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Terrasses a la plaça Sant Josep Oriol.

La convivència ciutadana és
un dels trets principals

que formen part de la perso-
nalitat urbana de Barcelona.
D’ençà de la restauració de l’A-
juntament democràtic, ara fa
trenta anys, Ciutat Vella ha es-
tat un dels exemples em-
blemàtics de com Barcelona ha
aconseguit reanimar els seus
barris vells per convertir-los
en un espai per viure, amb
qualitat de vida. En els últims

temps, Ciutat Vella ha traçat
les línies mestres de la seva
evolució en els propers anys,
tot reforçant l’autoritat muni-
cipal, per afrontar amb èxit els
reptes de futur dels centres
històrics en el segle XXI.
S’ha fet una anàlisi de la reali-
tat urbana i comercial de Ciu-
tat Vella per ordenar el seu
creixement futur amb la vo-
luntat de garantir la seva rica
activitat ciutadana i, alhora, la

seva dinamització econòmica.
“No pot ser que hi hagi baixos
i locals comercials amb la per-
siana abaixada. Al barri, ens
calen comerços que donin
vida”, afirma la Pepita, veïna
de la Ribera. “El carrer Flassa-
ders i tots els carrerons del seu
entorn, on abans hi havia al-
guna fusteria i poca cosa més,
són un exemple de com fer de
les botigues uns nous veïns
del barri”, afirma.

Ciutat Vella, model de
convivència ciutadana

P R O M O C I Ó E C O N Ò M I C A
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Ciutat Vella és el centre històric, cultural i comercial
de la ciutat. Aquest fet diferencial és un repte per a
tot responsable polític. No és fàcil gestionar la cen-
tralitat, però sí apassionant.
Gestionar la centralitat implica conjugar fenòmens
globals –immigració, crisi econòmica, turisme– amb
vida veïnal. I fer-ho, a més, en l’espai reduït i dens de
Ciutat Vella. Per aconseguir-ho durant el mandat
s’han fixat uns objectius prioritaris i s’han creat els
instruments més idonis.
El primer, garantir la convivència als habitatges i als
carrers i les places del districte. La regulació de l’ús
turístic dels habitatges s’ha impulsat amb aquest ob-
jectiu, l’arribada de turistes no ha de distorsionar la
vida de les comunitats veïnals. Igualment, la creació i
el manteniment d’un espai públic segur, digne i de
qualitat,mitjançant canvis de disseny urbanístic com
a eina efectiva de prevenció, i amb l’increment i la
proximitat dels cossos policials.
El segon, trobar l’equilibri entre l’ús residencial i co-
mercial. Amb aquest objectiu s’ha aprovat el nou
Pla d’usos que permet ordenar l’oferta comercial
del districte. També amb el decret de control d’ho-
raris d’establiments i la campanya d’ordenació d’es-
tabliments de records, actuacions adreçades a fer
compatible la generació de riquesa pròpia de l’acti-
vitat econòmica i turística amb la convivència de les
persones que viuen o treballen a Ciutat Vella.
El tercer, treballar de manera integral i transversal
en la posada en marxa de qualsevol actuació. Els
dos plans de barris, Barceloneta i Raval Sud, són
exemples d’aquesta manera de treballar i que te-
nen com a finalitat millorar i cohesionar socialment
el veïnat.
Finalment, arribar a un nou pacte entre ciutadania,
sectors –econòmics, culturals,... – i institucions.
Aquest pacte es formalitza en la mesura de Govern
per un Pacte per Ciutat Vella que genera com a eina
de gestió la nova Agència de Ciutat Vella.
Són moltes les polítiques, accions i actuacions fetes,
però el dinamisme i la vitalitat del territori, com
també de la seva gent, exigeixen energies renova-
des, compromís ferm i una inequívoca voluntat
transformadora.

“Vaig llegir a la premsa que a Ciutat Vella es pre-
parava un Pla d’usos…”, explica en Manuel Martí,
veí de la Raval. “I he de reconèixer que no vaig en-
tendre què volia dir això del Pla d’usos. Després
d’assistir a unes xerrades informatives del barri,
em va quedar molt clar. Ciutat Vella és un barri de
barris molt especial dins de Barcelona que reque-
reix mesures especials per garantir la seva bona
marxa, sobretot amb la presència de restaurants
o hotels. Cal que Ciutat Vella continuï sent exem-
ple de convivència ciutadana i de riquesa comer-
cial i humana per a la resta de la ciutat i fins i tot
d’altres d’arreu del món.”

