les zones de comerç de
proximitat i al petit comerç.

Promoure l’associacionisme dels comerciants 
d’origen divers i la seva vinculació als eixos 
comercials existents per consolidar el model 
comercial del districte i fomentar-ne la qualitat i la 
sostenibilitat.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5948
 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, Suport 
Ciutat Vella, Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020, 
Sarrià-Sant Gervasi, eixampledelibera, Eix Comercial del 
Raval, Suport decidim Activitat Econòmica

 
Propostes que agrupa: 13

 
Suports totals: 34

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 58

 
Organitzacions participants a les cites: 2

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5949
 
Autoria: Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020, 
Ajuntament de Barcelona, angel.guardia
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 54
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

2.1.5. Promoure i revisar fires integrades
i impulsades per comerciants i artesans

 

 

Revisar les fires comercials i altres esdeveniments 
existents i promoure les que estiguin impulsades 
per comerciants i artesans implantats al territori.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4906

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Eix Comercial del
Raval

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 8

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

2.1.6. Dinamitzar locals buits per a activitats
comercials, entitats i petits negocis i cooperatives

2.2. ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA
 

 
 

2.2.1. Promocionar formes de comerç
cooperatiu, social i sostenible
 

 

Establir mecanismes de promoció de les formes de
comerç cooperatiu, social i sostenible, en
col·laboració amb el Comissionat d’Economia 
Social i Cooperativa i la Regidoria d’Ocupació, 
Empresa, Comerç i Turisme.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4912
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Pacte Local de la
Barceloneta 2015-2020, Fundació Comtal
 
Propostes que agrupa: 4
 
Suports totals: 62
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 

Establir mesures per a la dinamització de locals 
buits, tenint en compte un model productiu de
proximitat i solidari, per evitar el perjudici que 
suposen les persianes tancades, tant per a l’espai 
públic com per a l’activitat econòmica.
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2.2.2. Posar en marxa un programa de promoció
de les cooperatives de consum del districte

2.2.4. Acompanyar entitats en el procés
de conversió en cooperatives

 

 

Garantir l’ús de les eines de l’administració
en la difusió i la promoció de les cooperatives 
de consum.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4913

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 15

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
2.2.3. Impulsar la creació d’una xarxa d’entitats
d’economia cooperativa, social i solidària

Dissenyar els itineraris d’acompanyament, 
assessorament i formació necessaris per a les 
entitats que estan en procés de convertir-se en
cooperatives, en col·laboració amb el Comissionat 
d’Economia Social i Cooperativa.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4911
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 18
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 

 

2.3. UN NOU LIDERATGE PÚBLIC
 

Construir una xarxa d’empreses i entitats 
d’economia cooperativa, social i solidària al 
districte, potenciant noves formes de treballar, 
consumir i invertir, i defensant un comerç eficaç i, 
alhora, democràtic, equitatiu i sostenible.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6398

 
Autoria:

 
Propostes que agrupa: 0

 
Suports totals: 0

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 

2.3.1. Promoure la contractació d’empreses 
del territori
 

 

Establir els mecanismes per garantir que 
l’administració del Districte prioritzi la
contractació d’empreses dels barris de Ciutat Vella 
per desenvolupar les tasques que es requereixin.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4914
 
Autoria: Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020, 
Ajuntament de Barcelona, Fundació Comtal, Raval 
Territori Socialment Responsable, Suport Ciutat Vella, 
suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 6
 
Suports totals: 24
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 30
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Organitzacions participants a les cites: Cap
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2.3.2. Fomentar la contractació de serveis
a empreses amb responsabilitat social
i mediambiental

 

 

Introduir criteris de responsabilitat social i
mediambiental a l’hora de contractar serveis.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5950

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 21

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
 
 

2.3.3. Pla director de promoció econòmica
 

 

Elaborar i executar un pla de desenvolupament 
econòmic del districte que incorpori mesures per 
dinamitzar i protegir el comerç de proximitat i els 
comerços emblemàtics, per mobilitzar locals buits; 
per revertir el model d’especialització turística i 
d’oci nocturn del districte promovent la 
diversificació econòmica (fomentant els oficis i 
indústries artesanes, l’autoocupació i 
l’emprenedoria, i l’economia social i cooperativa) i 
per impulsar l’ocupació de qualitat. Es promourà 
que els agents econòmics del districte contractin 
persones i serveis de proximitat, tot buscant 
l’equilibri entre l’activitat econòmica i les 
necessitats veïnals. Per posar en marxa el pla, es 
reforçarà la figura dels tècnics de promoció 
econòmica.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4907

 
Autoria: Suport Ciutat Vella, suport decidim.barcelona, 
Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020,
AV Barceloneta, AV l’Òstia, Raval Territori Socialment 
Responsable, Ajuntament de Barcelona, Cap a Mar, 
Francesc Robusté, Fundació Comtal, Suport
General-Decidim Barcelona, suport decidim.HG i Les

