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ANNEX III 

1. Introducció 

Programa d’Actuació Municipal (PAM)   

A principis 2008, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el 

Programa d’Actuació Municipal, en el què es recullen les actuacions proposades per al 

període 2008-2011. 

Aquestes propostes abasten tot l’espectre temàtic de competències de l’Ajuntament: 

societat, cultura, habitatge, sostenibilitat, economia, etc.  

Així doncs, també hi ha propostes en matèria de mobilitat, urbanisme i infraestructures 

(s’han destacat en el document). Aquestes són les mesures que plasmen les directrius 

marcades pel PMU, per al període 2008-2011, assolint la concreció que complementa el 

Pla de Mobilitat, que té un caràcter més estratègic. 

Programes d’Actuació dels Districtes (PAD) 

Paral·lelament, els 10 districtes de la ciutat, han elaborat els seus propis Programes 

d’Actuació per al període 2008-2011, que, dintre de les seves competències, actuen 

sobre el territori de manera més propera i precisa. 

Aquests, igualment proposen gran quantitat d’actuacions i mesures en relació directe 

amb la mobilitat, que complementen les del PAM i que són les que recull aquest 

document. 
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2. Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2008-2011 

2.1. Introducció  

El PAM i els PADs van ésser presentats a partir d’un document base al setembre del 

2007, i desprès es va endegar una fase d’informació i comunicació per donar-los a 

conèixer a la ciutadania de Barcelona. Als mesos de octubre i novembre del 2007 es 

va desenvolupar el procés de recollida d’aportacions, obert a tota la ciutadania i a totes 

les entitats de la ciutat.  

En total, en aquest procès han participat més de 28.000 persones, sumant un total de 

prop de 100.000 aportacions ciutadanes.  

El document base, més les aportacions ciutadanes i d’entitats, ha donat per fruit el 

document que ara es presenta i que ha aprovat la Comissió de Govern.  

Serà sobre la base d’aquest document, que els cinc grups polítics presents a 

l’Ajuntament (govern i oposició ) podran formular les seves propostes de cara a 

l’aprovació inicial d’un document de PAM, que es pugui posar a exposició pública, 

esmenar, debatre en Audiència Pública i al Consell de Ciutat, i finalment aprovar 

definitivament, si s’escau, en Consell Plenari Municipal, conjuntament amb els deu 

Programes d’Actuació de Districte (PADs).  

La proposta de PAM, tal com es configura, dibuixa una Barcelona per a tothom, atenta 

a tothom, amb més qualitat i més propera als ciutadans.  
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2.2. El model de ciutat 

Definició de les prioritats  

La ciutat ha demostrat en la seva vida social i econòmica, en els barris, districtes i en 

el conjunt de la ciutat, aspectes que marquen de manera fonamental allò que s’ha anat 

denominant model Barcelona.  

Aquest model de ciutat ha combinat el creixement amb la cohesió social, el 

desenvolupament urbà amb la remodelació en profunditat dels barris, la diversitat amb 

la convivència, el creixement de l’ocupació amb la innovació, la recuperació de les 

tradicions amb una ferma aposta per la creativitat, la mirada en paral·lel i 

complementària a la vessant muntanya amb l’obertura al mar, i un model de gestió i de 

serveis públics que ha demostrat eficàcia, eficiència i responsabilitat en els seus 

resultats.  

En síntesi, el model de ciutat que s’ha anat forjant conjuntament per l’acció dels 

diferents governs municipals progressistes i per una ciutadania activa i compromesa 

en la transformació de Barcelona, continua essent vàlid per la seva riquesa, capacitat 

innovadora i exemplaritat.  

Ara cal plantejar la continuïtat d’un model eficaç i eficient en els seus resultats, però 

que incorpori els nous reptes que generen les noves realitats socials, econòmiques, 

culturals, tecnològiques i territorials que emergeixen a la ciutat.  

Des d’aquesta perspectiva, i a partir de l’anàlisi de la realitat de la ciutat, aquests són 

els aspectes de les realitats més significatives que el govern de la ciutat ha identificat, i 

als que hauran de donar resposta els eixos d’actuació prioritaris de cara al 

desplegament del Pla d’Actuació Municipal dels propers quatre anys:  

-COHESIÓ SOCIAL I INCLUSIÓ: Necessitat d’aprofundir en serveis que prioritzin els 

objectius relacionats amb la cohesió i la inclusió per tal d’evitar qualsevol perill 

d’escletxa o segregació social a la ciutat arran dels canvis demogràfics i socials més 

evidents (perllongament joventut, envelliment, immigració).  
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-HABITATGE: Continuar treballant per una major accessibilitat a l’habitatge protegit, 

així com treballar per evitar la degradació de les vivendes, i altres problemes associats 

(sobre ocupació, etc.), i impulsar processos que ajudin a l’emancipació dels joves o 

l’atenció dels habitatges més degradats ocupats per persones grans.  

-CONDICIONS DE CIUTADANIA: Necessitat d’intervenir en un treball constant i 

sistematitzat de millora de les condicions de ciutadania, on el treball per aconseguir 

majors quotes d’igualtat d’oportunitats, mantenir el dret a la diversitat cultural, 

aprofundir en els drets individuals, i impulsar polítiques de conciliació i d’usos del 

temps.  

-PROSPERITAT ECONÒMICA I SOCIAL: El canvi de la realitat econòmica --

processos de globalització, canvi tecnològic, noves condicions d’ocupació, 

terciarització de l’economia, etc.-- requereix de respostes que, sense perdre de vista la 

necessitat de mantenir la prosperitat i capacitat de participar en les noves realitats de 

mercat, no relegui sectors socials o pugui afeblir les condicions laborals del mercat de 

treball. En el mateix sentit cal continuar aprofundint en processos de reconversió 

tecnològica, potenciació de centres d’excel·lència o d’espais per al desenvolupament 

del talent.  

-CIUTAT SOSTENIBLE: Els temes relacionats amb el medi ambient cobren en 

aquesta etapa un paper central. La lluita contra el canvi climàtic, la recerca de nous 

models i sistemes que permetin la conformació d’una ciutat sostenible es fan elements 

imprescindibles per tal d’abordar amb responsabilitat, eficàcia i contundència els 

reptes ambientals actuals.  

-INFRAESTRUCTURES: Una necessitat palesa de la ciutat contemporània, està 

relacionada amb l’exigència d’un desenvolupament urbà sostenible, vertebrador, que 

pugui articular polítiques micro vinculades al territori més proper al ciutadà, el barri, 

amb perspectives metropolitanes. En aquest sentit el repte d’una ciutat vertebrada, 

amb una mobilitat sostenible, amb infraestructures adients de transport, gas, 

electricitat, aigües i telecomunicacions és una imperatiu que ha de regir la nostra 

actuació. 

-CREATIVITAT I CULTURA: El salt qualitatiu que exigeixen els nous reptes 

requereixen aplicar al màxim una vocació innovadora i proactiva en matèria de 

creativitat i cultura. El manteniment del lideratge de Barcelona en aquests temes és 

una element clau, tant pel factor que li dona identitat a aquesta ciutat, com pel pes en 
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l’economia i l’ocupació, com en el seu valor afegit al desenvolupament global de la 

ciutat.  

-CONVIVÈNCIA, DRETS I AUTORITAT: El repte que apel·la a la cohesió i inclusió 

com elements centrals en una política renovada, s’ha de complementar amb el treball 

per enfortir la  convivència i respecte a la diversitat. Només es podrà combatre 

qualsevol manera d’exclusió o segregació si es treballa en la perspectiva d’una 

societat on la convivència sigui un dels eixos centrals, i que l’expressió de la relació 

entre els ciutadans, i entre ciutadania i el govern, es doni des del respecte mutu i 

recíproc de la diversitat, dels drets i obligacions de cadascú, i des del principi d’una 

autoritat democràtica efectiva.  

-POLITICA DE PROXIMITAT: Una necessitat clarament reconeguda fa referència a 

les exigències de canvi en el model de relació de govern i ciutadania, tant en la 

prestació de serveis com en els sistemes d’interacció. En aquest sentit la voluntat i 

vocació de proximitat en les polítiques públiques s’ha conformat com una estratègia de 

primera magnitud en la propera etapa que requereix un esforç singular, a la vegada 

que un reformulació de molts dels serveis que es presten avui dia.  

-CAPITALITAT: La vocació de lideratge i l’exercici de capitalitat és un element cabdal 

de les properes polítiques públiques a la nostra ciutat. És una exigència que requereix 

un posicionament original i compromès, tant en aspectes de relació amb la ciutadania, 

com d’interacció amb les altres institucions de Catalunya, Espanya, Europa i del món.  

-NOU MODEL DE GOVERN: La necessitat de donar resposta als nous reptes exigeix, 

també, que es repensi el model de gestió de govern, en el que premin nous factors i 

valors com els de major transparència, participació, proximitat a la ciutadania en la 

gestió, i serveis adaptats a noves demandes i necessitats de la societat en la que 

vivim.  

Línies estratègiques del PAM 2007-2011  

Atès els elements més destacats de l’anàlisi de l’entorn, i dels reptes principals que 

se’ns presenten per al proper mandat, tal com hem descrit en el punt anterior, el 

govern es proposa definir les actuacions en concordança amb el Model de Ciutat que 

es planteja en cinc línies estratègiques, que es materialitzen en deu eixos d’actuació.  
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1. Una ciutat cohesionada i inclusiva 

Les polítiques públiques que generen les condicions per la igualtat d’oportunitats sobre 

la base de la redistribució de la riquesa tenen en aquests moments un nou horitzó 

fonamentat en els nous marcs legals que reconeixen nous drets socials. La 

universalització dels serveis socials que materialitzen els nous drets socials és una 

nova prioritat.  

També cal abordar de forma contundent la lluita contra l’exclusió social atès que les 

noves realitats socials i econòmiques generen situacions concretes a ciutadans i 

ciutadanes concrets, que impliquen la seva sortida de les estructures socials bàsiques 

impedint la seva participació en les dinàmiques col·lectives de la nostra societat.  

Volem liderar el desplegament efectiu de les noves polítiques de benestar en tant que 

considerem que també és condició necessària per tal de garantir la convivència als 

barris de la nostra ciutat. La integració de les persones nouvingudes requereix 

l’enfortiment d’uns serveis públics amb capacitat d’atendre a tothom -amb 

independència del seu origen- en la perspectiva d’un estat del benestar universal que 

incorpora el repte de gestionar la diversitat.  

Un altre element clau per enfortir la cohesió social és l’accés a l’habitatge. Avançarem 

en una política integral d’habitatge, generant habitatge assequible a les persones que 

el necessiten per seguir desenvolupant el seu projecte de vida, però alhora cal que 

garantim que els que ja el tenen, el tinguin en les millors condicions i també que qui 

estigui en risc de perdre’l per raons socials o econòmiques, rebi el suport adient de 

l’administració.  

La ciutat en tant que espai de convivència de totes les dinàmiques quotidianes també 

ha de ser un factor que ajudi a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. 

Treball, família i temps personal son dimensions que han de ser compatibles i per això 

la ciutat ha de facilitar una nova distribució dels usos del temps.  

En aquest sentit, les tradicionals polítiques de promoció social prenen una nova 

dimensió. La cultura s’ha de consolidar com una matèria bàsica pel desenvolupament 

de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes. L’educació, la pràctica esportiva, la salut 

pública o la promoció de la ciutadania activa de joves i grans, han de respondre també 
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a les noves realitats socials. Aquestes polítiques combinen dimensions molt diverses 

però que totes ens ajuden a construir la cohesió social, generant igualtat d’oportunitats 

i ciutadania activa que genera teixit social i societat civil.  

 

2. Una ciutat que aposta per una economia del coneixement i la qualitat de 
l’ocupació  

Volem contribuir a que la nostra ciutat avanci en un context de creixement econòmic 

que generi prosperitat també a mitjà i a llarg termini. Per això  

apostem per la diversificació de l’estructura econòmica i ens fixem l’aposta estratègica 

per la creativitat com a factor que genera valor afegit al conjunt de les activitats 

econòmiques.  

La creativitat compren moltes dimensions que van des de la innovació i la recerca fins 

a les indústries culturals o la capacitat d’emprendre i arriscar. La creativitat és un valor 

comú a totes aquestes oportunitats i que ens permet posicionar-nos en clau de futur 

atès que generen el tipus d’activitat econòmica que requereix del fet urbà, de la 

densitat urbana, per al seu desenvolupament, i a més és plenament compatible amb la 

dimensió residencial de la ciutat.  

En aquest marc, la millora de la qualitat de l’ocupació és l’altre objectiu que ens 

garanteix que el major nombre de barcelonins i barcelonines participin del creixement 

econòmic. I quan parlem de treballar per una ocupació de qualitat expressem un 

compromís amb la millora de les condicions laborals, en contra de la precarietat, en 

contra dels sous baixos i la temporalitat.  

Però també volem expressar que apostarem per generar en el teixit urbà llocs de 

treball qualificats, nova ocupació que pugui respondre al gran salt qualitatiu que ha 

donat el capital humà de la ciutat en formació i capacitació professional. També el 

progrés professional és una estratègia per millorar la qualitat de l’ocupació. Això vol dir 

vetllar per a que els treballadors i treballadores puguin definir-se un itinerari formatiu i 

professional que els permeti millorar en les seves condicions laborals.  

 

3. Una ciutat de convivència en la proximitat 
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Entenem que la proximitat ha de ser el mètode que orienti la relació entre el govern i 

els ciutadans i ciutadanes. Assumim que els barris son el millor escenari sobre el qual 

es poden planificar les noves polítiques de benestar en forma d’equipaments i serveis. 

Un paper bàsic en aquest terreny hauran de jugar els equipaments de proximitat.  

La organització municipal té en aquest camp un dels reptes més importants per als 

propers anys. Apostem per un aprofundiment de la descentralització en base als 

districtes municipals, però també volem fer-ho en base als 73 barris de la ciutat. 

Construir interlocució a aquest nivell però també descentralització efectiva de serveis i 

presa de decisions, serà un nou camp per a la innovació democràtica a Barcelona.  

En aquest sentit, apostarem per l’acció comunitària com a instrument de construcció 

de consensos a l’entorn de valors socials i culturals compartits. Sobre la identificació 

clara dels drets i els deures dels ciutadans i ciutadanes, podrem establir els àmbits de 

la mediació i la resolució dels conflictes, de la forma que calgui en cada cas: amb un 

ferm lideratge públic, amb l’aposta per la cooperació amb el teixit social o l’exercici de 

l’autoritat democràtica quan calgui.  

La seguretat com una de les principals preocupacions dels ciutadans, requereix una 

atenció preferent que parteixi d’un concepte de seguretat integral i en referència a un 

dret fonamental. Per això apostem per enfortir els instruments i les estratègies pròpies 

del sistema de seguretat de Barcelona que es basa en la prevenció, la coordinació 

dels cossos policials i la proximitat.  

 

4. Una ciutat més sostenible i compromesa amb el clima  

Un model urbà sostenible és la major garantia de progrés de les ciutats. Fa viable el 

manteniment de la seva complexitat i organització sense augmentar de forma constant 

la pressió sobre l’entorn i tenint present les properes generacions. El compromís per la 

cultura de la sostenibilitat es tradueix, a més, en una oferta de serveis urbans als 

ciutadans fonamentats en criteris d’eficiència, seguretat, eficàcia, qualitat, equitat i 

saludabilitat.  

Per avançar en aquesta línia sostenibilista, Barcelona vol continuar centrant la seva 

actuació municipal al voltant de dues idees estratègiques capitals i íntimament 

vinculades:  
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-Apostar pels vectors ambientals sobre els que s'ha vingut centrant l'acció en els 

darrers mandats: energia, aigua, verd urbà, biodiversitat, aire (emissions i soroll), 

residus i recursos, i mobilitat.  

-Tenir una visió integral i transversal de les qüestions ambientals, que impliqui el 

conjunt d'agents socials i econòmics de la ciutat, així com també els treballadors dels 

serveis i dependències municipals.  

L'equilibri i la millora del verd urbà, les muntanyes i platges, el seu creixement i la seva 

gestió eficaç, afegeixen valors ambientals que tradicionalment s'havien interpretat des 

d'un punt de vista d'ús social. El seu paper en el sistema urbà ha de combinar totes 

dues visions: verd per gaudir-ne i verd per a donar més vida a l'ecosistema urbà.  

D'altra banda, també cal seguir apostant per l'assoliment d'un model de mobilitat més 

sostenible. El reptes de la mobilitat interna de la ciutat s'enfrontaran amb la concreció i 

la posada en marxa del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), en el que es donarà prioritat al 

dret dels vianants, dels ciclistes i dels usuaris del transport públic col·lectiu davant del 

trànsit de vehicles a motor privats, i s'actuarà per fer un repartiment més equitatiu de 

l'espai públic en termes de mobilitat.  