El nou Pla d’usos
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L’Espai Crea és la fines-
treta única a la qual

han de recórrer els empre-
nedors amb bones idees per
fer realitat els seus projec-
tes empresarials a Ciutat
Vella. L’antic convent de
Sant Agustí és la seu d’a-
questa oficina municipal
projectada per afavorir la

creació d’empreses. D’ençà
de la seva obertura el passat
octubre, ja ha assessorat
prop de 400 emprenedors.
S’han detectat més de 320
locals comercials sense ús, i
això només als barris de
Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera i la Barceloneta.
Amb el nom d’Instal·la’t al

barri, l’oficina és l’epicentre
d’aquest nou programa que
proposa mesures creatives
per ajudar a sortir de la crisi
econòmica: posa en contac-
te els propietaris de locals
comercials amb emprene-
dors que busquen un espai
comercial per muntar el seu
negoci.

“Havia sentit explicar
al meu avi que fa

molts anys a la Rambla hi
havia llibreries i que fins i tot
l’Ateneu Barcelonès havia
tingut biblioteca a la mateixa
Rambla, però, és clar, jo tot
això no ho he viscut! Són
històries d’avis! Quan vaig
llegir a la premsa que l’edifici
de la Pompeu Fabra es con-
vertia en biblioteca pública
em vaig alegrar molt! Tots hi
hem sortit guanyant.” Com
l’Antonio Garcia, veí del car-
rer Ferran, són molts els
usuaris de la nova Biblioteca
Gòtic-Andreu Nin als quals
el nou equipament munici-

pal els ha canviat la seva
vida quotidiana. “No és que
abans no tinguéssim biblio-
teques. Suposo que no m’e-
quivoco quan afirmo que
Ciutat Vella deu ser dels dis-
trictes amb més bibliote-
ques, noves i d’altres molt
antigues, de tot Barcelona.
Però és que ara la tenim a la
porta de casa! Llegir el diari
sempre ha estat un plaer
que ara em puc permetre
d’una manera més còmoda,
i també més econòmica, ho
he de reconèixer. I què haig
de dir de l’Internet! Gràcies
a un curs que vaig fer al ca-
sal d’avis, i a còpia de moltes

i moltes hores surfejant
–com diuen els joves–, ara
faig servir un ordinador, no
ho hauria dit mai. Ara, si fos
per mi, jo obriria encara més
hores la biblioteca, i no sóc

l’únic que la troba a faltar
quan està tancada!”.
Amb l’obertura de la nova
biblioteca de la Rambla, són
prop de quaranta equipa-
ments municipals els que
integren la xarxa de biblio-
teques de tota la ciutat.
“Trobo molt encertat haver
posat el nom d’Andreu Nin
a la nova biblioteca. Feia
anys que una placa recorda-
va que aquí hi havia hagut la
seu del POUM durant la
Guerra Civil, però és de jus-
tícia homenatjar la seva fi-
gura”, afirma l’Antonio.
Construït originàriament
com a hotel al final del segle
XIX, l’edifici de Rambla, 32,
va tenir un protagonisme
destacat durant la Guerra
Civil, quan esdevingué seu
del Partit Obrer d’Unificació
Marxista i casa d’acollida de
brigadistes internacionals.
Després d’un període de cer-
ta decadència, al principi de
la dècada de 1990 s’hi va
instal·lar la Universitat
Pompeu Fabra, que va retor-
nar els estudis universitaris
a la Rambla.

Interior de la Biblioteca Gòtic-Andreu Nin, a la Rambla.

La biblioteca de la Rambla

C U LT U R A

La Rambla ha estrenat nova biblioteca pública,allà on fa vint anys
es va instal·lar la nova Universitat Pompeu Fabra. El nou equipa-
ment cultural recorda el nom del periodista i polític Andreu Nin.

