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PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC
2008-2011

INTRODUCCIÓ

El Pla d’Actuació Municipal de Sants-Montjuïc que presentem expressa el
compromís que el govern del districte vol prendre amb la ciutadania pels
propers anys i té la voluntat de fixar els objectius i les mesures que s’hauran de
portar a terme durant el període 2008-2011.

Actualment, ens trobem en una nova etapa que ve marcada per un entorn nou i
diferent:  el món globalitzat, l’augment de la immigració, els nous usos de
l’espai públic, la diversificació dels models familiars, l’augment de l’esperança
de vida, els canvis econòmics i laborals són l’entorn en què situem la nostra
acció.  Aquesta nova realitat, està fent aparèixer noves desigualtats que hem
d’estar preparats per poder afrontar.

L’aprovació de la “Barcelona dels barris”, en el darrer mandat, ha suposat un
reconeixement del barri com l’espai de convivència cívica més pròxim, un
element important d’arrelament, de pertinença, d’implicació col·lectiva. En el
nostre districte han quedat reconeguts vuit barris que són: Font de la Guatlla,
Hostafrancs, la Bordeta, la Marina del Port, la Marina del Prat Vermell, Poble-
sec, Sants i Sants-Badal.

El districte de Sants-Montjuïc s’ha caracteritzat sempre per la forta personalitat
dels seus barris, per un teixit associatiu ric i per les diferents activitats socials
que s’organitzen.  Aquesta nova delimitació ens ha de permetre impulsar en
cadascun dels nostres barris tot un conjunt d’actuacions que millorin la qualitat
de vida dels ciutadans i de les ciutadanes.

L’equip de govern, s’ha fixat per aquest mandat, nous objectius per tal de
millorar la qualitat de vida de les persones posant un èmfasi especial en la
prestació de més i millors serveis als ciutadans i a les ciutadanes, amb la
creació de nous equipaments de proximitat, amb la renovació de la xarxa de
centres de serveis socials.  Posarem una atenció especial en oferir més serveis
a les famílies i especialment als infants, a la gent gran i als adolescents i joves
dels nostres barris.  També, seguirem treballant per la qualitat a l’espai públic
com a marc de convivència ciutadana, així com pel bon ús de l’espai compartit
per les persones. Farem de la sostenibilitat una prioritat a l’hora de posar en
marxa noves actuacions.  Ho farem de manera participativa i impulsarem
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especialment la participació de les dones en el conjunt de les polítiques
municipals.

Nous reptes es presenten en els propers anys que suposaran noves
oportunitats de futur:  el nou barri de la Marina del Prat Vermell, la posta en
marxa de Can Batlló, la urbanització de la cobertura de les vies a Sants i dels
seus entorns, la finalització de la Llei de Barris  al Poble-sec així com la posta
en marxa de la Llei de Barris a la Bordeta per posar alguns exemples.

Aquest document recull els objectius i les mesures que es portaran a terme en
el transcurs d’aquest mandat, després del debat i de les aportacions recollides
durant el procés de participació amb les entitats, la ciutadania i els grups
polítics municipals i que com ha resultat final ha concretat aquest PROGRAMA
D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE (PAD)

En definitiva, aquest govern manté la seva voluntat de continuar treballant per:

l’enfortiment de la cohesió social,
la convivència i,
la qualitat de l’espai públic,

com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun
dels barris i amb la participació ciutadana i de les entitats.
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Primer eix.  UN DISTRICTE COHESIONAT I INCLUSIU

Una de les principals línies d’actuació serà la d’oferir als ciutadans i a les
ciutadanes, unes polítiques socials que permetin enfrontar-nos als reptes que
ens planteja una societat canviant i afavoreixin la igualtat d’oportunitats per a
tothom posant un accent especial a totes aquelles polítiques que responen al
benestar ciutadà mitjançant més serveis i més equipaments de qualitat.  Per
això volem ampliar i millorar la xarxa d’equipaments públics.  El pas previ per
aconseguir aquest objectiu és l’adquisició que anirem fent de sòl i espais per a
propietat pública

L’atenció a les persones

La universalització dels serveis socials i l’aplicació de la Llei de l’Autonomia
Personal (coneguda com a llei de la dependència) permetrà millorar la qualitat
de vida de les persones dependents i de les seves famílies, així com d’abordar
de forma contundent la lluita contra l’exclusió social.