Corts, Francisco Velsquez
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Propostes que agrupa: 39
 
Suports totals: 187
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5
 
Nombre de participants a les cites: 146
 
Organitzacions participants a les cites: 3
 
 

 
2.4. OCUPACIÓ DE QUALITAT
 

 
 

2.4.1. Donar suport a entitats que treballen 
en la creació d’itineraris d’inserció i formació
 

 

Oferir tot el suport a les entitats que treballen en 
temes d’inserció laboral i formació (el PIOL de la 
Barceloneta i les xarxes laborals de la resta de
barris), posant al seu abast els recursos existents 
perquè desenvolupin la seva activitat i promovent 
el treball en xarxa i les trobades regulars entre 
xarxes i el sector comercial i productiu local. Donar 
suport a la implantació de respostes adaptades 
que contribueixin a donar resposta a la inserció 
sociolaboral dels joves en situació de
desavantatge, al desenvolupament de formació per 
augmentar l’ocupabilitat dels veïns i a la detecció 
de noves oportunitats d’ocupació.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4915
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Pacte Local de la 
Barceloneta 2015-2020, Casal d’Infants, Fundació 
Comtal, AV l’Òstia, suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 16
 
Suports totals: 56
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 10
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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2.4.2. Donar suport al projecte Barceloneta
Proa a la Mar

2.5.2. Posar en marxa un pla de detecció
d’activitats turístiques no reglades

 

 

Iniciativa comunitària innovadora orientada al 
desenvolupament local del territori. Articular el 
suport necessari per garantir el desplegament del 
projecte al territori en el marc del Pla de
desenvolupament comunitari de la Barceloneta.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4916

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, 
Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 33

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 10

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Activar una sèrie de mesures complementàries al 
Pla d’inspeccions per detectar activitats sense 
llicència amb l’ajuda de les noves tecnologies.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4922
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 58
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 

 

2.5.3. Fer un mapa històric de la propietat
immobiliària

 

2.5. TURISME SOSTENIBLE
 

 
 

2.5.1. Controlar i tancar els apartaments
turístics il·legals

 
 

Actuar de manera més contundent i planificada per 
facilitar el control dels apartaments turístics sense 
llicència.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4918

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, Suport Ciutat Vella, eixampledelibera

 
Propostes que agrupa: 4

 
Suports totals: 165

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3

 
Nombre de participants a les cites: 78

 
Organitzacions participants a les cites: 2

 

Estudiar quins han estat els fluxos de capital en el 
mercat immobiliari els darrers 20 anys per poder 
determinar en quines i en quantes mans es troba 
aquest capital i quines han estat les tendències en 
aquest període i, en funció dels resultats, preveure 
actuacions preventives.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4920
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 11
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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2.5.4. Crear un espai de relació i intercanvi
amb centres històrics de ciutats amb una
intensitat turística alta

2.5.6. Posar en marxa un programa
de coresponsabilització de la indústria turística
en el control i els efectes en l’entorn

 
Crear un espai de trobada amb centres històrics de 
ciutats afectades pel turisme per compartir 
problemàtiques i solucions, i treballar en xarxa per 
mitigar els impactes negatius que provoca.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5944

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 7

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Desenvolupar de manera participada un programa 
perquè la indústria del turisme es faci responsable 
i col·labori en la construcció d’alternatives als 
efectes negatius que provoca en l’entorn.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5952
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, 
Fundació Comtal, AV l’Òstia, suport decidim.barcelona, 
Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 7
 
Suports totals: 65
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 159
 
Organitzacions participants a les cites: 2

 

2.5.5. Posar en marxa programes d’inversió
de la taxa turística per pal·liar els efectes 
negatius del turisme

 

 

Establir programes d’inversió de la taxa turística, 
mitjançant la participació ciutadana, per pal·liar 
els efectes negatius del turisme en la vida diària 
del veïnat.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5951

 
Autoria: Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020, 
Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, suport 
decidim.barcelona, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 6

 
Suports totals: 218

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 79

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 

2.5.7. Fer el desenvolupament territorial 
del Pla estratègic de turisme
 

 

Desenvolupar el Pla estratègic de turisme en
coordinació amb l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i 
Mobilitat i la Regidoria de Participació i Districtes. 
Aquest pla ha de fer visibles els impactes positius i 
negatius de l’ús intensiu de l’espai públic, 
promoure la compatibilitat del turisme amb la vida 
veïnal, impulsar iniciatives que apropin la memòria 
històrica i social del barri i fomentar la relació dels 
operadors turístics i el territori, al mateix temps 
que detectar, visibilitzar i potenciar les bones 
pràctiques que s’estan duent a terme als barris 
(ocupació, cessió d’espais, col·laboració entre 
operadors turístics i comerços, etcètera).
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4919
 

Autoria: Eugenia Guiscafre, Pacte Local de la Barceloneta
2015-2020, Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat
Vella, Francesc Robusté