La Rambla de
la cultura
“M’agrada veure que la Rambla
torna a ser un espai de cultura.
L’obertura de la nova Biblioteca
Gòtic-Andreu Nin n’és un bon
exemple, n’estic convençut. I
m’agrada veure que la cultura no
només es troba als museus, com
la Virreina, sinó també al carrer,
trepitjant la Rambla”, explica el
Juan Pardo, gestor cultural i
guia local que passeja visitants
arreu de Ciutat Vella i molt en
especial pel Raval, el seu barri.
“La carpa dels ‘Rambleros’ que
fa pocs mesos es va plantar, lite-
ralment, al mig de la Rambla, va
ser una iniciativa molt bona per
fer veure a tothom que la Ram-
bla és quelcom més que uns ti-
tulars més o menys morbosos
als mitjans de comunicació. La
Rambla és cultura; Ciutat Vella
és cultura per a tots els públics.”
L’any 2010, gràcies a la iniciativa
del Districte, que ha creat la fi-
gura del delegat de la Rambla, el
passeig barceloní va ser escenari
de 75 actuacions, 4 exposicions i
14 taules de debat que van aple-
gar més de 120.000 visitants i
15.000 espectadors. Una de les
activitats programades de més
èxit va ser la mostra “Guia Secre-
ta de la Rambla”, una invitació a
mirar la Rambla d’una manera
diferent a través de l’objectiu
dels fotògrafs.

Espai Crea, una finestreta única
per als emprenedors

VICENTE ZAMBRANO
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Algunes de les actuacions
principals del període
2007- 2011
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1 Biblioteca Gòtic-Andreu Nin
2 Oficina de creació d’empreses

de Ciutat Vella
3 Centre Esportiu Municipal

Parc de la Ciutadella
4 Casa dels Entremesos
5 Intervencions de la Llei de

barris a la Barceloneta
6 La Rambla
7 Neteja i utilització de

10 solars buits al Raval
8 Neteja i utilització de

7 solars buits a la Barceloneta
9 Neteja i utilització de

4 solars buits a Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera

10 Neteja i utilització de
2 solars buits al Gòtic

11 Pla de barris Raval Sud
12 Ludoteca a la placeta del Pi, 2
13 Remodelació del carrer Joaquín Costa
14 Remodelació i equipaments del palau Alós
15 Remodelació de la plaça Gardunya
16 Remodelació de la plaça Vila de Madrid
17 Remodelació de la plaça Castella
18 Millores a la Boqueria i els entorns
19 Millores a la plaça George Orwell
20 Plaça 8 demarç
21 Biblioteca La Fraternitat-Barceloneta
22 Habitatges, casal de gent gran i casal de barri
23 Equipament cultural a l’edifici de la Seca
24 Ampliació del Museu Picasso
25 Ampliació del centre cívic Pati Llimona
26 Impuls la primera Àrea de Conservació

i Rehabilitació als carrers Robador i
Sant Ramon
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Oficina de creació d’empreses. Plaça Boscà a la Barceloneta Brigada de neteja a la Rambla.



Què li sembla que la biblioteca
del barri Gòtic porti el nom
d’Andreu Nin?
Primer, em sembla molt bé que en
equipaments culturals es recordi
personalitats o persones destacades
del camp de la cultura o de la políti-
ca. I en aquest cas perquè la biblio-
teca ocupa els baixos de l’edifici de
l’antic hotel Falcón, que va allotjar
la seu del Partit Obrer d’Unificació
Marxista (POUM), un espai que
està relacionat amb els darrers dies
de la vida d’Andreu Nin. I en segon
lloc, també és molt bo que hi hagi
una biblioteca en aquesta zona; en-
cara que administrativament als
equipaments se’ls adjudica un terri-
tori i en aquest cas concret ha nas-
cut com la biblioteca del barri Gò-
tic, penso que donarà més servei a
la part sud o baixa del barri Gòtic i
del barri del Raval. A més a més,
està molt bé el seu emplaçament,
perquè hi ha previst que al costat
s’hi traslladi l’escola Àngel Baixeras i
també perquè al portal de la Pau i el
carrer de l’Om hi ha el CAP del Gò-
tic i el seu annex de pediatria, de
manera que aquesta biblioteca que-
da molt ben emmarcada.
Com veu l’equipament de la
Casa dels Entremesos?
És un espai públic de gestió privada
de la Coordinadora de Colles de Ge-