• Col·laborarem amb el desplegament de la llei de la dependència fent
més difusió sobre els drets i prestacions de la Llei d’Autonomia Personal
en tot el districte

• Ampliarem i renovarem la xarxa de centres de serveis socials,
incrementant-ne els recursos materials i humans així com adaptant els
actuals sistemes de control de qualitat a les noves realitats socials i
promovent la coordinació entre els diferents agents socials

• Estendrem els “àpats en companyia” en els casals de gent gran als
casals municipals del territori, per tal que les persones grans que viuen
soles puguin gaudir-ne quan sigui necessari.

• Anirem incrementant progressivament la cobertura de necessitats de
l’atenció domiciliària i la teleassistència, en especial a la gent gran i a les
persones amb discapacitat que ho requereixin.

• Impulsarem la col·laboració amb les xarxes de voluntariat existent per
millorar l’atenció de la gent gran.

• Seguirem mantenint el ritme creixent d’ajudes socials per aquelles
famílies que ho necessitin (beques menjador, llibres, activitats...)

• Per tal de millorar en l’atenció a la ciutadania estudiarem poder
incrementar els horaris de les Oficines d’Atenció Ciutadana
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Persones amb discapacitat

Les persones amb discapacitat han de poder desenvolupar el seu projecte de
vida amb la màxima autonomia personal.

• Continuarem desenvolupant el Pla d’Equipaments de Persones amb
Discapacitat del Districte, tenint en compte els terminis d’execució
acordats en l’aprovació d’aquest pla

• Reservarem sòl per poder construir equipaments per persones amb
discapacitat tal com vàrem acordar en el pla d’equipaments de persones
amb disminució.

• Col·laborarem en programes d’esport per a persones amb discapacitat,
mitjançant la coordinació entre els tècnics d’esports i de persones amb
discapacitat

• El projecte sobre el nou polisportiu municipal que es construirà en les
antigues instal·lacions esportives de la Seat tindrà en compte que la
piscina sigui adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.  Tanmateix
es vetllarà per a què en properes millores o reformes que s’hagin de fer
en les piscines existents del districte que no siguin adaptades, adaptin el
seu ús per a les persones amb mobilitat reduïda, així com també els
vestidors.

• Se seguirà amb el compliment de la “Lismi” que estableix que en les
dependències municipals s’acompleixi la contractació d’un 2% de
persones amb discapacitat, tanmateix vetllarem per a què les entitats
que gestionin equipaments municipals compleixin amb aquest
percentatge que ve marcat per la “Lismi” En aquesta  contractació es
tindran en compte les entitats de discapacitats del districte.

• Es vetllarà per a què els CETS, es puguin presentar a concurs públic en
els casos de subcontractació de serveis que s’ajustin a les tasques que
realitzen.

• Es treballarà per a què s’agilitzi la construcció del nou centre per a
persones amb problemes de salut mental en el solar situat als carrers de
Numància i Enric Bargès per part de l’Hospital de Sant Joan de Deu

• De manera progressiva, s’anirà treballant per l’eliminació de barreres de
la comunicació en les sales d’actes i de reunions dels equipaments del
districte

• Continuar aplicant el Pla d’accessibilitat als edificis i als espais públics
que garanteixi el compliment del codi d’accessibilitat.  Es tindrà com a
prioritat l’eliminació de la via pública d’aquells obstacles que dificulten la
mobilitat d’aquest sector de la població

• Vetllarem per a què s’acompleixi l’accessibilitat a la nova estació
d’autobusos de Sants, tant pel que fa a barreres arquitectòniques com a
accessibilitat a la comunicació, així com instarem a Renfe per a què
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compleixi amb l’accessibilitat en l’interior de l’estació tal i com obliga la
llei

• Millorarem els accessos al Club Natació de Montjuïc per tal que siguin
més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.   S’estudiarà
la possibilitat que s’instal·li un ascensor en el carrer Ferrocarrils Catalans

•  Vetllarem per a l’accessibilitat a les zones infantils,  fent un control
estricte de la normativa municipal

• Vetllar per a què les bastides, en la rehabilitació o construcció d’edificis,
no dificultin l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, amb un
control estricte de la normativa municipal, així com s’elaborarà un
protocol de compliment i seguiment de la normativa municipal en
referència a les bastides

• Se seguirà treballant per a què en les noves promocions d’habitatge
públic s’oferti habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda

• Farem l’estudi per a la col·locació de l’ascensor en el barri del Polvorí.
Millorarem així l’accessibilitat del conjunt del barri.