Tanmateix, també és un repte fonamental millorar la xarxa de transport públic 

metropolità, motiu pel qual vetllarem per un desplegament acurat del Pla Director 

d'Infraestructures que està en marxa i del Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de 

Barcelona, tot reclamant un canvi profund en la xarxa ferroviària de rodalies.  

Bona part de les accions que es portin a terme en aquests àmbits tindran també una 

contrapartida molt positiva en la reducció de les emissions que potencien l'efecte 

hivernacle, i que, si bé procedeixen principalment dels sectors energètic i del transport, 

també tenen a veure amb una gestió insostenible de l'aigua i dels residus. Fer front al 

canvi climàtic des de l'àmbit local és, doncs, un dels reptes principals amb el que 

s'estan ja enfrontant les principals ciutats del món.  

 

5. Capitalitat 

Barcelona és la capital de Catalunya i assumeix per tant el seu compromís amb la 

llengua i la cultura catalana. Cal fer del català la llengua compartida per tota la 
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ciutadania, la llengua d’integració i vertebració de la pluralitat en la que es basa la 

nostra cultura. La capitalitat és un vincle que assumeix Barcelona amb la nació que 

representa. Catalunya es sent plenament reconeguda en la seva capital i Barcelona 

l’exerceix en tots els àmbits.  

Barcelona defineix el seu lideratge en relació a la resta de territoris i ciutats. Això ens 

obliga a un lideratge ferm però relacional que ens ajudi a trobar solucions col·lectives 

als reptes col·lectius -com per exemple la mobilitat i l’habitatge- i que també ens porti a 

innovar en polítiques urbanes concretes especialment en el marc d’una Àrea 

Metropolitana enfortida.  

Les infraestructures de capitalitat, siguin de base econòmica (com el Port, el TAV, 

l’Aeroport o la Fira), siguin infraestructures de comunicació, mobilitat i energia, siguin 

les de base cultural (MNAC, TNC, Centre del Disseny, Auditori, Biblioteca Central) són 

elements fonamentals i que ens donen la dimensió que desitgem com a ciutat. Cal que 

totes elles generin les oportunitats que la ciutat necessita i ens permeti ser competitius 

amb altres ciutats i regions d’Europa i el món.  

Així mateix, els grans reptes urbanístics que tenen a veure amb la funció i l’articulació 

de la ciutat endins i enfora, hauran de ser objecte d’atenció prioritària. La construcció 

de dos nous barris, o la transformació fel corredor ferroviari de Sant Andreu-la Sagrera 

suposen l’extensió de la ciutat dins i fins els seu límits. Aquesta dimensió de la nostra 

ambició, requereix d’un lideratge fort envers els altres agents socials i econòmics. 

Barcelona ha de seguir enfortint el seu compromís actiu amb els objectius del Mil·leni 

de Nacions Unides. Aquesta vocació s’ha demostrat en la nostra aposta envers la 

cooperació internacional i la cultura de la pau i s’ha de concretar en programes i 

projectes arreu del món, fent-ne una de les referències de la nostra capitalitat.  

2.3. Resum de les principals mesures del PAM 2008-2011 de l’àmbit 
de la mobilitat o que en tenen relació 

ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL  

COHESIÓ TERRITORIAL, PROXIMITAT I BARRIS  
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. Desenvoluparem el Pla d’Equipaments de Barcelona a partir d’un procés 

participatiu que permeti que els barris tinguin  millors serveis de proximitat. Impulsarem 

un procés de debat als 73 barris per garantir una actuació integral en matèria 

urbanística, social, cultural, de promoció econòmica, educativa i de seguretat. Aquest 

procés es concretarà en l’elaboració en Plans Comunitaris o Estratègics per cada barri.  

. Enfortirem i posarem en marxa programes de millora i preservació de la 

identitat dels nuclis històrics dels barris de Barcelona en les seves dimensions, urbana, 

comercial, associativa i comercial.  

ÀREA DE MEDI AMBIENT  

EL VERD I LA BIODIVERSITAT  

. Incrementarem i millorarem la qualitat dels espais verds, obrint nous espais 

verds derivats de les grans reformes urbanístiques, de la recuperació de petits espais i 

d’interiors d’illa, de l’inici del desenvolupament del corredor verd Ciutadella-Collserola i 

Rehabilitant de manera integral i renovada determinats parcs i jardins  (com ara el 

Parc del Clot, el Parc de les aigües del Guinardó,  el Parc de l’Espanya Industrial, el 

Parc de la Guineueta, entre d’altres).  

. Definirem i implantarem estratègies específiques per a espais singulars: Parc 

Güell, Parc de Collserola, Parc de Montjuïc i el Litoral.  

. Elaborarem el Pla Estratègic del verd per definir el model de futur. 

 

ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT AMB CRITERIS AMBIENTALS  

. Millorarem la neteja de la ciutat adaptant els serveis a les singularitats i a l’ús 

de l’espai públic.  

. Realitzarem noves actuacions territorialitzades de millora integral de l’espai 

públic, que inclouran millores de l’enllumenat, pavimentació, senyalització, voreres, 

mobiliari urbà, clavegueram, Incrementant el soterrament de la xarxa aèria de les 

Companyies de serveis en els diferents barris de la ciutat i millorant l’accessibilitat dels 
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mateixos transformant en plataforma única (igualant el nivell de calçades i voreres)  

més de 400 carrers que no poden incorporar guals adaptats així com la renovació i 

ampliació d’escales mecàniques i ascensors.  

. Es millorarà el control i coordinació de les obres al carrer, reduint el número de 

les incidències ocasionades per les obres a les xarxes de serveis.  

. Millorarem la capacitat de resposta al ciutadà davant de les incidències que es 

produeixin en els serveis (enllumenat, clavegueram, parcs,..) i promourem el 

manteniment preventiu.  

REDUCCIÓ, RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DELS RESIDUS  

. Millorarem els sistemes de recollida de residus, amb l’ampliació de la xarxa de 

recollida pneumàtica a zones com ara el Raval i el Poblenou, augmentant el parc de 

contenidors de recollida selectiva i la freqüència de recollida, extenent la recollida 

comercial i redissenyarem els contenidors per fer-los més accessibles a tothom. 

. Fomentarem la prevenció, minimització i reciclatge dels residus mitjançant la 

educació en valors ambientals de la ciutadania i l’aplicació d’eines de fiscalitat 

ambiental.  

. Estendrem la recollida de Matèria Orgànica a tota la ciutat  

. Desplegarem el Pla Tècnic de Punts Verds que inclou la instal·lació de 10 nous 

punts verds de barri i l’ampliació i renovació dels mòbils. 

COMPROMIS SOCIAL CAP A LA SOSTENIBILITAT  

. Estendre l’Agenda 21 Escolar als centres educatius de la ciutat, com a 

mecanisme de participació de la comunitat educativa en el canvi ambiental i 

Consolidar el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat com a espai de diàleg 

i concertació sobre les polítiques ambientals.  

. Incrementarem la utilització d’eines d’informació i educació ambiental 

orientades a promoure el canvi d’hàbits a favor de la sostenibilitat.  
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. Crearem un  nou Centre d’Informació i Educació Ambiental a la Fàbrica del sol 

(Barceloneta). Promoure l’extensió i coordinació de centres i punts d’educació 

ambiental a la ciutat.  

. Promourem l’acció exemplificant de l’Ajuntament  i la responsabilitat ambiental i 

social  

 

ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA  

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA  

. Impulsarem la coordinació Ajuntament - empresa en la planificació estratègica 

de les grans infraestructures i serveis bàsics metropolitans (energia, 

telecomunicacions, medi ambient, transport, logística)  

. Potenciarem la presència de l’Ajuntament de Barcelona en els òrgans o 

comitès de gestió de les noves infraestructures estratègiques de la ciutat (port, 

aeroport, rodalies, xarxa alta velocitat, ...). 

TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA A LES NOVES ÀREES DE RENOVACIÓ 
URBANA  

. Promourem la transformació de les zones industrials tradicionals de Barcelona 

en els nous districtes econòmics de futur i d’excel·lència empresarial de la ciutat, amb 

valor afegit, mantenint les indústries que siguin compatibles amb la vida urbana, tot 

consolidant el projecte 22@ al Poble Nou, creant la nova centralitat a La Marina del 

Prat Vermell-Fira 2000 i impulsant el desenvolupament del nou barri de Sant Andreu-

Sagrera.  

. Promourem el desenvolupament econòmic i els projectes a altres sectors i 

barris de la ciutat a partir de l’experiència del projecte 22@ adaptats al potencial de la 

seva base econòmica  

COMERÇ I MERCATS MUNICIPALS  
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. Desenvoluparem el Pla de Millores 2008-2011 amb intervencions d’obres i 

instal·lacions a la xarxa de mercats. Impulsarem les adaptacions necessàries per 

permetre la mobilitat interna, la concentració comercial i la racionalització de l’oferta. 

TURISME  

. Elaborarem un Pla Estratègic de Turisme concertat amb els sectors implicats, 

que abordarà la necessitat de planificació de la capacitat d’acollida de turistes a la 

ciutat, garantint la qualitat i la sostenibilitat del sector  empresarial de la ciutat.  

. Potenciarem la mobilitat sostenible dels visitants, en particular en transport 

públic col·lectiu, promovent la  coordinació dels agents en matèria turística, de 

mobilitat i transports de viatgers. 

HISENDA  

. Farem un esforç per augmentar el pes de les despeses corrents relacionades 

principalment en les àrees d'acció i cohesió social, convivència en l'espai públic, 

seguretat i mobilitat.  

ÀREA D’HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR  

URBANISME  

. Impulsarem el planejament que garanteixi el procés de reconversió i 

recuperació urbanística de l’àmbit de Sant Andreu-Sagrera. Així mateix iniciarem la 

remodelació de la plaça de les Glòries convertint-la en un àmbit de centralitat cívica, 

un instrument d’eficiència de la mobilitat, i un dels espais més emblemàtics de la ciutat.  

. Impulsarem el planejament i les actuacions que se'n derivin per a la 

consolidació i actualització de les zones universitàries de la Diagonal (Campus Nord i 

Sud), del 22@ i de la Zona Fòrum.  

. Assegurarem la creació d’un sistema de corredors verds que garanteixin la 

connexió de la ciutat central amb la vessant barcelonina de Collserola.  

. Reforçarem el caràcter estratègic de Montjuïc a partir de la redacció del 

planejament corresponent i de la realització de les actuacions previstes.  
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. Impulsarem l’estudi i desenvolupament del planejament per a la millora del Parc 

de la Ciutadella i entorns, com a element d’articulació de la ciutat.  

. Continuarem avançant en el procés participatiu de transformació, dignificació i 

racionalització dels Tres Turons, iniciat el mandat passat, per tal d’aprovar 

definitivament el planejament i iniciar les actuacions que se'n derivin.  

. Impulsarem la redacció i actualització del instruments de planejament adients 

per a la rehabilitació i millora dels àmbits dels nuclis històrics de Sarrià, de Sant 

Andreu, Poblenou i Gràcia, entre d’altres, així com els instruments de planejament 

adient als barris de la Mercè, Les Planes, Trinitat Vella, Carmel i Portell.  

. Projecte de d’execució de les obres del túnel d’Alta Velocitat de connexió de 

Sants i la Sagrera. Serem exigents, tant amb l’Estat com amb la Generalitat per a 

garantir la total transparència i informació vers aquesta actuació a traves de les 

Comissions de Seguiment i compareixences públiques, campanyes informatives, 

visites a l’obra, i totes aquelles actuacions que es considerin necessàries per a garantir 

una informació constant, unificada i sistemàtica per a la ciutadania.  

INFRASTRUCTURES  

PORT  

. Establirem la màxima prioritat a aconseguir que l’accés ferroviari al port de 

Barcelona funcioni en els tres amples de via (ibèric UIC i mètric).  

. Impulsarem la finalització de la Zona d’Activitats Logístiques del Port de 

Barcelona.  

. Promourem l’execució del Pla del Delta amb la finalització de l’ampliació del 

Port.  

. Potenciarem els accessos per a camions mitjançant la creació de vies 

segregades i/o carrils reservats que garanteixin la seguretat i fluïdesa del trànsit al 

separar els diferents tipus de vehicles.  

AEROPORT  
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. Reclamarem la constitució dels òrgans de participació en la gestió 

aeroportuària definits en la Carta Municipal de Barcelona, juntament amb la resta 

d’institucions públiques, per a poder participar tant en la definició de la gestió de 

l’Aeroport com en el model aeroportuari.  

. Urgirem novament al Govern de l’Estat per tal que AENA iniciï les actuacions 

necessàries per augmentar l’autonomia de l’Aeroport, oferint així l’oportunitat d’accedir 

a un model de gestió empresarial i professionalitzat homologable al que disposen els 

principals aeroports europeus.  

. Arribarem als acords necessaris entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament 

del Prat per a la creació d’una ciutat aeroportuària a l’Aeroport de Barcelona amb la 

finalitat de promoure i facilitar la implantació de nous operadors de serveis 

aeroportuaris i noves activitats econòmiques al servei de la indústria de les 

companyies aèries, logística, turística i dels passatgers.  

PLA DIRECTOR D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT (PDI)  

. Impulsarem la finalització de la L-9 del Metro i de la resta d’ampliacions de la xarxa 

pendents d’executar. . Concretarem l’ampliació de la xarxa de tramvia i en particular de 

la connexió Trambaix-Trambesòs  

. Cercarem els acords necessaris per a l’execució de millores i ampliacions 

racionals dels intercanviadors, ja que són projectes cabdals per a la mobilitat a la ciutat 

i requereixen d’una visió conjunta i coordinada entre les diferents administracions 

implicades:  

. Glòries (BUS, Metro, RENFE, FGC, Tram). 

. Central de Pl. Catalunya (BUS, Metro, RENFE, FGC). 

. Passeig de Gràcia (Metro, RENFE). 

. Arc de Triomf (Metro, RENFE, BUS). 

. Pl. Espanya (BUS, Metro, FGC). 

. Sagrera-Meridiana (BUS, Metro, RENFE). 
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. Sagrera-TAV (BUS, Metro, RENFE, TAV). 

. Diagonal (BUS, Metro, Tram). 

. Cardenal Reig (Tram, Metro). 

. Pl. Sants (Metro). 

. Maragall (Metro). 

. Urquinaona (Metro). 

. Verdaguer (Metro). 

. Impulsar els projectes de construcció de carrils Bus-Vao d’accés a la ciutat per 

millorar la velocitat comercial dels serveis d’autobusos interurbans i potenciar l’ús 

compartit del vehicle privat.  

. Crear una xarxa ciclista jerarquitzada i amb itineraris complets que doni 

cobertura a la demanda creixent de mobilitat i garanteixi la seva circulació en 

condicions de seguretat adients i en convivència amb la resta de modes de 

desplaçament. 

RODALIES  

. Des de l’Ajuntament ens implicarem en la millora de la xarxa de Rodalies de 

RENFE des de l’exercici de la Carta Municipal.  

. Instarem a l'Administració General de l'Estat i a la Generalitat perquè, en base 

als compromisos recentment anunciats, arribin a un acord que permeti una immediata 

gestió compartida de les Rodalies de RENFE. Així mateix demanarem que s’arribin a 

compromisos que permetin la total la total coordinació de les actuacions del Ministerio 

de Fomento, Adif, RENFE i l’ATM.  

TAV  

. Garantir una correcta arribada de l’Alta Velocitat i el seu pas per Barcelona.  

. Mantindrem el nostre compromís i alhora el grau d'exigència vers la seguretat 

del projecte i la curosa execució de les obres del túnel d’Alta Velocitat de connexió de 
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Sants i la Sagrera. En aquest sentit, garantirem la creació de comissions de 

seguiment, compareixences periòdiques i totes aquelles actuacions que es considerin 

necessàries.  

. Avançarem en el desenvolupament del planejament i l’execució del Projecte de 

Sant Andreu – Sagrera, per a aconseguir el cobriment de les vies i la construcció de la 

nova Estació Intermodal amb l’arribada de l’Alta Velocitat.  

OBRES I PROJECTES URBANS  

. Promourem projectes de remodelació i millora d’espais significatius de la ciutat 

amb motiu de obres de remodelació d’infraestructures d’envergadura (Plaça 

Urquinaona, Plaça de Sants, entorns Estació de Sants, Gal·la Placídia, Pl.Joaquim 

Folguera, afectacions subestaciones elèctriques, etc.).  

. Vetllarem per garantir la qualitat de l’espai públic afectat per les obres de 

qualsevol operador, fent complir el Manual de Qualitat de les obres des del seguiment 

intensiu i la comunicació efectiva a les administracions promotores de les obres.  

. Impulsarem un pla pel manteniment i intervenció als edificis artístics, elements 

ornamentals i altres elements patrimonials (Palauet Albèniz, Capella Ciutadella, Tanca 

Ciutadella, La Lactància, Torre d’Aigües del Besòs, Laberint d’Horta, Baixada 

Viladecols, etc.).  