 
Propostes que agrupa: 8

 
Suports totals: 339

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 62

 
Organitzacions participants a les cites: 2

 
 

 
2.5.8. Recuperar la Rambla per als barcelonins

 
 

Aprovar i desenvolupar el Pla especial d’ordenació de
la Rambla: revisar les directrius del Pla especial 
d’ordenació de la Rambla i ampliar-ne o reformular-ne
el contingut per compartir i construir plegats les 
necessitats de transformació de la Rambla. Plantejar 
la conservació i la posada en valor patrimonial.
Revisar-ne els usos per ordenar el seu impacte a 
l’espai públic i promoure la desespecialització de 
l’activitat econòmica de la Rambla. Crear un òrgan 
específic d’àmbit de ciutat que s’encarregui de la 
gestió de la Rambla. Fomentar la connexió entre el 
barri Gòtic i el Raval. Impulsar el treball en xarxa dels 
equipaments i les entitats culturals de la Rambla per 
generar activitats que atreguin la ciutadania. 
Intervenir en el manteniment i en la urbanització de la 
Rambla per millorar els fluxos de mobilitat al passeig.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6552

 
Autoria: Victoria Jimenez, Ajuntament de Barcelona, TM, 
Francesc Robusté, Dsoriano, aravalle, Suport Ciutat Vella 
Propostes que agrupa: 18

 
Suports totals: 177

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3

 
Nombre de participants a les cites: 288

 
Organitzacions participants a les cites: 2

2.5.9. Impulsar mesures de convivència
entre el veïnat i els comerços de Ciutat Vella
 

 

Controlar l’ús de cartells lluminosos, pantalles o
música excessivament alta als establiments 
comercials.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3454
 
Autoria: Francesc Robusté, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 4
 
Suports totals: 8
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 195
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 
 

3. Transició ecològica
 

 
 

3.1. MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC
 

 
 

3.1.1. Condicionar parcs i places
 

 
Condicionar parcs i places, valorant la incorporació 
de més fonts i de mobiliari que afavoreixi la relació 
entre veïns en places com, per exemple, la plaça
de George Orwell, la plaça de la Mercè, la plaça de
Ramon Berenguer el Gran, el parc de la Catalana, 
la plaça de Sant Miquel, etcètera. Habilitar més 
espais de joc per a infants o ampliar les àrees 
existents en espais com la rambla del Raval, la 
plaça de Salvador Seguí, la plaça d’Hilari Salvadó, 
la plaça de Sant Miquel o a la plaça dels Àngels.
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2740
 

Autoria: Bubibu, Casal d’Infants, Xavier88, Blablabla, 
AV l’Òstia, suport decidim.barcelona, dunadesal, 
Dsoriano

 
Propostes que agrupa: 12

 
Suports totals: 166

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3

 
Nombre de participants a les cites: 88

 
Organitzacions participants a les cites: 1

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6444
 
Autoria: suport decidim.barcelona, Ajuntament de
Barcelona
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 50
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 25
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 

 
3.1.2. Millorar l’enllumenat com a eina 
de prevenció al districte de Ciutat Vella

 

 

Prendre mesures per millorar l’enllumenat al 
districte. Plans integrals d’il·luminació.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2641

 
Autoria: AV Barceloneta, Fundació Comtal, Xamfrà, 
Centre de Música i Escena, Eix Comercial del Raval, 
Associació l’Esquitx

 
Propostes que agrupa: 7

 
Suports totals: 47

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
3.1.3. Limitar l’ocupació a l’espai públic
de les terrasses dels bars i els restaurants

 
 

Limitar l’ocupació de bars i restaurants i del 
mobiliari que posen a l’espai públic (para-sols, 
envelats, etcètera).

3.1.4. Millorar la neteja a Ciutat Vella
 

 

Millorar les condicions en què es troba l’espai 
públic de Ciutat Vella pel que fa a neteja i higiene. 
Revisar-ne la gestió, reforçar les zones amb més 
concurrència i més problemes relacionats amb l’oci 
nocturn (miccions, brutícia, ampolles i gots, 
etcètera) i reforçar la sensibilització. Adaptar els 
serveis de neteja a les característiques de cada 
barri i als nous usos de la ciutat. Realitzar 
campanyes de sensibilització sobre neteja i sobre 
recollida de residus direccionades a diferents 
col·lectius (veïnat, turistes, locals comercials, 
etcètera) i en diferents idiomes.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2685
 
Autoria: Suport Ciutat Vella, Ajuntament de Barcelona, 
AV Barceloneta, suport decidim.barcelona, Rogent, Bi
 
Propostes que agrupa: 12
 
Suports totals: 66
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació:4
 
Nombre de participants a les cites: 200
 
Organitzacions participants a les cites: 3
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3.1.5. Fer un mapa del soroll i prendre
mesures per reduir-lo

 

 

Elaborar un mapa que supervisi el soroll a Ciutat 
Vella. Executar mesures correctores orientades a
reduir els nivells de soroll existents, tant els 
provocats per la circulació rodada com els que van 
associats al model d’oci nocturn.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4927