gants i Bestiari de Ciutat Vella i de
les seves tretze entitats associades.
Podríem dir que l’espai és una ofer-
ta als ciutadans de Barcelona espe-
cialitzada en cultura popular, en el
qual poden trobar una exposició
permanent de peces d’imatgeria
en actiu entre gegants, bestiari
històric, gegantons i capgrossos.
També ofereix una oferta d’activi-
tats adreçades a les escoles en for-
ma de tallers, jocs, etc., com tam-
bé l’activitat de les entitats que hi
tenen la seu social i després una
sèrie d’exposicions temporals so-
bre cultura popular i, finalment, la
voluntat de ser un centre barceloní
de producció de cultura popular.
Què en pensa, de la remodela-
ció de la plaça Vila de Madrid?
Per a mi aquesta plaça ha estat
sempre un espai molt quotidià.
De petita ja hi anava de passeig
amb el meu pare. Després, amb
els anys, l’espai es va deteriorar i
ara, amb les reformes que s’han
fet a la plaça, ha quedat molt bé.
Per a mi, més que una reforma fí-
sica, el que és important és la re-
valoració de l’espai en el seu as-
pecte patrimonial, tant pel seu
contingut de la necròpolis roma-
na, com pel continent que té al
voltant, com l’edifici de l’Ateneu
Barcelonès.

“El que és important és
la revaloració de l’espai en
el seu aspecte patrimonial”

Montserrat Garrich
Veïna del barri Gòtic
i membre de
l’Esbart Català
de Dansaires
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“Em sembla molt bé que en
equipaments culturals
es recordi personalitats del
camp de la cultura o de la
política”

Biblioteca Gòtic-Andreu Nin.



La Casa dels Entremesos és un nom
prou evocador per convidar tothom

que estigui interessat a conèixer més bé
una tradició nostra que lluita per fer-se
un lloc entre les formes actuals d’oci dels
barcelonins: la imatgeria festiva. Ge-
gants, diables i bèsties fantàstiques,
acompanyats de les seves respectives co-
lles que en tenen cura, són els nous resi-
dents de la Casa dels Entremesos, la
qual ocupa bona part de l’històric palau
de Mercaders, a la plaça de les Beates. A
més d’enfortir aquesta tradició barcelo-
nina, que es remunta a uns quants se-
gles enrere, amb unes condicions idò-
nies per a la conservació física de les
figures, el nou equipament ja s’ha con-
vertit en el punt de referència per a tots
aquells que en volen conèixer més i fins i
tot participar-hi. “Fa goig saber que la
desena d’entitats del món de la cultura
popular i tradicional de Ciutat Vella i del
conjunt de la ciutat s’han posat d’acord
per treballar plegades per consolidar
aquesta bella tradició”, celebra en Roger.
“Això dels gegants i els capgrossos sem-
pre m’ho havia mirat una mica de lluny
fins que m’hi vaig apropar. I m’alegro
molt d’haver-ho pogut fer”.

La Rambla
es posa al dia
Barcelona vol fer de la Rambla patri-
moni cultural immaterial de la huma-
nitat de la Unesco. Coincidint amb
aquesta iniciativa i el nou impuls a la
revitalització de la Rambla s’ha millo-
rat el seu espai públic, incrementant-
se les mesures per garantir la con-
vivència ciutadana, com ara regular les
estàtues humanes, a més d’impulsar la
transformació de les antigues parades
d’ocellaires. Una seguretat preventiva
més alta, així com noves mesures per
garantir un millor manteniment del
seu espai públic i la renovació d’arbrat
i mobiliari en mal estat, consoliden la
Rambla com el principal passeig de
Barcelona.

Per a molts nois i noies del barri
de Ribera, la pista esportiva del

parc de la Ciutadella, al principi del
carrer de Circumval·lació, és sinò-
nim de pràctica esportiva i molt es-
pecialment de bàsquet i futbol sala.
Pocs es podien imaginar, però, que
en el mateix lloc on van aprendre a
jugar a pilota amb la colla del barri,
anys més tard s’hi construiria un
dels centres esportius més atractius
del districte: el centre esportiu mu-
nicipal dels barris de Sant Pere, San-
ta Caterina i la Ribera. “Enlloc més

