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1.-DESCRIPCIÓ

1.1. Objectius generals i específics

La redacció del Pla d’Actuació del Districte de Ciutat Vella (PAD) ha estat

desenvolupada amb l’objectiu de la màxima participació dels ciutadans i

de les entitats del districte.

Aquesta màxima participació va ser entesa des d’un doble vessant:

aconseguir un ampli nombre de propostes i, alhora, que aquestes idees i

suggeriments, tant a nivell individual com col·lectiu, fossin exposades per

un conjunt de comunicants al més ampli possible. Tothom va estar convidat

a col·laborar-hi, amb la màxima llibertat de plantejaments. Per això, es va

decidir que no es disposaria d’un document marc, sinó que les propostes

serien les que servirien per elaborar un document inicial que,

posteriorment, seria debatut per redactar el document definitiu del PAD del

Districte

L’objectiu va ser recollir la pluralitat d’interessos dels ciutadans i les

ciutadanes per tal que, a través del debat i el contrast d’opinions, es

pogués arribar a elaborar un Pla d’Actuació que representés el màxim grau

de consens.

Amb aquesta finalitat, es van posar a l’abast dels ciutadans i les

ciutadanes instruments de participació de fàcil accés, alguns de

convencionals, com les butlletes de participació, i d’altres que aprofitaven

les possibilitats de les noves tecnologies, com internet o el correu

electrònic. Paral·lelament, es va realitzar també un procés de participació

de les entitats, els grups polítics, els tècnics del districte i una comissió

d’experts, a través de reunions sectorials i territorials.
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La iniciativa, definida amb el nom de “Com vols que sigui Ciutat Vella?

Participa!” i emmarcada en el si de les Normes Reguladores de

Participació Ciutadana, va ser pionera, ja que Ciutat Vella va ser el primer

Districte que va endegar un procés partipatiu per a la redacció del seu Pla

d’Actuació.

El document és, per tant, el resultat d’un debat intern i extern per arribar a

un document que estableix el camí a seguir. I, com a tal, és un document de

compromís, que compromet el govern del districte en el seu impuls, però

també la resta de parts i agents implicats.

Com a fruit de la iniciativa, s’han de destacar les més de 1.325 propostes

rebudes i l’interès que el procés participatiu va despertar entre la

ciutadania i les entitats de Ciutat Vella.

1.2. Definició de la metodologia participativa

El procés va ser dissenyat en dues fases. A la primera fase, els ciutadans i

les entitats van poder expressar les seves idees per al document inicial del

Pla d’Actuació de Districte. La segona fase va permetre introduir canvis i

noves iniciatives al text incial text inicial. La web municipal, la revista

d’informació municipal Barcelona Informació, les revistes locals del

districte, un ampli ventall d’equipaments dotats amb urnes i 35 reunions

han estat les eines per recollir les propostes d’aquest procés participatiu.
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2.-PRIMERA FASE

2.1. Missatge

 Com vols que sigui Ciutat Vella? Participa!

• Són importants les opinions de tots els que viuen o treballen a Ciutat

Vella.

• Ara és el moment de les propostes.

• Idees i propostes comunes per millorar els nostres barris.

• Tot no serà possible, però en el moment de programar volem conèixer

l’opinió directe dels ciutadans i ciutadanes de Ciutat Vella

2.2. Canals de participació

! Web de Ciutat Vella: del 13 d’octubre al 28 de novembre va disposar

d’una presentació sobre què és el Pla d’Actuació del Districte, la

importància de la participació ciutadana per a definir els aspectes

prioritaris que havia de recollir el document i d’un formulari per

presentar-hi propostes. Les aportacions aportacions ciutadanes eren

rebudes al l’adreça d’e-mail del Departament de Comunicació de

Ciutat Vella (ciutatvella@mail.bcn.es) per canalitzar la informació

rebuda.1

! Butlleta de participació disponible als equipaments municipals: centres

cívics, casals d’avis, biblioteques, oficines de Serveis Socials i oficina

d’atenció als ciutadans.2

! Butlleta de participació impresa a la revista municipal Barcelona

Informació del mes de novembre.3
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! Butlleta de participació impresa a les publicacions “El Raval” i “La

Barceloneta”.4

! Reunions amb entitats a nivell sectorial i reunions amb entitats a nivell

territorial. Es divideix el territori en 10 zones.

! Reunió amb personalitats diverses que viuen i/o treballen a Ciutat Vella,

o que s’han significat d’alguna manera en el nostre Districte.

! Reunions amb tècnics del Districte.

2.3. Canals de difusió

* Cartells als equipaments municipals i als plafons d’informació municipal

de carrer situats a diversos punts de Ciutat Vella(TAM).5

* Article a la revista municipal Barcelona Informació del mes de

novembre: sortiria un article informant als ciutadans de la iniciativa.

Aquesta publicació arriba a totes les famílies de Ciutat Vella.6

* Informació als diaris d’informació general i a les revistes locals.

2.4. Durada de la campanya de la 1ª. fase

Del 13 d’octubre al 28 de novembre.

                                                                                                                                              
1 Vegeu document annex 1: Formulari web
2 Vegeu document annex 2: Butlleta participació
3 Vegeu document annex 3: Butlleta revista “Barcelona Informació”
4 Vegeu documents annexos 4 i 5: Butlletes revistes “El Raval”i “La Barceloneta”
5 Vegeu document annex 6: Cartell informatiu
6 Vegeu document annex 7: Article revista “Barcelona Informació”
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2.5. Seguiment del projecte

Departament de Comunicació i Qualitat

2.6. Recursos

• Informàtics (BI).

• Cartells, impresos i fulls de suggeriments.

• Urnes pels equipaments públics.

• Personal: per recollir, classificar i informatitzar la informació, i per

agrair la col·laboració a les persones col·laboradores.

2.7. Les dades de la primera fase

 Un cop finalitzat aquest procés, la recopilació de les dades de participació

és la següent:

 2.7.1 Respostes ciutadanes

- Web Ciutat Vella: 106 comunicacions

- Díptic i urnes de recollida als equipaments municipals: 372

comunicacions.

 Biblioteca de la Fraternitat  21
 Biblioteca Sant Pau-Santa Creu  14
 Biblioteca Pere Vila  9
 Casal d’Avis Casc Antic  17
 Casal d’Avis Mediterrània  29
 Casal d’Avis Trueta  44
 Casal d’Avis Tarradellas  34
 Centre Cívic Convent de sant Agustí  6
 Centre Cívic Drassanes  15
 Centre Cívic Barceloneta  63
 Centre Cívic Pati Llimona  7
 C S P Casc Antic  6
 C S P Raval Nord  17
 C S P Raval Sud  9
 C S P Gòtic  5
 OAC Ciutat Vella  76
 Total  372
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- Faldons retallables a diferents publicacions: 29 comunicacions.

- Reunió amb persones destacades del Districte (Comité d’Experts: 35

assistents.

- Informes del personal tècnic de l’administració del Districte

- TOTAL DE COMUNICACIONS CIUTADANES REBUDES: 507

COMUNICACIONS.

- AQUESTES 507 COMUNICACIONS HAN CONCRETAT 873

PROPOSTES.7

                                                
7 El conjunt de les propostes rebudes es pot consultar en un volum a part.



Ajuntament de Barcelona Pla d’Actuació Districte de Ciutat Vella
Memòria participativa

9

 Comunicacions per barris i temes8

                                                
8 S’ha de tenir en compte que una mateixa proposta es pot clasificar per diversos àmbits sectorials i territorials.
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2.7.2 Reunions sectorials i territorials amb entitats

25 reunions.

 Reunió  Data  Entitats
assistents

 Serveis Socials  21/10/03  20
 Salut  22/10/03  10
 Cultura  23/10/03  35
 Santa Caterina  27/10/03  18
 La Mercè i Sant Just  27/10/03  12
 Ocupació  28/10/03  16
 Comerç  28/10/03  17
 Esports  29/10/03  10
 Gent gran  30/10/03  13
 Infància i joventut  30/10/03  17
 Urbanisme i Obres  3/11/03  11
 Mobilitat  4/11/03  4
 Seguretat i Prevenció  6/11/03  25
 Educació  6/11/03  48
 La Ribera  10/11/03  16
 Raval Centre  10/11/03  16
 Serveis Municipals  11/11/03  9
 La Rambla i Port  12/11/03  13
 Sant Pere  12/11/03  13
 Dona  18/11/03  11
 Barceloneta  18/11/03  23
 Raval Sud  18/11/03  19
 Gòtic Nord  19/11/03  12
 Raval Nord  19/11/03  14
 Medi ambient i Sostenibilitat  20/11/03  9
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE SERVEIS SOCIALS
21 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 20

Propostes de les entitats:

§ Fomentar taules de coordinació entitats-districte.
§ Increment de recursos per:

♦ Habitatges: lloguers, pensions i pisos compartits.
♦ Acompanyaments gent gran.
♦ Atenció domiciliària.
♦ Menjadors.
♦ Vehicles per a transport a centres de dia.
♦ Formació:

⇒ Formació professional per al joves.
⇒ Inserció laboral.
⇒ Tallers de socialització.
⇒ Alfabetització.
⇒ Normalització lingüística.
⇒ Formació de voluntaris per a les entitats.

§ Impulsar Plans Comunitaris.
§ Creació d’un Banc de Recursos Socials.
§ Crear vies de coordinació entre els centres d’educació formació no formal.
§ Agilitar els tràmits administratius.
§ Major presència educativa al carrer.
§ Crear i impulsar espais de trobada per a joves.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE SALUT
22 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents:10

Propostes de les entitats:

§ Major control higienicosanitari dels comerços.
§ Impulsar Plans Comunitaris.
§ Millorar la neteja de carrers i places.
§ Facilitar informació a les entitats i al usuaris sobre quines són les competències en

matèria de salut del Districte.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE CULTURA
23 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 35

§ 
§ Propostes de les entitats:
§ 
§ Creació d’un cens actualitzat d’entitats culturals del Districte.
§ Creació d’un fitxer de recursos culturals publicoprivats del Districte.
§ Creació d’un punt d’informació cultural, on les entitats podrien ofertar les seves

activitats culturals.
§ Creació d’un calendari d’activitats (districte i entitats), per tal de no trepitjar-se.
§ Creació d’un Taula de Cultura del Districte.
§ Recuperació i rehabilitació dels espais públics del districte per a la realització de

tot tipus d’expressions culturals.
§ Fer del cosmopolitisme del Districte, un actiu cultural.
§ Potenciar la coordinació entre les entitats. Intercanvi de serveis.
§ L’Administració del Districte necessita més recursos per a destinar a la cultura.
§ Potenciació del projectes culturals de llarga durada.
§ L’administració també ha d’informar de les activitats i serveis de les empreses

privades i coordinar-s’hi.
§ Potenciar la relació entre les entitats culturals i les escoles.
§ Més que col·laborar amb les entitats, seria important coproduir les activitats.
§ Convertir la Capella de l’Antic Hospital de la Santa Creu en un espai de

producció i exhibició cultural.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 TERRITORI DE SANTA CATERINA
27 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 18

Propostes de les entitats:

§ Reforçar la seguretat al barri.
§ Fomentar la cooperació i coordinació entre les entitats.
§ Potenciar la relació entre les entitats i l’administració.
§ Més incidència en l’àmbit dels serveis personals:

♦ Escoles bressol.
♦ Habitatges assequibles per a gent jove.

§ Conservació de les façanes de les finques de titularitat municipal.
§ Fomentar el civisme entre els ciutadans.
§ Reforçar el servei de neteja.
§ Donar suport al sector del comerç.
§ Participació dels ciutadans en polítiques urbanístiques, amb anterioritat a la presa
     de decisions.
§ Augmentar la il·luminació.
§ Formació per a la gent jove.
§ Corregir la situació de persones immigrants.
§ Crear recollida pneumàtica i potenciar la recollida selectiva.
§ Substitució dels dipòsits d’aigua i crear programes d’estalvi d’aigua.
§ Creació d’un Consell de Salut del Districte.
§ Millorar el serveis de salut pública:

♦ Higiene dels mercats municipals.
♦ Establiments públics.

§ Fomentar les activitats culturals amb la participació dels immigrants.
§ Facilitar la convivència entre immigrants i antics residents.
§ Crear espais al carrer per a gent jove.
§ Creació d’aparcaments per als veïns.
§ Peatonalització del carrer Princesa.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR D’OCUPACIÓ
28 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 16

Propostes de les entitats:

§ Definir i canalitzar les necessitats dels joves.
§ Informació dels llocs de formació per a joves.
§ Coordinació entre les entitats i intercanvis de serveis.
§ Col·laboració entre entitats i l’Administració.
§ Creació de una Comissió d’Ocupació.
§ Potenciació del treball amb xarxa.
§ Autorització a les entitats per part de la Delegació de Govern, per poder consultar
     expedients.
§ Crear una llei d’empreses d’inserció.
§ Implicació de les administracions amb projectes socials immobiliaris.
§ Ajuts econòmics i seguiment de la inserció després de la formació.
§ Servei d’acollida de nens mentre les dones es formen.
§ Recursos per a la normalització lingüística.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE COMERÇ
28 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 17

Propostes de les entitats:

§ Potenciació de les dinàmiques associatives a nivell comercial.
§ Creació de la figura del mediador comercial-dinàmiques intercomercials.
§ Peatonalització del carrer Princesa.
§ Canvi del Pla d’Usos del Districte.
§ Peatonalització del carrer Nou de la Rambla i Junta de Comerç
§ Millora de l’enllumenat públic.
§ Instal·lació de càmares de vigilància.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR D’ESPORTS
29 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 10

Propostes de les entitats:

§ Creació d’un equipament poliesportiu a les antigues piscines Folch i Torres.
§ Cobrir les pistes de la Maquinista.
§ Prioritzar l’ús dels equipaments esportius per les entitats del barri.
§ Creació d’una comissió de seguiment de les polítiques esportives.
§ Construcció d’un poliesportiu al Casc Antic.



Ajuntament de Barcelona Pla d’Actuació Districte de Ciutat Vella
Memòria participativa

21

REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE LA GENT GRAN
30 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 13

Propostes de les entitats:

§ Obertura durant tot l’any dels Casals d’Avis així com del servei de menjador.
§ Creació d’habitatges econòmics per a persones amb pocs recursos econòmics.
§ Preus especials en activitats i serveis per a la gent gran.
§ Supressió de barreres arquitectòniques i peatonalització dels carrers estrets.
§ Incrementar la neteja i fer campanyes de sensibilització per tal de corregir
     l’incivisme.
§ Instal·lació d’urinaris públics.
§ Instal·lació de bancs i arbrat als espais públics.
§ Millorar les instal·lacions dels Casals d’Avis.
§ Millorar la seguretat als carrers.
§ Creació de més serveis per a gent gran.
§ Creació d’una pista de petanca al costat del Casal d’Avis del Pati Llimona.
§ Instal·lació d’un bus de barri al Gòtic i al Casc Antic.
§ Sancions per als propietaris de gossos que no recullin els excrements.
§ Creació una comissaria al barri de la Barceloneta.
§ Millora de l’enllumenat públic.
§ Informar de les novetats dels serveis per a gent gran.
§ Creació d’una oficina de seguiment pels casos d’assajament per les immobiliaries
     a la gent gran.
§ Construcció al Casc Antic d’una residència per a la gent gran.
§ Instal·lació al Casc Antic d’un Centre de dia.
§ Incrementar la instal·lació d’alarmes domiciliaries per a la gent gran.
§ Creació d’alternatives per a la gent gran que pernocta al carrer.
§ Simplificació dels tràmits administratius per a la obtenció de places de
     residències.
§ Creació de més places en residències i centres de dia.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR D’INFÀNCIA I JOVENTUT
30 D’OCTUBRE DE 2003

Entitats assistents: 17

Propostes de les entitats:

§ Increment dels recursos.
§ Creació d’activitats per al cap de setmana.
§ Potenciar el voluntariat.
§ Coordinació entre entitats i escoles.
§ Creació d’equipaments per a joves.
§ Sensibilitzar als educadors juvenils.
§ Potenciar els espais públics per a jocs.
§ Incrementar els recursos lúdics.
§ Creació d’una figura mediadora entre professionals i famílies d’immigrants.
§ Creació d’un esplai multicultural.
§ Potenciar la formació juvenil.
§ Creació de serveis per a nens de 0 a 3 anys.
§ Creació de nous esplais.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR D’URBANISME I OBRES
3 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 11

Propostes de les entitats:

§ Incrementar la informació per a la rehabilitació de finques.
§ Control per part de l’administració de la rehabilitació de finques.
§ Construcció d’un nou equipament esportiu al mateix solar de les piscines Folch i
     Torres.
§ Rehabilitació dels edificis de la Rambla.
§ Revisió d’instal·lacions:

♦ Aigua.
♦ Gas.
♦ Telèfon.