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Treballadores i
treballadors dels Districtes, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 95

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 105

 
Organitzacions participants a les cites: 1

3.1.7. Taula de l’oci nocturn
 

 

Crear un espai de treball amb els operadors de l’oci 
nocturn per valorar plegats els mecanismes i les 
mesures necessàries per poder garantir la 
convivència i l’equilibri entre l’activitat econòmica i 
la vida veïnal.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4923
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 21
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 
Nombre de participants a les cites: 358
 
Organitzacions participants a les cites: 2

 

 
 
3.1.6. Definir criteris per a l’ocupació
de la via pública

 

 

Definir criteris per facilitar la transparència dels 
processos que se segueixen per a l’autorització 
d’activitats a la via pública, les condicions en què
s’han de fer, així com el mapa d’espais del districte 
segons el tipus d’activitat.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4926

 
Autoria: Fundació Comtal, Ajuntament de Barcelona, 
AV l’Òstia, AV Barceloneta, Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 7

 
Suports totals: 91

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 293

 
Organitzacions participants a les cites: 1

3.1.8. Obertura i utilització d’espais públics
 
 

Obrir espais com el pati dels Tarongers, al carrer 
d’Elisabets, o la plaça de les Caramelles per a ús i 
gaudi del veïnat. Obrir els patis de les escoles i els 
instituts per recuperar l’espai públic i realitzar-hi 
algunes de les activitats esportives i d’oci que ara 
es fan a l’espai públic.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4924
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, 
Suport Ciutat Vella, suport decidim.barcelona
 
Propostes que agrupa: 6
 
Suports totals: 60
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 130
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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3.1.9. Pla per a la instal·lació de lavabos públics 3.1.11. Pla director de l’espai urbà
 

 

Elaborar un pla per instal·lar i millorar lavabos 
públics, a partir dels resultats de la prova pilot 
efectuada durant l’estiu del 2015 i amb una atenció 
especial en les zones més problemàtiques en
aquest àmbit (com, per exemple, la platja, els 
espais amb més concentració de visites
turístiques, manifestacions populars, activitat 
nocturna i/o presència de col·lectius com la gent 
gran o les persones sense sostre, com ara la plaça 
dels Àngels, la plaça de Salvador Seguí, la rambla 
de Raval o l’entorn de Joaquim Costa).

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4930

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació Institut de
Promoció de la Cultura Catalana, suport 
decidim.barcelona, Maite Roca Riba, AV l’Òstia,
AV Barceloneta, Eix Comercial del Raval

 

Propostes que agrupa: 8
 

Suports totals: 398
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 

Nombre de participants a les cites: 119
 

Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 

3.1.10. Pla “Port ciutat”. El port com a espai ciutadà
 
 

Recuperar el port ciutat per als veïns. Desenvolupar 
un pla d’acció per al Moll de la Fusta que en fomenti 
l’ús per poder desenvolupar-ne de posteriors amb la 
filosofia “el mar: l’espai públic de Ciutat Vella”, amb 
equipaments, habitatges socials i espai públic 
comunitari.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4929

 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia, 
Suport Ciutat Vella

 

Propostes que agrupa: 6
 

Suports totals: 74
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 31

 

Organitzacions participants a les cites: Cap
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Elaborar un pla director de l’espai urbà, amb la 
participació del veïnat, a partir de l’anàlisi de 
factors com l’espai públic, el traçat urbà, 
l’antiguitat del parc construït, la tipologia de
l’activitat econòmica i la presència d’equipaments.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4928
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Dsoriano , Suport
Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 10
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 245
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

3.1.12. Aconseguir el residu zero a Ciutat Vella
 
 

Crear sensibilització, col·locar més contenidors, 
millorar la recollida selectiva, desplegar mesures 
innovadores, augmentar la freqüència de recollida, 
etcètera.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3046
 
Autoria: GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE 
BARCELONA, AV l’Òstia, Olga_pinero, AV Barceloneta, 
suport decidim.barcelona, TocTocToc, gyppi
 
Propostes que agrupa: 12
 
Suports totals: 127
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3
 
Nombre de participants a les cites: 198
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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3.1.13. Crear mecanismes de coresponsabilització
del sector de l‘oci per mitigar els efectes
de l’activitat turística en l’entorn

 

 

Crear mecanismes per coresponsabilitzar els 
operadors que ofereixen activitats turístiques per 
mitigar els efectes negatius que es desprenen de
l’exercici de la seva activitat.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5953

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 8

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 79

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

3.2.2. Fer un control de plagues a Ciutat Vella
 

 

Xinxes, rates, escarabats, mosques i mosquits. 
Actuació integral i global. Tractament específic 
contra les rates al clavegueram.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2923
 
Autoria: AV Barceloneta, Suport Ciutat Vella, 
suport decidim.habitatge
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 14
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 
 