de la ciutat pots nedar al costat, lite-
ralment, d’una muralla del segle
XVIII –afirma en Pepe Carmona, veí
de la plaça Comercial–. Per a mi
aquest centre esportiu representa
molt bé l’esperit de Ciutat Vella: tra-
dició i modernitat al servei d’una
idea diferent de ciutat que ha de do-
nar resposta a les necessitats de la
gent que hi vivim. Necessitàvem
aquest poliesportiu”.
Dues piscines –una d’interior clima-
titzada i una altra d’exterior amb
solàrium, situada a la coberta del

nou edifici– fan d’aquest equipa-
ment municipal un exemple de la
singularitat que caracteritza un dis-
tricte d’aquesta densitat històrica.
Les instal·lacions es troben dins del
perímetre del parc de la Ciutadella,
on fins al segle XIX hi havia una for-
talesa enorme. I avui les restes d’una
de les muralles que la protegien
s’han integrat dins del seu disseny.
“Per si les piscines no fossin sufi-
cients, molts dels que no s’han apro-
pat mai al centre no es creuen que a
la planta subterrània tinguem un
pavelló esportiu cobert per a bàs-
quet, bàdminton i voleibol, a més de
vestidors i una infermeria”, que
afortunadament, segons en Pepe,
només coneix per referències.

Les antigues pistes poliesportives s’han transformat
en un modern centre que ha ampliat la seva oferta per
a tots els veïns de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere

Instal·lacions del complex esportiu Parc de la Ciutadella.

Esport al costat de la Ciutadella

VICENTE ZAMBRANO

La Casa dels Entremesos,
la llar de la cultura popular

E Q U I P A M E N T S

Colles de cultura el dia de la inauguració de la Casa dels Entremesos. En Roger Frauca amb el seu fill Roc.
VICENTE ZAMBRANOVICENTE ZAMBRANO
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Ja fa uns quants anys la Barceloneta
va deixar de ser aquell barri que no-

més era freqüentat els diumenges per
anar a dinar als restaurants de l’antic
passeig Nacional o els “xiringuitos” de
la platja els dies de festa. Fa anys que la

Barceloneta és un barri recuperat per
als seus veïns i per al conjunt dels bar-
celonins. Si els Jocs Olímpics van tren-
car l’aïllament físic tradicional del barri
i van propiciar l’obertura cap al mar, les
últimes intervencions han arribat fins

a tots els racons del barri. “Sembla com
si molts, que o no ho coneixien o han
perdut la memòria, hagin oblidat com
eren moltes parts de la Barceloneta fa
unes quantes dècades. Per a mi, avui la
Barceloneta manté el seu sabor de
sempre, que pot arribar a ser molt pi-
cant, però a l’abast de tothom. Avui la
Barceloneta és un barri obert”, opina la
Carme Pascual, veïna del carrer Balboa.
“La millora del barri és indubtable, tot i
que hem de continuar lluitant tots ple-
gats, veïns i administració, per no fer
de la Barceloneta una destinació turís-
tica qualsevol. Ens calen més famílies
amb canalla i més comerç de qualitat i
això ho aconseguirem avançant amb
més millores; crec estem en el bon
camí”, afirma en Pep Parer, un fotògraf
nascut al barri, fill d’una nissaga histò-
rica de la Barceloneta.
A tot això, des de l’any 2008 hi ha con-
tribuït de manera especial una injecció
extraordinària d’inversions econòmi-
ques que arriba als 15 milions d’euros,
gràcies a les aportacions a parts iguals
de la Generalitat i l’Ajuntament. Els
ajuts a la rehabilitació d’edificis, en un
barri caracteritzat pels populars quarts
de casa, és una de les actuacions que
ha despertat més interès.

Vista de la Barceloneta.
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Aquests quatre
anys a Ciutat Ve-
lla han estat
claus per a la re-
cerca de l’equili-

bri. L’equilibri entre l’ús resi-
dencial i veïnal i el comercial i
turístic del districte. Amb
aquest objectiu s’ha tirat en-
davant tota una sèrie de me-
sures que han anat de l’àmbit
privat –com pot ser la lluita
contra el mobbing, la regulació
dels habitatges d’ús turístic al
públic, la regulació dels hora-
ris nocturns–, mesures, doncs,
per garantir un espai públic de
qualitat que han posat les ba-
ses per aconseguir aquest
equilibri. Escoltant veïns, veï-
nes i entitats dels nostres bar-
ris. Facilitat tot per la implan-
tació del Consell de Barri, que
ha estat una eina eficaç per
millorar la comunicació i el
diàleg directe entre el Districte
i el veïnatge, associat o no.
Equilibri, proximitat i treball
conjunt que cristal·litzen en
un nou Pacte per Ciutat Vella
que tot just ara està fent els
seus primers passos amb la
creació de la nova Agència de
Ciutat Vella.