. Impulsarem els projectes d’intervenció, millora i restauració del Monestir de 

Pedralbes, d’intervenció i pla d’usos del Parc Güell, conjuntament amb l’àrea de Medi 

Ambient, i d’edificis d’equipaments en edificis patrimonials o de nova construcció (Can 

Calopa, Edifici Pl. Pi i Sunyer, etc.).  

 

. Impulsarem projectes d’inversió en nous monuments a la ciutat: (Als Castellers, 

les Quatre Columnes, etc.).  

. Potenciarem el manteniment i millora de l’Art Públic de Barcelona (programa de 

manteniment del monuments).  
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. S'actuarà en les millores i adequació dels espais verds estratègics: Montjuïc, 

Collserola, Tres Turons, Ciutadella, de manera coordinada amb l’Àrea de Medi 

Ambient.  

. Promourem projectes diversos de connectivitat viària (Ptge. Bada, Carrers 

Comte de Noroña, Maignon, Finestrelles, Cardenal de Sentmenat, etc, carrers Torre 

Baró, carrers Tres Turons, etc).  

. Impulsarem projectes de millora d’espais públics:  

Passeig Marítim Barceloneta / Platja San Sebastián. 

Recuperació espai públic del baluard de l'antiga Estació de Rodalies. 

Equipaments de la Plaça de Gardunya. 

Valldonzella – Cors d’En Claver. 

Avda. de Roma. 

Nous interiors d'illa. 

Estudi per a la remodelació de la Plaça Catalunya. 

Reurbanització dels entorns de l’Estació de Sants. 

Urbanització de la cobertura de la vies de Sants. 

Urbanització carrer A (Zona Franca). 

Remodelació Passeig de la Zona Franca. 

Campus Sud. Urbanització. 

Cobertura de les vies a Vergós / Cardenal Sentmenat. 

Remodelació Ronda del Mig. 

Obertura Torrent de les Monges. 

Finalització de la remodelació de la Plaça Lesseps. 

Remodelació Esteve Terrades (espai de vianants).  

Eliminació del viaducte d’Alfons X. 

Actuacions als Tres Turons. 

Nous esquipaments Mercat Guinardó. 

Obertura Jardins can Fargas. 

Creació de nous equipaments i espais públics de caràcter local. 

Torre Baró. Espai públic i equipaments. 

Equipaments a Cotxeres Borbó. 

Connectivitat entre els diferents barris del sector de Torre Baró. 

Canòdrom. Planejament per a nous espais públics i nous equipaments. 

Nous equipaments de les Casernes de Sant Andreu. 

Projectes d’infraestructures i d'urbanització vinculats a la cobertura del 
corredor ferroviari Sant Andreu – Sagrera. 
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Remodelació de la Plaça de les Glòries i entorns. Creació de nous 
equipaments. 

Desplegament de la vialitat del Pla Especial d’Infraestructures 22@. 

Obertura de Sant Ramon de Penyafort / Via Trajana. 

Passeig Marítim de la Marbella – Parc del Litoral. de la Marbella – Parc 
del Litoral. 

 

FUNCIÓ PÚBLICA  

. Facilitarem l’accés i la formació en l’ús dels serveis municipals de informació i 

tramitació electrònica per a tots els ciutadans, mitjançant la implantació de punts 

d’accés a la Administració electrònica i distribució de certificats d’identitat digital a les 

OACs.  

. Implantarem un nou sistema d'accés a tots els serveis de titularitat municipal 

mitjançant un carnet del ciutadà de Barcelona.  

. Instal·larem quioscs d’autoservei als barris, per la realització dels tràmits mes 

comuns.  

. Crearem una Oficina Multi – Servei pel ciutadà amb un horari que permeti el 

màxim d’accessibilitat dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.  

. Continuarem ampliant la xarxa municipal de fibra òptica i desplegar una xarxa 

municipal de telecomunicacions sense fils, que permeti la connectivitat dels diferents 

serveis i dispositius municipals desplegats al carrer.  

. Dotarem de dispositius i aplicacions mòbils als serveis municipals desplegats al 

carrer.  

PRESIDÈNCIA I RELACIONS INSTITUCIONALS  

. Treballar per aconseguir un organisme de govern institucionalitzat de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, reconegut per les lleis territorials de Catalunya i dotat de 

representativitat i competències.  

. Promoure les relacions internacionals des de la política municipal amb altres 

ciutats, organismes internacionals i europeus municipalistes i projectes de cooperació 

al desenvolupament impulsat per ciutats.  
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. Impulsarem la creació de comunitats a la Xarxa, creant un espai –web- a 

Internet de manera que la ciutat, des de totes les seves vessants, i  tant per part 

ciutadans, entitats, professionals i empreses pugui tenir l’oportunitat de ser present a la 

Xarxa i explicar-se, però també d’interrelacionar-se.  

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA  

PERSONES AMB DISCAPACITAT  

. Completarem, en cooperació amb l’Àrea d’Urbanisme i amb Mobilitat, 

l’execució del pla d’accessibilitat, aconseguint un espai públic urbà ordenat d’acord 

amb el codi d’accessibilitat vigent i dotat amb tot el mobiliari adaptat necessari 

(inclosos els WC públics). També completarem l’adaptació de les unitats de transport 

de superfície i de la xarxa de metro. Executarem el pla de parades d’autobús, per tal 

d’aconseguir que tota la xarxa de mobilitat pública sigui accessible al 100%, incloent-hi 

les necessitats de les persones amb discapacitat visual i auditiva.  

. Completarem l’ús del transport regular amb la prestació del servei de transport 

especial, per tal de satisfer el dret de tothom a la moblitat, tot i adequant la seva 

normativa d’ús a les diverses necessitats de les persones amb tot tipus de 

discapacitat, i dotant-lo dels recursos necessaris per a oferir un servei adient.  

ÀREA DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT  

PREVENCIÓ I SEGURETAT  

. Vetllarem pel compliment de l’Ordenança de Mesures per Fomentar i Garantir 

la Convivència Ciutadana a l'Espai Públic de Barcelona, a través de la prevenció, 

participació ciutadana Introduirem la figura de l’instructor municipal per a la resolució 

de conflictes de convivència i consum i que exercirà l’autoritat democràtica per 

delegació de l’Alcalde.  

. Reforçar la presència i visibilitat dels agents de la guàrdia urbana al territori, 

incorporant 1.000 nous agents i impulsant la seva acció de proximitat adoptant així una 
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“nova capa” d’actuació que complementi els actuals 10 districtes i 38 demarcacions i 

que prengui com a referència els barris.  

. Millorarem la capacitat de resposta a les necessitats dels ciutadans i les 

ciutadanes en matèria de prevenció i atenció de temes relacionats amb la seguretat i 

l’atenció directa i implantant al Centre de Gestió d’Emergències tots aquells avenços 

tecnològics que permetin millorar la capacitat operativa i avançarem cap a l’existència 

d’un telèfon únic d’emergències 112.  

. Reduirem l’accidentalitat i millorarem la seguretat viària treballant conjuntament 

amb les associacions de motocicletes per tal de reduir els accidents d’aquests vehicles 

(liminarem les tanques (biones) i d’altres obstacles perillosos per a ells). detectant, 

analitzant i resolent els punts de concentració d’accidents de la nostra ciutat, i 

Fomentant les estratègies per tal que el disseny de les vies de la ciutat de Barcelona 

ajudin a evitar els accidents.  

MOBILITAT  

. Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana per tal de guiar les nostres accions envers 

una mobilitat més segura, més sostenible, més eficient i més accessible.  

. Fomentarem el transport públic a la ciutat de Barcelona, per tal d’incrementar la 

cobertura territorial i millorar la qualitat en el servei. Millorant la velocitat comercial per 

garantir una major freqüència de pas dels autobusos, adequant la distribució de línies i 

parades per millorar l’eficiència de la xarxa.  

. Potenciarem la xarxa de bus nocturn.  

. Impulsarem la prolongació del servei de metro així com les línies de metro per 

donar major cobertura a tot el territori i millorar els punts de transbordament. I, 

promourem el Pla de millora d’Estacions per fer-les més accessibles a tothom.  

. Fomentarem el transport públic metropolità per tal de donar resposta a la 

demanda existent en els desplaçaments de connexió Promovent el creixement del 

transport públic de connectivitat, tant a la primera corona com a la segona i 

Impulsarem projectes com ara la construcció i la gestió dels carrils BUS-VAO.  

. Impulsarem el sistema de Bicing metropolità.  
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. Potenciarem els desplaçaments a peu, establint mesures per garantir la seva 

seguretat i fomentant el respecte i la convivència entre els diferents modes de 

transport, estenent les Zones 30 a tots els carrers on sigui possible, regulant i limitant 

el trànsit als nuclis antics dels districtes.  

. Potenciarem la bicicleta com a transport habitual, Ampliant el sistema bicing 

fins a 6.000 bicis i 400 estacions, estenent el serveis a tota la ciutat que la pendent així 

ho permeti alhora que prolonguem la xarxa de carrils bici fins a arribar a un total 

aproximat de 170 km. de carrils bici al final del mandat, Millorant també els nivells de 

seguretat dels ciclistes adequant els actuals carrils bici a les necessitats dels ciclistes 

(millors separacions respecte la resta de vials, pavimentació adequada...).  

. Treballarem per la millora de l’accessibilitat del transport públic, dels edificis 

municipals de pública concurrència i en la comunicació. Iniciant d’aquesta manera al 

transport, l’execució del Pla  de Parades d’autobús per garantir la total accessibilitat 

d’aquest servei públic (itineraris, unitats mòbils i parades ), Augmentant la flota de 

vehicles auto-taxi pel transport de persones amb mobilitat reduïda por tal de donar una 

millor resposta al servei porta a porta, ampliarem els itineraris segurs per a invidents, 

amb l´instal·lació de semàfors acústics.  
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Pla d’Actuació dels Districtes (PAD) 2008-2011. 

3.1. PAD Ciutat Vella. 

OBJECTIUS, MESURES I ACTUACIONS PER ÀMBITS. 

Educació. 

− Sol·licitar l’elaboració d’un Pla Educatiu d’Entorn per als barris del Gòtic i de Sant 

Pere, Santa Caterina i La Ribera.  

− Desenvolupar el projecte “Camí escolar” per a les escoles públiques i concertades al 

Districte.  

 

Esports. 

− Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals per als grups de persones amb 

necessitats econòmiques valorades pels centres de serveis socials del Districte, 

persones amb discapacitats, col·lectius amb risc d’exclusió, gent gran i per a 

col·lectius que reben suport socioeducatiu específic (educadors socials, entitats de 

lleure, centres oberts, etc).  

 

SECTORS DE POBLACIÓ: dona, gent gran, persones amb discapacitat, 
infants, família i joves, nouvinguts.  

− Augmentar el nombre d'espais de joc per a infants als diferents barris del Districte: 

Torres i Clavé, Pou de la Figuera, Poeta Boscà, casal infantil de la Barceloneta, Moll 

de la Fusta, etc.  

− Cercar i habilitar un espai públic de trobada intergeneracional a cada barri, tenint en 

compte l’assolellament i la disposició de bancs i/o cadires i, en general, els diferents 

usos i usuaris.  

− Millorar les condicions d'accessibilitat de les persones amb disminució a nivell de 
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barreres arquitectòniques, accessibilitat comunicativa, accessibilitat a les activitats de 

lleure etc.  

− Promoure, allà on les circumstàncies ho permetin tècnicament, les parades d'autobús 

amb seients i marquesines. 

 

Participació, comunicació i projecció. 

− Elaborar protocol de seguiment d'obres i d’intervenció en l’espai urbà que incorpori 

representants dels agents implicats: Ajuntament i ciutadania: casal de joves de La 

Penya, residència per a la gent gran i complex esportiu municipal de Sant Pere Santa 

Caterina i La Ribera, equipament de barri a Folch i Torres, espais públics del Pou de la 

Figuera, i afavorir espais de diàleg per aquells temes que requereixen, per la seva 

complexitat, un abordatge transversal amb la participació de diversos serveis, 

departaments i/o entitats.  

− Potenciar l’acció veïnal comunitària a nivell de plaça o carrer com a nou àmbit de 

corresponsabilització de la ciutadania amb la qualitat del seu entorn, donant cabuda si 

s’escau a la creació de Comissions de Treball amb caràcter territorial i/o sectorial, 

informatives i/o participatives.  

 

SEGURETAT I PREVENCIÓ. 

− Impulsar la seguretat viària mitjançant estudis d’accidentalitat al Districte i proposant 

millores i actuacions concretes per part de la Guàrdia Urbana.  

− Realització d’un diagnòstic dels conflictes en l'espai públic i mapificació dels mateixos 

per prioritzar estratègies d'actuació.  

− Conjunt d’intervencions puntuals en el disseny i mobiliari urbà d’aquelles places i 

espais verds on des de prevenció i Guàrdia Urbana s’hagin detectat deficiències. 

Promoure des d’un punt de vista preventiu canvis de disseny urbanístic i de mobiliari 

urbà a determinats espais públics del territori.  
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URBANISME. 

− Estudi d'obertura dels passatges existents al Districte i programa d’interiors d'illa. 

− Revisió PERI Sector Oriental i concreció de les actuacions en l'àmbit del carrer Tripó i 

de la plaça Víctor Balaguer.  

− Redefinició urbana de l'àmbit del Pla de Palau i millora de la connectivitat entre La 

Ribera i la Barceloneta. 

− Residència assistida gent gran i urbanització al carrer Arc de Sant Cristòfol.  

− Finalització del projecte d'intervenció integral en curs del barri de Sant Pere, Santa 

Caterina i La Ribera.  

− Pla Director Ciutadella: construcció plataforma connexió Parc de la Ciutadella.  

− Ampliació Centre Cívic Pati Llimona: remodelació carrer Regomir 7-9.  

− Gardunya: soterrament de l’aparcament.  

− Duran i Bas: urbanització de la plaça Isidre Nonell i de l'espai al costat de la plaça dels 

Peixos. 

− Valorar la nova urbanització dels carrers Unió i Marquès de Barberà amb prioritat 

invertida i possible recollida pneumàtica de residus.  

− Estudi de possibles actuacions per augmentar la pacificació del carrer Nou de la 

Rambla.  

− Finalització del Passeig Marítim, vinculat a la nova bocana del Port.  

− Millora de l’accessibilitat de les cases de quart: peatonalització de carrers.  

− Port 2000: urbanització de l’espai públic.  

− Remodelació Avinguda Joan Salvat Papasseit: actuació millora jardins de la 

Maquinista. 

− Remodelació Avinguda Joan Salvat Papasseit: connexió plataforma Ciutadella.  

− Remodelació Avinguda Joan Salvat Papasseit: connexió platja Barceloneta.  

− Remodelació del carrer Sant Carles.  

− Remodelació del carrer Judici.  

− Remodelació de les voreres del carrer Almirall Cervera.  

− Nou CEIP Gòtic: urbanització del nou espai públic i carrer Rull.  
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− Ordenació de les voreres de La Rambla en les cruïlles dels carrers perpendiculars per 

tal d'augmentar la permeabilitat amb el Raval.  

− Remodelació de carrers Muralla Romana: urbanització plaça dels Traginers entorns.  

− Remodelació Via Laietana i carrer Jonqueres.  

− Urbanització dels carrers Julià Portet i Tomàs Mieres. 

− Urbanització de carrers del Gòtic Sud: Heures.  

− Urbanització carrers Gòtic Sud: Lleona i Tres Llits.  

− Urbanització carrers Gòtic Sud: passatge del Dormitori de Sant Francesc.  

− Gardunya: recuperació de la plaça com a espai públic.  

− Illa Robadors: finalització de la plaça Vázquez Montalbán.  

− Pl Salvador Seguí: urbanització de la plaça i del carrer Espalter.  

− PMU Nou de la Rambla: urbanització carrer de les Tàpies i passatge.  

− Reforma de la plaça Folch i Torres, tenint especial cura de l’accesibilitat als espais 

degut a la ubicació del nou casal de gent gran.  

− Remodelació del carrer Arc de Sant Pau.  

− Remodelació del carrer Bisbe Laguarda.  

− Remodelació del carrer Hospital, valorar la possibilitat d'establir la connexió RSU 

Mercat de la Boqueria.  

− Remodelació carrers Raval Sud: urbanització de l'actuació d’Arc del Teatre.  

− Remodelació del carrer Joaquim Costa.  

− Remodelació dels Jardins dels Horts de Sant Pau, valorant la possibilitat de creació 

d'un nou equipament.  

− Urbanització carrers del Raval Nord.  

− Urbanització jardins Sant Llàtzer i carrer Sant Llatzer.  

− Urbanització Jardins Torres i Clavé.  

− Projecte Mercat del Born: urbanització dels carrers del seu entorn.  

− Rec Comtal 17: urbanització passatge de Sant Benet.  