 

3.2.3. Situar més horts al districte
 

 

 
3.2. VERD URBÀ I BIODIVERSITAT

 

 
 

3.2.1. Crear àrees per a gossos a Ciutat Vella
 

 

Crear més àrees d’esbarjo per a gossos i 
millorar-ne el manteniment.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2907

 
Autoria: Thais NM, suport decidim.barcelona

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 27

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

Crear més espais per a horts urbans i horts socials 
com a mesura de cohesió social.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2897
 
Autoria: GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE 
BARCELONA, consellsdistrictesantmarti
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 282
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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3.2.4. Establir criteris referents a espais verds
i no-asfalt en els projectes urbans

 

 

Establir uns criteris que tinguin en compte la 
incorporació de verd urbà en les actuacions 
urbanístiques que es portin a terme.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4931

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport 
decidim.barcelona, AV Barceloneta

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 54

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4

 
Nombre de participants a les cites: 77

 
Organitzacions participants a les cites: 3

3.3. URBANISME PER ALS BARRIS
 
3.3.1. Impulsar la reforma/urbanització 
d’espais del nucli antic
 
 

Millorar carrers i places del barri, com els carrers 
del Rec Comtal, del Comerç o la plaça de Santa 
Caterina, tot això amb participació ciutadana.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4934
 

Autoria: Maite Batlle Ciutat Vella, Ajuntament de
Barcelona, Suport Ciutat Vella
 

Propostes que agrupa: 5
 

Suports totals: 41
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4
 

Nombre de participants a les cites: 297
 

Organitzacions participants a les cites: 2
 

 
3.2.5. Rehabilitar i fer el manteniment de parcs
i jardins a Ciutat Vella

3.3.2. Impulsar la reforma/urbanització 
d’espais del Raval

 
 

Parc de la Ciutadella i jardins dels Horts de Sant Pau.
 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2781
 

Autoria: Miguel
 

Propostes que agrupa: 1
 

Suports totals: 40
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

 

Portar a terme les inversions incloses en el Pla de
barris del Raval Sud amb participació ciutadana. 
Millorar carrers i places del barri, com el pati dels 
Tarongers, l’accés al Museu Marítim, la plaça de
Josep M. Folch i Torres i el pas cobert d’ús públic del 
carrer de les Penedides. Remodelar les zones 
enjardinades de la rambla del Raval. Arranjar la 
pavimentació de diversos carrers del barri (per 
exemple, del carrer de Guàrdia i de l’Arc del Teatre).
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4933
 

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Eix Comercial del
Raval, Suport Ciutat Vella
 

Propostes que agrupa: 7
 

Suports totals: 18
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 26
 

Organitzacions participants a les cites: 1
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3.3.3. Impulsar la reforma/urbanització 
d’espais de la Barceloneta

 

 
Millorar carrers i places del barri, com els carrers 
de l’Almirall Cervera, el passeig de Salvat 
Papasseit i el carrer de Cermeño, i acabar les 
actuacions d’espai públic del Pla de barris, tot 
plegat amb participació ciutadana. Definir un ús 
per al solar de la caseta del Pla de barris.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4935

 
Autoria: AV l’Òstia, Ajuntament de Barcelona, dunadesal, 
AV Barceloneta

 
Propostes que agrupa: 7

 
Suports totals: 51

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

3.3.5. Crear una oficina de patrimoni de Ciutat Vella
 

 
Crear una oficina de patrimoni de Ciutat Vella, que 
pugui dissenyar estratègies per a la conservació i 
potenciació del patrimoni com a element 
identificador del districte, així com facilitar la 
difusió dels coneixements com a eina pedagògica i
de valoració del patrimoni.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4936
 
Autoria: Jaume Artigues Vidal, Ajuntament de Barcelona, 
Miquel Angel Rodríguez Arias, X Simon, AV Barceloneta, 
Suport General-Decidim Barcelona, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 10
 
Suports totals: 167
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 
Nombre de participants a les cites: 240
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
 

 
3.3.4. Impulsar la reforma/urbanització 
d’espais del Gòtic

 

 

Millorar carrers i places del barri, com el carrer del 
Sots tinent Navarro o la plaça del Duc de
Medinaceli, entre d’altres, amb participació 
ciutadana.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4932

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 14

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

3.3.6. Revisar el nomenclàtor
 

 
Canviar els noms de carrers i places que fan 
referència al franquisme, l’esclavisme, la 
monarquia i totes les referències que puguin 
vulnerar els drets humans, així com garantir una
presència no sexista.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4937
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 109
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 17
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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3.4. MOBILITAT SOSTENIBLE 3.4.3. Millorar els camins escolars
 

 

3.4.1. Millorar el servei de bus
 

 
Millorar el servei de bus a Ciutat Vella per 
fomentar-ne l’ús entre la ciutadania, revisar el 
recorregut i la freqüència de pas del Bus del Barri, 
les condicions d’ús i la distància entre les parades, 
reparar les plataformes d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda, millorar la informació quan
hi hagi obres o canvis en les línies de bus. 
Incorporar un bus que connecti l’Hospital del Mar 
amb el de l’Esperança. Ampliació de la línia 120.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3185