Ciutat Vella,
final de mandat

PSC. Assumpta Escarp

Ens demanen
que fem un petit
balanç de mandat
del nostre distric-
te. Buf! Amb 940

caràcters es fa difícil... Un incís:
un govern, el de Ciutat Vella,
superat no per culpa d’una bri-
llant regidora i persona, Itziar
González, sinó per un equip
desconcertat pel fet d’estar fent
el mateix al llarg de 32 anys, ara
ja sense idees, ni rumb, ni pro-
jecte. Des de CiU, la sensació
percebuda, crec que comparti-
da per molta gent, ha estat
d’inacció i desgavell. Inacció
davant projectes pendents, pro-
jectes promesos. Inacció en l’a-
tenció ciutadana. Inacció d’il·lu-
sions. Inacció per recollir allò
que veïns i veïnes, comerciants
i gent del barri volen fer sentir.
Desgavell d’equip: tres regidors
en un mandat. Desgavell de
compromís: el que fa l’un no val
pel que ve al darrere. Desgavell i
desconcert per a tothom. Tam-
bé per a nosaltres, l’oposició.
Proposem un canvi, en positiu,
per tenir un districte actiu, posi-
tiu, i de veïns i veïnes.
Com sempre,
mhomsm@bcn.cat

Del desgavell i inacció
al canvi en positiu

CiU. Mercè Homs

El mandat 2007-
2011 marcarà el
canvi imparable
que Barcelona
necessita després

de 32 anys governant els ma-
teixos. Els barris de Ciutat Ve-
lla, com a principal força de
Barcelona, han de ser els pro-
tagonistes d’aquesta transfor-
mació. Des del PP apostem
per més inversió als barris,
deixant enrere les polítiques
d’aparador del bipartit munici-
pal, més preocupat a invertir
en publicitat institucional, o el
fracàs de la consulta de la Dia-
gonal. El bipartito municipal,
lejos de atender a las necesida-
des de nuestros distritos, ha
agravado las carencias y défi-
cits de los barrios. Es necesa-
ria una decidida lucha contra
el incivismo y la inseguridad
con más Mossos y Guardia Ur-
bana en las calles, más guarde-
rías, mejorar la atención a la
tercera edad, luchar contra la
inmigración ilegal, un mayor
apoyo al comercio de barrio y
emprendedores para superar
la crisis, más inversión en in-
fraestructuras, transporte pú-
blico y mejores servicios.

El canvi imparable

PPC. Alberto Fernández

Ciutat Vella ha
estat sovint, en
aquest mandat,
el centre d’aten-
ció mediàtica,

però també un dels principals
focus de l’acció de govern al
territori. Des d’ICV-EUiA vo-
lem posar en valor la gestió
feta, sustentada en valors com
la convivència, la justícia so-
cial i la sostenibilitat. Hem en-
fortit la xarxa de Serveis So-
cials amb equipaments al
Gòtic i Sant Pere, Santa Cate-
rina i la Ribera i hem avançat
en projectes d’habitatge prote-
git i pisos dotacionals per a la
gent gran. La nova contracta
de neteja s’ha adaptat a les ca-
racterístiques del districte, i
hem aplicat responsablement
el Pla Operatiu d’Integració de
les addiccions a la xarxa sa-
nitària. Però, sobretot, aquest
ha estat el mandat de l’aplica-
ció de la Llei de barris al Raval
Sud i la Barceloneta, i de l’a-
provació d’un nou Pla d’usos
que, entre d’altres aspectes, li-
mita la creació de noves places
hoteleres a Ciutat Vella, una
fita per la qual des d’ICV-EUiA
hem batallat intensament.