Gent gran

L’augment de l’esperança de vida ha fet que la gent gran tingui, cada cop més,
un pes important en la nostra societat. Això comporta que a més de la prestació
tradicional de serveis assistencials adreçats a aquest sector de la població,
haguem d’oferir la possibilitat de realitzar activitats i propostes de promoció
cultural, tenint en compte l’actitud activa i participativa envers la societat que
està demostrant dia a dia aquest col·lectiu.

• Creació d’una xarxa de casals públics per a gent gran a tots els barris
amb nous equipaments i serveis amb la garantia de disponibilitat
pressupostària per a la realització d’aquest objectiu.

• Millora dels casals existents tant a nivell d’infrastructura i de
manteniment , com pel que fa a l’oferta d’ activitats

• Promoure activitats adreçades a aquest col·lectiu, tenint en compte la
heterogeneïtat en la programació de les activitats amb l’objectiu de
poder adreçar-nos a totes les edats i públics diferents

• Oferir en els casals informació sobre els drets de les persones grans.
• Garantir la participació de la gent gran usuària dels casal en la

programació d’activitats i distribució d’espais i direcció a través de les
juntes dels casals

• Cedirem solars a la Generalitat per a la construcció de residències i
centres de dia per a la gent gran.  Instarem a la Generalitat per que
acceleri la construcció de la residència a Can Farrero

• Cessió d’un solar a la Generalitat del carrer Energia per a la construcció
d’una residència i centre de dia per a la gent gran
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• Treballarem per identificar nous solars, en el marc de les actuacions que
es portin a terme en el districte, per a nous equipaments per a la gent
gran, tant residències com casals.

• Es preveurà, en la mesura del possible, l’increment del nombre
d’habitatges per a gent gran, l’adequació del lloguer d’aquests habitatges
a la renda disponible en funció de cada cas, així com que en els
apartaments de gent gran hagin serveis comuns. Nous apartaments de
gent gran a Hostafrancs a l’obertura del carrer Diputació

• Finalització dels habitatges de gent gran a Bronze-Coure
• Instal·lació de circuits lúdics per a gent gran en parcs del districte (es

proposa iniciar-ho als jardins de la   Celestina Vigneaux)
• Demanar a TMB a seguir treballant per a què el transport públic sigui

totalment adaptat
• Se seguirà facilitant a les persones amb discapacitat física o mobilitat

reduïda que els elements comuns dels habitatges puguin adaptar-se
• Rehabilitació de l’antic Bahia com a centre d’activitats sòcio-culturals per

a gent gran

Educació

L’educació és una qüestió primordial de l’actuació municipal. Una educació per
a tothom, de qualitat és el millor instrument per garantir la igualtat d’oportunitats
sense exclusió així com, de la transmissió dels valors i dels principis
democràtics de la nostra societat.

• Creació de noves escoles bressol al districte;  trasllat de les EB Guinbó i
Collserola a noves instal·lacions, posarem en marxa l’EB al CEIP Ramon
Casas, promourem una nova EB a Sants-Badal i portarem endavant la
recerca de nous solars en altres barris segons acords de finançament
firmats en el conveni amb la Generalitat i l’IMEB.

• Cessió de solars per a la creació de nous centres d’educació primària,
seguint el mapa escolar i/o substitució dels que siguin necessaris

• Incrementar el manteniment i les millores dels centres escolars públics
• Reforçar les Comissions de Matriculació, per tal que vetllin per que

aquesta matriculació segui el més homogènia possible
• Reforçarem la difusió de les escoles de la Marina de la Zona Franca

abans del període de preinscripció
• Obertura dels patis de les escoles fora de l’horari lectiu als barris del

districte, garantint el seu estat per tal que els nois i noies puguin realitzar
les seves activitats

• Continuar el projecte “Fer de ciutadans i ciutadanes, un aprenentatge
cívic”, potenciant les audiències públiques amb els joves tot lligat amb la
matèria “educació per a la ciutadania”
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• Mitjançant el projecte “Fer de ciutadans i ciutadanes, un aprenentatge
cívic”, fomentarem la participació d’estudiants perquè esdevinguin uns
ciutadans amb esperit crític, responsables i compromesos en la
construcció d’un districte més just i solidari

• En el transcurs d’aquest mandat, implementarem el projecte de “camins
escolars segurs” al barri de la Bordeta (Almeria, Rei Martí, Sant Crist,
Ferreria, Juan Bravo, Noguera Pallaresa, pl. la Farga, Alpens), i l’anirem
estenent progressivament a altres barris del Districte