 
Autoria: GRUP ECOLOGISTA DEL NUCLI ANTIC DE 
BARCELONA, AV Barceloneta, msd, AV l’Òstia, minvill, 
suport decidim.barcelona, suport.decidim1

 
Propostes que agrupa: 10

 
Suports totals: 72

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4

 
Nombre de participants a les cites: 132

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 
 

3.4.2. Senyalització semafòrica/coordinació/
temps/interruptor a Ciutat Vella

 

 
Revisar l’espaiament entre semàfors i
augmentar-ne la durada.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3469

 
Autoria: Suport Ciutat Vella, Arnau Amill

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 4

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 38

 

Organitzacions participants a les cites: Cap
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Millorar els camins escolars i els que recorren a
peu els infants per incloure-hi senyals, revisar-ne 
les prioritats de pas, millorar-ne la il·luminació i
valorar l’aplicació de mesures com la reducció de
velocitat, la instal·lació de bandes per disminuir la 
velocitat o la modificació de passos zebra.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3359
 
Autoria: Xamfrà, centre de música i escena (LArc Taller de
Música FP), joan
 
Propostes que agrupa: 2
 
Suports totals: 37
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 
 

 
3.4.4. Revisar els aparcaments en superfície
 

 
Racionalitzar i revisar els aparcaments al districte, 
en particular els aparcaments de motos en
superfície, l’estacionament puntual de camions al 
carrer i les places per a cotxes per donar prioritat 
als vianants.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3482
 
Autoria: suport decidim.barcelona, Mae, Suport Ciutat
Vella
 
Propostes que agrupa: 3
 
Suports totals: 4
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 79
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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3.4.5. Cercar mecanismes per millorar
la seguretat vinculada a la circulació
de bicicletes (i també de patinadors
i d’altres ginys de mobilitat sostenible)

 

 
Desenvolupar actuacions per millorar la seguretat 
relacionada amb la circulació de les bicicletes i la 
convivència entre vianants i bicicletes, patinadors i
altres ginys de mobilitat sostenible. Aquestes 
actuacions poden passar per reformular, augmentar 
o millorar els trams del carril bici per habilitar espais 
segurs de circulació (com, per exemple, al voltant del 
parc de la Ciutadella o a la Barceloneta), revisar la 
senyalística, fer campanyes de conscienciació, 
revisar les sancions, limitar la circulació de
bicicletes o la velocitat en determinades zones, 
ordenar la circulació, etcètera, en relació amb el nou 
Pla de mobilitat del districte i la nova regulació dels 
vehicles de mobilitat personal.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3382

 
Autoria: Nina, daviduriarte, Maite Batlle Ciutat Vella, J. 
Gabriel Gallart, suport decidim.barcelona, Suport Ciutat 
Vella,

 
Propostes que agrupa: 7

 
Suports totals: 126

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5

 
Nombre de participants a les cites: 207

 
Organitzacions participants a les cites: 3

 
 

 
3.4.6. Millorar la xarxa de carrils bici

 

 
Incrementar i millorar la xarxa de carrils bici per 
promoure i prioritzar la mobilitat en bicicleta en els 
desplaçaments dins del districte. Millorar la 
senyalística i promoure la connexió amb els 
existents.

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4940
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Nina, daviduriarte, 
J. Gabriel Gallart, AV Barceloneta, orricoalina
 
Propostes que agrupa: 6
 
Suports totals: 280
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 32
 
Organitzacions participants a les cites: 1
 

 
 

3.4.7. Ordenar els vehicles de mobilitat personal
 

 
Regular i posar ordre a la circulació de vehicles de 
mobilitat personal (patinets elèctrics 
d’autobalanceig i altres ginys elèctrics) amb 
l’objectiu de garantir-ne la convivència tant amb 
els vianants com amb la resta de mitjans de
transport. Controlar l’obertura de les botigues que 
lloguen aquest tipus de ginys.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4939
 
Autoria: Jaume Ciutatvella, Ajuntament de Barcelona, 
Vilaseca Miro David, Maite Batlle Ciutat Vella, ade,
AV Barceloneta, AV l’Òstia, suport decidim.barcelona, 
Sagui, Suport Ciutat Vella
 
Propostes que agrupa: 13
 
Suports totals: 191
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 10
 
Nombre de participants a les cites: 446
 
Organitzacions participants a les cites: 8
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3.4.8. Crear àrees estratègiques de càrrega 
i descàrrega

 

 
Desplegar la instal·lació d’àrees estratègiques de
càrrega i descàrrega per garantir uns fluxos de 
mobilitat sostenibles i respectuosos.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4938

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 8

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 
 

3.4.9. Millorar la convivència entre vianants, 
bicicletes i patinadors

 