§ Creació d’accessos per discapacitats al metro del Liceu.
§ Instal·lació d’urinaris públics.
§ Manteniment dels senyals de la Rambla.
§ Aplicació estricte de les ordenances Municipals
§ Reduir la proliferació de terrasses.
§ Facilitar els tràmits per a la concessió de terrasses.
§ Controlar les pintades a la part posterior de les parades de flors.
§ Canvi de nom del carrer Allada Vermell per pla o plaça.
§ Que el sector del Born i de la Ribera arribi fins el carrer Allada  Vermell.
§ Peatonalitzar o semipeatonalització del carrer Princesa.
§ Rehabilitar les finques que resten per fer-ho al carrer Allada Vermell.
§ Creació d’un parc infantil al Raval sud.
§ Potenciar urbanísticament la Rambla del Raval per augmentar la socialització
     de l’espai.
§ Millorar la estètica de la part alta del carrer Sant Pau.
§ Instal·lació d’un quiosc de diaris a la Rambla del Raval.
§ Manteniment del paviment del carrer Sant Pau.
§ Creació d’espais públics específics per a joves.
§ Construcció d’un poliesportiu al Casc Antic.
§ Instal·lació de senyals indicadors de llocs d’interès turístic.
§ Més participació dels veïns.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE MOBILITAT
4 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 4

Propostes de les entitats:

§ Implantació del Pla de pacificació.
§ Control del horaris de càrrega i descàrrega.
§ Notificar amb antelació els talls dels carrers.
§ Incloure la Rambla al recorregut del Bus Turístic.
§ Reordenació de les estàtues humanes.
§ Intervenció dels trilers.
§ Control de les bicicletes que circulen pel passeig central de la Rambla.
§ Control de la mendicitat.
§ No peatonalització de la Rambla.
§ Peatonalització del Casc Antic.
§ Aparcaments segurs per a bicicletes.
§ Reglament de l’ús de la bicicletes.
§ Revisió del mobiliari urbà que destorba el pas.
§ Recollida selectiva soterrada.
§ Implantació d’un bus urbà entre el Cap Drassanes i el Cap de Rec Comtal.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR D’EDUCACIÓ
6 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 48

Propostes de les entitats:

§ Conèixer els llibres de text i abaratir els costos.
§ Cedir les instal·lacions escolars fora de l’horari lectiu.
§ Creació d’una oferta de Formació Professional de grau mig.
§ Recolzar les entitats que fan activitats extraescolars.
§ Revisió i millorar les instal·lacions escolars i el seu manteniment.
§ Col·laboració amb les AMPAS:

♦ Formació.
♦ Suport.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE PREVENCIÓ I SEGURETAT
6 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 25

Propostes de les entitats:

§ Presència de G.U. uniformada al carrer.
§ Creació d’un servei d’acompanyament de G.U. a la gent gran.
§ Instal·lació de més videocàmares al barri Gòtic.
§ Reforçar l’enllumenat públic.
§ Intervenció social amb el indigents.
§ Control dels trilers.
§ Instal·lació d’urinaris públics a la Rambla.
§ Instal·lació d’un parc infantil a la plaça Mandiargues.
§ Podar de l’arbrat de la plaça Mandiargues.
§ Reforç de la neteja.
§ Control del desplaçament de la problemàtica de Can Tunis cap al Districte.
§ Control de la prostitució al carrer.
§ Coordinació de les entitats amb els tècnics del Districte.
§ Control de la venda ambulant.
§ Creació d’agents cívics al carrer.
§ Informació als veïns sobre les queixes efectuades.
§ Pomocionar la participació dels immigrants.
§ Creació una caserna de G.U. al Casc Antic.
§ Canvi del Pla d’Usos.
§ Instal·lació de videocàmares al carrer Allada Vermell, Carders i plaça Sant Agustí
     Vell.
§ Potenciar la G.U.
§ Incrementar la prevenció social.
§ Control dels nous establiments.
§ Més educadors al carrer.
§ Més coordinació policial.
§ Aplicació de les mateixes polítiques d’immigració que a la resta d’Europa.
§ Potenciar el civisme.
§ Control de la sobreocupació d’immigrants.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DEL RAVAL CENTRE
10 de novembre de 2003

Entitats assistents: 16

Propostes de les entitats:

§ Rehabilitació dels pisos tancats per llogar-los a famílies amb pocs recursos
     econòmics.
§ Mediació en temes comercials al carrer de l’Hospital i del Carme.
§ Peatonalització del carrer Junta de Comerç.
§ Creació d’una comissió de seguiment de temes comercials.
§ Creació de més places d’Escoles Bressol.
§ Augmentar l’ajut econòmic a les famílies.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DE LA RIBERA
10 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 16

Propostes de les entitats:

§ Informació sobre el projecte del Born.
§ Instal·lació de senyals indicadors del Museu Picasso i Santa Maria del Mar.
§ Incrementar:

♦ Enllumenat.
♦ Neteja.
♦ Seguretat.

§ Creació d’un poliesportiu al barri.
§ Instal·lació WC a les pistes de petanca de l’Arc del Triomf.
§ Controlar la càrrega i descàrrega a l’absis de Santa Maria del Mar.
§ Controlar la runa a la via pública.
§ Peatonalització dels carrers Rec, Born i Fusina.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE SERVEIS MUNICIPALS
11 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 9

Propostes de les entitats:

§ Contenidors de brossa més grans.
§ Incrementar les papereres a les platges.
§ Instal·lació de WC a les festes d’estiu a les platges.
§ Instal·lació d’urinaris públics.
§ Recollida pneumàtica segregada.
§ Incrementar els contenidors de recollida selectiva.
§ Posar una minideixalleria fixa al barri.
§ Posar un dia fix per a la recollida de mobles.
§ Crear horts al terrats.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DELTERRITORI DE LA RAMBLA I PORT
12 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 13

Propostes de les entitats:

§ Incrementar la seguretat a la Rambla i voltants.
§ Agilitar les llicències d’obres.
§ Obrir els accessos tancats del metro de Liceu.
§ Instal·lació d’un ascensor al metro Liceu sortida Mercat de la Boqueria.
§ Reforçar l’enllumenat.
§ No peatonalització de la Rambla.
§ Controlar la càrrega i descàrrega.
§ Control dels jocs il·legals.
§ Control del soroll dels músics al carrer.
§ Control de la prostitució.
§ Regulació de les estàtues humanes.
§ Control dels indigents amb animals.
§ Reforçar la neteja.
§ Incrementar les papereres i contenidors.
§ Control del soroll provocats per l’oci nocturn i aires condicionats.
§ Reducció de l’horari dels vetlladors.
§ Revisió del Pla d’Usos.
§ Control de les deixalles dels locals.
§ Rehabilitació de façanes.
§ Regulació de les parades dels pintors.
§ Revisió de les parades dels pintors.
§ Instal·lació de para-sols més grans a les parades de pintors.
§ Obertura de la façana del Fronton Colom.
§ Més seguretat dels parquings de bicicletes.



Ajuntament de Barcelona Pla d’Actuació Districte de Ciutat Vella
Memòria participativa

31

REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DE SANT PERE
12 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 13

Propostes de les entitats:

§ Incrementar el suport per part de l’Ajuntament a les entitats.
§ Rehabilitació de pisos i locals buits.
§ Construcció d’un equipament al local de la Penya Cultural Barcelonesa.
§ Treballar el tema del civisme amb els veïns.
§ Implantació d’un bus de barri entre el Cap Casc Antic i Cap Drassanes.
§ Implantació de la recollida pneumàtica.
§ Instal·lació de contenidors de recollida selectiva.
§ Pacificació de la Via Laietana.
§ Reforçar el programa de Medi Ambient.
§ Control de bicicletes:

♦ Assegurances.
♦ Matriculació.

§ Utilització dels espais municipals tancats per al barri.
§ Potenciar les activitats culturals i festives pròpies del barri.
§ Llocs per activitats per a joves.
§ Coordinació entre persones nouvingudes i veïns.
§ Creació d’espais de jocs per a nens.
§ Habilitar furgonetes per a la recollida de sacs de runes.
§ Controlar la manca d’higiene a alguns establiments.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE DONA
18 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 11

Propostes de les entitats:

§ Més serveis per a dones grans al Casc Antic.
§ Creació d’un local per a dones al Casc Antic.
§ Creació d’una xarxa de dones –Treballen Pau i Solidaritat-
§ Fomentar l’associacionisme de dones al barri del Raval.
§ Creació d’un punt d’informació de la dona al Districte.
§ Coordinar la mediació entre les parts per al tema de la prostitució del Raval.
§ Treballar el tema dels maltractaments domèstics.
§ Ajut de treball domèstic a les dones grans.
§ Creació d’una escola de formació professional per a dones.
§ Creació d’activitats i cursos per a dones entre 40 i 65 anys.
§ Coordinar el tema de les dones immigrants amb fills al seu càrrec que busquen
     feina i dones grans soles que necessiten suport d’acompanyament.
§ Implantació d’un bus de barri entre Gòtic, Drassanes i Raval.
§ Creació de llocs d’intercanvi i diàleg entre dones de diferents cultures.
§ Creació de llocs temporals d’estada per a nens petits mentre les mares van a classe
     o treballen.
§ Creació d’espais per reforçar l’autoestima de les dones.
§ Implantació del Banc del Temps.
§ Creació i suport d’espais d’acollida per a dones immigrants.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DEL RAVAL SUD
18 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 19

Propostes de les entitats:

§ Aportació de voluntariat per a programes de civisme al barri.
§ Col·laboració del voluntariat amb el Districte o altres entitats.
§ Creació d’un hotel d’entitats per entitats petites.
§ Més voluntariat qualificat.
§ Creació de locals encara que siguin compartits.
§ Distribució més equitativa de les subvencions.
§ Punt d’integració entre la població autòctona i la immigrant.
§ Instal·lar escultures d’artistes del barri.
§ Coordinació entre educadors de carrer, professors i famílies.
§ Potenciar els eixos comercials de barri.
§ Revisió del Pla d’Usos.
§ Creació espais públic de gran capacitat.
§ Subvencions i locals per a fer cursos d’integració, inserció i formació laboral.
§ Creació d’un programa de dutxes mare-fills.
§ Donar atenció a les famílies.
§ Donar atenció als immigrants.
§ Posar traductors per a nous immigrants.
§ Donar beques de menjador i llibres per a les famílies que arribin a mig curs,.
§ Creació d’espais lúdics per a nens.
§ Control dels pisos sobreocupats i pensions il·legals.
§ Incrementar les reunions per potenciar el treball associatiu.
§ Potenciar les reunions amb personal del Districte.
§ Coordinació i canalització d’un fitxer d’entitats i recursos del barri.
§ Control i revisió de les finques per saber quin és el seu estat.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 SECTOR DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
20 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 9

Propostes de les entitats:

§ Revisió de l’enllumenat públic.
§ Control de les ordenances municipals.
§ Treure els cables d’enllumenat i telèfon de les façanes.
§ Posar contenidors petits de recollida de brossa i incrementar la recollida.
§ Treure graffittis de les parets.
§ Treure xiclets del terra dels carrers.
§ Pintar les pilones malmeses.
§ Soterrar la recollida selectiva.
§ Eliminació dels dipòsits d’aigua del edificis i crear mesures d’estalvi.
§ instal·lació d’energia solar als nous edificis.
§ Creació d’un Consell de Sostenibilitat i Medi Ambient.
§ Creació d’un cens d’Entitats de Sostenibilitat i Medi Ambient.
§ Creació de la figura d’agents cívics.
§ Menys dies d’enllumenat de Nadal i creació d’alternatives de decoració.
§ Utilització de les aigües freàtiques per a la neteja de carrers.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DE LA BARCELONETA
19 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 23

Propostes de les entitats:

§ Rehabilitació de plantes baixes per a gent gran.
§ Accessibilitat per sortir i entrar als habitatges de la gent gran.
§ Assistència domiciliaria a la gent gran.
§ Creació de més places de residències per a gent gran.
§ Creació d’habitatges a preu accessibles per a gent jove.
§ Creació de més places de guarderies.
§ Control de sorolls.
§ Control dels horaris de terrasses i restaurants.
§ Control d’espais públics.
§ Control dels bongos a la platges a la matinada.
§ Control del soroll de les festes organitzades.
§ Control del soroll al Maremagnum.
§ Controlar la utilització de plantes baixes com a bugaderia i neveres per part dels
      restaurants.
§ Control de soroll en la neteja de les platges a la matinada.
§ Incrementar la neteja.
§ Control dels restaurant que utilitzen els contenidors de brossa dels veïns.
§ Control de la utilització de plantes baixes pels restaurants per guardar brossa.
§ Creació d’una campanya per a veïns i escoles sobre recollida de mobles.
§ Control i sancions dels sacs de runes.
§ Creació de places de parquing.
§ Incrementar la seguretat a les platges.
§ Implantació del policia de barri.
§ Revisió del transport públics
§ Retorn de l’escola d’adults al barri.
§ Incrementar la plantilla de Serveis Socials.
§ Incrementar els educadors de barri.
§ Concessió d’un local a l’associació Alcohòlics Anònims.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DEL RAVAL NORD
19 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 14

Propostes de les entitats:

§ Creació d’una escola professional prèvia a les carreres tècniques.
§ Creació d’un programa d’acollida per a immigrants.
§ Millorar els habitatges de la gent gran:

♦ Ascensor.
♦ Aigua corrent.

§ Control de les nomenades “Camas calientes”.
§ Control de la sobreocupació dels habitatges.
§ Fomentar els serveis socials envers els indigents.
§ Incrementar la neteja.
§ Coordinació entre entitats i serveis socials de l’Ajuntament.
§ Creació d’un centre de reunió per a dones.
§ Ampliació de la mesquita.
§ Suport i subvencions per a la promoció de la música.
§ Incrementar la recollida selectiva.
§ Eliminació dels contenidors grisos de recollida de brossa.
§ Campanya de civisme sobre recollida de brossa
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL TERRITORI DEL GÒTIC NORD
19 DE NOVEMBRE DE 2003

Entitats assistents: 12

Propostes de les entitats:

§ Més suport de l’Ajuntament a les entitats.
§ incrementar l’enllumenat del carrer d’en Roca.
§ Tancar el carrer d’en Roca per la banda de dalt.
§ Rehabilitació del carrer d’en Roca.
§ Senyals indicadors a la Rambla i carrer Rivadeneyra de la església de Santa Anna.
     com a monument del segle XII.
§ Cartells indicadors del Call.
§ Incrementar la neteja als carrers Ave Maria i Santa Eulàlia.
§ Millorar l’enllumenat del carrer Ave Maria i Santa Eulàlia.
§ Rehabilitació de façanes.
§ Instal·lació de contenidors de recollida selectiva.
§ Incrementar la neteja.
§ Ampliació de la instal·lació de fanals de gas.
§ Poda de l’arbrat.
§ Reordenar i millorar el disseny de la plaça Sant Josep Oriol.
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REUNIÓ PAD 2004-2007 DEL COMITÉ D’EXPERTS
24 DE NOVEMBRE DE 2003

Assistents: 26

Propostes de les entitats:

§ Incrementar els efectius de G.U.
§ Incrementar els contenidors de brossa.
§ Revisió del Pla d’Usos.
§ Creació d’un Pla de Civisme.
§ Creació d’un calendari transversal de festes interculturals.
§ Informació prèvia a les decisions municipals.
§ Dinamització comercial a la Barceloneta.
§ Major intervenció del Districte en temes:

♦ Socials.
♦ comercial.

§ Incrementar les activitats culturals per a le gent del Districte.
§ Connexió amb músics magrebins, Paquistanesos.
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2.8. Comunicacions primera fase

- A la primera fase es van enviar a les entitats convocatòries per a les

reunions territorials i sectorials, informant-les del procediment

participatiu.9

- Es va enviar convocatòria de reunió a les persones participants al

comité d’experts. 10

- També es va convocar al personal del Districte a fer propostes per al

Pla d’Actuació.11

- A totes les persones que, a títol individual, van exposar propostes i

suggeriments per incloure al document inicial del PAD, també se’ls va

enviar una carta agraint-los la seva participació. 12

                                                
9 Vegeu document annex 8: convocatòria reunions entitats.
10 Vegeu document annex 9: convocatòria reunió comité experts.
11 Vegeu document annex 10: comunicat al personal del Districte.
12 Vegeu document annex 11: carta agraïment.
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3.- SEGONA FASE

3.1 Fase de devolució

 Una vegada aprovat el document inicial del PAD al Plenari del Districte de

2 de desembre de 2003, es va procedir a la fase de devolució:

- Es va fer arribar el document inicial del PAD a tots aquells ciutadans i

ciutadanes i a totes aquelles entitats que hi havíen participat, informant-

los del procés pel qual podien fer arribar les seves opinions i propostes

d’esmenes.