• Seguirem implementant un pla d’accessibilitat d’escoles al Districte
• Facilitarem espais i mitjans per a un millor desenvolupament i

potenciació de l’esport escolar
• Dins els grups de treball del Consell Escolar impulsarem la formació de

les famílies com element bàsic per garantir la millora de l’educació dels
nois i noies del districte així com contemplar des d’una perspectiva de
gènere la coeducació

• Constituir un nou grup de treball del Consell Escolar envers el comerç
just amb la col·laboració de les escoles del Districte interessades en
participar en aquest tema.

• Impulsarem les gestions pertinents amb el Departament d’Educació per
a què en algun barri del districte es pugui endegar un Pla educatiu
d’entorn

• Ampliació del pati del CEIP Ramon Casas
• Ampliació del pati del CEIP Cavall Bernat
• Ampliació del CEIP Jacint Verdaguer per al menjador de l’escola
• Haurà una reserva de sòl en els equipaments de Can Batlló per

traslladar el CEIP Perú
• Demanarem al Consorci d’Educació de Barcelona la millora del CEIP

Francesc Macià i del CEIP Miquel Bleach (o la seva substitució)
• Demanarem al Consorci d’Educació de Barcelona, avançar en

l’ampliació de la xarxa 0-3 iniciada al barri de la Marina  casa dels colors,
i estendre-la a altres barris

• Garantirem que per manca de recursos familiars, cap nen o nena del
districte, no és quedi sense beca de menjador, llibres de text, o alguna
activitat d’estiu

• Garantir que els accessos als centres escolars siguin segurs
• Incrementarem els recursos de neteja de l’entorn dels centres  educatius
• Estudiar la possibilitat d’obertura de les biblioteques escolars fora de

l’horari lectiu
• Utilitzar els mitjans de comunicació municipals per difondre les activitats

que es realitzen en els centres públics del districte, les del Centre de
Recursos Pedagògics així com les bones pràctiques tractades en
diferents àmbits educatius (Consell Escolar, Mostra de Recerca)

• Cercarem unes noves dependències per al Servei Educatiu Integral
• Seguirem potenciant l’ús escolar de l’arxiu municipal del districte
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Infància

Les noves formes de famílies que s’han creat a la nostra societat comporta que
les polítiques de benestar s’adaptin a les noves realitats familiars.  S’ha de fer
un pas més en com combinar el lleure dels infants amb les limitacions que
comporta el temps del treball.

• Impulsarem activitats en família fora de l’horari lectiu durant els caps de
setmana

• Organitzarem activitats per a infants en xarxa amb tots els agents socials
implicats

• Creació al menys, d’una ludoteca infantil a tots els barris del Districte
• Incrementar el nombre d’espais infantils als parcs amb especial cura per

l’accessibilitat  per a tothom, adaptant-los a les normatives de seguretat
vigents

• Potenciar i impulsar les entitats i associacions del Districte dedicades a
l’educació en el lleure i activitats socioculturals, així com facilitar la
possibilitat d’ús de l’espai dels patis de les escoles for de l’horari lectiu
per la realització d’activitats lúdiques per part de les entitats del barri,
mitjançant convenis

• Creació d’un pla integral de desenvolupament social de la Marina
adreçat  a la infància i a l’adolescència i  a les famílies del barri.

• Treballarem per la creació d’una escola de música per a infants i  joves
al districte. (hi ha una reserva de sòl en el nou barri de la Marina)

Dones

Continuarem treballant per les polítiques de gènere i d’igualtat.  Seguirem
incorporant la perspectiva de gènere en l’acció municipal.  Promourem aquelles
mesures que facilitin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

• Seguir amb el suport d’atenció a les dones a través del Punt d’Informació
i Atenció a les Dones (PIAD) i millora en la difusió.   Farem una
campanya per millorar el seu coneixement i les seves activitats i
estudiarem la possibilitat de fer actuacions descentralitzades

• Donar suport a les entitats de dones i promoure la participació de les
dones en el moviment associatiu i veïnal:  fomentant la participació real
en els Consells, fomentant la visibilitat de les dones en les entitats:
AAVV, AMPAS, comissions de festes.