Hem prioritzat
Ciutat Vella

ICV-EUiA. Ricard Gomà

Ho vam dir el
2007: el model de
ciutat havia de
canviar, la mane-
ra de conduir la

ciutat els darrers trenta anys
no era l’adequada per als nous
reptes. A Ciutat Vella hem su-
mat la manca d’un nou model
de ciutat amb la disparitat de
directrius polítiques, en part
generada pel canvi de tres regi-
dors. Laxitud a l’hora d’afron-
tar la greu crisi institucional
pels casos de corrupció, impro-
visació constant en el control
de l’espai públic, propostes i so-
lucions que mai veuen la llum,
manca de diàleg amb el teixit
associatiu, projectes urbanís-
tics mancats d’interès públic i
una llarga llista de despropò-
sits. El govern de PSC i ICV-
EUiA a l’Ajuntament ha estat
incapaç de posar fil a l’agulla
del complex sargit que cal
arranjar a Ciutat Vella. Lluny
estan les solucions de consens
imaginatives; per contra, ens
han obsequiat amb una bona
dosi de política autoritària i
sense rumb. Cal un canvi de vi-
sió i de polítiques; cal un nou
model de ciutat.

Balanç negatiu per
a Ciutat Vella

ERC. Ricard Martínez

VICENTE ZAMBRANO

Objectiu:
cap solar buit
Ciutat Vella experimenta amb
noves formes per fer de l’urba-
nisme una eina preventiva con-
tra la degradació urbana. Amb
aquest objectiu es contacta amb
els propietaris de solars buits
en desús per crear-hi temporal-
ment nous espais públics per al
conjunt de la ciutadania. En
l’actualitat es treballa en 23 in-
drets d’aquestes característi-
ques: n’hi ha deu al barri del
Raval, set a la Barceloneta, qua-
tre a Sant Pere, Santa Caterina i
la Ribera i dos al Gòtic.

Operació Barceloneta,
millorar el barri casa a casa

B A R R I S
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Ciutat Vella segueix
avançant en la millora
de la qualitat de vida

L’ara ja és passat i el present comença a ser història.

La feina feta és important, però cal avançar, continuar

pensant com millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquesta pàgina, s’hi reflecteixen algunes de les

propostes per al futur de Ciutat Vella.

Millora dels
serveis educatius
Es garantirà una distribució
equitativa de l’alumnat
estranger als centres públics i
concertats. S’introduiran
programes per augmentar el
rendiment a totes les escoles.

Un districte ben
comunicat
Elaboració de plans urbanís-
tics per connectar les zones
més allunyades (la Ciutadella,
el Pla de Palau, el Paral·lel,
la façana de mar...) amb els
barris més cèntrics.

Proximitat
Impulsar el plans de futur
consensuats als consells de
barri i garantir l’execució de
les polítiques adreçades a la
ciutadania: xarxa d’equipa-
ments, participació, plans de
dinamització social i con-
vivència...

Carrers nets
i segurs
Una prioritat serà el
manteniment, la neteja,
la prevenció i la seguretat
als carrers i a les places,
el principal espai de
convivència veïnal i ciutadana.

Rambla,
Via Laietana
i Paral·lel
Actuacions per millorar
la mobilitat i l’urbanisme a
aquests carrers i obrir-los
a nous usos ciutadans i
comercials.

Equilibri entre
turisme i vida
ciutadana
Mesures per fer compatible la
vida ciutadana i les activitats
turístiques. Promoció del
turisme de qualitat al centre de
la ciutat.

Pla de barris de
la Barceloneta i
del Raval Sud
Inclou reformes de gran
abast, com per exemple
la que transformarà de
dalt a baix el carrer Om.

Renovació de
l’habitatge
Es promourà la rehabilitació
dels habitatges, amb atenció
especial a les finques i els
immobles deteriorats, així
com la creació de pisos de llo-
guer.

Creació de
l’Agència de
Ciutat Vella
Nou instrument de govern
adaptat a les necessitats del dis-
tricte i proper al ciutadà. Per-
metrà doblar la inversió muni-
cipal, amb una previsió mínima
de 240 milions d’euros.

Pla d’usos:
nous horitzons
El Pla d’usos obrirà nous
horitzons econòmics.
Es treballarà per concentrar
els habitatges d’ús turístic i
per distribuir de forma
equilibrada les activitats.
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