− Remodelació del carrer Lluís el Pietós.  

− Remodelació del carrer Méndez Núñez.  
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− Remodelació del carrer Ortigosa.  

− Remodelació del carrer Pou de l'Estany.  

− Remodelació del carrer Tarongeta.  

− Remodelació del carrer Trafalgar.  

− Remodelació del carrer Rera Palau.  

− Remodelació eix Bòria-Carders-Corders: connexió i extensió xarxa RSU al carrer 

Argenteria.  

− Remodelació i peatonalització del carrer Rec.  

− Remodelació de la plaça de Sant Agustí el Vell.  

− Reurbanització dels carrers Sant Pere Més Baix i Rec Comtal, incloent el seu accés 

des de l'aparcament del Passeig Lluís Companys. 

− Urbanització de l'espai públic a Rodalies. 

 

VIA PÚBLICA, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS. 

− Estudi de l'ocupació de la via pública a Ciutat Vella (fires, mercats i activitats diverses) i 

posterior mesura de reordenament. 

− Anàlisi del sistema d’espais públics, del seu us al llarg de l’any i del conjunt de 

fenòmens que hi conflueixen. Detecció de l’origen i causes puntuals del seu 

deteriorament i us incívic. Aprofundiment i millora dels sistemes d’informació 

geogràfica que permetin visualitzar i mapificar els nous indicadors de la proximitat i 

poder així actuar sobre el territori i els seus problemes amb més eficàcia.  

− Repensar el model de càrrega i descàrrega a punts conflictius del Districte i mirar 

d'establir sistemes de distribució interna.  

− Posada en funcionament de la taula d'estudi integral sobre La Rambla per 

l’establiment d'estratègies de futur.  

− Promoure l’educació viària a escoles i casals d'avis.  

− Impulsar la finalització per part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) del Pla 

d’Accessibilitat de les estacions de Metro.  

− Control de la convivència viària, vetllant pel compliment responsable i acurat de la 
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normativa per l'ús de les bicicletes. Elaboració d’un plànol específic de l’aplicació de 

l’ordenança de la bicicleta i edició de díptics informatius de la seva concreció en el 

Districte de Ciutat Vella. Projecte de senyalització al respecte per tal de determinar 

quines són les àrees i els horaris en els que està prohibit o permès circular en 

bicicleta.  

− Ubicar més aparcaments de bicis a la via pública i estudiar possibles aparcaments per 

motos en aquells espais que no produeixin molèsties ni per la mobilitat ni per la 

proximitat als habitatges.  

− Estudi de mobilitat unitari del conjunt de barris de Ciutat Vella a fi de poder determinar 

la secció i característiques urbanes de les principals vies, i poder millorar la seva 

connectivitat entre els barris i en relació a la resta de la ciutat, alhora que la seva 

pacificació per l’ús ciutadà i veïnal (Paral·lel i Rondes, La Rambla, Via Laietana, 

Passeig de Colom i Passeig de la Circumval·lació, Passeig Borbó i Passeig Marítim). 

És en aquest context que s’estudiarà també la implantació de la “zona 30” (limitació a 

30 km/h), així com l’ordenació de l’ús de la bicicleta. Localització d’aparcaments en el 

seu perímetre connectats amb els principals eixos comercials dels quatre barris.  

− Estudiar la possibilitat d'allargar el recorregut del bus de barri a la Barceloneta.  

− Establir criteris de pavimentació pedra i asfalt.  

− Continuar amb el pla de manteniment integral del Districte (enllumenat, asfalt, 

senyalització).  

− Accions de millora del paviment, prèvia inspecció i priorització.  

− Reparar paviment i escossells d’arbres en voreres de menys de 1,5 m d'amplada.  

− Actuació integral en temes de mobilitat, seguretat, contaminació acústica i 

manteniment en la zona dels entorns del Palau de la Música.  

− Millorar la connectivitat entre l'Eixample i els barris de Sta Caterina i Sant Pere amb la 

millora urbanística del Passatge Sert i el carrer Rec Comtal.  

− Arranjament del carrer Carabassa.  

− Paviment a la plaça Mercè.  

− Renovació paviment del carrer Canuda.  

− Renovació paviment del carrer Comtal.  

− Renovació paviment del carrer Santa Anna.  

− Pavimentació de la vorera sud de plaça de Catalunya.  
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− Arranjament espai d'illa del carrer de Sant Climent.  

− Renovació paviment del carrer Tallers.  

− Millora del paviment i tractament anti-relliscant a la plaça de les Caramelles (accés al 

Casal Tarradellas). 

− Arranjament de la plaça de Sant Agustí.  

− Reurbanització de la Baixa de Sant Pere.  

− Paviment del carrer Beates.  

− Peatonalització del carrer Rec.  

− Millorar la mobilitat a la plaça Santa Caterina, la plaça Joan Capri, el carrer Colomines 

i l’Avinguda Francesc Cambó.  

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

− Estudi de la secció del carrer Magdalenes per valorar la seva remodelació.  

− Estudi de possibles actuacions per augmentar la pacificació del carrer Nou de la 

Rambla.  

− Millorar l'entrada comercial del carrer Bòria.  

− Millorar urbanisme comercial i valorar prioritat invertida al carrer del Carme.  

− Reurbanitzar, pacificar i dinamitzar la plaça George Orwell. Impulsar l'obertura de 

persianes i dignificar la fira.  
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3.2. PAD Eixample. 

− 2ª fase de la reforma de l’Avinguda de Roma, entre Urgell i Rocafort. 

− 1ª fase de la reforma del Passeig de Sant Joan, entre Arc de Triomf i la Plaça Tetuan, 

aprofitant aquesta actuació urbanística per convertir el passeig en eix cívic, factor de 

dinamització social i comercial del barri.  

− Promoure la remodelació del carrer Balmes augmentant l’amplada de les voreres.  

− La reposició de  les voreres del carrer Urgell entre Avinguda de Roma i París i la 

instal·lació d’un  carril bici.  

− Continuar l’arranjament de la Gran Via (fase 3).  

− Arranjar el carrer Lepant entre Diagonal i Gran Via. 

− Retirar el monument que fou dedicat a José Antonio Primo de Rivera i redactar el 

projecte per a la remodelació de l’Avinguda Josep Tarradellas en el tram comprés 

entre l’avinguda de Sarrià i la Plaça Francesc Macià, seguint la mateixa estructura que 

la resta de l’avinguda.  

− Abordar les connexions amb altres districtes, repensant carrers, places i entorns d’unió 

amb aquests, per donar-los continuïtat ciutadana i afavorir-ne un ús cívic. El projecte 

més important en aquest àmbit és la plaça de les Glòries Catalanes, que amb el nou 

planejament aprovat podrà afrontar la seva transformació cap a un espai ciutadà de 

qualitat de vida i activitat. També cal estudiar possibles millores a la plaça d’Espanya i 

el perllongament del carrer Diputació, com a connexió amb Hostafrancs. En definitiva 

cal pensar en els ajustos urbanístics necessaris per millorant la permeabilitat de la 

ciutat, amb l’Eixample com a territori protagonista. 

− Impulsar les actuacions necessàries per una ràpida execució de l’intercanviador de 

Diagonal.  

− Reformar integralment el carrer Enamorats  a favor del vianant. 

− Avançar en la implantació de carrers d’àrea 30 al Districte (vies de velocitat limitada a 

30 km/h).  

− Elaborar i executar propostes conjuntament amb el teixit associatiu del barri, per tal de 

millorar la mobilitat i les afectacions de l’afluència turística a l’entorn del Temple de la 

Sagrada Família.  

− Elaborar juntament amb el sector de mobilitat l’estudi de rutes per busos de barri a 
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l’Eixample, de manera que es faciliti la comunicació amb els principals equipaments de 

proximitat. 

− En el marc de la revisió i avaluació constant de les zones d'aparcament regulat, 

promoure l'acord entre totes les parts implicades, especialment amb les associacions 

de comerciants, per tal que determinades zones de càrrega i descàrrega siguin 

alliberades els dissabtes. 

− Crear un aparcament soterrat a Calàbria – València. 

− Potenciar els projectes de camins escolars i d’autonomia dels infants i adolescents en 

el espai públic que impulsi el teixit associatiu. 



Annex III  34 

3.3. PAD Sants-Montjuïc. 

− En el transcurs d’aquest mandat, implementarem el projecte de “camins escolars 

segurs” al barri de la Bordeta (Almeria, Rei Martí, Sant Crist, Ferreria, Juan Bravo, 

Noguera Pallaresa, pl. la Farga, Alpens), i l’anirem estenent progressivament a altres 

barris del Districte. 

− Seguirem implementant un pla d’accessibilitat d’escoles al Districte. 

− Garantir que els accessos als centres escolars siguin segurs. 

− L’estudi d’una senyalització indicativa de circuits de vianants. 

− Ampliar, on sigui necessari, les zones de càrrega i descàrrega als dissabtes així com 

l’ampliació d’horaris diürns i nocturns. 

− Estudi de mobilitat al barri de Font de la Guatlla per tal de minimitzar l’impacte de les 

activitats de la Fira de Barcelona.  

− Estudiar la viabilitat de tancar el trànsit del carrer Chopin entre el carrer Valls i Rabí 

Ruben , un carrer de trànsit invertit és a dir de prioritat peatonal. 

− Obertura del carrer Diputació i Cap de Guaita que finalitzarà les actuacions del PERI 

Hostafrancs. 

− Remodelació dels carrers Moianès, Leiva i Sant Roc entre d’altres. 

− Remodelació dels entorns dels carrers Ferrocarrils Catalans, Segura i el Club Natació 

Montjuïc. 

− Reurbanització del Pg de la Zona Franca. 

− Estudiar la possibilitat de peatonalitzar alguns carrers de la Marina del Port. 

− Creació d’un nou eix cívic al carrer Vila i Vilà amb la reurbanització dels carrers del 

voltants. 

− Urbanització de la plaça Navas preveient la creació d’espais per infants i gent gran a 

més d’un espai verd. 

− Estudiar la peatonalització d’alguns carrers del Poble-sec, com per exemple la Pl. Del 

Sortidor o el ptge. Prunera. 

− Arranjament dels carrers de la França, Radas, Concòrdia, Ricart, Grasses, 

Fonthonrada i Olivera. 

− Creació d’una nova rambla al carrer Antoni Capmany que unirà els barris de Sants i la 
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Bordeta. 

− Remodelació de l’estació de Sants, soterrament de l’estació d’autobusos i la nova 

urbanització de les places de Països Catalans i Joan Peiró.  

− Remodelació de l’últim tram de l’eix Sants-Creu Coberta, entre pl de Sants i Riera 

Blanca. Urbanització de la pl. de Sants. 

− Demanar a urbanisme que es finalitzi la remodelació de l’av. Madrid, entre els carrers 

Brasil i Numància i del carrer Berlin entre els carrers Numància i Josep Tarradellas. 

− Obertura del carrer Roger amb Joan de Sada. 

− Pla d’usos de la muntanya de Montjuïc:  vetllarem per a que en la redacció d’aquest 

pla es contempli algunes àrees de la muntanya com a reserva natural parcial, que es 

limiti la circulació a la muntanya, que es millori la connectivitat entre els barris del 

Poble-sec, Font de la Guatlla i la Marina. 

− Estudi i aplicació progressiva d’un pla de mobilitat del Districte.  Inici en el barri de la 

Bordeta i la Marina. 

− Avançar en l’aplicació de les zones 30 als barris del districte. 

− Creació d’una zona 30 que arribi a ser peatonal en el barri del Triangle.  

− Peatonalització dels cascos antics dels barris del Districte: Sants, Triangle i Bordeta. 

− Ampliació de la xarxa de carrils bici.  

− Creació d’un carril bici pel barri que connecti amb la Gran Via i la rambla Badal i Pg de 

la Zona Franca fins arribar a l’IES la Mercè. 

− Instal·lació d’estacions bicing en el districte. 

− Nous aparcaments de bicicletes, es tindrà en compte que davant dels equipaments 

municipals hagin aparcaments de bicicletes.  

− Aparcaments soterrats al districte: estudiar la viabilitat d’un pàrquing soterrat en la illa 

d’equipaments de Energia, en el Pg de l’Exposició, construcció d’un nou aparcament a 

Can Mantega i a Can Batlló. 

− Ampliar els aparcaments de motos.  
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3.4. PAD Les Corts. 

− Continuarem treballant en l’elaboració i execució d’un programa de revisió i adaptació, 

si s’escau, de les barreres arquitectòniques que encara puguin quedar al districte, tant 

pel que fa a l’espai públic com als equipaments.  

− Estudiarem possibles itineraris de semàfors sonors per a les persones cegues o amb 

baixa visió.  

− Impulsarem un pla de reserves de places d’aparcament en la via pública per a 

persones amb mobilitat reduïda al voltant dels equipaments públics.  

− Fer un estudi tècnic dels voltants de les escoles per tal millorar la seguretat a l’entrada 

i sortides dels alumnes.  

− Revisar i millorar les zones de càrrega i descàrrega del districte, incorporant de noves 

allà on sigui necessari.  

− Continuar amb la Urbanització i millora dels carrers dels diferents barris del districte, 

amb criteris de qualitat urbana.  

 

BARRI DE LES CORTS:  

− C. Novell (de Vallespir a Guitard). 

− C. Caballero (de Guitard a Nicaragua). 

− C. Evarist Arnús (de Vallespir a Guitard). 

− C. Berguedà (de trav. de les Corts a Taquígraf Garriga). 

− C. Taquígraf Martí (de Joan Güell a Galileu). 

− Trav. de les Corts (d’av. Sarrià a Numància). 

− C. Taquígraf Garriga (d’av. de Sarrià a Numància). 

− C. Anglesola – Dr. Ibáñez. 

− Av. Madrid (entre Gran Via Carles III i Numància). 

− Estudi de la possible reordenació del c/ Prat d’en Rull(entre Travessera i Taquígraf 

Garriga).  
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BARRI DE LA MATERNITAT I SANT RAMON:  

− P tge . Rege nt Me ndie ta  (d’a v. de  Ma drid a  Regent Me ndie ta ). 

− C. Comte  Güe ll (de  tra v. de  le s  Corts  a  a v. de  Ma drid). 

− C. Emèrita  Augus ta  (d’a v. de  Ma drid a  Fe lipe  de  P a z). 

− P tge . J a ume  Roig (d’a v. de  Ma drid a  Fe lipe  de  P a z). 

− C. S a lva dor Ca rde na l (de  Ma te rnitat a Sabino de Arana). 

− Me nénde z P e la yo. 

− Ma rtí i Fra nque s . 

− Es tudi de ls  e le me nts  ins ta l· la ts  a l ca rre r P intor P a his s a  pe r a  millora r la  s e va  

confortabilitat i ús com a bancs.  

 

BARRI DE PEDRALBES:  

− C. Jordi Girona (de Gran Capità a Tinent Coronel Valenzuela). 

− Pg. Ametllers (d’Ametllers a av. Pearson). 

− Zona Gran Capità (d’av. d'Esplugues a Cavallers). 

− Connexió del c/ Font del Lleó amb la Carretera de les Aigües.  

 

− Arranjament de diverses places del districte perquè siguin espais de relació, oci i 

convivència:  

- Plaça Can Rosés. 

- Plaça Dr. Ignasi Barraquer. 

- Zona Entença-av. de Sarrià. 

- Col·laborar amb el Districte de l’Eixample, per a la retirada del monument 

a José Antonio Primo de Rivera, situat a l’AV. Josep Tarradelles i la seva 

reurbanització.  

- Estudiar i revisar la urbanització actual dels Jardins Vicens i Vives, per tal 

d’adaptar-los a persones amb mobilitat reduïda. 
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− Desplegament de l’Agenda 21, aprofundint en el Pacte per la Mobilitat, prioritzant el 

transport públic i els desplaçaments a peu i en bicicleta, i millorant la neteja a partir de 

l’Acord Cívic i l’eficàcia en la recollida selectiva de residus.  

− Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Aparcaments, amb l'estudi de la viabilitat 

de nous aparcaments soterrats en diverses zones del districte:  

− Zona verda i vial c. Europa/Anglesola/Numància/Can Segalar. 

− Zona verda carrers Entença/Taquígraf Serra/Equador/Montnegre. 

− Impulsar la construcció d’una nova estació de Metro de la L-5, intercanviador amb la 

parada del Trambaix de Sant Ramon.  

− Impulsar la construcció de la nova Línia-9 de Metro, al seu pas per les Corts.  

− Estudiar l’ampliació de l’Àrea Verda del districte (amb especial atenció als àmbits de la 

Zona Universitària, les Corts Sud, Mejía Lequerica i Sant Ramon).  

− Ordenar i incrementar, si s’escau, els espais d’estacionament amb l’objectiu de 

disminuir la indisciplina viària, incidint prioritàriament en els vehicles de dues rodes.  