• Col·laborar amb estratègies de sensibilització, prevenció i detecció de la
violència de gènere (campanyes, formació) així com també promovent
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una formació específica sobre violència de gènere a treballadores del
districte

• Aplicar el Pla contra la Violència a les Dones al Districte, promovent
xarxes d’informació i suport a dones maltractades per barris.

• Realització de campanyes adreçades a la sensibilització, prevenció i
detecció de la violència de gènere, fent-ne difusió en els equipaments
municipals i en els mitjans de comunicació municipals.

• Impulsar polítiques de gènere transversals en tota la organització
municipal

• El Consell de Dones ha de ser un espai de relació entre diferents grups i
persones que treballin en el tema per tal de compartir coneixements i
experiències

• La perspectiva de gènere s’ha d’aplicar de manera transversal en els
àmbits urbanístics, en els àmbits esportius, en els projectes de
coeducació amb els CEIPS, en la utilització del llenguatge administratiu.
Caldria que alguna de les publicacions de l’arxiu municipal, mitjançant la
consellera de la dona, dediqués un volum a temes dona.

• Fomentar la participació de les dones amb discapacitat en el Consell de
Dones del districte

Adolescents i Joves

L’emancipació dels joves segueix sent un dels reptes a assolir en l’aplicació de
les polítiques de joventut, les dificultats que presenta la precarietat del mercat
laboral així com la dificultat en accedir a un habitatge dificulta el seu projecte de
vida autònoma. Donarem suport a tots els programes que afavoreixin
l’autonomia dels joves

• Aplicar el Pla Jove de Barcelona als barris del Districte
• Iniciar el disseny i la creació d’un espai jove al districte, com a gran

equipament juvenil de referència del districte amb una sèrie de serveis,
recursos i activitats que facilitin i promoguin la participació juvenil

• Iniciar el disseny i la creació de casals de joves, adreçats a la població
adolescent i juvenil, primerament en aquells barris del districte que
necessitin una major dinamització juvenil (la Marina i el Poble-sec)

• En el barri de la Bordeta hi ha una reserva de sòl a Can Batlló per a un
equipament juvenil

• Redefinir i donar un nou impuls a la Casa del Mig com a nou equipament
juvenil

• Consolidar el Punt d’Informació Juvenil des d’on realitzar accions
informatives, d’orientació i assessorament en temes d’interès pels joves i
adolescents
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• Reforçar i estendre el Punt d’Informació Jove a tots els Centres públics
de secundària (PIDCES)

• Estudiar l’ampliació horari i àmbit d’actuació del Punt Informació Juvenil
la Vinya

• Estudiar programes d’autogestió d’equipaments juvenils per entitats i
associacions d’adolescents i joves

• Extensió del servei per adolescents 12@16 a tot el districte
• Elaboració de productes comunicatius que siguin d’utilitat informativa

(serveis, activitats, projectes juvenils) per joves i adolescents donant
prioritat a les TIC’s, posant especial èmfasi a la informació dirigida als
adolescents dels 12 al 16 anys

• Organitzarem i donarem suport a la realització de projectes i activitats
que tinguin com a objectiu principal la difusió i la promoció en l’àmbit de
la creació jove.

• Potenciar i difondre les activitats de l’espai de la Bàscula
• Atorgarem el suport necessari per a la creació i/o consolidació d’una

plataforma territorial, representativa del teixit associatiu juvenil del
districte, per tal que esdevingui el nucli dinamitzador de les entitats
juvenils del territori i alhora sigui agent d’interlocució vàlid amb el
districte en matèria de joventut

• Facilitarem la coordinació de les associacions juvenils per tal que
s’organitzin entre elles

Esports

L’esport contribueix a ampliar i desenvolupar les capacitats físiques de les
persones.  L’esport és salut.  La pràctica esportiva és generadora de cohesió
social i de convivència

• Elaborar un pacte sobre l’esport amb la intenció de promoure l’esport
escolar, per persones amb discapacitat i per a gent gran

• Elaborar un mapa d’instal·lacions i necessitats esportives del Districte
• Millora  dels camps de futbol municipal del districte i més concretament

les instal·lacions esportives Julià de Campmany i Satalia
• Nou equipament esportiu i camps de futbol a la zona de Magòria
• Preveure que en cada mandat s’instal·li gespa artificial a  dos camps de

futbol.  En aquest mandat Magòria i Bàscula
• Fer accessibles els camps de futbol del districte que encara no ho siguin.
• Creació d’un polisportiu cobert al Poble-sec
• Construcció d’un equipament polisportiu al solar del carrer Energia
• Preveure que en les instal·lacions esportives de la Seat, es traslladin les

pistes de petanca 8 de maig
• Facilitar l’accés d’espais esportius dels centres docents públics,

garantint-ne el seu estat per poder realitzar la seva pràctica esportiva
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• Utilització de les instal·lacions esportives de l’IES XXVa Olimpíada i
CEIP Muntanyeta fora dels horaris escolars, determinant els horaris
d’obertura i amb vigilància