• A les entitats i associacions assistents a les diverses reunions,

també se’ls va trametre l’esmentat document inicial amb una

carta explicativa.13

• Als ciutadans i ciutadanes que, a títol individual, van participar al

procés, se’ls va fer arribar una carta per tal d’informar-los que el

document inicial podia ser consultat a la pàgina web del Districte,

o be als diversos equipaments municipals que ja van participar

en la recollida de dades, on podien recollir una còpia del

document.14

- Posteriorment es van realitzar un total de nou reunions amb les entitats:

quatre de caràcter territorial a cadascun dels barris del districte, i unes

altres cinc coincidint amb els diversos temes de les Comissions

Consultives de Govern.

- En aquestes reunions, obertes a la participació no només de les

entitats, es va informar de quines havien estat les esmenes que, des de

l’equip de govern del Districte, es va decidir incloure en el PAD. Així

també, es va donar resposta a totes aquelles entitats i ciutadans i

                                                
13 Vegeu document annex 12: carta d’acompanyament document incial PAD entitats.
14 Vegeu document annex 13: carta d’acompanyament informació document incial PAD ciutadans.
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ciutadanes al voltant d’aquelles esmenes que no s’havien incorporat,

explicant els motius pels quals no s’havien acceptat.

- D’altra banda, els ciutadans, a títol particular podien fer alegacions per

escrit, i lliurar-les via registre o a través de formulari de internet.15

3.2. Les dades de la segona fase

- Nombre de comunicats rebuts en aquesta segona fase: 68

- Nombre d’esmenes presentades: 452

- Nombre d’esmenes acceptades: 115

                                                
15 Vegeu document annex 14: Formulari web 2ª fase.
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3.3. Esmenes document incial PAD

LÍNIES PRIORITÀRIES D’ACTUACIÓ

1. Punt 4.1 Línies prioritàries d’actuació, pàg. 9
Separem el concepte convivència veïnal de l’àmbit de l’atenció a les persones.
Creiem que són dues línies de treball que han de plantejar-se per separat. La
convivència veïnal es relaciona amb ciutadania, comunitat i participació,
mentres que l’atenció a les persones té a veure amb donar resposta a
necessitats socials específiques.Justament perque moltes vegades
s’evidencía que les dificultats de relació i bona convivència tenen a veure amb
l’accés als recursos  és pel que considerem convenient presentar-ho
separadament.
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URBANISME I OBRES

1. Al punt 5.1.1.1, quan diu "Creació d'una oficina d'informació sobre
habitatge" s'hauria d'afegir "que assessori i recolzi al ciutadà sobre
problemes com ara el mobing inmobilari que pateix el districte".

2. Objectius generals

La promoció d’una Ciutat Vella compacta i diversa, amb habitatges i
equipements de qualitat hauria de ser compatible, sempre que sigui possible,
amb la rehabilitació d’edificis antics, no només en els que són singulars.

3. Objectius específics

5. Punt 1.1 Els objectius d’aquest punt haurien de complir-se també en
edificis rehabilitats. Tampoc hauria de suposar el trasllat de persones
afectades fora dels seus barris, ni el tancament o la precarietat pel bon
funcionament del comerç de barri.

4. Al 5.1.1.1 L’oficina d’informació sobre l’habitatge, si es refereix a l’oficina
anti-mobbing, no hauria d’estar sota el paraigua de l’àrea d’urbanisme sino
que hauria d’actuar sobretot com eina que ajuda als veïns/es a defensar-se
de manera real davant d’expropiacions, assetjaments, incomplements de
normatives.

5. Al 5.1.1.3 . Segons el PERI del sector Oriental, la destinació del solar de
l’economat Militar, en part, anava destinat a la construcció vivendes de
protecció.

6. Al 5.1.1.4 Considerem una il.legalitat la construcció de vivendes a solars
d’equipement i no sabem com l’ajuntament justifica a nivell jurídic i urbanístic
aquesta decisió.

7. Al 5.1.1.5 Facilitar no només la construcció de nova planta d’habitatge
corporatiu, sino també mitjançant la rehabilitació d’edificis.

8. Al 5.1.1.6 ......i rehabilitació d’edificis.

9. Al 5.1.1.10 .......... i a més, els ajuts econòmics per portar-los a terme.
Caldria fomentar la compatibilitat de la instal.lació d’ascensors hauria amb la
conservació de l’edifici antic. En alguns casos, inclús estudiar la possibilitat
de que l’ascensor sigui d’ús simultani per a varies finques instalant-lo al pati
d’illa.

10. Al 5.1.2.3 Veure Document 1, 10.2
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11. Al 5.1.2.13 Proposem que l’escola Baixeres es destini a biblioteca de
barri

12. Al 5.1.3.1 No fer l’esmentada apertura.

13. Al 5.1.3.2:

DEMANEM:

– Que tota la superficie del Mercat es destini a parades, exceptuant la
dedicada a restauració. Per tan que no s’instal·li cap supermercat o
autoservei dins el Mercat.

– Que s’admetin nous tipus de concessionaris que marquin una diferència
respecte a altres mercats. Que es busqui la instal·lació de parades de
productes biològics, de comerç just i de productes ètnics, entre altres.

– Si alguns dels concesionaris els hi cal més magatzem o obradors, que
es busquin solucions perqué ho poguin aconseguir.

- Que s’estudiïn i es trobin solucions per augmentar el potencial comercial i
artesanal del Mercat i el seu entorn.

– L’aturada immediata de la construcció dels nous edificis al solar del
Mercat.

14. Aprofitem per demanar que les restes arqueològiques deixades vagin
acompanyades d’unes instal.lacions en el lloc que tematitzin el passat històric
del solar i del barri de Sta. Caterina i St. Pere.

15. Dels 5.1.3.7 fins al 5.1.3.20 es produeixi la difussió i accés a la
informació, així com la participació d’entitats i veïns a les urbanizacions i
obres referides.

16. Al 5.1.2.1 Que el contingut del cens arribi a totes les associacions

17. Al 5.1.2.8 Qui podrà anar i com a la Biblioteca Bonnemaisson?

18. Al 5.1.3.2 Senyalitzacions clares, amples i precises del Mercat

19. Proposem afegir dins del punt 5-.1. URBANISME I OBRES:. Compromís
de rehabilitació en aquest mandat de 15 finques de propietat municipal
actualment abandones o mig buides per habitatge protegit.

20 Afegir al punt 5.1.1.8: Concertat i finançar.. la rehabilitació...

21. roposem la finalització de l’actual reforma urbanística  i  estudi d’una
segona fase de remodelació urbanística de detall

22. Espai Pou de la Figuera (punt 5.1.2.3) Promoure un acord per la
remodelació d’aquest espai. La proposta d’un grup d’entitats de Pla Integral
del Casc Antic era: Poliesportiu o Espai de Esportiu, zona verda i àmbit de
jocs per a infants.

23. Proposem la possibilitat que els programes de mediació entre propietaris
i llogaters d’habitatges siguin realitzats per alguna entitat (punt 5.1.1.2.)
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24. Proposem afegir al punt  6.3.2. un compromís  de diàleg amb la propietat
per cercar una sortida a l’edifici actualment abandonat de l’antiga Penya
Cultural Barcelonesa (c/ St. Pere Més Baix, 55)

25. Rehabilitació dels pisos buits de propietat municipal per habitatge de
lloguer.

26. Cessió d’alguns edificis públics deteriorats a Cooperatives d’Habitatges,
a la Fundació Família i Benestar Social, a la Fundació Habitatge protegit i a
la Cambra de la Propietat Urbana per fer habitatge protegit.

27. Realització d’una Escola-Taller al barri per rehabilitar un edifici públic per
habitatge de lloguer.

28. Confecció d’una Segona fase de PERI que permeti intervenir amb la resta
d’edificis no inclosos fins ara, siguin públics o privats.

29. Sobre el punt 5.1.1, afegir-hi:

• L’oficina d’habitatge qu es proposa ha de ser també un lloc de suport a
afectats/des i ha de lluitar real i eficaçment contra el mobbing i
l’especulació

• L’Ajuntament ha d’estudiar i reclamar als òrgans legislatius pertinents una
reforma de l’actual LAU, per corregir els efectes perniciosos que ha tingut.

• A través de l’oficina d’Informació sobre l’Habitatge, l’Ajuntament promourà i
afavorirà la sortida al mercat dels pisos buits des d’una perspectiva social
per tal d’afavorir l’accés (i garantir el dret) a l’habitatge de tots els
col.lectius, especialment d’aquells que tenen menys poder adquisitiu.

• Quan l’Ajuntament expropii terrenys, aquests hauran de dedicar-se
prioritàriament a l’habitatge social o a altres equipaments socials, i no
afavorir interessos privats amb caràcter especulatiu.

30. Sobre el punt 5.1.1.5., afegir-hi:

• L’Ajuntament ha de replantejar-se completament l’actual sistem,a de
finançament de les reformes, afavorint la rehabilitació i no l’enderroc per
tal de preservar el patrimoni històric de la ciutat.

• Rebaixar de forma considerable el percentatge d’edificis permès per a
noves construccions, especialment aquells que siguin d’iniciativa privada.

• Exigir un criteri estètic i harmònic (en relació al barri) i de qualitat tant pel
que fa als materials com al resultat final de les noves construccions,
especialment en aquelles d’iniciativa privada.

31. Punt 5.1.3.1 : retirada d’aquest punt entenent que aquesta connectivitat ja
existeix

32. Punt 5.1.3.2: les places “dures” no seran considerades com a zones
verdes reals des del punt de vista de la sostenibilitat.

33. Hem sembla molt encertat fer censos de tot el que existeix a nivell
d’edificacions municipals en desús, entitats culturas,... i recursos socials,
públics i privats. Penso que calen actualitzacions.
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34. En relació a urbanisme(punt 5.1) penso que s’hauria d’incloure la intenció
de dotar el districte de més espais per al joc i l’esport oberts a tothom. Crec
que, com a acció concreta, es podria valorar el fet d’ubicar unes pistes a la
plaça de la Gardunya, evidentment entre d’altres coses, en la seva
remodelació. Aquesta proposta té en consideració el que es va acordar en el
Pla Estratègic de l’Esport del Districte i les propostes del PAD de potenciar
intercanvis esportius, construir espais de lleure esportiu i fomentar la cohesió
social.

35. En aquest sentit, també em sembla important l’increment de zones verdes
i parcs infantils de petita infància i jocs d’aventura per a mainada més gran,
com la proposta de la Pl. Salvador Seguí que s’inclou al programa.
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EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, SALUT, ESPORTS I CULTURA

1. Crear el Consel de Salut del Districte de Ciutat Vella

2. Potenciar els serveis de Salut Pública municipals que tenen com a
responsabilitat l'exercici de les competències pròpis en salut que té
l'Ajuntament, especialment les següents:

• Salut pública i higiene alimentària als mercats, establiments
alimentaris, bars, restaurants, menjados escolars, etc.

• Espais de concurrència pública, especialment poliesportius,
piscines, centres sanitaris, etc.

• Control dels nivells de contaminació atmosfèrica i les seves fonts.

• Control dels nivells de soroll i les seves fonts

• Control de les instal·lacions amb risc de legionel·losi.

• Control de la qualitat de l'aigua potable.

3. Elaborar un diagnòsitic de salut a Ciutat Vella, dividit per barris, en
lleguatge assequible per als no professionals.

4. El punt 5.2.2 "Potenciar les activitats culturals de barri com a element de
participació i implicació dels mou vinguts", la proposta d'actuació 5.2.2.1
proposa "Impulsar acords de col·laboració amb entitats culturals i co·lectius
d'immigrants per la foment de la participació". Jo us suggeriria fer una menció
específica o diferenciada a col·lectius com estudiants, professionals o
artistes, de presència notòria al sector i  que no s'identifiquen exactament
amb la qualficació digem-ne convencional de "nova immigranció". Tot
remarcant el potencial de dinamització cultural que pot suposar la implicació
d'aquests col·lectius en la vida cultural dels barris del districte.

5. Afegir a apartat 5.2.14. Adequació del Campillo.

6. Afegir a 5.2.14.3. L’existència a les instal·lacions esportives projectades
dels següents espais:  Piscina de 25 m2; pistes, sales d’activitats  i espais de
trobada polivalents; Gimnàs.

7. Establiment de preus joves en matèria d’esports.

8. Proposta: 5.2.7.1. Recolzar financerament l'establiment de circuits
d'acollida de les persones immigrades, que ajudin a la seva integració social,
econòmica, laboral i cultural a la ciutat.

9. Proposta: 5.2.7.3.  Realització d'estudis específics que permetin conèixer
la idiosincràsia i les necessitats, de cada col·lectiu, i especialment els punts
d'unió entre les diverses cultures amb els paràmetres culturals de la societat
d'acollida, , amb especial incidència a la població immigrada d'orígen
magrebí, subsaharià, xinès, pakistanès i de l'Europa de l'Est.
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10. Propostes no recollides, la inclusió de les quals es proposa:

11. Creació del Consell Sectorial dels Immigrants, que permeti la seva
expressió, donada la falta de dret de sufragi a les eleccions locals.

12. Establiment d'un sistema d'ajuts per colònies i formació informal per joves
immigrants durant els mesos d'estiu.

13. Recolzament de la difusió popular de les festes tradicionals,  costums i
cultura dels diversos col·lectius d'immigrants, potenciant-ne la seva
participació i explicació a la comunitat d'acollida.

14. Recolzament a l'edició en llengües estrangeres de la documentació
relativa als recursos oferts pel Districte.

15. Recolzament de l’educació i formació de joves, mitjançant procediments
d’educació no formals, d’adaptació a les noves eines i habilitats.

16. Al 5.2.3.1 Procurar acabar les rutes turístiques del Mercat de
Stra.Caterina

17. Al 5.2.8.3 A peu pel Mercat de Sta. Caterina i la seva fabulosa construcció

18. Proposem que l’actuació 5.2.15 sigui redactada de la següent forma:
“Controlar el compliment de les ordenances de protecció de la salut als
establiments de concurrència pública; especialment en els aspectes de
seguretat alimentària, control de la legionel·losi, control dels poliesportius i
piscines públiques, instal·lacions i menjadors escolars i menjadors
col·lectius”.

19. Proposem la incorporació d’un nou objectiu amb les corresponents
actuacions:

Objectiu:

20. “Fomentar la participació ciutadana en els serveis de salut existents en el
districte de Ciutat Vella”

Actuacions:

21. “Proposar la creació d’un Consell de Salut, en cada un dels Centres
d’Atenció Primària de Ciutat Vella, amb la participació de representants dels
CAP, dels Serveis municipals de Salut Pública i veïnals”.

22. “Elaborar un diagnòstic de salut de Ciutat Vella i de cada un dels seus
barris, amb la participació activa dels Consells de Salut”.

23. Major dotació econòmica i de personal als Serveis Socials de la zona.

24. Elaboració d’un Banc de Recursos Socials del territori.

25. Obrir 2 pisos d’acollida per a joves al barri.

26. Obrir 1 pis d’acollida per a dones al barri.

27. Dotar de més mitjans al projecte d’educadors de carrer del barri.

28. Augmentar l’atenció domiciliària a la gent gran
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29. Dotar de major pressupost per l’arranjament d’habitatges de gent gran
sense recursos.

30. Concertació de serveis de baixa exigència per a persones sense llar
(neteja, menjar, dormir, roba,…) amb acompanyament.

31. Elaboració d’un Pla d’acollida per a immigrants

32. Dotar de més recursos econòmics i d’infrastructures a les entitats no
lucratives del barri per els diferents serveis que ofereix a la població.

33. Proposta 5.2.1.3. Realització d’una agenda de districte que contempli les
activitats, les fetes i les tradicions, amb la inclusió dels esdeveniments d’altres
cultures que tenen lloc al Districte a partir de la col·laboració i les propostes
de col·lectius, entitats i persones nouvingudes dels barris i de la coordinació
amb els serveis d’acollida, acompanyament i mediació per tal de facilitar la
participació d’aquests col·lectius.

34. Millor difusió entre les persones dels barris sobre les riqueses culturals i la
història dels diferents col·lectius que viuen a Ciutat Vella.

35. Proposta: 5.2.7.1. Potenciació de les polítiques de mediació ja existents a
alguns barris i estendre-les a altres territoris a partir del desenvolupament i  la
potenciació serveis ja existents.