− Treballar per la disminució de l’accidentalitat i la millora de la fluïdesa viària amb la 

instal·lació de semàfors on siguin necessaris.  

− Continuar amb la millora de la mobilitat al voltant del Camp Nou.  

− Continuar amb els Programes d’Educació Viària desenvolupats per la Guàrdia Urbana 

del districte, com a eina per garantir a mig termini una reducció de la indisciplina i una 

disminució del nombre d’accidents.  

− Impulsar les obres d'accessibilitat a la parada de metro Les Corts, de la L3.  

− Continuar amb la implantació de nous punts del BICING, amb la millora i ampliació, si 

s'escau, de carrils bici  i unificant els existents quan sigui possible. Ampliació dels 

aparcaments de bicicletes del districte.  

− Estudiar la possible implantació de Zona 30 al districte.  

− Impulsar la fórmula més adient per a la ciutat que permeti allargar el tramvia del Besòs 

i una possible unió de les dues xarxes de tramvia que hi ha actualment.  

− Redacció d’estudis de mobilitat dels diferents barris amb especial atenció als voltants 

dels centres educatius i revisió conjunta amb TMB dels transports públics del districte 

(freqüències de pas, recorreguts, orígens i finals, etc.) amb l’objectiu d’elaborar un pla 

de millora del transport públic del districte.  
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− Demanar l’estudi de la carència de pas dels vianants en els semàfors de l’AV. 

Diagonal per tal de millorar-la.  

− Impulsar l’accessibilitat a les parades de bus amb la instal·lació de les plataformes de 

formigó, i allà on no sigui possible senyalitzar la parada de manera visible.  

− Traslladar a TMB la demanda d’estudi d’un nou recorregut del Nit Bus per Travessera 

de les Corts.  

− Treballar en el marc del Consell Escolar i en col·laboració amb els centres educatius la 

implantació de nous Camins Escolars.  

− Elaborar un mapa d’impacte en el Districte de l’Ordenança de Circulació de 15 de 

setembre de 2007.  

− Elaborar un mapa-guia dels aparcaments del districte, tant públics com privats, de 

residents i de rotació; tot incorporant en la mesura que sigui possible informació sobre 

tarifes i tots aquells que estiguin planificats en un futur.  

− Promoure davant l’autoritat competent l’allargament de la L3 de Zona Universitària fins 

l’Hospital de Sant Joan de deu amb sortida als IES de Les Corts; així com 

l’allargament dels FGC fins l’Hospital de Sant Joan de Déu.  

− Estudiar la viabilitat tècnica del cobriment de la Ronda de Dalt en el seu tram costat 

Llobregat entre els carrers Dr. Joaquim Albarran i carretera d’Esplugues, per tal de 

generar una plataforma d’aparcament pels autocars escolars amb l’objectiu de millorar 

la mobilitat d’aquesta zona.  
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3.5. PAD Sarrià - Sant Gervasi. 

Educació. 

− Potenciar la comissió de treball per a la millora dels entorns escolars.  

− Nous camins escolars als entorns de centres educatius com per exemple: 

- Col·legi de les Concepcionistes al Putget-Farró.  

- Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Nabí a Vallvidrera- Tibidabo-

Les Planes. 

- Col·legi Sagrat Cor a Sarrià. 

 

Persones amb Discapacitats. 

− Elaboració del pla de reserva d’aparcament públic a persones amb mobilitat reduïda. 

− Implantar l’accessibilitat comunicativa als diferents àmbits d’actuació. 

− Completar els programes de millora de l’accessibilitat a la via pública i als equipaments 

públics. 

− Vetllar per obtenir el sol públic per habitatges i/o equipaments per a la promoció de 

l’autonomia personal de les persones amb discapacitats. 

 

Sostenibilitat i Medi Ambient. 

− Potenciar l’ús de la bicicleta. 

- Crear un carril bicicleta al llarg de la Via Augusta. 

- Crear un carril bicicleta als entorns de General Mitre. 

- Desplegar les recomanacions de la Comissió Cívica de la Bicicleta. 

- Generar nous aparcament de bicicletes en els equipaments públics. 

- Promoure el coneixement i respecte dels espais naturals del districte. 

- Promoure els itineraris del pantà com espai de natura i esbarjo. 

- Promoure el Torrent de les Monges com espai verd de passeig i 

convivència. 
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Promoció Econòmica.  

− Potenciar el sector turístic i el coneixement del territori i el comerç a través del bus 

turístic i acords amb Turisme. 

 

MOBILITAT, SEGURETAT I PREVENCIÓ. 

Respecte la mobilitat s’ha de tenir en compte la situació estratègica del Districte ja que 
a més del moviment dels vehicles propis del territori hi ha un vessant important en la 
mobilitat i distribució dels de la resta de la ciutat. Es fa rellevant el foment del transport 
públic, la creació d’aparcaments públics al llarg del territori, la pacificació del trànsit en 
zones de més ús per part de veïns i veïnes i l’adaptació de la ciutat a l’ús creixent de la 
bicicleta per tal de poder abordar aquesta qüestió amb èxit. 

 

Mobilitat. 

− Millorar i ampliar la xarxa de carril bicicleta. 

- Proposta d’un carril bici pel traçat de carrers propers a General Mitre. 

- Proposta d’un carril bici al llarg de la Via Augusta. 

− Incrementar el nombre d’aparcaments de bicicleta. 

− Proposar la implantació de noves Àrees Verdes al districte. 

− Elaborar el Pla de Mobilitat de Collserola. 

− Proposar la realització d’un estudi de mobilitat als centres educatius de nova creació. 

− Impulsar l’Àrea 30 a diferents barris del districte. 

− Elaborar un pla de mobilitat de les zones que tinguin una densitat de circulació més 

elevada o canvis rellevants al seu entorn. 

− Execució de les mesures contemplades en el pla de mobilitat del Tibidabo. 

− Avaluar les possibles alternatives per a implantar el transport escolar col·lectiu. 
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Prevenció. 

− Aplicació de la normativa de civisme i convivència als diferents actes i activitats que es 

realitzin al districte. 

− Desenvolupar el Pla per la Promoció de la Convivència. 

− Donar suport a les entitats que treballen en l’àmbit de la prevenció. 

− Realitzar campanyes de sensibilització, conscienciació i promoció del civisme. 

− Incrementar la informació proactiva i de qualitat en qüestions de mobilitat. 

− Impulsar el transport públic a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes. 

− Facilitar la mobilitat i connectivitat entre barris. 

− Millorar el control d’accés de vehicles privats al carrer Major de Sarrià. 

− Ampliar la xarxa de carrers peatonals. 

− Mantenir i millorar l’espai públic donant protagonisme a les persones. 

 

Seguretat. 

− Potenciar el Consell de Seguretat i Prevenció. 

− Activar les reunions periòdiques de la Taula de Coordinació Policial, Taula de 

Circulació i Taula Administrativa.  

− Potenciar les operacions conjuntes amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.  

− Treballar per evitar els mals usos de la via pública.  

− Col·laborar en els projectes comunitaris i estudiar amb les entitats i associacions dels 

barris els programes d'acció cívica i social.  

− Potenciar la presència de patrulles ciclistes de la Guàrdia Urbana.  

− Donar continuïtat a l’aplicació del pla d’emergències per a neu i gel al barri de 

Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.  
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PARTICIPACIÓ. 

− Potenciar els processos participatius en els temes d’urbanisme.  

 

ESPAI PÚBLIC. 

L’espai públic actua com a vertebrador dels diferents barris tant per a la seva connexió 
entre ells com per ser el punt de trobada exterior de les persones que l’utilitzen i del 
seu potencial ús. Un espai públic que ha de ser entès com la continuació de casa 
nostra. Un espai, conseqüentment, accessible, segur, amable, cívic i adaptat als seus 
possibles diversos usos. Un espai dignificat i amb espais verds que convidi a les 
persones a ser-hi en ell i a ser un referent de la convivència. Un espai públic integrat 
en el seu entorn i que guanyi amb la presència veïnal, del comerç de l’entorn i dels 
usos en lleure de les famílies i entitats. Per tal de poder fer d’aquest objectiu una 
realitat cal actuar en cada un dels sis barris que formen part del districte. 

 

Reurbanitzacions. 

Sarrià. 

 
− Millora de l’Avinguda Vallvidrera (des de plaça Borràs a Vidal i Quadras). 

− Remodelació dels entorns del mercat de Sarrià.  

− Reurbanització i millora de la mobilitat del Carrer Vergós.  

− Obertura i urbanització del carrer Cardenal Sentmenat.  

− Rehabilitació del carrer Major de Sarrià.  

− Reordenació de la Plaça Artós.  

− Remodelació de les escales del carrer Sant Jaume Apòstol.  

− Urbanització del passatge de la Blada. 

− Remodelació de la plaça Romeus. 

− Reurbanització del passatge Bonavista.  

− Reurbanització del carrer Avió Plus Ultra.  

− Millora del carrer Cardenal Vives i Tutó. 
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Sant Gervasi. 

 
− Reurbanització del carrer Camp.  

− Remodelació del carrer Jesús i Maria.  

− Obertura i urbanització del carrer Alcoi.  

 

Bonanova.  

 
− Obertura i urbanització del carrer Josep M. Florensa.  

− Obertura i urbanització del carrer Vendrell.  

− Reurbanització de General Mitre de Balmes a Ganduxer.  

 

Les Tres Torres. 

 
− Reurbanització de General Mitre de Ganduxer a Via Augusta.  

− Millores al carrer Rosario.  

− Millores al carrer Dr. Carulla.  

 

Sant Gervasi-Galvany.  

 
− Reurbanització del carrer Alfons XII.  

− Reurbanització del carrer Oliana.  

− Reurbanització del carrer Rector Ubach. 

− Reurbanització del carrer Calaf. 

− Reurbanització del carrer Modolell.  

− Peatonalització d’un tram del carrer Tuset. 
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El Putget-Farró. 

 
− Reurbanització del carrer Mossèn Giró. 

− Reurbanització del carrer Mare de Déu de Gràcia.  

− Reurbanització del carrer Camps i Fabrés.  

− Reurbanització del carrer de la Torre.  

− Reurbanització del carrer Craywinckel.  

− Reurbanització del carrer Sant Magí. 

− Reurbanització del carrer de la Gleva.  

− Reurbanització del carrer Bertran.  

− Reurbanització del carrer Plató.  

− Reurbanització del carrer Pàdua de General Mitre a República Argentina.  

− Reurbanització del carrer Santjoanistes (entre Saragossa i Balmes).  

− Reurbanització de la Ronda General Mitre de Lesseps a Balmes.  

− Obrir la connectivitat de carrers entre els barris del Putget i el Farró.  

− Reurbanització del carrer Marquès de Santa Anna. 

 

Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.  

 
− Reurbanització dels vials de l’entorn del Tibidabo.  

− Ampliació de la corba Vimetera- Pi i Forcat.  

− Reurbanització del passeig Vimetera fins Solé i Pla.  

− Reurbanització del carrer Torrent del Rovelló.  

− Eixamplament del camí de la Reineta.  

− Arranjament de les escales del Ciureny.  

− Reurbanització del carrer Amarant.  

− Reurbanització de l’avinguda del Rectoret- carrer del Tren.  

− Reurbanització del carrer Lilà entre Presseguer i Via Làctia.  
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− Acabat exterior del casal de barri del Rectoret.  

− Reurbanització del carrer Fonolleda i corba Pelfort.  

− Millores al carrer Actriu Tubau Millores de la plaça la Deixalleria.  

− Urbanització de carrers del polígon de la Budellera..  

− Millora de les escales de comunicació del carrer del Bosc amb la carretera de les 

Aigües.  

− Millores de la plaça de la Font del Mont.  

− Disseny d’un recorregut accessible des de l’estació del funicular fins als serveis públics 

de Vallvidrera.  

− Finalització del carrer dels Reis Catòlics (tram Pedrera). 

 

Aparcaments.  

− Nou aparcament soterrat a la plaça Josep Amat al Putget-Farró.  

− Ordenació i millora de l’aparcament a l’avinguda del Tibidabo.  

− Nou aparcament a la plaça Wagner a Sant Gervasi-Galvany.  

− Aparcament soterrat de motos al carrer Tuset.  

− Millora de l’aparcament de les estacions de Les Planes i el Baixador de Vallvidrera.  

− Construcció d’un aparcament a Alcalde Miralles a la Pedrera de Vallvidrera.  

− Millores en l’aparcament del Tibidabo.  

− Estudi per a la possible ubicació d’un aparcament soterrat a la plaça Pep Ventura de 

Vallvidrera.  

 

Espais Verds.  

− Millores a la plaça Cirici Pellicer.  

− Urbanització dels jardins sobre l’aparcament de Via Augusta amb Cardenal 

Sentmenat. 

− Reurbanització de la superfície de la nova plaça Wagner.  
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− Remodelació del Parc del Putget.  

− Millores a l’espai de Can Sentmenat de Can Caralleu.  

− Obertura del Parc del Torrent de les Monges a Sarrià.  

− Adequació de la plaça de la Tulipa a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.  

− Millora dels usos de la plaça Germans Rubió i Bellver.  

− Manteniment dels Camins i Pistes Forestals a Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes.  

− Reurbanització de la plaça Ventura Gassol.  

− Urbanització de la nova plaça cívica a la Pedrera de Vallvidrera.  

− Nous jardins a Via Augusta-Passeig de la Bonanova.  
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3.6. PAD Gràcia. 

Accessibilitat. 

− Continuar realitzant l’adequació de carrers per fer accessibles les voreres de tots els 

barris del districte vetllant pel compliment de la normativa d’ocupació pública, així com 

prioritzar els criteris d’accessibilitat en l’elecció del mobiliari urbà i els jocs infantils. 

− Promoure i fer difusió de mesures d’accessibilitat i d’eliminació de barreres 

arquitectòniques al conjunt de l’espai públic, els mitjans de transport, els habitatges, 

les comunicacions. En aquest sentit, cal continuar desenvolupant polítiques 

d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, amb el 

condicionament de dependències i facilitant la comunicació per a tothom en les 

activitats públiques. 

− Elaborar el Pla de Reserves Públiques d’Aparcament del districte de Gràcia per a 

persones amb discapacitat. Dissenyarem i portarem a terme un pla d’ubicació de 

reserva per a l’ús dels vehicles que portin persones titulars de targeta d’aparcament 

per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones d’especial interès i en 

farem difusió per al seu òptim aprofitament. 

− Dotar progressivament del mòdul sonor als semàfors per a vianants del districte. 

 

Urbanisme. 

− Finalitzar els grans projectes urbanístics.  

- Plaça Lesseps. Finalització de la reforma de la vialitat i urbanització 

segons els projecte aprovat, amb especial atenció al transport públic a 

superfície. 

- Execució de les actuacions pendents Av. Vallcarca-Farigola  Execució de 

les actuacions garantint la informació sobre els terminis i projectes 

derivats. 

- Remodelació Travessera de Dalt, seguint el projecte treballat amb els 

veïns i veïnes. 
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− Modificar els PGM pendents i noves propostes. 

- Acords per a la Modificació del Pla General als 3 Turons. 

- La Zona 14 del Coll. 

- Impulsar la Revisió del Pla General Metropolità (PGM) de Penitents i 

PEMPRI de la Vila, amb els objectius d’aconseguir d’una banda resoldre 

situacions que el planejament no executat ha plantejat i d’altre obtenir 

possibilitats de sòl públic d’equipaments i habitatge. 

 

Espai públic.  

− Actuar a l’espai públic dels barris de Gràcia, amb la millora de carrers i places, cercant 

millorar la connectivitat i l’ús ciutadà dels carrers i places guanyant espai per les 

persones i zones d’ús cívic i col·lectiu.  

− Les actuacions es dissenyaran amb informació i participació, d’acord amb les realitats 

urbanes de cada un dels barris del Districte: 

- A la Vila de Gràcia, actuacions per fomentar la pacificació dels carrers 

interiors (afrontar, a tall d’exemple, el carrer Santa Rosa, un cop acabades 

les obres del Mercat de la Llibertat, engegar la redefinició de l’espai públic 

de la Plaça Gal·la Placídia, incloent la seva reurbanització, la Plaça del 

Sol o la Plaça del Poble Romaní), la millora dels camins escolars i cívics 

de la Vila i la presentació a la Llei de Barris de la zona Bailèn, Còrsega, 

Travessera, Torrent de l’Olla. 

- A Vallcarca i els Penitents, actuacions de millora d’accessibilitat i la 

remodelació integral de carrers, paral·lela al desenvolupament progressiu 

del final de les obres de Lesseps i de la MPGM Av.Vallcarca-Farigola i al 

cobriment de l’aparcament d’Esteve Terrades com a zona verda. 

- A El Coll, i amb l’impuls de les inversions derivades de l’aprovació de la 

Llei de Barris, actuar especialment sobre els trajectes interiors (escales, 

accessibilitat,...) i la qualitat urbana com, a tall d’exemple, la nova plaça 

Laguna Lanao que serà la cobertura ajardinada del nou aparcament públic 

i mirador del barri. 