• Oferir la possibilitat, que en els espais dels polisportius es pugui realitzar
la pràctica del tennis taula

• Continuar potenciant els ajuts per a l’organització d’actes ocasionals
esportius organitzats per les entitats

• Promoció des del districte de les activitats que puguin oferir les entitats
als centres docents en horari extraescolar

• Cap nen o nena es quedarà sense la pràctica d’esport base per raons
econòmiques familiars

• Estudi per a la ubicació d’espais esportius d’skater i d’un campillo de
dirtjump a la muntanya de Montjuïc

• Manteniment dels espais esportiu que actualment hi ha al barri de la
Marina

• Constituir comissions de seguiment d’acord al què assenyala el
reglament intern en la gestió d’equipaments

Cultura

Apostem per la cultura com un valor que ens defineix col·lectivament i que ens
enriqueix com a persones.  El nostre districte és ric en cultura popular i
tradicional així com amb les noves formes de cultura emergent innovadora i
proactiva en matèria de creativitat.

• Elaborar el catàleg de Serveis i Entitats Culturals del Districte i el Pla
Cultural del Districte

• Elaboració del mapa cultural i projecte cultural de la Marina
• Potenciar sales i espais en els centres cívics o espais públics destinats a

la creació artística
• Millora dels equipaments de la Casa del Rellotge i de la Cadena
• Arranjament dels centres cívics de Sants:  climatització del Centre Cívic

del Casinet d’Hostafrancs, arranjament de l’auditori Pérez Moya de
Cotxeres, s’estudiarà la climatització del Centre Cívic de Font de la
Guatlla

• Continuarem donant suport a les associacions i entitats culturals del
nostre districte

• Col·laborarem en la producció cultural que dóna impuls a la creativitat i a
la innovació:  nous espais de creació cultural, noves músiques, cultura
digital

• Estudiar l’ampliació de l’horari Biblioteca Francesc Candel  a dissabte i
diumenge i sales estudi nocturnes així com també durant el mes d’agost
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• Estudiar l’ampliació de l’horari i l’obertura de la Biblioteca Francesc Boix
durant el mes d’agost, habilitar el seu patí com a sala wifi i ampliar els
seus espais.

• Construccions d’un equipament socio cultural al barri del Poble-sec
• Iniciar la creació d’una xarxa de connexions internet wi-fi en els

equipaments municipals dels barris
• Potenciarem el català en les activitats culturals (festes majors)
• Aplicació de la memòria històrica, en concret en la revisió de noms dels

carrers
• Difusió de les activitats de l’arxiu municipal així com de les activitats dels

centres de documentació dels barris.
• Inici dels treballs d’ampliació de l’arxiu municipal del districte, permetent-

ne la seva modernització i compactació
• Creació d’una fàbrica de creació cultural de ciutat a la illa Philips
• Elaboració d’una guia turística del Districte
• Cessió d’un espai de l’antiga biblioteca  Candel a la Fundació Francesc

Candel
• Creació d’un itinerari cívic que uneixi el Paral·lel amb la Ciutat del Teatre
• Estudiarem la possibilitat que el Paral·lel esdevingui un dels centres

culturals i artístics de la ciutat.
• Estudiar la viabilitat de recuperar la font emblemàtica de Font de la

Guatlla.

Salut pública

Continuarem treballant per millorar l’assistència sanitària de la població així
com per reduir les desigualtats sanitàries i garantir una atenció sanitària de
qualitat per a tothom.