36. Proposta: 5.2.7.3.  Realització programes d’investigació-acció-
participació dirigits a objectius específics (participació en els diversos
àmbits, ...) que permetin conèixer la idiosincràsia i les necessitats de cada
col·lectiu i definir les estratègies d’acció futura en el territori a partir de la veu
dels propis col·lectius a la vegada que es potencia per a cada objectiu
l’anàlisi dels punts d'unió entre les diverses cultures i amb els paràmetres
culturals de la societat d'acollida.

37. Recolzar i fomentar l’educació i la formació de col·lectius d’immigrants
com a instrument fonamental contra l’exclusió

38. Recolzament de programes d’educació i formació de persones joves i
adultes (majors de 16 anys), mitjançant iniciatives d’educació no formal, de
formació  en competències bàsiques i d’adaptació a les noves eines i
habilitats, definint itineraris i serveis d’acollida i assessorament que facilitin
l’accés de col·lectius en risc d’exclusió als recursos regulars existents, amb
especial atenció als col·lectius de població immigrada a cada barri.

39. Fer un mapa de serveis i recursos d’educació i formació per a persones
majors de 16 anys al Districte i definir mecanismes de coordinació.

40. Assumpció municipal de les despeses d’adaptació per ús comunitari
(formació d’adults nocturna, lleure, etc), consergeria i assegurances, així com
distribució d’usos,  dels  centres educatius públics.  I ampliació dels usos a
caps de setmana i festius.

41. No s'ha contemplat la realització d'una guia de tots els recursos esportius
del districte.



Ajuntament de Barcelona Pla d’Actuació Districte de Ciutat Vella
Memòria participativa

50

42. Apartat 5.2.7, afegir un apartat un que s’inclogui la dinamització
d’iniciatives de diàleg intercultural.

43. Creació de serveis o espais amb disponibilitat de banys públics, de
dutxes públiques i de servei de neteja de roba, adreçats a gent gran i a
persones sense sostre.

44. Punt 5.2.1: l’Ajuntament ha d’oferir instal.lacions per a la seva utilització a
les entitats (Per.ex. hotel d’entitats a l’Illa Rambla del Raval).

45. Punt 5.2.3.1: demanem la retirada d’aquest punt

46. Punt 5.2.14.4: la piscina que es construeixi ha de ser de mides olímpiques
i haurà de cobrir, com a mínim, el servei que oferien les piscines Folch i
Torres.

47. Punt 5.2.17, afegir-hi: creació de dutxes i lavabos públics en els llocs
adients (després de consensuar-ho amb els veïns)

48. Al punt 5.2 penso que a “potenciar els espais de relació ciutadana a
través de la xarxa d’equipaments públics” es podria afegir “ i les iniciatives
privades i comunitàries”. D’altra banda, on es planteja “potenciar les activitats
culturals del barri com a element de participació i implicació dels nouvinguts”,
tot i semblar-me important, crec que s’hauria de considerar el nivell més
general, la participació de la ciutadania per, si més no, no donar-se per sobre
entesa.

49. Tal i com es reflexa, també em sembla molt necessari incrementar els
punts de connexió a internet a biblioteques i als centres cívics, CSS,...
assegurant personal per a la seva dinamització i una gran difusió i promoció
dels serveis. Potser també es podria pensar, no sé si ja es fa, en obrir els
espais d’ordinadors dels centres d’ensenyament a les famílies i població en
general, com una mesura que a la vegada pogués suposar un apropament als
centres que potser acabaria repercutint en una major participació de les
famílies i la comunitat, com una mesura per a fomentar les relacions entre
escola i societat, tal i com s’apunta.

50. La utilització dels equipaments esportius de les escoles públiques i
privades fora dels horaris lectius també em sembla necessària, entre d’altres
coses per l’optimització dels recursos existents que al mateix PAD es
proposa.

51. Pel que fa a l’educació, em semblen interessants les diferents propostes
que es fan. Potser hi afegiria el foment de l’associacionisme de l’alumnat, el
foment de la participació de les famílies i l’entorn, com ja he comentat, i
l’oferta formativa per adults.

52. En relació a les biblioteques, també voldria dir que crec que s’hauria de
potenciar més el projecte de servei a domicili i lectura a casa, que em sembla
interessant i que pot donar molt més de si, tant pel que fa a foment de la
participació, com a l’atenció a la gent gran i altres persones i la promoció de
la lectura.
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53. Pel suport en la inserció i la millora de la vida quotidiana d’algunes
famílies, penso que el servei d’acollida per a menors de 3 anys és molt
adequat. Hi afegiria per mares i pares en formació i/o treball. I en temes
d’accions per a l’ocupació, penso que potser es podrien crear petites
sucursals de Barcelona Activa als altres barris.

54. En relació a la immigració, em sembla que un dels estudis específics
podria enfocar-se al foment de la participació.

55. Em sembla interessant la iniciativa dels programes didàctics “a peu pel
Gòtic” i “per la Barceloneta”. No sé si al Raval ja es fan, però també podria
interessant impulsar-los. Sobretot destacable el paper central de la gent gran.

56. També em sembla molt encertat donar un major impuls els projectes de
solidaritat intergeneracional i intercultural com els del bon veïnatge o el banc
del temps o el programa “compartir pis”.

57. Penso que el tema de la prostitució hauria de considerar-se al pla, per tal
de realitzar accions que millorin les condicions del sector i, d’altra banda, que
motivin una millor convivència social.

58. La importància del treball comunitari apareix com un element transversal
al llarg del document, cosa que em sembla remarcable. Apareix la idea de
potenciar plans comunitaris a l’apartat de Serveis Socials i penso que
correspondria més a la part de participació. També crec que s’han
d’impulsar.

59. En relació a la participació, penso que en l’elaboració del PAD s’ha fet un
esforç per incorporar les opinions dels diferents agents i de part de la
ciutadania, tot i que em sembla que s’hauria hagut de treballar la participació
d’una manera més sistemàtica i representativa. Confio que el procés hagi
posat més sobre la taula la idoneïtat de fomentar la participació i potser
d’obrir un debat als territoris sobre quines podrien ser les vies per a treballa-la
i així intentar millorar els barris a partir d’un treball cada cop més comunitari,
eficient i eficaç.

60. 5.2.2 Potenciar les activitats culturals de barri..., pàg.18

Crear comissions per zones on quedin representats tots els veïns, per
potenciar festes i activitats multiculturals.

61. 5.2.6. Potenciació de les biblioteques...,pàg. 19

Potenciar propostes d’activitats conjuntes amb entitats dels barris, i altres
agents culturals.

62. 5.2.7. Potenciar les polítiques que incideixin en la integració social…

Estudis específics que permetin conèixer les relacions que s’estableixen en
un territori entre els diferents col.lectius.

Promoure que els diferents col.lectius tinguin interlocutors vàlids que
garanteixin la seva representació i participació en els processos comunitaris i
altres mecanismes de participació establerts.
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Donar a conèixer la visió dels immigrats, les seves aportacions en els barris.
Fer-los visibles de manera constructiva.

Promoure espais de trobada informals entre tots els veïns. Potser una manera
seria a través d’un “hotel d’entitats” que donés cobertura a moltes entitats
petites del territori, i afavorís espais de connexió-en concret es va demanar al
Raval Sud.

63. 5.2.8. Afavorir una oferta educativa adequada a les necessitats socials
actuals.

Recolzar  els projectes de suport a l’escolarització que realitzen  les entitats
socioeducatives del territori en coordinació amb les escoles i IES.( activitats
de reforç escolar, Aula d’Escolarització Compartida, mòduls d’orientació
sociolaboral).

64. 5.2.10 Coordinar esforços amb altres recursos comunitaris…

Promoure els projectes específics de mediació i convivència a les escoles i
IES dels barris.

65. 5.2.11. Incrementar el nombre d’equipaments educatius al Districte.

Introduir una oferta de formació profesional i ocupacional post-obligatòria al
barri del Raval, diversificada i adequada als joves, que garanteixi la seva
inserció sociolaboral.

66. Participació.

Es fa menció de diversos Consells sectorials existents però no s’anomena el
Consell de la Infància, que de fet no està en funcionament. Proposem que es
reactivi aquest Consell com una eïna de participació dels propis infants i
adolescents del Districte. Així mateix caldria promoure el Consell de Joves, on
es possibilités el diàleg entre els joves del territori i les entitats i serveis que
treballen amb joves.
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DONA, INFÀNCIA, GENT GRAN I JOVENTUT

1. En tot el PAD, no hi ha cap referència a la petita infància.

2. Constatem que falten objectius específics que facin viable el segon objectiu
general. Proposem un nou objectiu específic amb algunes actuacions que
s’haurien de complementar segons les necessitats específiques dels diferents
grups de dones.

5.3.11 Desenvolupar Polítiques específiques que garanteixin els drets de

les dones que es troben en situació d’exclusió social.

Actuacions:

5.3.11.1 Fomentar l’accés a la formació i mercat laboral

5.3.11.2 Incrementar  les places d’escoles bressol amb horaris
adaptats a les necessitats de les families.

3. Proposta: 5.3.5.1. Prioritat en la construcció d’habitatge per a joves, i
establiment de sistemes d’ús compartit d’habitatge per joves.

4. Proposta: 5.3.5.4. Reserva d’espais multiús per joves en places i altres
espais públics del districte. Facilitar l’activitat dels joves en espais públics
oberts.  Principalment la plaça de Sant Cugat;  la plaça de Mercaders; i el
Fossar de les Moreres.

5. Proposta: 5.3.5.5.Increment econòmic significatiu i continuat del suport a
les entitats de joves. Recolzament de  l’assessorament i la informació a les
entiats de joves.

Propostes no recollides.

6. Assumpció municipal de les despeses d’adaptació per ús comunitari,
consergeria i assegurances, així com distribució d’usos,  dels  espais de
lleure de centres educatius públics.  I ampliació dels usos a caps de setmana
i festius.

7. Equipaments esportius.  Política de reducció de preus per a joves en l’ús
d’equipaments esportius.

8. Intervenció immediata al Campillo: Política de reducció de preus per a
grups de joves en activitats gestionades des del municipi.

9. Implantació d’un carnet municipal per joves, amb aventatges per a l’accés a
instal·lacions i equipaments municipals d’esport, cultura i lleure.

10. Creació d’espais d’informació d’educació sexual, informació i prevenció
pròxims, amb horaris adaptats a les necessitats dels joves, i amb ubicació a
espais d’ús per joves.
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11. Recursos emocionals per mares i pares adolescents.  Escola de mares
adolescents.  Espais i recursos per establir grups d’ajut mutu per futures
mares i pares.

12. Recolzament econòmic a la formació i foment d’eines de
desenvolupament personal per inserció personal de la dona.

13. Al 5.3.6.4 Pou de la Figuera, un parell de fonts i posar ludoteca en les
instal.lacions del mercat.

14. - No s'ha contemplat recursos de lleure per als menors de 3/4 anys.

15. Creació d’un servei d’atenció a la Gent gran, on coordinar l’assistència
domiciliària, l’ajut a domicili, l’assistència mèdica, etc.

16. En relació a la joventut, també crec que es podria iniciar algun procés
similiar amb l’eix de la participació. Penso que calen més recursos per als
joves, potser un casal, i això es podria fer evident i impulsar-se molt millor
arrel de la demanda i implicació dels mateixos. Potser crear un consell de la
joventut de barri... Em sembla molt encertat que el CC Drassanes incorpori un
espai per a joves.

17. El Pla Integral de la Gent Gran, potser també es podria pensar en
impulsar-lo al Raval. Seria bo intentar arribar als avis i àvies que no participen
de la xarxa de recursos

18. Infants.

Proposem una redefinició i adequació del circuit d’atenció a la infància i
adolescència en risc al barri del Raval, atenent a les necessitats actuals i
tenint present el futur traspàs de competències en aquesta materia.

19 Al punt 5.3.6.1. Ampliació dels serveis de casals infantils per a nois i
noies...

Proposem que es canviï l’edat d’atenció d’aquests serveis, cal potenciar que
comencin als 3 anys.
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VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS

1. Crear una línia de bus de barri entre el CAP Rec Comtal i el CAP
Drassanes

2. La vinculació entre prostitució i seguretat està en relació a les màfies, per
això proposem un canvi de contingut del punt

5.4.10.4 Control i sanció de màfies relacionades amb el tràfic de
persones

3. En el punt 5.4.10.3, s'hauria d'afegir "...i sobre els traficants de droga".

4. En el punt 5.4.13.2 proposem afegir "amb implantació de rètols recordant
les actituds cíviques; per exemple, algun que digui: 'al carrer no es pixa ni es
caga'.

5. Ampli servei de neteja municipal per a la total eliminació de les pintades a
les façanes. a tots els edificis del districte.

6. Implementar una neteja capital, en tots els sentits, per a poder gaudir del
barri.

7. Peatonalitzacions a l’entorn de Sta. Caterina i voltants

8. Aparcaments bicis i motos prop del mercat

9. Proposem que es tingui en compte que a la Pl. Ocata (veure annex) hi ha
una associació que treballa amb discapacitats i que l’esmentada plaça té
adoquins. Per tant proposem que en el punt 5.4.12 s’hi inclogui l’actuació
5.4.12.3:“Asfaltar i condicionar la plaça d’Ocata i rodalies (C/ General
Castaños, C/ Duana, C/ Marquesa i C/ Ocata) per facilitar l’entrada i sortida
de persones amb cadires de rodes”

Objectius generals

10. Proposem la incorporació d’un nou objectiu:

“Millorar el transport públic intern de Ciutat Vella”

Objectius específics

11. Proposem la incorporació d'un nou objectiu i actuacions:

Objectiu:

"Interconnectar amb bus de barri els barris de Ciutat Vella"

Actuacions:

12. "Proposar a Transports Metropolitans de Barcelona la creació d'una o
més línies de Bus de barri que uneixin els CAP de Ciutat Vella i l'Hospital del
Mar"
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13. Proposem incorporar a l'objectiu específic 5.4.3 les següents actuacions:

• "Proposar al Consell Municipal de Mobilitat la creació d'una ordenança
municipal sobre l'ús de la bicicleta en la ciutat, on hi constin els drets i
deures dels ciclistes"

• "Crear aparcaments per a bicicletes en els aparcaments públics soterrats
de Ciutat Vella"

14. Proposem que l'actuació 5.4.4.5 sigui substituïda per la
següent:"Peatonalització dels carrers del barri de Sant Pere, instal·lant-hi
fitons hidràulics per a la circulació exclusiva del veïnat resident i comercial,
usuaris dels aparcaments existents, les operacions de càrrega i descàrrega
i vehicles d'emergència".

15. Proposem que l'actuació 5.4.8.13 sigui substituïda per la següent:"Control
i sanció a aquelles persones o activitats econòmiques que abandonen les
bosses de deixalles o altres residus fora dels horaris i llocs establerts"

16. Afegir a l'objectiu 5.4.8 les següents actuacions:"Tornar a introduir el dia
fix setmanal per a la recollida de mobles vells i andròmines, eliminant
l'actual sistema a través del 010".

17. "Control i sanció a aquelles persones que abandonin a la via pública els
excrements dels seus animals de companyia"

18. Realització de diferents accions per aconseguir un barri de convivència,
cívic en què tothom es senti bé, segur i tranquil.

19. Actuació preventiva i també correctiva activa i eficaç en totes les
tipologies d’incivisme: neteja, obres, gossos, cotxes mal aparcats.

20. Demanem la millora de la neteja diària del barri, sobretot dels petits
carrers i racons i motivació per a una major actuació cívica del veïnatge.

21. Crear estratègies de concertació i mediació a partir de la feina dels
educadors de carrer i entitats ciutadanes a cada barri, on, a través del diàleg i
l’intercanvi d’opinions, els veöns puguin resoldre alguns dels seus problemes.

22. Recolzar espais als barris que promoguin el coneixement entre els
diferent col·lectius.

23. Promoció d’iniciatives educatives no formals (basades en estratègies
d’acompanyament; participació;  d’apropiació de l’entorn vital dels joves;
lleure; utilització de noves tecnologies de la comunicació i la informació, etc.)
adreçades a facilitar la reincorporació dels joves que no participen de cap
activitat laboral o formativa als recursos d’accés a la formació i al món laboral
ja existents.  Es tracta d’iniciatives que permetin continuar la feina dels equip
d’educació al carrer i que facin de pont amb els serveis ja existents.

24. Fomentar la creació d’espais verds i d’esbarjo.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT

1. Potenciar els programes d'educació ambiental

2. Tornar a introduir el dia fix setmanal per a la recollida de mobles vells i
anndròmines

3. Promoure l'increment de taca verda als balcons, terrats i patis interiors.

4. Cercar espais per a la creació d'horts socials per a l'ús de les escoles i de
les persones interessades

5. Introduir el sistema d'aigua corrent a tots els habitatges de Ciutat Vella,
eliminant els dipòsits i les conduccions de plom.