- A la Salut, projectar i portar a terme actuacions per millorar la connectivitat 

dins del propi barri i la qualitat dels espais cívics i actuar de forma integral 

en la zona Olot,  Rambla Mercedes, C. Mercedes Larrad i Sant Josep de 
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la Muntanya.  

- A El Camp del Grassot i Gràcia Nova, afrontar part dels carrers del 

triangle Grassot. Iniciar el projecte de remodelació del Passatge Alió i la 

continuació de les actuacions al carrer Grassot i el futur de la plaça de la 

Sedeta. Remodelació de l’Av. Pi i Margall, tot considerant la seva 

mobilitat, en coordinació amb el Districte d’Horta-Guinardó i l’Ajuntament 

de Barcelona, per tal de crear el corredor verd proposat per a la ciutat.  

− Millorar l’espai públic a partir d’actuacions de manteniment urbanístic i de neteja. 

- Instal·lació de paviment antilliscant. 

− Procurar que el disseny dels espais públics es basin en criteris de funcionalitat, facilitat 

del manteniment i participació ciutadana. 

- Prioritzar el disseny i urbanització d’espais especialment destinats per l’ús 

cívic i ciutadà , amb la implantació de mobiliari urbà adequat, jocs infantils, 

espais per l’ús de la gent gran i espais relacionals. 

 

Polítiques ambientals.  

− Continuar amb l’aplicació de mesures de reducció de l’impacte de la contaminació 

lluminosa i acústica a tot el districte, mitjançant mesures com la modernització de 

l’enllumenat viari, l’extensió del paviment sonoreductor i la pacificació del trànsit. 

− Consolidar i dissenyar nous projectes de participació amb els compromisos de 

l’Agenda 21, amb especial èmfasi en la promoció i l’educació ambiental. 

- Camins escolars. 

 

Mobilitat.  

− Fer un estudi de funcionament de les mesures del Pla de Mobilitat implantades, amb la 

participació de tots els agents implicats (veïns i veïnes, comerciants, transport públic, 

distribuïdors,...) amb l’objectiu d’avaluar resultats, abordar els defectes de 

funcionament concrets, reforçar la informació als usuaris i impulsar una segona fase 

d’implantació estudiant la casuística de les motocicletes i bicicletes. Continuar els 

treballs contemplant l’estudi de la concreció d’una macroïlla en el triangle Pi i 

Margall/Travessera de Gràcia/Sardenya.  
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− Apostar per un transport públic que millori la conductivitat i l’accessibilitat amb especial 

èmfasi en els barris del Nord.  

− Donar suport a totes aquelles mesures que suposin la consolidació de la xarxa de 

metro i d’autobusos i la seva ampliació horària de funcionament. 

− Avaluar i traslladar les propostes per la col·locació de marquesines i altres elements a 

les parades de bus i informar sobre la resposta. 

− Ampliar l’oferta alternativa als vehicles contaminants.  

- Creació de carrils bici. 

- Creació de nous aparcaments per a les bicicletes. 

- Nous aparcaments del servei de Bicing. 

− Dur a terme mesures d’impacte per a l’accessibilitat (Actuacions:  Accessibilitat dels 

barris del Nord: escales mecàniques i substitució escales Gòlgota, baranes i voreres 

antilliscants, adequació de guals de les voreres, condicionament de dependències 

públiques i de la comunicació accessible en actes públics). 

− Ampliar l’oferta d’aparcaments soterrats.  

- Nou aparcament als Jardins Menéndez Pelayo. 

- Nou aparcament al c/Neptú. 

- Augmentar l’aparcament de motos a la calçada i posar en marxa 

l’aparcament de motos soterrani a Gran de Gràcia/Santa Rosa. 

− Incloure el barri de la Salut en la programació per la propera fase d’implantació de 

l’Àrea Verda. 

− Seguir impulsant els Camins escolars per donar millors condicions de seguretat i 

mobilitat als nens i nenes en el recorregut cap a l’escola, i en concret treballar: 

- Camins escolars a la Vila de Gràcia. (Ex.Pacificació del carrer Riera de 

Sant Miquel tot considerant la mobilitat, i el camí escolar dels equipaments 

educatius actuals i futurs de la zona). 

- Camí escolar Turó del Cargol. 

- Camí escolar barri del Coll (Llei de Barris). 

− Augmentar als trams de carrer que es considerin insegurs elements que ajudin a la 

seguretat viària, com són la col·locació de miralls en cruïlles amb poca visibilitat, 

fixació de bandes reductores, inscripcions a la calçada, etc. 
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3.7. PAD Horta-Guinardó 

PROJECTES URBANÍSTICS D’INTERÈS DE CIUTAT.  

− Aprovar definitivament i desenvolupar PMU:  

- Teixonera 1.  

- Teixonera 2.  

- La Clota conservació. 

- La Clota remodelació. 

- Ciutadella.  

- Traslladar el Mercat de la Vall d’Hebron a la Llosa i incorporar una altra 

activitat comercial.  

- Construir nous equipaments de proximitat i altres serveis a la mateixa 

Llosa.  

− Fer el seguiment del projecte de passeig de les Aigües, per tal de garantir un millor 

accés a peu i en bicicleta al parc de Collserola.  

− Estudiar les possibilitats de futur de la zona de Sant Llàtzer.  

− Finalitzar el planejament del parc dels Tres Turons.  

− Finalitzar la connexió de Teodor Llorente i passeig de Maragall, i les urbanitzacions 

que se’n deriven.  

− Iniciar la construcció del conjunt d’equipaments de l’illa del mercat començant per 

l’aparcament, el CAP i el Mercat del Guinardó.  

− Impulsar l’enderroc del viaducte de la ronda del Guinardó per tal de recuperar aquest 

espai i fer-lo més amable i transitable per a les persones.  

− Estudiar el projecte de remodelació de Pi i Margall.  

− Actualitzar la previsió d’equipaments de l’illa de Torrent d’en Melis.  

− Impulsar la revisió dels PERI del Carmel i la Teixonera, per tal de guanyar espais 

verds, millorar l’espai públic i l’accessibilitat.  

− Fer l’estudi per la reordenació del trànsit i la remodelació urbana de la rambla del 

Carmel, per tal de millorar la connexió dins del barri, suprimint les barreres actuals, 

pacificant el trànsit i ampliant les zones verdes i les destinades a vianants.  

− Fer el projecte de remodelació de l’avinguda de l’Estatut.  
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− Iniciar el PMU de la Font Baliarda.  

− Revisar planejament a l’entorn de Llobregós i Granollers amb el passeig de Maragall 

dins l’àmbit dels PERI del Carmel. 

 

APARCAMENTS. 

− Construir un aparcament al carrer de Thous. 

− Construir un aparcament a la plaça de Salvador Allende. 

− Construir un aparcament a la UA3 del Mercat del Guinardó. 

− Construir un aparcament al carrer d’Arenys. 

− Regular l’aparcament a Vista Park, a l’accés del Parc Güell i estudi d’un possible 

aparcament subterrani. 

− Estudiar la possible construcció d’un aparcament a Bernat Bransi (Rancho). 

− Estudiar possible ubicació d’un aparcament a Can Baró. 

− Concretar la possibilitat de l’aparcament subterrani a Can Cortada. 

− Construir un aparcament a Camí Vell del Coll. 

− Construir aparcament a Porto-Lisboa. 

− Estudiar possible aparcament a l’antiga Cinematografia Marín (Renaixença-Villar). 

− Estudiar la possibilitat d’impulsar algun aparcament a la Font d’en Fargues. 
 

PERSONES AMB DISCAPACITAT. 

− Seguir treballant des del Consell de Persones amb Discapacitat per tal d’anar eliminant 

totes les barreres arquitectòniques i socials del nostre districte, tant a la via pública 

com als equipaments. Donar suport a mesures que afavoreixin l’accessibilitat als 

comerços.  

− Treballar per garantir la plena accessibilitat del transport públic.  

− Ampliar el nombre de semàfors adaptats per a les persones invidents.  

− Treballar per tal que totes les persones invidents disposin del comandament automàtic 

de control dels semàfors.  
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− Preveure actuacions urbanístiques d’accessibilitat que permetin aplicar al Pla de 

parades d’autobús. 
 

CONNEXIÓ, MOBILITAT I ACCESSIBILITAT ALS BARRIS. 

− Estendre les zones 30 a tots els llocs del districte on sigui possible, excloent-hi les vies 

bàsiques preferents i les zones de prioritat per als vianants.  

− Estendre espais per a vianants i itineraris per anar a peu i camins escolars.  

− Avançar en la reducció del soroll ocasionat pel trànsit. En aquells llocs on es consideri 

oportú avançarem en la implementació d’asfalt sonoreductor. En el cas de la Ronda de 

Dalt estudiarem les millors solucions possibles per reduir el soroll amb les entitats de 

l’entorn, tenint en compte els aspectes tècnics i el cost econòmic de les inversions.  

− Fer un seguiment des del disseny urbanístic i el manteniment per tal de millorar 

l’accessibilitat de l’espai públic i fer carrers i places amables i segurs (mobiliari urbà, 

enllumenat...).  

− Crear una xarxa de carrils bici segregats que permeti unir alguns dels barris del 

districte i amb la resta de la ciutat. Alguns carrers on es podria fer possible serien 

passeig de la Vall d’Hebron, Tajo, Lisboa, Ronda del Guinardó, Pi i Margall...  

− Augmentar el nombre d’aparcaments de bicicletes al districte, especialment en els 

equipaments municipals, centres d’ensenyament...  

− Crear parades de Bicing al districte, començant pel Baix Guinardó, Guinardó i passeig 

de Maragall.  

− En alguns llocs del districte, estudiar la possibilitat d’implantar l’Àrea Verda com a 

mesura dissuasòria de l’ús del cotxe privat i prioritzar, alhora, l’aparcament de veïns i 

veïnes, especialment en zones molt properes a grans equipaments (Montbau, Sant 

Genís, Guinardó...).  

− Estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de bus de barri i connectar diferents 

equipaments.  

− Implantar aparcaments per a motos a la calçada en carrers de voreres estretes.  

− Garantir per part de la Generalitat una informació acurada de l’evolució de les obres 

del metro en marxa al districte.  

− Finalitzar l’estudi de la mobilitat del barri del Guinardó i sotmetre’l a debat públic.  
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− Estudiar propostes de millora d’accessibilitat per creuar caminant la Ronda de Dalt.  

− Estudiar en cada cas les millors solucions per a la pacificació del trànsit i la disminució 

de velocitat (passos vianants elevats, bandes, senyalitzacions...).  

− Impulsar amb TMB un estudi a fons per tal de garantir les millores del servei públic de 

transport als nostres barris. Cal prioritzar també aquells barris que no disposen de 

servei de metro.  

− Avançar en la implementació d’escales mecàniques i ascensors en els carrers del 

districte de més pendent que ho requereixin. 

 

URBANITZACIONS, MANTENIMENT I ESPAI PÚBLIC. 

BAIX GUINARDÓ. 
− Reurbanitzar el parc del Príncep de Girona. 

− Instal·lar semàfor a Sardenya-Encarnació. 

− Instal·lar semàfor a Marina-Taxdirt. 

− Instal·lar semàfor a Padilla-Rosalia de Castro. 

− Continuar amb les accions de millora del Túnel de la Rovira. 

− Avançar en la millora de voreres al barri. 
 
GUINARDÓ. 

− Construir escales mecàniques a Telègraf (entre Varsòvia i Doctor Cadevall). 

− Estudiar la construcció de possibles noves escales mecàniques. 

− Urbanitzar la rambla de la Muntanya. 

− Reurbanitzar els jardins de Frederica Montseny i plaça de Salvador Riera amb la 

remodelació del Mas Guinardó. 

− Arranjar el carrer de Varsòvia. 

− Fer seguiment urbanització de la plaça de Maragall. 

− Urbanitzar parterres del carrer del Mas Casanovas (Ronda del Guinardó damunt 

l’hospital). 

− Estudiar mancances del clavegueram al barri. 

− Estudiar possible urbanització de carrers i places del barri (Pare Roldós, Vinyals, La 
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Bisbal, passatge Garcini...). 

− Fer seguiment de l’accessibilitat de les obres dutes a terme a Mare de Déu de 

Montserrat. 

− Estudiar la millora de l’arbrat al barri. 
 
CAN BARÓ. 

− Dur a terme 2a Fase de Mare Déu de Montserrat. 

− Fer la coberta-mirador de l’aparcament de la Font Castellana. 

− Fer actuació als interiors de Raimon Casellas. 

− Estudiar la connexió del carrer de Joan Cortada amb Josep Yxart. 

− Fer el seguiment de la urbanització nova de la plaça de Sanllehy. 

− Estudiar la remodelació de la plaça Vista Park. 

− Estudiar la reurbanització de carrers del barri com Polònia, avinguda de Can Baró, 

plaça de Torre Dulac... 

 
CARMEL. 

− Fer la urbanització de la 2a fase de Mare de Déu del Coll (Lorda – Fastenrath). 

− Fer al 2a fase de l’Eix Fastenrath (Calderón de la Barca-Hortal). 

− Fer la 4a fase de l’Eix Fastenrath (Llobregós-Hortal). 

− Urbanitzar la plaça Salvador Allende pel nou aparcament i els seus entorns. 

− Estudiar millores al carrer de Gran Vista. 

− Continuar amb la implementació d’escales mecàniques al barri per millorar 

l’accessibilitat. 

− Fer seguiment de les urbanitzacions de les obres de la Línia 5 del metro a Pastrana i 

Batet. 

− Urbanitzar la plaça del Carmel i l’entorn. 

− Urbanitzar el carrer Murtra entre Llobregós i Sigüenza. 

− Urbanitzar el camí de Can Xirot (accés al camp de futbol). 

− Reurbanitzar l’entorn de la plaça Pastrana. 

− Finalitzar l’obertura i reurbanitzar el carrer Llobregós. 
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− Reurbanitzar el carrer Pantà de Tremp entre Llobregós i Coll i Alentorn. 

− Reurbanitzar el passatge Passerell. 

− Millorar l’accessibilitat d’Alguer per accedir a la biblioteca. 

− Instal·lar un semàfor a Santuari-Gran Vista. 

− Establir mecanismes per a l’arranjament de mitgeres d’edificis. 

 
HORTA. 

− Fer l’estudi de la reurbanització i possibles canvis a zones de vianants de la zona vella 

d’Horta i dur a terme algunes de les fases. 

− Reurbanitzar la plaça d’Eivissa. 

− Connectar la baixada de la Plana amb Tajo pel trànsit. 

− Remodelar el parc de la Unitat. 

− Fer ascensor a Lisboa amb rambla del Carmel. 

− Estudiar connexió d’Eduard Toda amb Torrent de Can Mariner. 

− Seguir impulsant mesures de conservació al carrer d’Aiguafreda. 

− Vetllar per la conservació de la Torre del Moro. 

− Instal·lar un semàfor davant el CAP d’Horta. 

− Estudiar l’obertura de Palafox. 
 
MONTBAU. 

− Urbanitzar el Pla de Montbau. 

− Seguir amb el procés de substitució del paviment de les voreres allà on sigui més 

prioritari. 

− Ubicar horts urbans a l’entorn del CEIP Baloo. 
 
SANT GENÍS. 

− Urbanitzar l’avinguda del Jordà. 

− Iniciar les gestions per adquirir un solar per a la construcció d’un casal de gent gran. 

− Fer el projecte d’obertura i urbanització dels vials a l’entorn del carrer del Lledoner i del 

mateix carrer. 

− Dur a terme la 2a fase del mur de Cànoves. 
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− Millorar el parc infantil del carrer d’Idumea. 

− Urbanitzar l’espai de les escales entre l’avinguda de Jordà i Idumea. 

− Avançar en el pla especial de Sant Genís per delimitar els espais públics i solucionar 

els problemes d’accessibilitat. 

− Regularitzar la situació del solar d’aparcament improvisat a l’avinguda de Jordà, sota 

Perea. 

− Millorar les condicions d’accés al CEIP Mare Déu de Montserrat. 

 
TEIXONERA. 

− Urbanitzar les cruïlles Santa Rosalia-Castellbisbal. 

− Urbanitzar les cruïlles Santa Rosalia-Besòs. 

− Arranjar els jardins de Santa Rosalia. 

− Fer el seguiment de les urbanitzacions L-5 plaça d’Isop i plaça de la Teixonera-Sant 

Crispí. 

− Fer la 3a fase de l’Eix Fastenrath (Llobregós-Sant Crispí). 

− Urbanitzar la coberta de l’aparcament del carrer d’Arenys. 

− Fer l’arranjament i la millora de talussos de l’espai de Josep Sangenís carrer dels 

Cortada i entorns. 