• Constitució  del consell sectorial de participació de salut.
• Col·laborarem en programes de prevenció, promoció i educació de la

salut.
• Seguir impulsant campanyes de prevenció en hàbits alimentaris entre els

infants i joves
• Instarem que es pugui anar desplegant progressivament la cartera de

serveis d’especialistes al districte
• La planificació de recursos d’urgències que afecten al districte, seran

articulats a traves del nou equipament del CUAP de Manso i que estarà
dotat de mitjans per disposar d’un alt nivell resolutiu d’urgències de nivell
més bàsic així com el manteniment i reforç dels diferents punts d’atenció
continuada del districte com són:  CAP Numància i el CAP Carles Ribas

• Inici de les obres del CAP Bordeta-Magòria
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• Facilitar a la Generalitat sòl per a la construcció d’un nou CAP al barri de
Sants-Badal

• Demanar al Consorci de Sanitat l’estudi de viabilitat per a què es
construeixi un Centre de Salut al barri de Font de la Guatlla i França Xica

Participació ciutadana

Seguirem treballant per la millora dels diferents òrgans de participació
ciutadana, formula de relació entre el govern i la ciutadania.

• Desenvolupar i avançar en els compliments dels acords de participació
basats en el “Pacte de l’Institut” i que van ser acordats en el darrer
mandat entre les entitats i el districte de Sants-Montjuïc.  Dins d’aquest
marc i utilitzant els mitjans que resultin més eficaços per la ciutadania,
entitats i districte es realitzaran processos participatius per als projectes
urbanístics del barri  i es lliuraran les memòries participatives i informes
participatius així com els extractes dels acords presos en aquests
processos participatius

• Compromís de fomentar els processos participatius en la pressa de
decisions, amb vocació d’aproximar les polítiques públiques que
desenvolupem amb la ciutadania

• Potenciar les Audiències Públiques d’infants del Districte, promovent
projectes pensats per nens i nenes

• Realització de processos participatius amb les entitats del barri per
recollir les seves propostes entorn als futurs projectes d’equipaments

• Establiment de mecanismes de seguiment del PAD 2007-2011 amb la
participació de les entitats Informació regular de les actuacions de
districte vers el barri

• Avaluar el PAD en una audiència pública anual
• Major difusió de les activitats de les entitats del districte mitjançant la

web del districte, d’acord als Pactes de l’Institut
• Instal·lació de cartelleres específiques perquè les entitats del Districte

puguin fer públiques les seves activitats
• Impulsar i millorar les comissions de seguiment de les grans actuacions

tot establint un calendari assegurant que es retornin els suggeriments i
els comentaris que es realitzin

• Millorar els canals de participació ciutadana cercant el consens i la
determinació de prioritats d’acord amb els veïns i veïnes en quant a
planificació, desenvolupament i execució de les actuacions al districte
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Habitatge

Malgrat les limitacions competencials i pressupostàries que té l’administració
municipal en matèria d’habitatge, aquest és també un eix bàsic en l’acció
municipal. Per això, seguirem treballant per millorar i facilitar l’accés a un
habitatge assequible, el lloguer social, l’impuls en la rehabilitació d’habitatges,
així com per evitar la degradació de les vivendes.

• El sòl de titularitat pública qualificat com a habitatge tingui un
aprofitament social, ja sigui com habitatge protegit o per l’obtenció de
major nombre de sòl per habitatge protegit

• Farem una reserva mínim, en els habitatges de protecció,  del 25%
màxim del 40% per a la gent del barri amb una coordinació estricte de
les condicions per accedir-hi a nivell de ciutat.

• Nou habitatge públic a Leiva-Vidriol
• Construcció d’habitatge públic a Can Batlló
• Construcció d’habitatge públic a Font de la Guatlla
• Inici d’actuacions d’habitatge protegit al nou barri de la Marina del Prat

Vermell
• Finalització dels habitatges de gent jove a Bronze-Coure, a Química-

Mineria i a Mare de Deu del Port-Cisell
• Potenciarem l’Oficina d’Habitatge del Districte com un espai global

d’informació a la ciutadania sobre:  els processos d’adjudicació
d’habitatges de protecció, els ajuts al lloguer i la borsa de lloguer social;
la tramitació i suport pels ajuts a la rehabilitació dels habitatges; els
apartaments dotacionals per a joves i gent gran; assessorament tècnic i
jurídic sobre l’habitatge de lloguer.

• Estudiarem la possibilitat de fer una altra oficina o punt d’informació i
atenció així com també estudiar la possibilitat que l’horari de l’oficina
sigui flexible

• Continuació de les polítiques de rehabilitació prioritàriament als barris del
Poble-sec i al casc antic de Sants-Hostafrancs-Bordeta reconegudes
com a àrees de rehabilitació especial

• Control estricte i  tolerància zero per part de l’ajuntament  envers la
sobreocupació d’habitatges, acompanyat de mesures de reallotjament i
d’assistència social respecte aquestes persosnes.