6. Portar a terme campanyes d'estalvi i ús sostenible de l'aigua

7. Obrir un servei d'informació sobre l'estalvi i l'ús sostenible de l'aigua.

8. Fer complir l'Ordenança Solar a totes les noves construccions o grans
rehabilitacions, ja sigui a edificis d'habitatges com de serveis.

9. Obrir un servei d'informació sobre la instal·lació d'energia solar tèrmica o
fotovoltaica, assessorant sobre les empreses instal·ladores existents,
necessitats, subvencions, etc.

10. Elaborar de forma consensuada el Pla d’Actuació de polítiques
mediambientals del Districte (Agenda 21)

11. El barri del Raval ha tingut una singularitat pròpia que continua essent un
dels motius d’atracció davant la ciutadania en general i el turisme, per aquest
motiu plantegem afegir un aspecte en la redacció del primer dels objectius
específics dins la promoció econòmica:

12. Punt 5.5.1 Augmentar la presència del petit comerç i de les botigues
singulars del barri, mantenint el perfil tradicional.

13. Afegir en el punt 5.5.1.2: "Respectari salvaguardar la singularitat d'alguns
establiments que gairebé ja són patrimoni cultural del barri (com per
expemple la botiga de belles arts Rigol del carrer Petritxol, que està en
procès de tancament).

14. Afegir com a mesura d'actuació per a la sostenibilitat un punt en l'apartat
5.5.8: "Aplicació i/o creació d'una normativa sobre aires condicionats i sobre
sorolls".

15. Al 5.5.1.1Dinamització del barri amb el nom de Sta Caterina

16. Al 5.5.2.1 Donar oficialment el nom a la Plaça del Mercat de Plaça de
Joan Capri i buscar maneres de veure la Teulada.

17. Al 5.5.8.1. Control dels coloms
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18. En els objectius generals es parla de fomentar la convivència veïnal i el
coneixement entre cultures. Aquest aspecte no queda reflectit en els objectius
específics posteriors i plantegem afegir-ne un de nou: desenvolupar
estratègies de mediació davant els conflictes de convivència

Actuacions:

19. Elaborar un projecte específic de mediació per al tema de prostitució, que
contempli a totes les parts implicades en el tema.

20. Creació d’una taula de treball entre l’Administració i els agents socials
implicats.

21. El punt 4.2 "prevenció i seguretat ciutadana" hauria d'estar al punt 4.1,
dins de les prioritats estràtegiques. Creiem que la seguretat ciutadana ha de
ser una preocupació prioritària per la seva  importància i urgència.

22. Impulsar amb més medis el pla de millora comercial del Casc Antic que
impulsa la Federació de Comerciants del Casc Antic.

23. Trobar fórmules per a concedir microcrèdits a emprenedors de noves
formes comercials al barri.

24. Elaborar un pla de xoc per motivar l’obertura dels locals comercials
tancats, prioritàriament al Barri de Sant Pere.

25. Proposta de creació d’un Consorci del Casc Antic format per les
Administracions Públiques, les diferents entitats federades de l’entorn, els
agents socials i les principals Institucions que resideixen a la zona, per
impulsar coordinadament una decidida actuació per la rehabilitació total del
barri en els seus diferents àmbits social, econòmic, urbanístic, habitatge i
comercial.

26. Proposem que l'actuació 5.5.8.6 sigui substituïda per la següent:

"Eliminació paulatina dels dipòsits d'aigua potable i substitució de les
conduccions de plom dels habitatges antics de Ciutat Vella"

Proposem incloure les següents activitats:

27. "Vetllar pel compliment estricte de l'Ordenança Solar en totes les
sol·licituds de llicència municipal per a construccions noves o per a grans
rehabilitacions d'edificis públics o privats"

28. "Obrir un servei d'informació sobre la instal·lació d'energia solar tèrmica o
fotovoltàica, assessorant sobre les empreses instal·ladores existents,
necessitats, subvencions, etc."

29. "Fer un catàleg d'ubicacions per a instal·lacions d'energia solar i eòlica"

30. "Promoure l'increment de la taca verda en balcons, terrats i patis
interiors".

31. "Cercar espais per a la creació d'horts socials per a l'ús de les escoles i
de persones interessades".
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BARCELONETA

1. Realització d’un estudi sobre les condicions de vida de la Gent Gran

2. En el punt 6.4.1 --> crec que s'ha de concretar les dates d'execució de les
obres d'acabament del Mercat de la Barceloneta i de la reurbanització de la
Plaça Poeta Boscà. Tenir l'objectiu de fer d'aquesta Plaça l'eix comercial del
barri, integrant l'espai de compres des del Carrer Maquinista fins Almirall
Cervera, i des de Sant Miquel fins al Carrer Doctor Giner i Partagàs, amb la
revisió del Pla d'usos amb tot aquest espai.

3. Referent a l'espai no ocupat pel Mercat a la Plaça Poeta Boscà, s'ha de
convertir en la Plaça Central  del barri, enfocada com Rambla interna des del
Mercat fins al Mar.

4. La finalització del Pg. Marítim i la seva continuació fins a la nova bocana ha
de tenir la funció d'unió de la mateixa amb el nostre barri.

5. Amb respecte a la reurbanització de Moll de la Fusta vull aclarir que aquest
espai no pertany a la Barceloneta, sinó al barri gòtic.

6. Si bé penso que és convenient canviar l'il·luminació del Pg. Joan de Borbó i
del Port Vell donada que l'actual no convida al passeig sobretot vora del mar.

7. Punt 6.4.2 --> tant en el desenvolupament del PERI de la Barceloneta , com
a la construcció d'apartaments per a la  gent gran ( Balboa-Pinzón ), s'hauria
de donar un tracte preferent i aquestes dues actuacions s'haurien de fer amb
la màxima participació de les entitats de la barriada.

8. La reestructuració de les pistes esportives de la Maquinista s'ha de
convertir en un espai cobert que donada la seva ubicació al costat de les
escoles permeti, amb la col·laboració d'altres institucions i federacions, la
creació d'escoles esportives pels infants i joves no solament del barri sinó
també del Districte.

9. Crec que la finalització del Pavelló Poliesportiu del Marítim és una bona
notícia, però és necessari conseguir que aquesta instal·lació es pugui utilitzar
amb les màximes facilitats d'horaris i econòmiques, pels clubs i escoles del
Districte, buscant la col·laboració d'empreses, institucions i entitats del
Districte molt especialment les ubicades al barri.

10. L'ampliació de la Biblioteca ha de comportar la creació d'un espai cultural
per la presentació de llibres, exposicions i tots aquells actes que promoguin la
promoció de la nostra barriada.

11. Vull aprofitar aquest punt per demanar la recuperació de la finca del Carrer
Sant Carles ( la Casa del Porró ) per l'ubicació de l'arxiu històric del nostre
barri.
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12. Sóc de l'opinió que l'escola d'adults hauria d' estar ubicada a l´espai de la
Cooperativa Segle XX, donat que tots estem d'acord amb la recuperació
d'aquest edifici pel nostre barri.

13. Punt 6.4.3 --> el manteniment i la renovació de l'espai públic del barri, ha
d'anar amb una campanya cívica pel respecte envers el mateix per part dels
veïns, amb la col·laboració de les entitats representatives.

14. Punt 6.4.4 --> perfecte el pla d'aparcaments, però hem d'aconseguir que
les tarifes dels mateixos siguin satisfactoris pels veïns, i que la peatonalització
de l' entorn del mercat, no representi una càrrega econòmica per nosaltres
amb la desaparició d'espai lliure d'aparcaments.

15. Així mateix hem de posar els mitjans necessaris perquè es respecti,
sobretot en els dies festius l'espai peatonal de la Barceloneta ( amb carrers
com Mariners, la Sal, etc ).

16. De la resta de punts estic bàsicament d´acord però demano que
l'utilització lúdica de les platges durant els mesos d'estiu, no representi un
perjudici pel descans i seguretat dels veïns de les mateixes i que es prenguin
les mesures necessàries per la neteja immediata dels voltants en els dies de
la màxima utilització, i la creació de suficients serveis públics, perquè els
ciutadans no hagin de fer servir els nostres carrers per fer les seves
necessitats fisiològiques.

17. Per últim en aquest pla d'actuació trobo a faltar una concreció clara de
com serà l'actuació de la Guàrdia Urbana pel cumpliment de les normes tant
d'aparcament com de les infraccions a la via pública que es fan al nostre barri.
I concretar les dates de posada en marxa dels equipaments previstos.

18. No vull acabar les meves al·legacions sense demanar que per part del
Districte una vegada aprovat el document definitiu, es creessin els
mecanismes suficients i clars pel seguiment del mateix, per part dels veïns a
través de les entitats, i que es tingui la flexibilitat necessària per fer les
rectificacions consensuades entre tots per la millora del mateix.

19. Promoció dels esports d’equip a les escoles.

20. Creació d’una comissió esportiva de la Barceloneta.

21. Promocionar activitats esportives tals com: cursa de la festa major,
campionats de ta-ka-ta i de petanca.

22. Organització de campionats socials de futbol-sala com els que es feien a
La Repla

23. Posada en pràctica de les conclusions del “Pla Estratègic de l’Esport de
Barcelona” a la Barceloneta.

24. Implicació de les Ampes i direccions de les escoles del barri en la
promoció de l’esport com a mitjà d’integració.

25. Apertura dels equipaments esportius de les escoles en caps de setmana i
festius.

26. Instal.lacions cobertes per a la pràctica de l’esport d’equip.
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27. Continuació del PERI de la Barceloneta

28. Convels quarts de casa en miges cases

29. Finalització del Parc de la Catalana

30. Finalització del Pla de Reforma de la façana marítima.

31. Impulsar la rehabilitació d’habitatges públics i privats.

32. Promoció d’habitatges a preus assequibles.

33. Accessibilitat dels passos del passeig Marítim per facilitar l’accés a les
platges a les persones amb disminució.

34. Mentalitzar als ciutadans que han de denunciar els temes de drogaadicció

35. Regulació del funcionament de la platja nudista

36. Re-ubicació de la comisaria de policia al barri

37. Servei de guardia urbana a totes les escoles del barri

38. Revisar els horaris de recollida de deixalles, doncs passa a altes hores de
la matinada fent molt soroll

39. Contenidors davant dels restaurants per a us propi, per tal que no utilitzin
els dels veïns.

40. Evitsr el soroll de les sirenes de les ambulàncies a l’interior del barri.

41. Erradicar els percusionistes de les platges a la nit.

42. Augmentar la neteja del barri

43. Incrementar el nombre d’agents de guardia urbana i de policia nacional al
barri

44. Controlar el “botellón” a alguns punts del barri

45. Revisió dels pivots que no estan adequadament instal.lats i que són un
perill per als vianants a causa dels aparcaments de cotxes i motos i que,
alguns, impedeixen el pas d’ambulàncies.

46. Treure una pedra perillosa situada a la vora del mar, davant de l’Hospital
de l Mar.

47. Manca de serveis socials i educadors.

48. Menjadors escolars, manca d’espai.

49. Major control de les escoles sobre l’assistència dels alumnes.

50. Manca d’activitats extra-escolars en algunes escoles.

51. Incrementar la coordinació entre les Ampes, el professorat i les direccions.

52. Millorar el funcionament del CAP de la Barceloneta.
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CASC ANTIC

1. Realització d’un Pla d’Acció Cultural pel Casc Antic (Presenten un projecte
adjunt)

2. Elaborar estratègies d’actuació específiques en l’àmbit de la cultura

3. Acondicionament dels carrers Cirera, la Seca, de les Mosques i Plaça dels
Cremats, amb pavimentació adequada i millora de la neteja

4. Mantenir la proposta ja feta en el seu dia d’instal·lar un Poliesportiu al barri.

5. Continuar treballant per situar diferents espais esportius a Pou de la
Figuera.

6. Possibilitat d’adaptar-ho a jocs d’altres països (criquet, bèisbol,
bàdminton,…)

7. Proposta d’obrir dues Escoles Bressol més al barri. Possibilitat d’utilitzar la
fórmula d’escola pública gestionada per una ONL d’iniciativa social.

8. Dotar de més recursos a l’Espai Jove que gestiona el PICA

9. Obrir un Centre Cultural o Esportiu a la Penya Cultural Barcelonesa.

10. Possibilitat d’acord amb alguna Obra Social de Caixa d’Estalvis.

11. Co-gestió del Centre Cívic Convent de St. Agustí amb les entitats del
barri.

12. Rehabilitació dels pisos buits de propietat municipal per habitatge de
lloguer. Cessió d’alguns edificis públics deteriorats a Cooperatives
d’Habitatges, a la Fundació Família i Benestar Social, a la Fundació
Habitatge protegit i a la Cambra de la Propietat Urbana per fer habitatge
protegit.

13. Realització d’una Escola-Taller al barri per rehabilitar un edifici públic per
habitatge de lloguer.

14. Confecció d’una Segona fase de PERI que permeti intervenir amb la resta
d’edificis no inclosos fins ara, siguin públics o privats.

15. Posar un bus de barri al Casc Antic

16. Realització de diferents accions per aconseguir un barri de convivència,
cívic en què tothom es senti bé, segur i tranquil.

17. Actuació preventiva i també correctiva activa i eficaç en totes les
tipologies d’incivisme: neteja, obres, gossos, cotxes mal aparcats.

18. Millorar la neteja diària del barri, sobretot dels petis carrers i racons i
motivació per una major actuació cívica del veinatge.

19. Major dotació econòmica i de personal als Serveis Socials de la zona.

20. Elaboració d’un Banc de Recursos Socials del territori.
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21. Obrir 2 pisos d’acollida per a joves al barri.

22. Obrir 1 pis d’acollida per a dones al barri.

23. Dotar de més mitjans al projecte d’educadors de carrer del barri.

24. Augmentar l’atenció domiciliària a la gent gran

25. Dotar de major pressupost per l’arranjament d’habitatges de gent gran
sense recursos.

26. Concertació de serveis de baixa exigència per a persones sense llar
(neteja, menjar, dormir, roba,…) amb acompanyament.

27. Elaboració d’un Pla d’acollida per a immigrants

28. Dotar de més recursos econòmics i d’infraestructures a les entitats no
lucratives del barri per els diferents serveis que ofereix a la població.

29. Impulsar amb més medis el pla de millora comercial del Casc Antic que
impulsa la Federació de Comerciants del Casc Antic.

30. Trobar fórmules per a concedir microcrèdits a emprenedors de noves
formes comercials al barri.

31. Elaborar un pla de xoc per motivar l’obertura dels locals comercials
tancats, prioritàriament al Barri de Sant Pere.

32. Proposta de creació d’un Consorci del Casc Antic format per les
Administracions Públiques, les diferents entitats federades de l’entorn, els
agents socials i les principals Institucions que resideixen a la zona, per
impulsar coordinadament una decidida actuació per la rehabilitació total del
barri en els seus diferents àmbits social, econòmic, urbanístic, habitatge i
comercial.

33. Al punt 5.4.4.5, afegir-hi: ajardinant-lo amb arbrat.

34. Al punt 5.5.1.6. afegir-hi: compliment de normatives de seguretat i
rehabilitació de tots els distintius arquitectònics, interns i externs, que es
considerin d’interès.

35. Dintre dels objectius 6.3 contempleu la peatonalització del Carrer de la
Princesa però no la del Carrer del Rec entre Pº del Born i Fussina, tram del tot
innecessari pel pas permanent de vehicles i que d’altre banda, el seu
tancament,  equilibraria el quadrat format per els carrers que emmarquen el
mercat del Born fent de tots ells un circuit homogeni.

36. En el punt 5.4.8.4 , si no hi fos, caldria afegir a la normativa per obrir un
local, l’obligació de tenir un espai adequat per el magatzematge de residus.

37. En el punt 5.4.8.9 es tindria d’aprofitar les campanyes en l’àmbit de la
neteja per difondre una normativa d’us de bosses homologades ( de la
varietat de bosses que ofereix el mercat, gran part no reuneixen les
condicions de resistència i bon tancament necessaris). També el cos de
vigilància deuria fer un seguiment de tots aquells locals i particulars que
depositen  deixalles fora de les bosses adients o caixes de cartró sense
plegar i lligar.
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38. En el punt 5.5.8.12 es contempla el control de les colònies de gats però no
he sabut trobar cap punt que es refereixi als gossos. Tot i el benestar que
aquestes mascotes donen a les persones grans que viuen soles o a d’altres,
es ben pales que la brutícia que d’ells en pateixen els vianants, es font de
moltes queixes.  Per començar, caldria un pla de control de gossos, prenen
compromís amb les cases de venda i cria de mascotes, establint un àmbit
legal que impossibiliti la venda o transacció de cap animal que no sigui
portador de un chip d’identificació. Crear un marge de temps entre la
informació i l’actuació per que tots aquells propietaris que no tenen la seva
mascota identificada puguin fer-ho. Donar les màximes facilitats (es podria
disposar d’un mini-bus veterinari que anés per les barris oferint l’implantació
del chip d’identificació, vacunacions i altres informacions de conducta civica).