− Construir escales mecàniques entre Arenys i Fastenrath. 
 
FONT DEL GOS. 

− Millorar el paviment del Torrent de cal Notari. 

− Urbanitzar Germans Desvalls. 

− Dur a terme millores de l’enllumenat al barri. 

− Remodelar el parc de les Cotxeres per fer-lo més adaptat als nens i les nenes. 
 
FONT D’EN FARGUES. 

− Urbanitzar el carrer Alt de Pedrell. 

− Urbanitzar Arc Iris a l’entorn de l’escola. 

− Estudiar la viabilitat de l’aparcament a la plaça de la Font d’en Fargas i la remodelació 

de la plaça. 

− Estudiar possibles escales mecàniques a Davallada de Gallecs i la plaça de Font de la 
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Mulassa. 

− Estudiar un pla de millora de voreres i espais al barri. 
 
VALL D’HEBRON. 

− Urbanitzar el carrer de Can Travi. 

− Fer el projecte d’urbanització i enjardinament dels entorns de Can Marcet un cop acabi 

l’edifici del Patronat de Valldaura. 

− Fer un nou vial des de la Meiland fins a Can Cortada. 

− Instal·lar un semàfor a Jorge Manrique-Ventura Rodríguez. 

− Dur a terme millores en el manteniment dels paviments dels espais interiors (Isadora 

Duncan). 
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3.8. PAD Nou Barris. 

PRESENTACIÓ. 

El cobriment d’una part important de la Ronda de Dalt, el nou Pont del Congost, els 

treballs de perllongació de la L3 del Metro de Canyelles que arribarà a Trinitat Nova 

han estat un salt per la millora de la comunicació dels nostres barris, un repte pel qual 

continuarem treballant incrementant el transport públic allà on encara hi ha més 

dificultats de comunicació, fent accessibles les seves instal·lacions amb nous 

ascensors, plataformes, etc. Aquestes millores de comunicació i accessibilitat les 

portarem a tots els racons dels barris eliminant les barreres  i espais inaccessibles més 

propers als ciutadans amb la continuació de la urbanització dels espais interiors a la 

Guineueta, Canyelles, Ciutat Meridiana, etc.  
 

Educació. 

− Impulsar la realització de Camins escolars del Districte, continuant el treball iniciat al 

CEIP Prosperitat, i donant suport a altres propostes existents.  

 

Esports. 

− Ampliació de Carril Bici i d’aparcaments de bicicletes. 

−  Posar en marxa campanyes de promoció de l'Esport.  

- Ampliar els programes de Caminades adreçats a Gent Gran  

- Realitzar accions per potenciar l’ús habitual de la bicicleta.  
 

Gent gran. 

− Tenir en compte les necessitats de la mobilitat de les persones grans en el disseny i 

les actuacions de millora dels espais públics: accessibilitat, mobiliari urbà, etc. 

especialment a les zones de parcs, passeigs, places.  
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Persones amb discapacitats. 

− Realització i aplicació del Pla de Reserves Públiques d’Aparcament per a Persones 

amb Discapacitat al districte de Nou Barris. 

− Treballar per un districte accessible, amb accions encaminades a la supressió de 

barreres arquitectòniques.  

 

Infància. 

− Impulsar el desenvolupament d’accions concretes en el marc del projecte europeu “La 

ciutat dels Nens”. 

 

PREVENCIÓ I SEGURETAT.  

− Incrementar la càrrega sobre aspectes de convivència en els programes d’educació 

cívica i viària a les escoles, en què participa la Guàrdia Urbana, en especial als barris 

amb un percentatge important de nou vinguts.  

− Afavorir la mobilitat dels vianants, en concret els col·lectius d’especial atenció com ara 

menors i gent gran, en els itineraris d’ús específic com ara accessos a escoles i/o 

parcs, i en zones de vianants i de prioritat invertida.  

 

Xarxa d’equipaments. 

− Continuar invertint en la reforma i millora de la xarxa d’escoles públiques del nostre 

districte: 

- Promoure l’adequació dels accessos i entorns dels centres escolars a les 

necessitats existents.  
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Espai públic, urbanisme i actuacions als barris. 

− Farem noves urbanitzacions de carrers, jardins, places i interiors amb un urbanisme de 

qualitat estès a cada racó, facilitador de la connexió dels diferents barris, integrador i 

sense barreres. Dissenyat tenint en compte la diversitat dels seus usos, la convivència, 

la diversitat cultural i l’accent i la mirada dels diferents col·lectius; un urbanisme a la 

mida de la gent.  

 

ACTUACIONS GENERALS. 

− Actuacions de millora, manteniment i grans reparacions d’espais urbans, carrers i 

renovació de mobiliari urbà.  

− Millora de la comunicació en el procés d’execució de les obres en l’enton més 

immediat que hi estigui afectat.  

− Incorporar mesures correctores per minimitzar l’impacte de les obres en l’entorn més 

immediat.  

− Vetllar per l’acompliment dels criteris d’accessibilitat en tots els projectes d’obres. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE CANYELLES. 

− Continuar amb la urbanització dels espais interiors dels sectors 2 i 3 i treballar per la 

continuïtat de les fases fins completar la resta de la urbanització. 

− Aparcament municipal soterrat al carrer Artesania. 

− Urbanització superfície aparcament. 

− Fer estudi  tècnic i valoració de la depressió de la Ronda Guineueta Vella 16-30 per 

intervencions futures al barri. 

− Millorar l’entrada al barri donant visibilitat dels jardins i la serra de Collserola a l’alçada 

de la Clínica Stauros. 
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ACTUACIONS AL BARRI DE CAN PEGUERA. 

− Nou ascensor per millorar accessibilitat al c/Vilaseca-Ribelles. 

− Implantació del Pla de mobilitat del barri (Zona 30). 

− Dissenyar conjuntament amb els veïns i les entitats mesures de civisme per garantir la 

bona utilització de l’espai comú. 

− Manteniment i millores als carrers del barri. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE CIUTAT MERIDIANA. 

− Continuació de les urbanitzacions dels espais interiors del barri. 

− Millores a la Pl. Pedraforca i nova urbanització de la Pl. Verda (centre cívic). 

− Millores d’accessibilitat al barri: 

- A la zona Revilux amb la implantació d’un ascensor. 

- Als equipaments educatius (CEIP Elisenda de Montcada i Escola bressol 

La Muntanya). 

− Desenvolupament dels projectes aprovats a la Llei de barris de Torre Baró - Ciutat 

Meridiana 2006-2010 com: 

- Supressió de barreres arquitectòniques a l’espai públic. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE GUINEUETA. 

− Continuació de la remodelació dels interiors del barri (del c/Guineueta fins Pl. Karl 

Marx). 

− Urbanització de la superfície de l’aparcament del Pg Fabra i Puig. 

− Urbanització dels interiors de Fabra i Puig / Valldaura. 

− Estudi de noves ubicacions d’aparcaments soterranis al barri. 
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ACTUACIONS AL BARRI DE PORTA. 

− Aparcament soterrat al c/Alcúdia. 

− Urbanitzacions de la Pl. Alcúdia i els carrers c/Alcúdia entre Deià i Valldemossa, c/Deià 

entre Escultor Ordoñez i Pg. Verdum, c/Valldemossa entre Pg. Verdum i c/La Selva, 

c/Felanitx. 

− Urbanització del c/Torrent de Can Piquer. 

− Urbanització jardí Alella/Santanyí. 

− Estudiar la implantació d’un aparcament soterrani al Pg. Palma de Mallorca. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE PROSPERITAT. 

− Millores Pl. Àngel Pestanya. 

− Realització del Pla de mobilitat al barri per a continuar amb la urbanització de carrers. 

− Continuïtat de l’ARI de Prosperitat amb l’ampliació a tot el barri. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE ROQUETES. 

− Nou ascensor al carrer Alcántara. 

− Urbanització c/Camí Vell de la Pedrera. 

− Desenvolupament dels projectes aprovats a la Llei de barris de Roquetes com: 

- Millores al Parc Pla de Fornells per facilitar accessos als equipaments 

educatius, l’Ateneu.  

- Popular, la nova parada de metro i la Pl. de les Roquetes. 

- Urbanització del carrer Artesania (des de Via Favència al c/Pla de 

Fornells). 

− Iniciar el desenvolupament de l’Àrea de nova Centralitat a la part baixa del barri amb 

l’estudi d’implantació d’un aparcament soterrat i la construcció d’habitatge protegit.  

− Nou planejament a la part alta (c/Alcántara) per aconseguir zona d’equipament.  
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− Realitzar els estudis tècnics necessaris per continuar el semicobriment de la Ronda de 

Dalt als barris de Roquetes i Verdum.  

 

ACTUACIONS AL BARRI DE TORRE BARÓ.  

− Finalització de la biblioteca de la Zona Nord i urbanització del sector. 

− Iniciar el desenvolupament del projecte del  Camí de Ronda. 

− Recuperar el projecte del Parc Central de Torre Baró i estudiar millores per apropar i 

donar continuïtat a la serra de Collserola. 

− Desenvolupament dels projectes aprovats a la Llei de barris: 

- Urbanització del carrer Escolapi Càncer. 

- Desenvolupament del nou espai públic al Campillo de la Virgen. 

− Millores viàries diverses (C/ Castellví). 

− Continuació de la gestió del PERI de Torre Baró. 

− Arranjament mur c/ Argensola i Escolapi Càncer. 

− Estudi d’implantació d’un Bus de Barri. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE TRINITAT NOVA.  

− Continuar amb la urbanització de les illes interiors del barri no afectades per la 

remodelació (microurbanisme). 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE TURÓ DE LA PEIRA. 

− Nou ascensor al C/Amilcar a Pl. Peñalara. 

− Urbanització c/Vall d’Ordesa fins el Pg. de Fabra i Puig. 

− Urbanització de Cadí, Travau i Teide fins el c/Cadí. 

− Urbanització Pl. Olof Palme i arranjament al tram c/Beret/Vilaseca. 

− Millores Pl. Peñalara (marquesina). 

− Implantació carril bus a Pg Fabra i Puig (per sobre de Virrrei Amat). 
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ACTUACIONS AL BARRI DE VALLBONA. 

− Iniciar el planejament del PERI de Vallbona. 

− Dotar de transport públic la part alta del barri. 

− Urbanitzacions del carrer Pujalt i millores de manteniment als carrers de la part alta del 

barri i estudi de mesures de pacificació del trànsit. 

− Urbanització de la placeta del carrer Oristà i instal.lació de jocs infantils. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE VERDUN. 

− Realitzar els estudis tècnics necessaris per continuar el semi-cobriment de la Ronda 

de Dalt al seu pas per Verdum-Roquetes. 

− Urbanització dels carrers Joan Riera, Pare Rodés i Casals i Cuberó. 

− Urbanitzacions entorns dels habitatges del Governador. 

− Actuacions de manteniment a diferents carrers i millores a la Via Júlia. 

 

ACTUACIONS AL BARRI DE VILAPICINA-TORRE LLOBETA.  

− Continuar amb les urbanitzacions dels espais interiors del barri ( c/Pontons). 

− Urbanització i ajardinament UA·3 de Vilapicina (Pstg Pitàgores/Duero). 

− Urbanització c/Vèlia (del carrer Escòcia a Riera d’Horta). 

− Urbanització Francesc Bolós (II Fase). 

− Construcció dels diferents equipaments i actuacions de competència municipal a l’Illa 

d’equipaments de Cotxeres Borbó: 

- Urbanització de la superfície. 

- Aparcament soterrani. 

 

Medi Ambient i Mobilitat. 

− Urbanitzarem i recuperarem d’espais verds als interiors dels barris. També millorarem 

els parcs i jardins ja existents.  
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− Amb la millora de la xarxa d’autobusos i amb l’ampliació de l’actual Xarxa de metro, 

facilitant l’accessibilitat i ampliant i millorant freqüències i horaris de servei.  

− Treballarem per la pacificació del trànsit amb l’extensió de les zones 30 allà on sigui 

possible, potenciant l’ús de la bicicleta, donant prioritat als vianants, i continuant amb 

la política de construcció d’aparcaments municipals subterranis. 

 

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT. 

− Protegir els espais lliures i la biodiversitat:  

- Impulsar paràmetres mediambientals i sostenibles dins el nou PERI de 

Vallbona, respectant les seves característiques paisatgístiques. 

- Treballar per apropar el Districte a Collserola potenciant el seu ús lúdic 

d’una manera sostenible. 

− Ampliar el verd urbà. Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de 

qualitat:  

- Anar ampliant la xarxa de corredors d’enllaç i espais verd d’acord amb 

l’Estudi previ de les Àrees verdes i espais lliures de Nou Barris.  

− Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable:  

- Avaluar les dades de contaminació atmosfèrica i de la qualitat de l’aire envers 

als paràmetres màxims fixats a la normativa.  

- Seguir disminuint la contaminació acústica mitjançant l’adopció de mesures 

correctores adients.  

− Preservar els recursos naturals i promoure l’ús de renovables:  

- Reconèixer els projectes que assoleixin objectius pioners d’eficiència, estalvi o 

implantació d’energies renovables al territori de Nou Barris. 
 

MOBILITAT. 

− Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor:  

- Fer partícip al Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat en el procés de redacció 

del Pla de Mobilitat de Districte vetllant per l’acompliment de paràmetres de 

sostenibilitat dels usos i d’accessibilitat per a tots els usuaris i fent-ne la seva 

difusió. 
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- Potenciar i replantejar la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura a Nou 

Barris. 

- Seguiment i control del Pla Congost i l’AVE al seu pas per Vallbona. 

− Elaboració del Pla del Transport Públic del Districte com a eina d’estudi per a millorar 

els recorreguts i freqüències. 

− Actualitzar els plans de mobilitat als barris amb l’estudi de mesures de pacificació del 

trànsit allà on sigui necessari. 

− Impulsar la construcció de la nova estació de Metro de Virrei Amat per connexió LIV i V 

i millores d’accessibilitat de l’actual estació de Virrei Amat. 

− Dotar de transport públic la part alta del barri de Vallbona. 

− Estudi d’implantació d’una línia de Bus del Barri a Torre Baró. 

− Consolidar i normalitzar l’ús de les zones 30 ja implantades i ampliació a d’altres barris 

del districte. 

− Ampliar les zones de càrrega i descàrrega, l’aparcament de motos i la instal·lació 

d’aparcaments per a bicicletes. 

− Implantació del servei de Bicing al districte de Nou Barris. 

− Elaboració del Pla d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda als 

equipaments públics. 

− Continuïtat de la construcció d’aparcaments públics soterrats per millorar la mobilitat 

als barris. 

 

Comerç, promoció econòmica i innovació. 

− Considerar l’impacte i les necessitats del comerç en les reformes urbanístiques:  

- Analitzar la viabilitat de les propostes de les associacions de Comerciants 

referides a millores urbanístiques, de senyalització, d’adequació del mobiliari 

urbà,  d’aparcaments, de transport i mobilitat, de càrrega i descàrrega etc.  

per afavorir la dinamització i la promoció del comerç.  

- Analitzar la viabilitat de les propostes de les Associacions de Comerciants per 

fomentar l’ús i els aparcaments per a bicicletes (bicing) a les zones del 

Districte on sigui possible, com ara els eixos comercials.  
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- Impulsar la participació de les Associacions de Comerciants, juntament amb les 

de Veïns, en la definició i disseny dels projectes urbanístic del Districte, tant 

en zones concretes com d’abast més global.  

- Tenir en compte la previsió de locals comercials en les actuacions 

urbanístiques, especialment en les intervencions integrals als barris d’actuació 

prioritària.  
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3.9. PAD Sant Andreu. 

Bon Pastor: el futur ja es aquí. 

No menys important que totes aquestes transformacions és l’arribada del metro al Bon 
Pastor. Després de molts anys de lluites i reivindicacions, la línia 9 de metro farà 
possible la connexió ràpida i el transport públic, del barri amb el conjunt de la ciutat de 
Barcelona i amb els municipis veïns de Santa Coloma de Gramenet i Badalona. 

 

La Sagrera: centralitat equilibrada. 

En aquest context, el present i el futur immediat del barri de La Sagrera el situen a 
l’epicentre de la transformació. Es tracta de l’arribada del Tren d’Alta Velocitat que en 
aquest barri comporta un projecte de transformació i desenvolupament urbanístic 
important per Barcelona i cabdal pel conjunt de la regió Metropolitana pel que suposa 
des del punt de vista de les infraestructures del transport. 
 
S’ha treballat i es continuarà treballant en la preparació del territori consolidat per 
afrontar els efectes de la gran transformació que s’ha de produir a l’entorn del projecte 
de construcció de l’estació intermodal de la Sagrera.  