 

Millorar la convivència entre vianants, bicicletes i 
patinadors (campanyes de conscienciació, 
compliment de la normativa, revisió de les vies on
poden accedir, etcètera), en relació amb el nou Pla 
de mobilitat del districte i amb l’ordenació de
vehicles de mobilitat personal.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6456

 
Autoria: Maite Batlle Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 27

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 3

 
Nombre de participants a les cites: 102

 
Organitzacions participants a les cites: 2

3.4.10. Pla de mobilitat del districte
 

 
Analitzar i diagnosticar la situació actual al districte
i estudiar la mobilitat de tots els agents (vianants,
vehicle privat individual i de repartiment, transport
públic i bicicleta). A partir d’aquest estudi, planificar
les actuacions necessàries per millorar la mobilitat,
posant una atenció especial
en les vies que són essencials per al trànsit més de
barri o de districte i que tenen un paper rellevant
en la mobilitat de ciutat, tenint en compte la 
càrrega i descàrrega i els límits de velocitat.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5954
 

Autoria: ade, Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, 
suport decidim.barcelona, iglous, suport 
decidim.barcelona2, Tribes, AlertaPobleSec,
Maria Cardus Moya, Suport Ciutat Vella
 

Propostes que agrupa: 13
 

Suports totals: 57
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 5
 

Nombre de participants a les cites: 383
 

Organitzacions participants a les cites: 2
 

 
3.4.11. Promoure una senyalització adequada 
dels espais públics
 

 

Senyalitzar indicant que hi ha infants al carrer, 
prioritzar els vianants i col·locar bandes 
perpendiculars que obliguin els vehicles a reduir 
la velocitat.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6187
 

Autoria: Xamfrà, Centre de Música i Escena, Quim Ruiz, 
suport decidim.barcelona2
 

Propostes que agrupa: 3
 

Suports totals: 11
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 

Nombre de participants a les cites: 88
 

Organitzacions participants a les cites: 1
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3.4.12. Reduir el trànsit a la via Laietana 3.5.2. Millorar l’eficiència energètica 
dels equipaments municipals

 

Revisar el projecte existent de la via Laietana a
partir d’un procés participatiu ampli, amb
l’objectiu de convertir-la en un eix cívic que serveixi 
per connectar els barris.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4941

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport Ciutat Vella, 
suport.decidim1

 
Propostes que agrupa: 3

 
Suports totals: 131

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2

 
Nombre de participants a les cites: 78

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 

Condicionar energèticament els equipaments 
municipals per complir els paràmetres de 
l’eficiència energètica, en coordinació amb la 
Direcció de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4942
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 33
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

 
 
 

3.5. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
 
 
 

3.5.1. Millorar la gestió de residus
 

 
 

Revisar la ubicació dels contenidors.
 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6461
 

Autoria: AV l’Òstia
 

Propostes que agrupa: 1
 

Suports totals: 19
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 

Nombre de participants a les cites: 0
 

Organitzacions participants a les cites: Cap

3.5.3. Crear un programa de subvencions
per instal·lar doble vidre en les zones
amb més afectació en la salut
 

 
Desenvolupar un programa de suport per a la 
instal·lació de doble vidre per millorar l’eficiència 
energètica, el benestar i la salut de la població i
reduir-li les molèsties associades al soroll.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5955
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 41
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 20
 
Organitzacions participants a les cites: 1
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4. Bon govern
 

 
 

4.1. GOVERN TRANSPARENT I RENDICIÓ 
DE COMPTES

 

 
4.1.1. Aconseguir que hi hagi transparència
en subvencions, contractacions, concessions 
i convenis

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4944
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 16
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

Implantar els mecanismes necessaris perquè la 
informació sobre subvencions, contractacions, 
concessions i convenis sigui d’accés lliure per a la 
ciutadania.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4943

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, 
AV l’Òstia

 
Propostes que agrupa: 5

 
Suports totals: 128

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0

 
Nombre de participants a les cites: 0

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
4.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

 
4.2.2. Aconseguir la participació en els pressupostos
 

 
 

Establir mecanismes de participació d’una part de
la despesa d’inversió assignada al districte perquè 
els veïns de cadascun dels barris puguin decidir la 
destinació del pressupost. Desenvolupar-ho en
format de proves pilot.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4945
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 22
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 

4.2.1. Potenciar els consells de barri
 

 
Desenvolupar la mesura de govern de participació 
per enfortir i potenciar els consells de barri com un
espai de treball conjunt i de construcció de
polítiques públiques amb els veïns.