39. D’altre banda, cal cercar llocs adients per construir pipi-cans (Allada-
Vermell) (passeig Picasso).

40. Dintre dels objectius 5.4 contempleu renovar el Pla d‘enllumenat del
districte.  En aquest punt, pot ser ja ho teniu en compte en l’apartat 6.3.4.2,
caldria retirar els poc afortunats suports i focus que es troben a la Via
Laietana cantó impars, front a la Caixa que servien per il·luminar l’edifici.
També estaria be endegar un pla de senyalització global per tal d’eliminar al
màxims possibles de suports i altres elements que contaminen les voreres

41. Pel que fa a l’apartat 5.5.8.12 Reducció de contaminació lumínica, voldria
ressaltar lo poc adients que son els llums cilíndrics tipus Passeig de Nimici
Natal (Palau Sant Jordi, o Mercat del Born) quan es col·loquen en espais
envoltats de vivendes, dons enlluernen l’interior de les mateixes per comptes
de donar llum al carrer que es el necessari.

42. Per últim vull fer un suggeriment en el punt 5.5.8.14 . En moltes ciutats de
Centre Europa es practica un mercat de segona mà, un cop al mes, dut a
terme per els propis ciutadans del barri que baixen al carrer aquelles coses
de les que se’n volen desfer i encara tenen algun us. El Mercat te un espai
assignat (per exep. Allada-Vermell), comença al matí fins mitja tarda, el
venedor te l’obligació de donar-se d’alta al districte quinze dies abans (pel
general sense cap cost) i de endur-se tot allò que ha baixat i no ha venut. Es
cert que moltes vegades s’estableix tracte amb  un intermediari que acaba
enduent-se les coses que el venedor no vol tornar a carregar cap a casa. El
districte solament proporciona espai i la normal vigilància.Es un mercat
simpàtic que cohesiona el veïnatge, recicla i fa un bon servei.

43. Al punt 6.3.1.12, caldria afegir-hi “Revitalització del carrer de Sant Pere
Mitjà”

44. Fer, igualment, esment a l´article 6.3.5.1, referent al Carrer Trafalgar,
concretament entre el tram comprès entre Mendez Nuñez i Arc de Triomf, on
caldrà no tan sols impulsar accions de diversificació, sinò pacificar el
trànsit.(cada día hi ha un tampó de cotxes i furgonetes que aparquen en doble
i TRIPLE fila per carregar la roba dels tenderetes xinesos). Això
s´aconseguiria amb una regulació d´usos en funció de la densitat dels
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establiments (tot i suposant que tots aquests comerciants en tinguin les
corresponents llicències, fet que personament poso en dubte)

45. Concretar l’us de l’edifici de Sant Pere Mitjà, 81, propietat municipal

46. Punts 6.3.1.5 i 6.3.1.6 Estudiar i comentar més a fons aquesta apartats

47. Punts 6.3.1.8 i 6.3.1.9 Revitalitzar Carders, connectivitat  Sta. Caterina
amb Ribera (Hostal de la Bona Sort, Germanor, Pl. Sant Cugat, Capella
Marcús i Palau Mercaders

48. Punt 6.3.3.2 Mini-punt verd, a on?

Objectius generals

49. Fomentar les zones d’especial interès del barri:

Cal desenvolupar i concretar aquest tema amb més criteris.

50. Punt 6.3.1.1 Recuperació del Born. Veure Document 1. 10.5 i 11.2

51. Punt 6.3.1.4 Creiem necessari que es revisin els criteris i les actuacions a
fer .

52. Punt 6.3.1.5 Mercat Sta. Caterina: per favor, mireu les al.legacions
presentades al document 2, 5.1.3.2

53. Punt 6.3.2.1 Mireu Document 1, 10.2 : -Construcció urgent dels habitatges
per a joves a Carders/Montanyans i consensuar amb els veïns/nes el  disseny
i ús futur de tot el conjunt, inclós els equipements.

54. No veiem amb quins arguments jurídics es considera equipement unes
vivendes.

55. Punt 6.3.2.2 No veiem amb quins arguments jurídics es considera
equipement unes vivendes.

56. Punt 6.3.2.3 Demanem que es consideri el valor de les restes
arqueològiques que s’hi ha trobat i la possibilitat de preservar-les.

57. Punt 6.3.2.7 Mireu Document 1, 10.2

58. Proposem que en l’apartat 6.3 CASC ANTIC – Objectius generals
s’afegeixin els següents punts:

Subvenció per al l’elaboració del Diagnòstic del Casc Antic

Aprovació de projectes de millora social del punt 6.3.1.2

59. Considerem que es troba a faltar com a objectiu general la finalització de
l’actual reforma urbanística  i  l’estudi d’una segona fase de remodelació
urbanística de detall. També creiem que podria estar inclòs en el mateix
apartat la rehabilitació de 15 edificis de titularitat municipal per habitatge
social.

60. Infància: l’Esplai l’Esquitx està remodelant un local per a Ludoteca a 50
metres del Pou de la Figuera. En el PAD es parla de la realització d’una
Ludoteca. Pensem en aquest punt que ens podíem posar d’acord i coordinar-
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ho de manera que es satisfés aquesta demanda. Proposem que en el punt:
6.3.2.7 es tingui en compte que s’està construint aquesta ludoteca.

61. Afegir al punt 6.3.5.1 d’impuls de la diversificació d’activitats productives,
el manteniment del comerç de proximitat del sector alimentari al barri de la
Ribera.

62. Mantenim la proposta ja feta en el seu dia d’instal·lar un Poliesportiu al
barri.

63. Continuar treballant per situar diferents espais esportius a Pou de la
Figuera.

64. Possibilitat d’adaptar-ho a jocs d’altres països (criquet, bèisbol,
bàdminton…)

65. Falten més espais infantils (parcs i zones lúdiques per a infants).
Proposem els següents carrers i places com a zones infantils amb
gronxadors, zones amb sorra i/o o gespa: Plaça Comercial, Plaça Jacint
Raventós, Plaça de Sant Pere i Plaça de les Olles.

66. Proposta d’obrir dues Escoles Bressol més al barri. Possibilitat d’utilitzar
la fórmula d’escola pública gestionada per una ONL d’iniciativa social.

67. Dotar de més recursos a l’Espai Jove que gestiona el Pla Integral del
Casc Antic.

68. Obrir un Centre Cultural o Esportiu a la Penya Cultural Barcelonesa amb la

69. possibilitat d’acord amb alguna Obra Social de Caixa d’Estalvis.

70. Co-gestió del Centre Cívic Convent de St. Agustí amb les entitats del
barri.

71. Proposem que en l’apartat 6.3.1 (objectius específics – Casc Antic)
s’afegeixi el següent text al punt 6.3.1.2:“Peatonalització del carrer General
Castaños i entorn de l’Estació de França i canvi de nomenclatura dels
carrers: Proposta de canvis: General Castaños per Manuel Vázquez-
Montalbán , Pl. D’Ocata per Miquel Martí i Pol, C/ Duana per Germans
Goytisolo, C/ D’Ocata per Maruja Torres i C/ Marquesa per Juan Marsé”.
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GÒTIC

1. Punt 6.2.2, que durant l'any 2004 es posarà en marxa al carrer Rull un nou
equipament, que representarà una ampliació del CAP Gòtic, atès que l'espai
d'aquest ha quedat insuficient.Està previst que en aquesta "sucursal" del CAP
Gòtic es puguin oferir els serveis de Pediatria i d'Atenció a la Salut sexual i
reproductiva, que ara es donen al CAP Gòtic, i el servei d'Odontologia, que
ara s'està prestant al CAP Drassanes.

2. Erradicació de les bandes que trafiquen amb drogues a la zona
d’Escudellers.

3. Protegir el comerç de qualitat i la varietat d’ oferta de la Rambla

4. Informació dels criteris d’aplicació del Pla d’Usos, i en el cas de que es
modifiquin, informació abans de la seva aprovació i aplicació

5. Agilitzar la gestió dels expedients de llicencies d’obres i llicencies
d’ocupació via publica, etc.

6. Coordinació entre els diversos departaments de l’Ajuntament: Districte,
Patrimoni, Bombers, etc.

7. Regim especial d’il·luminació decorativa de Nadal, per la Rambla.

8. Ampliació d’horaris fins les 24 horesen periode de Nadal, tots els dies de
la setmana tenint en compte la important activitat d’oci, restauració, i
allotjaments a La Rambla.

9. Impulsar i coordinar campanyes d’ajuts per obres de renovacions i millora
dels establiments i les façanes.

10. Control rigorós de venedors ambulants no professionals

11. Flors: campanya Nadal: ponseties, 14 febrer Sant Valentí: orquídies, 23
abril Sant Jordi: roses, 1er diumenge de maig, dia de la mare.

12. Llaunes de cervesa;  tot l’any caps setmana.

13. Ampolles de cava; cap d’any i revetlles de Sant Joan, a La Rambla Plaça
Reial i Plaça Catalunya.

14. Productes varis: tèxtils, musica, joguines, etc.

15. Control i obligatorietat de neteja periòdica i manteniment dels elements
dels col·lectius que desenvolupen activitats comercials a la via publica .

16. Intervenció en el disseny per la part posterior de les parades per evitar
cartells i pintades, tenint en compte que es una zona molt visible pels vianants
i pels establiments de les voreres. Habilitar una solució tècnica per zona de
magatzem d’ estris que no sigui visible a l’ exterior.
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17. Contemplar la Rambla com un objectiu prioritari d’ ajudes  per instal·lació
d’ascensors, aigua corrent i  rehabilitació de façanes per evitar que es perdin
m2 d’ habitatge.

18. Coordinació d’actuacions i revisions periòdiques de les diferents
companyies: gas, aigua, llum, telèfons etc. amb dates que no coincideixin
amb campanyes comercials importants: Nadal, estiu, Setmana Santa, etc. per
evitar   dificultats als vianants (tanques,  rases, etc.)

19. Reforç de la il·luminació de La Rambla ( any 2002 Sr. Barbero d’
Enllumenat Públic va fer un estudi lumínic de la Rambla  i una prova a la
Rambla Santa Mònica i segons se'ns va informar el Districte havia encarregat
a l’arquitecte Rosa M. Clotet  el disseny  del reforç per tots els fanals de
plataformes de la Rambla)

20. Estudi d’un sistema que substitueixi els vidres i que eviti l’acumulació de
brutícia a les plataformes .

21. Planificació neteja i revisió periòdica de vidres trencats, neteja de la
totalitat de fanals de La Rambla, tan els de Fosa com els de plataformes al
menys 2 vegades l’ any.

22. Accessos  per  a discapacitats i persones grans a la parada metro Liceu
sortida Boqueria.

23. Mantenir oberts tots els accessos els dies festius ja que l’ afluència de
públic justifica  que tots estiguin  en servei.

24. Estudi acurat de localització de wc públics a La Rambla.

25. Recuperar una part de l’espai soterrani  del Monument a Pitarra ( Plaça
del Teatre) per urinaris públics i  garantir la vigilància i  neteja les hores que
estiguin oberts al públic.

26. Repintat periòdic de la senyalització horitzontal a la Rambla

27. Mantenir els criteris per la concessió de llicencies de les terrasses-
vetlladors

28. Coordinació entre els diferents departaments( patrimoni, bombers etc.)
per agilitzar les llicencies d’ obres

29. Coordinació d’ intervenció de companyies de telèfons, gas i enllumenat
públic quan es fan rehabilitacions de façanes

30. Control de l’ acompliment d’ ordenances municipals especifiques per
establiments de fast food, canvi i souvenirs

31. Intervenció en el disseny  de la part posterior de les parades de flors per
evitar cartells i pintades, i habilitar una solució tècnica per zona de magatzem
d’ estris que no sigui visible a l’ exterior.

32. Reparació peces mosaic de Joan Miro al Pla de l’Os

33. Recollida selectiva residus recuperant una part de l’espai soterrani del
Monument a Pitarra (Plaça del
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34. Reiterem que en cap cas estem d’acord amb la peatonalitzacio de La
Rambla.

35. Evitar el tall de trànsit sense previ avis, tenint en compte el servei de
pàrkings, hotels i restaurants, Mercat Boqueria, Liceu i altres teatres, etc.
ubicats a la Rambla.

36. Mantenir com fins ara el control dels  autocars  iniciat amb el Pla de
Pacificació del trànsit, aconseguint que la Rambla no sigui un vial de pas, de
forma que només puguin entrar a la Rambla els autocars amb destí a hotels,
restaurants, teatres, etc. de La Rambla.

37. Atenent al resultat satisfactori de la pacificació del trànsit a La Rambla
demanem el suport del Districte per que la Rambla s’inclogui a l’itinerari del
Bus Turístic i Bus Shopping Line

38. Extremar el compliment d’horaris i zones de carrega i descarrega i
començar l’acció sancionadora a transports dins horaris no autoritzats

39. Fraccionar els aparcaments autoritzats de motos perquè no actuïn de
barrera als establiments de la vorera

40. Control i penalitzacio d’aparcaments de motos en llocs no autoritzats

41. Mantenir oberts tots els accessos de l’estació de Liceu del Metro els dies
festius ja que l’afluència de públic a la Rambla justifica sobradament que tots
estiguin en servei.

42. Limitació del nombre d’estàtues humanes

43. Estudi d’ubicació de les estàtues

44. Senyalització de l’espai autoritzat a les estàtues, tal com es fa amb altres
col·lectius.

45. Control rigorós d’aquesta nova estructuració de les estàtues.

46. Amics de La Rambla demana participar en la elaboració d’aquest estudi
de les estàtues.

47. Control pas bicicletes a velocitat perillosa per l’integritat dels vianants pel
passeig central i voreres.

48. Estudi lumínic realitzat a l’any 2002 demostra la manca de llum a La
Rambla, un dels factors importants per la prevenció de la delinqüència.

49. Clima de preocupació entre els restauradors de La Rambla, Plaça Reial i
carrer Escudellers perquè tornen a actuar grups de menors magrebins a les
cues de clients dels establiments i també s’esperen a la sortida dels
treballadors.

50. Tan els comerciants com els veïns tothom esta d’acord en la millora
notable de la seguretat, però coincideixen en que caldria mes presencia de
les policies com a mesura  disuasoria, especialment en els casos
assenyalats com en els trilers i  estirades

51. Promoure nova legislació per eradicar joc il·legal a la via publica.
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52. Coordinació entre els Serveis de Benestar Social de l’ Ajuntament i la
Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, Guardia Urbana i Policia,
per  que les persones que viuen al carrer rebin assistència.

53. Investigació i penalitzacio a les màfies que exploten a persones amb
discapacitats reals o fictícies i a menors .

54. Alguna de les estàtues es poden incloure dins l’apartat de mendicitat, ja
que no tenen cap  contingut artístic.

55. Inspeccions i penalitzacio als propietaris d’habitatges que col·laboren de
dia i de nit amb dels màfies de la prostitució

56. Programació de neteja  diària amb manega, tant al Passeig i les calçades
de la Rambla  com  les embocadures dels carrers Canuda, Carme, Passatge
Colon, Escudellers i Pl.Reial, Passatge Zurbano, Arc del Teatre, i neteja
freqüent dels xiclets al passeig central de La Rambla.

57. Incloure el Passatge Amadeu Bagues en la neteja diària  amb manega

58. Precaució amb la coordinació dels horaris  de neteja amb manega que
siguin compatibles amb l’ activitat de les terrasses-vetllador, autoritzades.

59. Programar neteja a pressió  els caps de setmana  a la Pl.Teatre-
Escudellers, Passatge Zurbano/Pl.Reial, Arc Teatre/Rambla, Passatge
Amadeu Bagues,/Cardenal Cassañas, Canuda/Rambla,  etc. aquests punts
son utilitzats de WC públic

60. Saturació de cartells als  pirulis d’informació, cal    trobar un sistema  per
evitar l’acumulació de paper.

61. Estudi d’element especial per recollida de residus de les parades de flors
de La Rambla.

62. Mantenir la freqüència de la recollida de les papereres de la Rambla,
incrementant-la en les companyes de Nadal i temporada alta de turisme:
Setmana Santa, estiu i afluència visitants per creuers.

63. Especial atenció amb els punts negres d’acumulació de bosses de
brossa descontrolades que durant el dia ofereixen una imatge molt
degradada : Rambla/ c.Hospital, Rambla/c.Carme, Pl.Reial/passatge
Zurbano.