 

La Sagrera experimentarà un gran impuls de transformació urbanística i de 
revitalització econòmica i d’activitats que suposaran el desenvolupament de tot l’entorn 
de la nova estació intermodal de l’AVE (línies 4 i 9 de metro, rodalies, autobusos 
urbans i interurbans i trens de gran recorregut). També amb la incorporació 
d’importants millores d’accessibilitat (intercanviador de transports de la Meridiana) i de 
dotacions residencials, terciàries, d’equipaments i d’espais lliures que acompanyen 
l’operació. 

 

Baró de Viver: presència i protagonisme. 

Aquest mandat serà un dels temps més suggerents i engrescadors per aquest barri. 
D’una banda, la seva imbricació en la ciutat amb la remodelació del passeig de Santa 
Coloma, l’establiment de  les bases i l’inici de les infraestructures que permetran la 
connectivitat amb el barri de Sant Andreu i, per tant, la creació d’un continu urbà amb 
la resta del Districte. D’altra banda es treballarà en la consecució d’una gran àrea 
educativa i formativa a l’eix de Ferran Junoy. Tot això amb nous equipaments cívics i 
de promoció social i d’un esforç d’habitatge protegit i dotacional que atraurà nova 
població. 
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Navas: nous serveis i equipaments per a un barri modern. 

Es continuaran fent les intervencions, importants no tant pel seu abast com per la 
incidència en la vida quotidiana de veïns i veïnes, de manteniment i millora de les 
infraestructures i espai urbà. La renovació integral de l’enllumenat públic en un sector 
molt important del barri, la semaforització d’algunes cruïlles perilloses, i l’estesa de 
paviment sonorreductor a molts carrers, han suposat guanyar en tranquil·litat, 
comoditat i seguretat en indrets concrets del barri. Cal seguir en aquesta línia i 
programar inversions com aquestes en aquells espais que ho requereixin. 

 

Trinitat Vella: l’oportunitat del Pla de Barris. 

L’acció de govern dels darrers quatre anys ha anat molt en la línia del programat per a 
altres barris de la ciutat  peatoanalitzant-los o pacificant el trànsit. 
 
Una referència especial requereix la qüestió de l’aparcament. La gran concentració de 
vehicles i el reduït espai públic fan necessari plantejar la construcció d’algun 
aparcament soterrani que doni solució a aquest problema com el que es farà al carrer 
de Galícia.  
 
Aquest mandat significarà la millora integral de carrers com el de Mireia i d’altres, així 
com la millora de la comunicabilitat interna amb la construcció d’escales mecàniques. 
Es recuperaran, pel seu ús cívic, espais valuosos pel barri i la ciutat com el Parc de la 
Trinitat per aconseguir uns espais públics de qualitat i evitar possibles mals usos en 
aquests. 

 

El Congrés i els Indians: la ciutat singular 

El seu origen el situen però davant dos reptes que estem afrontant en part: d’una 
banda la manca d’aparcaments als edificis i per tant el dèficit d’espai estacionament a 
la via pública i pel que s’han dotat construït en els darrers temps.  
 
El cas del sector dels Indians, és força diferent. El seu entramat de carrers estrets i 
sobretot la voluntat de la gent que hi viu el fan a totes llums mereixedors d’una 
consideració especial. En aquests sentit les especificitats que comentàvem per la part 
estrictament de les Vivendes del Congrés no són tan accentuades. Cal seguir 
prioritzant quins són els carrers d’aquest sector que requereixen d’intervencions siguin 
de pacificació del trànsit sigui de peatonalització. 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES. 

Sostenibilitat. 

La pacificació dels nostres carrers és un aspecte necessari per augmentar la qualitat 
de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes però també imprescindible per eliminar 
emissions de gasos i sorolls.  Es potenciarà el transport públic amb la millora de les 
freqüències i amb la posada en marxa de més línies de metro, l’ús de la bicicleta i la 
creació de més places d’aparcament soterrani.  Per últim, es continuarà amb la 
progressiva implantació del paviment sonorreductor als principals carrers del Districte i 
s’estudiarà la col·locació de pantalles acústiques. 
 

EL MEDI URBÀ. 

− Millora en les infraestructures de comunicació. 

- Desenvolupament de les grans infraestructures de comunicació del Pla 

Sant Andreu-Sagrera, amb l’arribada de la línia 9 del metro i dels vials 

segrestats per a vehicles. 

- Estudi per a una nova pacificació de l’av. Meridiana. 

- Construcció de la nova estació de Sant Andreu Comtal amb criteris 

d’accessibilitat i coberta. 

− Millora de la sostenibilitat: Sistemes de pantalles acústiques a Baró de Viver i 

Trinitat Vella. 

− Millora de la mobilitat: 

- Pacificació del trànsit amb la zona 30. 

- Elaboració de Plans de mobilitat. 

- Proposta d’un pla d’aparcaments específic per aquest mandat. 

- Aplicació de mesures físiques per a reduir la velocitat rodada en alguns 

carrers del districte. 

- Avaluar noves ofertes de servei de bus de barri al Districte. 

- Elaborar un mapa d’indrets adequats per a la instal·lació de marquesines. 

− Aconseguir accessibilitat total al Districte: 

- Seguiment i finalització del Pla d’accessibilitat del Districte. 

- Incentivació i informació de les millores d’accessibilitat en l’àmbit privat  i 

en els establiments comercials. 

- Instal·lació d’escales mecàniques als carrers de Vinya Llarga i Almassora 
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al barri de Trinitat Vella. 

- Vetllar per l’adaptació de tots els tipus de transport públic a les persones 

amb discapacitats. 

- Avançar en l’adaptació de les parades d’autobús eliminant el desnivell de 

la vorera i omplint els escocells dels arbres. 

− Promoció de la bicicleta com a transport individual: 

- Implantació del transport públic individual, bicing, a tots els barris del 

districte. 

- Ampliació de les places d’aparcament per a bicicletes de particulars. 

- Ampliar la xarxa de carril bici, de manera que es connectin tots els barris 

entre ells i el districte amb la resta de la ciutat.  
 

BON PASTOR. 

− Millora de l’espai públic. 

- Reurbanització del carrer  del Barri Vermell. 

- Urbanització dels entorns de les Cases Barates. 

- Desenvolupament urbanístic del Torrent de l’Estadella. 

- Reurbanització del carrer d’August Cesar Sandino. 

− Pacificació gradual del trànsit. 

− Construcció d’un aparcament soterrani al mercat del Bon Pastor. 

 

LA SAGRERA. 

− Millora de l’espai públic. 

 

- Reurbanització del carrer de Garcilaso, entre Concepció Arenal i av. 

Meridiana. 

- Reurbanització del carrer de Costa Rica. 

- Obertura del carrer Garcilaso entre Meridiana i Sagrera. 

- Urbanització dels jardins de Ciutat d’Elx i entorns. 

− Pacificació del trànsit. 
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- Adequació com a zona de vianants de diversos carrers del nucli antic de 

La Sagrera, com els carrers de Monlau i Mossen Juliana. 

- Impulsar la construcció d’un aparcament a l’entorn de l’estació de l’AVE. 

- Construcció d’un aparcament al carrer d’Hondures. 
 

BARÓ DE VIVER. 

− Millora de l’espai públic. 

- Reurbanització de la plaça del Baró de Viver. 

- Reurbanització del passeig de Santa Coloma. 

- Reurbanització accés al Metro. 

- Col·locació de pantalles acústiques al pg. de Santa Coloma. 

- Promoure que es posi el nom de la senyora Pilar Miró, a la plaça nova que 

està situada davant de la Llosa. 
 

NAVAS 

− Millora de l’espai públic. 

- Reurbanització del carrer de Biscaia, entre els d’Indústria i Olesa. 

- Reurbanització del carrer de Bofarull, entre els d’Espronceda i Felip II. 

− Pacificació del trànsit. 

- Construcció d’un aparcament al carrer de Biscaia/Palència. 

- Construcció d’un aparcament a la plaça Mainada i reurbanització de la 

plaça. 

- Construcció d’un aparcament a la Caserna de Navas. 
 

TRINITAT VELLA. 

− Millora de l’espai públic. 

- Reurbanització del carrer de Mireia, Peñíscola i Carretera de Ribas i 

millores a la plaça de la Trinitat i Carrer Madriguera. 

- Reurbanització dels entorns de la Porta de la Trinitat. 

- Projecte d’una nova connexió entre la ronda de Dalt i l’av. Meridiana. 

- Estudi per a millorar la connectivitat entre Trinitat Vella i Trinitat Nova. 

- Construcció de tres escales mecàniques als carrers d’Ausona, Vinya 
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Llarga i Almasora. 

- Projecte de reordenació de la plaça d’Andreu Abelló. 

- Col·locació de pantalles acústiques a la zona del nus de la Trinitat i 

l’autopista. 

− Pacificació gradual del trànsit. 

- Construcció d’un aparcament soterrani al carrer de Galícia. 
 

SANT ANDREU DEL PALOMAR. 

− Recuperació i consolidació d’espais singulars i millora de l’espai públic. 

- Reurbanització dels carrers de Balari Jobany, Joan Torras, Virgili. 

- Reurbanització de la zona d’entorns de la Coats. 

- Reurbanització de la plaça de Can Portabella. 

- Arranjament de la plaça Orfila i entorns. 

- Reurbanització del pg. de Santa Coloma. 

- Reorganització de l’estació bus a Sant Andreu Arenal. 

- Obertura del carrer Segre. 

- Reurbanització de la Riera de Sant Andreu. 

− Pacificació gradual del trànsit. 

- Adequació con a zona de vianants de diversos carrers del nucli antic de 

Sant Andreu:  Llenguadoc, Neopàtria, Vallès, Sant Ildefons i Sant 

Sebastià. 

- Nou aparcament al solar de la Fabra i Coats. 
 

EL CONGRÈS – INDIANS. 

− Millora de l’espai públic. 

- Reurbanització dels entorns del Canòdrom. 

- Reurbanització del C/de Garcilaso, entre Concepció Arenal i el pg. 

Maragall. 

- Reurbanització del carrer de Matanzas i Can Berdura. 

− Pacificació gradual del trànsit. 

- Nou aparcament al Canòdrom. 
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3.10. PAD Sant Martí. 

− Revisar i enfortir els plans de mobilitat. 

− Fer millores en l’accessibilitat a tots els nivells, també en la facilitat de les gestions 

administratives, la proximitat dels serveis i els transports públics, els desnivells 

artificials en superfície, etc. 

− Potenciar i impulsar la xarxa primària de transports alternatius (bicicletes, patins, 

circuits de vianants, etc.) i augmentar la xarxa d’aparcaments. 

− Estendre el Servei Bus, que permet saber quant temps falta perquè arribi el proper 

autobús a la parada des d’on se sol·licita el servei, a totes les línies d’autobusos. 

− Millora del transport de superfície del Districte. 

− Incorporació de combustibles no contaminants en la xarxa de transports de 

superfície . 

− Millora de la xarxa de zones de càrrega i descàrrega en el Districte. 

− Vetllar per a l’acompliment de les ordenances de circulació especialment amb 

aquelles infraccions que puguin ser motiu d’inseguretat viària. 

− Implantar un pla de seguretat viària en el Districte. 

− Augmentar la xarxa de carril bus especialment la conectivitat dels eixos nord-sud. 

− Implantar aparcaments de bicicletes de nova tecnologia així com aparcament 

obligatori en edificis i carrer. 

− Implantació de diverses zones 30 en el Districte  i especialment al voltant de les 

escoles bressol, CEIPs i IES. 

− Impulsar l’execució del pla d’aparcaments. 

− Ampliació de la xarxa de carrils bici. Millora dels que ja existeixen per tal que siguin 

segurs tant pels ciclistes com pels vianants. Creació d’un carril bici segregat al 

carrer Almogàvers que enllaci amb l’existent de la Marina Catalana. 

− Ampliació la xarxa pública de bicicletes al Districte.  
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− Millora de les diverses línies de tramvia. 

− Promoure l’accessibilitat a totes les estacions de Metro. 

− Transformar urbanísticament l’espai públic facilitant la mobilitat a peu. 

− Millora de la xarxa de parades de taxi al Districte i estudi d’implantació de noves. 

− Ampliar els camins escolars del Districte. 

− Millorar les freqüències de pas dels autobusos. 

− Allargar el trajecte del TramBesós fins a Colon. 

− Estudiar i instar a TMB la possibilitat d’ampliació de la línia 14 de bus fins a Forum. 

− Estudiar i instar a TMB la possibilitat d’ampliació de la línia 26 fins Hospital del Mar. 

− Estudiar i instar a TMB la possibilitat d’ampliació de la línia 15 fins al barri de La 

Pau. 

− Estudiar i instar a TMB la possibilitat d’ampliació de la línia 40 fins a l’ambulatori de 

Lope de Vega. 

− Instar a TMB l’ampliació de les marquesines a les parades d’autobús. 

− Seguir millorant en la senyalització semafòrica del Districte. 

 

VILA OLIMPICA DEL POBLENOU. 

− Remodelació del paviment central de l’Avinguda Icària. 

 

POBLENOU. 

− Reurbanització de la Rambla de Poblenou de passatge Calvell a Taulat. 

− Obertura del carrer Joncar  i construcció d’habitatge protegit. 
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− Pla d’aparcament (Ramon Turró). 

− Pla d’aparcament (Llacuna). 

− Peatonalització del casc antic i dels passatges que el composen. 

− Aparcament i centre de barri a la Rambla Jove. 

− Projecte de remodelació integral del carrer Pere IV i inici de les obres. 

− Urbanització de la Rambla des de Passeig Calvell fins a Taulat. 

− Eixamplament del carrer Ramon Turró-Joncar com a Bulevard amb carril bici 

segregat entre Bilbao i Rambla Poblenou i extensió del carril bici amb el Pla 22 @. 

− Convertir en zona trenta (paviment rosa) i amb bandes rugoses els vials de les 

rotondes de la Rambla. 

 

PROVENÇALS DEL POBLENOU. 

− Pàrking soterrat a c. Paraguai. 

− Urbanització carrers 22 @. 

− Remodelació plaça Puigcerdà. 

− Aparcament a plaça Zenobia Camprubí. 

− Proposar el cobriment de la Gran Vía fins al Carrer Bilbao. 

 

EL PARC I LA LLACUNA DEL POBLENOU. 

− Urbanització Meridiana (Glòries/ Marina). 

− Cobriment vies del Tren. 

− Renovació del paviment i modernització del mobiliari del triangle format per 

Llacuna, Pere IV i Almogàvers. 
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−  Eixamplament de les Voreres de Vianants de Pere IV, convertint-lo en un bulevard 

i potenciar-lo coma eix hostaler i comercial. 

 

CAMP DE L’ARPA DEL CLOT. 

− Peatonalització carrers casc antic. 

− Pàrking soterrat a Meridiana /Trinxant. 

− Pàrking soterrat a Pl. Sant Josep de Calassanç/Heroïnes de Girona. 

− 2a fase expropiació i urbanització Meridiana /Trinxant. 

− Urbanització carrer Xifrè 1a fase. 

− Zona pacificació trànsit (Zona 30). 

 

CLOT. 

− Inici urbanització Pl. Glòries. 

− Reurbanització Mallorca entre Meridiana i Espronceda. 

− Millorar la peatonalització del Carrer Edison i ampliació de la vorera del Carrer 

Verneda com a elements de millora de l’accessibilitat del Clot de la Mel. 

− Eliminació de les voreres centrals a la Rambla de la Meridiana, des de la plaça de 

les Glòries Catalanes fins a València, convertint-la en Bulevard, com la resta del 

tram fins Fabra i Puig. 

 

BESÒS – MARESME. 

− Finalització urbanització sud-oest Besos. 
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− Reurbanització Sant Ramon de Penyafort. 

− Urbanització carrers 22 @. 

− Obertura del c/Veneçuela fins a C/Josep Pla. 

− Fomentar la Iniciativa conjuntament amb el Districte de Sant Andreu de la connexió 

provisional de vianants i de bicicletes entre la Rambla Prim amb la Rambla de Sant 

Andreu. 

 

LA VERNEDA-LA PAU. 

− Aparcament C/ Cantàbria (Andrade / Concilio de Trento) davant del Júpiter. 

− Desenvolupar pla urbanístic zona industrial (Guipúscoa / Ca n’Oliva / Via Trajana / 

Rda. Sant Martí). 

− Desenvolupar pla urbanístic a Santander / Pont del Treball /  Rbla. Prim /Rda. S. 

Martí. 

− Urbanització en bulevard c. Cantàbria (Gran Via/Pont del Treball). 

− Ampliació del Pla d’aparcaments (La Pau). 

 

SANT MARTI DE PROVENÇALS. 

− Urbanització en bulevard C/ Cantàbria (Gran Via/Guipúscoa). 

− Urbanització c. Selva de Mar entre Gran Via / Concili de Trento. 

− Aparcament soterrat al carrer Cantàbria entre Huelva i Pont del Treball. 

− Urbanització en bulevard del carrer Cantàbria entre Guipúscoa i Pont del Treball. 

− Zona de pacificació del trànsit (zona 30). 
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