 
 

4.2.3. Reforçar els espais de col·laboració amb el veïnat 
per garantir la participació en polítiques públiques
 

Apoderar el veïnat per garantir que participi en la 
decisió i el seguiment d’iniciatives, especialment
en els aspectes relacionats amb els usos de l’espai 
públic, la planificació, el turisme i l’urbanisme. 
Apostar per la coresponsabilitat en el procés de 
presa de decisions municipals per aportar la visió 
de tot el veïnat i transparència i versatilitat a
l’actuació de govern.
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Incloure la visió de totes les generacions (infants, 
joves, adults, gent gran), garantir que les dones 
puguin expressar les seves opinions i fer arribar els 
processos participatius a tothom. Treballar en 
xarxa i donar suport a les iniciatives comunitàries.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5956

 
Autoria: Pacte Local de la Barceloneta 2015-2020,
AV l’Òstia, Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta, 
Fundació Comtal, Suport Ciutat Vella, 
consellsdistrictesantmarti, GR_Raons Públiques

 
Propostes que agrupa: 16

 
Suports totals: 83

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 4

 
Nombre de participants a les cites: 362

 
Organitzacions participants a les cites: 2

4.3.2. Revisar la programació d’activitats 
del Casal de Barri al Raval
 

 

Revisar la programació d’activitats del Casal de 
Barri al Raval perquè s’adapti a les necessitats 
reals de les famílies i generar un espai participatiu 
real d’entitats que dinamitzin l’espai.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6470
 
Autoria: Casal d’Infants
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 2
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1
 
Nombre de participants a les cites: 37
 
Organitzacions participants a les cites: 1

 

 

4.3. ACCIÓ COMUNITÀRIA
 

 
4.3.1. Facilitar l’ús de l’espai públic i els equipaments
per a les associacions sense ànim de lucre

 

 

Revisar els usos i els models de gestió dels 
equipaments actuals per poder-ne replantejar la 
funció i optimitzar-ne l’ús.
Afavorir l’accés gratuït o assequible de les entitats 
als equipaments del barri.
Promoure l’ús dels espais escolars per a activitats 
socials i comunitàries.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3146

 

Autoria: Casal d’Infants, AV Barceloneta, suport 
decidim.HG i Les Corts, Associació l’Esquitx, Suport 
Ciutat Vella

 

Propostes que agrupa: 6
 

Suports totals: 12
 

Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 2
 

Nombre de participants a les cites: 124
 

Organitzacions participants a les cites: 1

4.3.3. Retornar el patrimoni històric
de l’Ateneu Enciclopèdic Popular
 

 

Retornar el patrimoni immobiliari expropiat per 
l’ajuntament franquista de l’Ateneu Enciclopèdic 
Popular (un retorn promès per tots els ajuntaments 
democràtics, però encara no acomplert), perquè 
pugui tornar a la seva tasca de promoció dels 
ateneus i la cultura popular.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6319
 
Autoria: Aritz García Gómez
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 14
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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4.3.4. Recuperar l’equipament del Segle XX
per al barri de la Barceloneta

4.4. ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT I INCLUSIVA

 
 

Recuperar l’edifici de la cooperativa del Segle XX
per a usos veïnals.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6542

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV Barceloneta

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 34

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 24

 
Organitzacions participants a les cites: 1

 
 

 
4.3.5. Fer un equipament als baixos del passeig 
de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45

 
 

Habilitar l’ús d’equipament als baixos del passeig 
de Joan de Borbó Comte de Barcelona, 44-45, 
consensuat amb els veïns.

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6541

 
Autoria: Ajuntament de Barcelona, AV l’Òstia

 
Propostes que agrupa: 2

 
Suports totals: 23

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 24

 
Organitzacions participants a les cites: 1

4.4.1. Potenciar l’ús de les tecnologies
de la comunicació per acompanyar els espais
de participació
 

 
Desenvolupar accions que potenciïn l’ús de les 
tecnologies de la comunicació per acompanyar els 
espais de comunicació i perquè es converteixin en 
una eina més de participació.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5957
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 7
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
 

 
 

4.4.2. Fomentar l’ús de programari lliure
als equipaments de proximitat
 

 
Incorporar programari lliure als equipaments de 
proximitat.
 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/4946
 
Autoria: Ajuntament de Barcelona
 
Propostes que agrupa: 1
 
Suports totals: 23
 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 0
 
Nombre de participants a les cites: 0
 
Organitzacions participants a les cites: Cap
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4.4.3. Establir canals d’informació per donar
a conèixer l’oferta de les activitats relacionades 
amb la diversitat del barri

 

 

Establir canals d’informació per donar a conèixer 
l’oferta de les activitats relacionades amb la 
diversitat del barri (oferta cultural, menjadors, 
etcètera).

 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6474

 
Autoria: Suport Ciutat Vella

 
Propostes que agrupa: 1

 
Suports totals: 0

 
Cites presencials en què s’ha debatut aquesta actuació: 1

 
Nombre de participants a les cites: 20

 
Organitzacions participants a les cites: Cap

 
 

 
4.5. EFICIÈNCIA I PROFESSIONALITAT

 

 
 
 
 

5. Justícia global
 

 
 

5.1. JUSTÍCIA GLOBAL
 

 
 

5.2. CIUTAT D’ACOLLIDA
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