64. Poda:  Programació cada dos anys de la poda arbrat Rambla, hivern
2004-2006

65. Plagues:  Tractament anual de plagues als arbres de La Rambla i plaça
Arc del Teatre.

66. Replantat dels arbres que s’ han assecat.

67. Escocells:  Reposició de sorra als escocells dels arbres per  evitar
l’estancament d’aigua bruta.

68. Neteja diària amb manega a pressió dels espais utilitzats pels captaires
per  dormir  i  de WC ,retirada de  residus d’ aliments, briks, mantes, cartrons
etc
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69. Neteja durant el dia dels espais utilitzats per grups de joves amb gossos,
restes de menjar,briks, mantes etc. que donen una imatge de deixadesa
impròpia de la nostra ciutat. Freqüentment a  Rambla amb Ferran,  i  c/Tallers
amb Rambla

70. Reforç de l’ enllumenat públic a tot el passeig central des de Canaletes a
Pl.Portal de la Pau.

71. Reposició de vidres a les fanals de plataformes i a les de fossa.

72. Programació de 2 o 3  neteges anuals dels vidres de tots els fanals.

73. Revisió i reposició periòdica de les peces trencades al passeig central, i
les voreres.

74. Repintat de senyalització horitzontal

75. Reposició de les peces blaves del Mosaic de Miro, al Pla de L’ os.

76. Reposició de les peces d’ aram de la Font-monument a Mary Santpere, a
la Rambla de Santa Mònica.

77. La concentració d’autocars aturats i la emissió de gasos  a causa del
caos circulatori especialment en sentit ascendent feia irrespirable l’aire de La
Rambla, aquesta situació s’ha corregit  però   encara es pot millorar amb

78. Control i penalitzacio als infractors que no respectin les zones de carrega i
descarrega i que obliguen als transports a posar-se en doble filera . Pel fet
que la Rambla només disposa d’un carril  per circular, es produeixin
col·lapses  innecessaris amb les emissions de gasos  afegides que s’ han d’
evitar amb una circulació fluida.

79. Control dels músics de carrer durant el dia que utilitzin amplificadors no
autoritzats i instruments de percussió.

80. Control  d’ actuacions  musicals a les nits, individuals i en grup,  en hores
de descans dels veïns.

81. Re-pavimentació dels carrers de la Creu de Barcelona, que estan en un
estat lamentable, permanentments entollats, sense que els líquids arribin mai
a escolar-se pels embornals, a causa de la manca de pendents i nivells
desiguals, el que, a més, provoca males olors.

82. Augmentar la intensitat de la llum dels carrers de la Creu de Barcelona

83. Erradicar la droga desls espais públics, fent especial incidència a
Escudellers i a la placeta de Sant Francesc

84. Pla intensiu de revisió de llicències d’activitats i adequació de les
activitats a les llicències concedides

85. Control estricte dels horaris d’obertura dels comerços.

86. Després del punt 5.1.3.20, proposem un nou punt (5.1.3.21) que digui:
“urbanització del carrer d'en Roca".

87. En relació als punts 5.2.1.3 i 5.2.1.4 sobre una agenda de festes i
tradicions i la creació d'una comissió de treball d'activitats culturals i festes
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majors, manifestem l'interès de la platoforma veinal del carrer d'en Roca a
participar en aquuesta agenda i en la comissió de treball. En concret tenim
interès a fomentar la festa de Sant Roc (hi ha una imatge del sant al nostre
carrer) i la festa "del gos" (dia després de Sant Roc).

88. En l'apartat 5.2.3, proposem afegir una actuació  per aprofitar el potencial
turístic i cultural del districte: Instal·lació de rètols o plaques al carrer que
expliquin la història i les tradicions de cada carrer. Proposem el carrer d'en
Roca com a candidat per instal·lar aquests rètols (podem aportar informació
sobre història, tradició i llegendes del carrer; des la imatge de Sant Roc a
altres tradicions i llegendes)

89. Punt 5.4.8.15 : es pot concretar on està previst instal·lar els urinaris?. Per
tal d'evitar el problema de miccions al carrer, proposem com a alternativa
instal·lar tanques amb portes a l'entrada de punts conflictius com és la cruïlla
del carrer d'en Roca amb Portaferrissa.

90. Afegir el punt 6.2.4.4 Dignificació del carrer d’en Roca

91. Afegir 6.2.4.4 Instal.lació de waters públics

92. Afegir 6.2.4.5 Instal.lació de més papereres

93. Afegir 6.2.4.6 Instal.lació de cartells disuassoris per evitar miccions i
altres problemes de neteja i civisme al carrer

94. La biblioteca ha d'anar al c/ Carabassa (els ususaris de la biblioteca
dinamitzaran més el comerç de l'entorn que els usuaris d'una escola bressol)

95. La biblioteca no pot anar a la Placeta del Pi perquè l'impacte a la zona
sud del Gòtic (especialment a Sant  Just) serà mínim.

96. El casal d'avis demana pista de petanca (Sots tinent Navarro, Pl. Ramon
Berenguer, Duc Medinaceli...) i la connexió entre els diferents barris del
districte a través d'un bus de barri-districte.

97. No hi ha previstes més àrees de jocs infantils (Duc Medinaceli, Duran i
Bas....).

98. Errada: El Museu Picasso correspon al Casc Antic...

99. Creació d’una Escola Bressol al local del parvulari Montessori del C/
Ataulf

100. Ubicació de la Biblioteca del Barri a Regomir 8, o al carrer Carabassa

101. Creació d’un equipament per a la gent gran (residència, Casal o centre
de dia), a l’edifici de la Placeta del Pi.

102. Escola de Música a l’actual edifici de l’escola Baixeres, un cop aquesta
s’hagi traslladat al carrer Rull.

103. Equipament infantil o juvenil (ludoteca, sala d’estudi, sala internet, ...) bé
a l’edifici de Regomir, 8 o be a Carabassa (En funció de l’ubicació de la
Biblioteca)

104. Construcció d’hotels de luxe al Barri Gòtic
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RAVAL

1. Eixamplament de les voreres de Bisbe Laguarda, suprimint l’aparcament
de vehicles i plantant-hi arbres (16 esmenes)

2. Peatonalització, parcial o total, de Nou de la Rambla (2)

3. Revisió de l’enllumenat públic de la Pça. Pere Coromines

4. Revisió de l’enllumenat públic de la Pça. Pieyre de Mandiargues

5. Revisió de l’enllumenat públic de la Pça. Raquel Meller

6. Demanda d’un local social per part de la Federació de Comerciants del
Raval.

7. Recuperació pel barri del local de l’Escola de la Dona, com a espai
comercial, compartit amb d’altres usos.

8. Preservació d’edificis comercials singulars.

9. Evitar la proliferació/concentració de franquícies i altres establiments de
menjar ràpid, souvenirs, bijuteria, ... que desvirtuen la personalitat del
barri.(Raval i Gòtic)

10. Enfortir els mecanismes de control pels comportaments incívics i poc
respectuosos a la via pública, amb la possibilitat d’aplicar sancions
exemplificadores.

11. Ampliar la zona de vianants a la part de baixada de Les Rambles, tal i
com estava projectat en l’anterior mandat.

12. Limitar les llicències de bars, tenint cura que no estiguin l’un al costat de
l’altre.

13. Evitar la formació de guetos a les escoles

14. Controlar la massificació de la gent que visita al barri, en favor de la gent
que hi viu.

15. Plaça de la Gardunya: Espai verd, no construir més habitatges i arreglar
les façanes posteriors dels edificis, restaurant la pedra que hi ha i fent una
zona porxada, s’aconseguiria que hi hagués sol a tots els recons.

16. Creació de l’escola municipal de música.

17. Remodelació total de la Plaça Castella

18. Augmentar l’enllumenat al C/ Tallers i rodalíes

19. C/ Jovellanos, recollida soterrada (sembla ser que l’actual ubicació dels
contenidors de Jovellanos tenia caràcter provisional)

20. Elaborar un projecte específic de mediació per al tema de prostitució, que
contempli a totes les parts implicades en el tema.
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21. Creació d’una taula de treball entre l’Administració i els agents socials
implicats.

22. La posibilidad de en el espacio de equipamientos de la Illa Robadors , se
ubique una residencia de ancianos, con Centro de Dia, asistencia
domiciliaria, incluso una guardería , creo que es un espacio muy grande y si la
UGT no lo ocupa entero.

23. En el punt 6.1.4.2 s’ha de fer constar explícitament que aquest equipament
comptarà, com a mínim, amb les mateixes característiques (metres cúbics
dels vasos, gimnàs, serveis, sauna, jacuzzi, etc.) que tenia l’anterior
equipament de les Piscines Folch i Torres, sense perjudici de ser ampliades
i/o millorades.

24. Creació d’una comissió de seguiment del Projecte de Can Ricart, i que
l’Associació d’Usuaris de les Piscines Folch i Torres en sigui membre de ple
dret.

25. Rectificació del punt 6.1.3.4, tal i com va manifestar el Regidor del
Districte en la passada audiència pública.

26. Punt 6: afegir-hi “fomentar les zones d’especial interès”, presentada per a
altres zones del Districte.

27. Punt 6.1.1. :donada la vaguetat de la redacció d’aquest punt, en demanem
la supressió.

28. Punt 6.1.2 : Consolidar la Rambla del Raval com a un espai de referència
fonamentalment per al barri, ans que per a la ciutat.

29. Punt 6.1.3: les actuacions proposades en aquest punt s’hauríen de
concretar molt més. Atesa la inconcreció, en demanem la retirada.

30. Punt 6.1.3.4.:demanem la sup`ressió d’aquest punt considerant que la
connectivitat per a vianants entre la Rambla del Raval i les rondes ja existeix.

31. Punt 6.1.4.: concretar les propostes d’aquests punts abans d’aprovar-les
per tal que els veïns puguem participar en el desenvolupament de cada
projecte en concret.

32. Punt 6.1.4.3.: afegir-hi: creació d’equipaments al barri i per al barri per tal
de millorar la qualitat de vida dels veïns/es del barri i no només de la resta de
la ciutat.

33. Punt 6.1.5.2. : demanem que els habitatges que es construeixin a l’Illa
Rambla del Raval es destinin en primer lloc als afectats de l’entorn. Calen
habitatges de reallotjament abans que habitatges cooperatius.

34. Punt 6.1.7: Afegir-hi: millora de l’estat de les canopnades i el clavegueram
per fer desaparèixer les males olors. Construcció de dutxes públiques.
Desratització i desinfectació de carrers i edificis.

35. Punt 6.1.8.5. Segons el PERI vigent, els pàrquings públics estaran situats
a les zones perifèriques del districte per tal de reduïr la contaminació al centre
i deixar-lo per als vianants.
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36. Fomentar la diversitat d’activitats al barri i no la concentració exclusiva
d’ofertes d’oci destinades a tota la ciutat.

37. El Pla Integral de la Gent Gran, potser també es podria pensar en
impulsar-lo al Raval. Seria bo intentar arribar als avis i àvies que no participen
de la xarxa de recursos.

38. Punt 6.1.2 Consolidar la Rambla del Raval...

 Pensem que és imprescindible equilibrar l’ús de la Rambla com espai de
Ciutat amb l’ús com un espai de referència del barri. Proposem reforçar
l’ocupació quotidiana de la Rambla per part dels veïns incorporant dos
elements que ho motivarien: la instal.lació d’un quiosc de premsa, i d’ una
zona de parc infantil.

39. Punt 6.1.3. Millora de l’espai públic.

Identificar les zones que són percebudes com a insegures per il.luminació
insuficient i fer una modificació.

40. Punt 6.1.4. 3 Creació d’equipaments públics que dinamitzin les zones
perifèriques del barri...

 En concret proposem la ubicació d’un equipament per joves a Folch i Torres.

41. Punt 6.1.6 Fomentar la convivència veïnal.

Promoure la creació de taules veïnals de zones estratègiques del barri en les
que participen veïns i entitats referents , per promoure activitats en l’espai
públic com espai privilegiat de trobada ciutadana i intercanvi. Extendre
l’experiència de Folch i Torres.
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4.- CONSELL CIUTADÀ I CONSELL PLENARI DEL

DISTRICTE.

El 5 de febrer de 2004, el document de PAD amb les esmenes

incorporades, fou presentat i debatut en una sessió del Consell Ciutadà del

Districte.16

En aquesta sessió de treball es van presentar tres noves esmenes per part

del Consell Ciutadà, les quals foren acceptades i incorporades al

document final.

Paral.lelament, l’equip de Govern va acceptar sis noves esmenes

provinents dels grups de l’oposició: cinc de Convergència i Unió i una del

Partit Popular.

Amb data 10 de febrer es realitzà un Plè Extraordinari del Consell de

Districte on es va presentar el document definitiu, el qual fou aprovat amb

els vots a favor dels grups de l’equip de govern (PSC, ICV-EUiA  i ERC).17

                                                
16 Vegeu documents annexos 15, 16 i 17: Convocatòria i acta del Consell Ciutadà, i imatges de la
Constitució del Consell Ciutadà.
17 Vegeu documents annexos 18, 19 i 20: Convocatòria i acord del Ple extraordinari del Consell de
Districte, i nota de premsa.
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5.- Documents

Annexos
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Document Annex 1: Formulari Web
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Document Annex 2: Butlleta de participació
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Document Annex 3: Butlleta revista “Barcelona

Informació”
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Document Annex 4: Butlleta revista “El Raval”
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Document Annex 5: Butlleta revista “La Barceloneta”
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Document Annex 6: Cartell informatiu
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Document Annex 7: Article revista “Barcelona

Informació”
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Benvolguts,
Benvolgudes,

Tots i totes volem el millor per la Ciutat Vella. Una Ciutat Vella millor per als
veïns i les veïnes, millor per a la gent que hi desenvolupa una activitat
professional, i millor per a aquells que la visiten per gaudir del seu paisatge ple
d'història i del dinamisme del present.

Per definir com volem que sigui Ciutat Vella s'està redactant el Pla d'actuació
del districte. En aquest document es reflectiran els objectius i les actuacions
que s'han de desenvolupar en els quatre anys vinents, i s'està elaborant de la
manera més participativa possible.

El paper de les entitats és indispensable en la construcció del futur de Ciutat
Vella que ha de definir el Pla d’Actuació del Districte, i és per això que us
demanem la vostra participació activa en l’elaboració d’aquest Pla. Només
amb les vostres aportacions podrem disposar d’un document estratègic i de
compromís que reculli les demandes de la ciutadania, un Pla d’Actuació arrelat
a la gent i al territori que vosaltres representeu.

S’han establert diferents grups de treball per a la redacció del Pla, per àmbits
temàtics i territorials, en els quals s’hi integraran consellers, tècnics i també les
entitats del Districte, i s’ha programat tot un calendari de reunions d’aquests
grups.

En considerar que l’entitat que representeu, pel seu àmbit d’actuació i territorial,
té molt a aportar en el grup de treball XXXXXXXX, us convoquem per a la
reunió que s’ha de celebrar en data xxxxxx. Us preguem que confirmeu la
vostra assistència a xxxxxxxxxxxxxxxx

Gràcies per participar en la construcció de la Ciutat Vella del futur, millor per a
tothom, millor per a Barcelona.

Ben cordialment,

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document annex 8: Convocatòria reunions entitats
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Benvolgut, Benvolguda,

Durant aquest trimestre, el Districte de Ciutat Vella està iniciant la redacció del
Pla d’Actuació del Districte per als anys 2004-2007. Aquest Pla definirà els
objectius i les actuacions que s’han de portar a terme al llarg d’aquests propers
quatre anys i pretén constituir un document de planificació i compromís amb
Ciutat Vella.

Amb l’objectiu que el Pla d’Actuació de Ciutat Vella es defineixi de la manera
més participativa possible, hem iniciat un procés obert a totes les entitats del
districte, amb l’establiment de grups de treballs i d’un calendari de reunions
estructurats segons diversos àmbits temàtics i territorials. També hem obert la
participació als ciutadans i les ciutadanes, oferint-los la possibilitat que
expressin les seves opinions i propostes mitjançant internet
(www.bcn.es/ciutatvella), l’ús del correu electrònic, o emplenant unes butlletes
que s’han distribuït pels diferents equipaments municipals i que s’enviaran als
domicilis dels veïns i veïnes de Ciutat Vella a través de la revista municipal
Barcelona Informació.

Però també volem comptar amb la participació d’experts i persones de
reconeguda vinculació amb el districte, que ens puguin ajudar a definir els
aspectes prioritaris d’actuació que ha de contemplar el Pla d’Actuació. Persones
que, pel seu  coneixement de la realitat del districte, per la seva experiència
professional i pel seu tarannà personal, creiem que poden tenir molt a dir-hi i
molt a aportar-hi.

És per això que em permeto demanar-vos la vostra col·laboració participant a la
reunió que s’ha convocat el proper dilluns, 24 de novembre, a les 18:30 hores, a
la sala Ernest Lluch del Districte de Ciutat Vella (plaça del Bonsuccés, 3, 3ª
planta) i de la qual esperem que sorgeixin propostes per al Pla d’Actuació del
Districte. Us prego que confirmeu la vostra assistència al telèfon 93 291 61 72 o
al 93 291 61 86.

Us agraeixo per endavant la vostra participació, i aprofito l’ocasió per saludar-
vos ben cordialment,

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 9: Convocatòria Comité d’Experts
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Benvolgut, benvolguda,

En els propers mesos, aquest Districte vol elaborar el seu Pla d’Actuació per als anys
2004-2007. Aquest Pla definirà els objectius, les mesures, els recursos i el calendari de
les diferents actuacions que es portaran a terme al llarg d’aquests quatre anys. Per
tant, constitueix un document de planificació i compromís de rellevant importància que
ha d’orientat els esforços de tots els agents implicats en la gestió municipal que s’ha de
desenvolupar a Ciutat Vella.

Des de la direcció política i de gestió, trobem que seria convenient preparar aquest Pla
amb la vostra col·laboració. En aquest sentit, hem iniciat un procés participatiu obert a
totes les entitats i persones que viuen o treballen al Districte, o bé són usuaris d’algun
dels seus equipaments, a fi de que expressin les seves opinions i propostes,
mitjançant l’assistència a reunions de treball, l’ús del correu electrònic o omplint unes
butlletes que s’han distribuït per als diferents equipaments municipals (biblioteques,
centres cívics, centres de serveis socials, etc.)

Com a persones que desenvolupeu la vostra tasca al Districte, funcionaris o
contractats laborals, sens dubte teniu molt a aportar a aquest procés. La vostra
experiència, coneixements i el vostre treball i dedicació per a la prestació dels serveis
necessaris fa que les vostres opinions, suggeriments i iniciatives siguin molt rellevants.

En aquest sentit, volem posar en marxa unes sessions de treball intern en les quals
podeu participar. Aquestes sessions seran organitzades i coordinades per cada cap de
divisió amb la subdivisió de temes que creguin oportuns.

Així doncs, tan sols em resta animar-vos a participar activament en aquestes
sessions, les quals, conjuntament amb les aportacions dels ciutadans i els criteris de
l’equip de govern d’aquest Districte tenen com a finalitat definir les principals línies
d’actuació per a Ciutat Vella en el futur més immediat.

Cordialment,

Jordi Parayre i Soguero
Gerent

Document Annex 10: Comunicat al personal del Districte
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Benvolgut senyor,

Benvolguda senyora,

Li agraeixo les seves idees i suggeriments per al Pla d’Actuació del Districte de
Ciutat Vella 2004-2007. Aquest document s’elaborarà durant els propers tres
mesos, i definirà els objectius i actuacions que s’han de desenvolupar des del
Districte de Ciutat Vella en els quatre anys vinents.

Per tal que la redacció d’aquest Pla es faci de la manera més participativa
possible, s’ha demanat la col·laboració dels ciutadans i de les ciutadanes. És
per això que —amb les aportacions de persones que, com vostè, han fet
l’esforç de fer-nos arribar les seves propostes—, podrem elaborar un document
estratègic i de compromís que reculli les demandes de la ciutadania, un Pla
d’Actuació arrelat a la gent i al territori.

Li reitero el meu agraïment i li comunico que, una vegada sigui aprovat el Pla
d’Actuació del Districte de Ciutat Vella, li ho farem saber per si té interès a
consultar-lo.

Ben cordialment,

Carles Martí i Jufresa

Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 11: Carta agraïment
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Benvolguts senyors, Benvolgudes senyores,

Em plau adreçar-me a la seva entitat, per agrair-los les seves aportacions que,
conjuntament amb les de més de 200 entitats que hi han participat, han fet
possible l’elaboració del document inicial del Pla d’Actuació del Districte de
Ciutat Vella (PAD), que amb aquest escrit els adjuntem.

Aquest document, així doncs, ha estat elaborat a partir de les propostes
expressades per les persones i entitats que han pres part en el procés
participatiu realitzat, i ha estat aprovat pel Consell Plenari del Districte de Ciutat
Vella, en la seva sessió de 2 de desembre de 2003.

En aquests moments, i com a segona fase del procés, el document inicial del
PAD es troba en període d’exposició pública, perquè s’hi puguin fer esmenes
per escrit fins al proper 16 de gener de 2004. Aquestes esmenes es poden
adreçar a l’Oficina d’Atenció als Ciutadans del Districte de Ciutat Vella
(Ramelleres, 17, de dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 h). També es poden
enviar per correu postal a Districte de Ciutat Vella (Departament de
Comunicació), Ramelleres, 17, 08001 Barcelona, i a través de la pàgina web
www.bcn.es/ciutatvella i de l’adreça electrònica ciutatvella@mail.bcn.es.

Finalment, per avaluar i respondre les esmenes presentades i acabar de definir
el document definitiu del PAD, se celebraran reunions de les Comissions
Consultives de Govern i de les Comissions territorials.

La proposta del document definitiu del PAD serà presentada en una sessió del
Consell de Distrcite que està previst que se celebri a finals de gener o principis
de febrer.

Espero que aquesta informació els sigui d’utilitat i vulguin continuar participant
en el procés d’elaboració del PAD.

Ben cordialment,

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 12: Carta acompanyament enviament a

les entitats del document inicial del PAD
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Benvolgut senyor,

Em plau adreçar-me a vostè, per agrair-li les aportacions que, conjuntament
amb les de més de 500 ciutadans i ciutadanes que hi han participat, han fet
possible l’elaboració del document inicial del Pla d’Actuació del Districte de
Ciutat Vella (PAD), que amb aquest escrit li adjuntem.

Aquest document, així doncs, ha estat elaborat a partir de les propostes
expressades per les persones i entitats que han pres part en el procés
participatiu realitzat, i ha estat aprovat pel Consell Plenari del Districte de Ciutat
Vella en la seva sessió de 2 de desembre de 2003.

En aquests moments, i com a segona part del procés, el document inicial del
PAD es troba en període d’exposició pública, perquè s’hi puguin fer esmenes
per escrit fins al proper 16 de gener de 2004. Aquestes esmenes es poden
adreçar a l’Oficina d’Atenció als Ciutadans del Districte de Ciutat Vella
(Ramelleres, 17, de dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 h). També es poden
enviar per correu postal a Districte de Ciutat Vella (Departament de
Comunicació), Ramelleres, 17, 08001 Barcelona, i a través de la pàgina web
www.bcn.es/ciutatvella i de l’adreça electrònica ciutatvella@mail.bcn.es.

La proposta del document definitiu del PAD serà presentada en una sessió del
Consell del Districte, que està previst que se celebri a finals de gener o principis
de febrer.

Espero que aquesta informació li sigui d’utilitat i vulgui continuar participant en el
procés d’elaboració del PAD.

Ben cordialment,

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 13: Carta acompanyament enviament

als ciutadans del document inicial del PAD
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Document Annex 14: Formulari web segona fase
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Benvolgut, benvolguda,

El Reglament d’Organització i Funcionament del Districte de Ciutat Vella preveu

diverses formes de participació ciutadana, essent-ne la més rellevant el Consell

Ciutadà del Districte.

El Consell Ciutadà, tal i com s’expressa en els articles 38 a 43 de l’esmentat

Reglament, és el màxim òrgan consultiu i de participació de districte, en totes

les qüestions referents a les seves competències i està integrat per les entitats i

associacions de veïns i veïnes del Districte, per entitats i associacions en

representació dels diversos consells sectorials i per ciutadans i ciutadanes

escollits aleatòriament del padró municipal del Districte.

Per aquest motiu, em plau convocar a una persona en nom i representació de

la vostra entitat, a la reunió constituent d’aquest Consell Ciutadà del districte de

Ciutat Vella, que tindrà lloc el proper dijous 5 de febrer a les 19’00 hores a la Seu

del Districte (plaça Bonsuccés, 3), amb el següent ordre del dia:

1. Constitució del Consell Ciutadà del districte de Ciutat Vella.

2. Presentació i debat posterior del Pla d’Actuació del Districte 2004-2007.

3. Precs i preguntes.

Esperant poder agrair-vos personalment la vostra col·laboració, rebeu una

cordial salutació.

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 15.1: Convocatòria Consell Ciutadà

per a les entitats
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Benvolgut, benvolguda,

El Reglament d’Organització i Funcionament del Districte de Ciutat Vella preveu

diverses formes de participació ciutadana, essent-ne la més rellevant el Consell

Ciutadà del Districte.

El Consell Ciutadà, tal i com s’expressa en els articles 38 a 43 de l’esmentat

Reglament, és el màxim òrgan consultiu i de participació de districte, en totes

les qüestions referents a les seves competències i està integrat per les entitats i

associacions de veïns i veïnes del Districte, per entitats i associacions en

representació dels diversos consells sectorials i per ciutadans i ciutadanes

escollits aleatòriament del Padró municipal del Districte.

Havent estat vostè escollit en aquesta selecció de ciutadans i ciutadanes a títol

individual, em plau convocar-lo a la reunió constituent d’aquest Consell Ciutadà

del districte de Ciutat Vella, que tindrà lloc el proper dijous 5 de febrer a les 19’00

hores a la seu del Districte (Plaça Bonsuccés, 3), amb el següent ordre del dia:

1. Constitució del Consell Ciutadà del districte de Ciutat Vella

2. Presentació i debat posterior del Pla d’Actuació del Districte 2004-2007

3. Precs i preguntes.

Esperant poder agrair-li personalment la seva col·laboració,  rebi una cordial

salutació.

Carles Martí i Jufresa
Regidor del Districte de Ciutat Vella

Document Annex 15.2 Convocatòria Consell Ciutadà

per als ciutadans



Ajuntament de Barcelona Pla d’Actuació Districte de Ciutat Vella
Memòria participativa

94

MARGARITA PINART CAMARASA, secretaria del Consell Ciutadà del

Districte de Ciutat Vella,

FA CONSTAR:

Que en la sessió constitutiva del Consell, celebrada el proppassat dia 5 de

febrer,

S’ACORDÀ que,

El Consell QUEDA ASSABENTAT  del contingut del Programa d’Actuació del

Districte per al 2004-2007, i VALIDA el procés Participatiu emprat per a la seva

el.laboració.

Barcelona, 9 de febrer de 2004

Document Annex 16: Acta del Consell Ciutadà
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Document Annex 17: Imatges Consell Ciutadà
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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

CONVOCATÒRIA
Dia 10 de febrer de 2004

Lloc: SALA  ERNEST LLUCH
c/ Pl. Bonsuccés núm. 3

Hora: 19 h. en 1ª convocatòria i 19,30 h. en 2ª

ORDRE DEL DIA

PUNT ÚNIC: Aprovació definitiva del Pla d’Actuació del Districte 2004-2007.

Barcelona, 2 de febrer de 2004

LA SECRETÀRIA

     VIST-I-PLAU
EL PRESIDENT DEL CONSELL

Document Annex 18:
Convocatòria Sessió Extraordinària
Consell de Districte de Ciutat Vella

(10 de febrer de 2004)
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MARGARITA PINART I CAMARASA secretària del Consell del Districte de Ciutat Vella,

F A   C O N S T A R:

El Consell del Districte de Ciutat Vella, en la sessió extraordinària celebrada en
data 10 de febrer de 2004, va adoptar els següents acords:

APROVAR definitivament, el Programa d’Actuació del Districte 2004-2007, amb
els vots a favor dels consellers dels grups: PSC, ICV-EUiA, i ERC, i els vots en
contra dels consellers dels grups de CiU i PP.

i ACORDAR el.levar-lo al Plenari del Consell Municipal, per a la seva ratificació.

Barcelona, 12 de febrer de 2004

Document Annex 19: Acord Sessió Extraordinària
Consell de Districte de Ciutat Vella (10 de febrer de

2004)
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Aprovació del Pla d’Actuació
del Districte de Ciutat Vella

El Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella va aprovar definitivament, en la seva
sessió extraordinària de dimarts 10 de febrer, el Pla d’Actuació del Districte (PAD) per
al període 2004-2007.

El Pla d’Actuació és un document que fixa els objectius, les metodologies, les línies i
les mesures d’actuació, que s’han de desenvolupar des del Districte de Ciutat Vella
durant els propers quatre anys.

Aquest document s’ha realitzat amb la premisa de la màxima participació dels
ciutadans i de les entitats del districte. Amb aquesta finalitat, s’han posat al seu abast
instruments de participació de fàcil accés, alguns de convencionals, com les butlletes
de participació, o d’altres que han aprofitat les possibilitats de les noves tecnologies,
com internet o el correu electrònic. Paral·lelament, s’ha realitzat també un procés de
participació de les entitats, els grups polítics, els tècnics del districte i una comissió
d’experts. Els resultat ha estat un alt nivell de participació que s’ha concretat en la
recepció de 1.325 propostes.

El document estableix cinc línies prioritàries d’actuació per Ciutat Vella. Dues
d’elles són les que conformen l’aposta històrica de la Ciutat per la rehabilitació de Ciutat
Vella: la transformació urbanística i l’habitatge. Els altres tres eixos de prioritat són:
la neteja i el manteniment de la via pública, la convivència veïnal i la dinamització
i l’equilibri comercial. També defineix com a aspectes prioritaris la prevenció i la
seguretat ciutadana, la dinamització cultural, la mobilitat, la sostenibilitat i la
participació.

En l’àmbit de la transformació urbanística, el PAD inclou les actuacions de finalització
de grans projectes, com l’Illa del Raval, Porta Cambó i Valdonzella-plaça Castella.
D’altra banda, contempla la urbanització de la zona de Renfe-Rodalies i la plaça de la
Gardunya.

El PAD contempla continuar amb l’ampliació i millora de la xarxa d’equipaments del
Districte. Així, es defineix la construcció d’un equipament esportiu al Casc Antic, una
escola bressol i una biblioteca al Gòtic, el complex esportiu de Can Ricart al Raval o la
nova ubicació de l’escola d’adults de la Barceloneta, així com les ampliacions dels
centres cívics Pati Llimona i Convent de Sant Agustí i de les biblioteques de la
Fraternitat i Bonnemaisson.

En aquest sentit, el PAD contempla la creació de dos equipaments públics a l’espai del
Pou de la Figuera: ludoteca i pistes per al lleure esportiu. D’aquesta manera, es crea un
espai destinat a convertir-se en un punt central del barri, un lloc per a la trobada i la
participació dels veïns i les veïnes.

Pel que fa a l’habitatge, es defineixen actuacions com la creació d’una oficina
d’informació sobre l’habitatge, la rehabilitació i millora dels quarts de casa de la
Barceloneta, la construcció d’habitatge per a joves i d’apartaments amb serveis per a
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gent gran, així com construcció d’habitatge social. També s’inclouen mesures per al
foment de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat dels habitatges.

En l’aspecte de la mobilitat, es recull l’ampliació de les zones reservades a vianants i
la posada en marxa d’un Pla de Mobilitat específic pel Raval. També, pel que fa a la
millora dels espais urbans, es defineix l’increment de les zones de jocs infantils.

En l’àmbit de comerç, es recull la dinamització dels entorns del mercat de Santa
Caterina i la zona de Sant Pere i l’actualització del Pla d’Usos. Altres aspectes que
s’inclouen són el foment de les zones d’especial interès dels barris, com el sector
del Call.

Amb relació al manteniment de la via pública, es preveu la potenciació de la recollida
soterrada i selectiva. També s’inclou la instal·lació de lavabos públics en plantes baixes
en alguns indrets del districte, la ubicació de diversos mini punts verds i l’increment del
verd als espais públics. Paral·lelament, i emmarcat en els eixos d’actuació prioritaris de
la ciutat, es recull la concreció del Pla de Civisme de Barcelona al Districte, que
incideixi amb la millora d’aquest manteniment.

Quant a l’educació, els serveis social i la cultura, es defineix la posada en marxa
d’un Pla Integral per a la gent gran a la Barceloneta, l’obertura dels casals d’avis i del
servei de menjador dels casals els 365 dies de l’any, l’increment d’educadors de carrer,
la creació d’un punt d’informació i atenció a les dones i l’impuls de projectes de foment
de les relacions entre escola i societat. També es contempla reforçar les polítiques que
incideixin en la integració dels immigrants, amb l’elaboració d’un Pla d’Acollida per a
immigrants.

Document Annex 20: Nota de premsa