• Continuarem reservant habitatge de protecció oficial per als diferents
col.lectius de persones amb discapacitat a les properes actuacions de
Font de la Guatlla, Marina del Prat Vermell i Can Batllo

• Desplegament de l’Area Especial de Rehabilitació Integral a les zones
afectades per les obres del Tren d’Alta Velocitat
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• Donar suport al Centre Social de Sants per mantenir la seva seu actual i
si no és possible, ajudar a fer realitat una ubicació alternativa

Comerç de proximitat.  El comerç és un element important de la dinamització
econòmica alhora que generadors de cohesió social i territorial.  El comerç de
proximitat és generador també d’identitat de barri

• Enfortir l’associacionisme comercial als barris del Poble-sec i de la
Marina donant suport a la millora del coneixement de la seva realitat, així
com també amb futurs eixos que es puguin constituir

• Dinamització dels eixos comercials existents com el carrer Blai i Roser
• Continuar treballant amb els eixos comercials existents per a la

dinamització i contribució a la cohesió social mitjançant:

 L’estudi d’una senyalització indicativa circuits de vianants
 Estudiar la instal·lació d’una senyalització a l’inici de les zones

comercials (exemple Pl. Espanya, Estació Sants:  Vallespir,
Riego, Riera Blanca, Av. Madrid, Pl Sants, Pl. Marina, Pl.
Ocellets, Paral·lel) que millori la seva visibilitat

 Instar a Turisme de Barcelona  per a què els punts d’informació
turística de la Pl. Espanya tinguin informació dels eixos del seu
entorn

 No facilitar el canvi d’ús dels baixos en carrers comercials
 Continuar treballant per tal de millorar enllumenat públic, la

mobilitat i la senyalització en els carrers comercials

• Remodelació del mercat de Sants, es treballarà per a què les obres de
remodelació del mercat coincideixi amb les que s’estan realitzant
actualment amb motiu de l’entrada del Tren d’Alta Velocitat.

• Mentre es porti a terme la remodelació del mercat de Sants, es facilitarà
que les botigues de l’entorn del mercat de Sants puguin accedir a la
carpa provisional que s’instal·larà mentre durin les obres així com també
es garantirà una senyalització adequada a la nova ubicació del mercat i
de les botigues de l’entorn.

• Col·laboració amb els comerciants afectats per les obres del Tren d’Alta
Velocitat per tal de minimitzar els efectes de les esmentades obres
mitjançant promoció comercial,  la mobilitat, la subvenció de la taxa
d’escombraries.

• Incrementar el control sobre els locals comercials, horaris, normativa
lingüística, normatives municipals, ocupació, via pública, neteja.

• Ampliar, on sigui necessari, les zones de càrrega i descàrrega als
dissabtes així com l’ampliació d’horaris diürns i nocturns
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• Elaboració d’una guia adreçada a comerciants nouvinguts on se’ls
informi del model del comerç català, drets, deures i legislacions vigents
(dins del pla d’acollida)

• Potenciar i enfortir la participació en el consell de comerç
• Potenciar el català en els comerços
• Potenciar un treball conjunt amb les associacions de comerciants per

promocionar el comerç just i la seva identificació mitjançant l’etiquetatge
amb la realització de campanyes de difusió i sensibilització

• A través del Consell de Comerç s’oferirà amb els comerciants la
possibilitat d’elaborar i implantar un pla d’úsos de comerç, explicant
avantatges i inconvenients.

• Estudiar la possibilitat de realitzar un magatzem logístic-repartiment a la
pl. Herenni



Ajuntament de Barcelona Districte de Sants-Montjuïc

Creu Coberta 104
08014 Barcelona
Telèfon 934 027 000
Fax       932 916 303
www.bcn.cat/sants-montjuic

19

Segon eix. UN DISTRICTE DE CONVIVÈNCIA

La ciutat, el districte i els nostres barris, són un escenari on es posa a prova la
nostra capacitat per saber conviure, respectar-nos i compartir l’espai de tothom.
Barcelona s’ha caracteritzat tradicionalment per una forta cultura de
convivència.  Hem de mantenir aquesta cultura davant els canvis que s’estan
produint en la nostra societat.

Convivència

L’arribada de gent nouvinguda ens planteja nous reptes a la nostra societat,
una societat canviant i diversa.  Treballarem per propiciar la integració basant-
nos en els drets i deures de la ciutadania i el respecte a la diversitat

• Desenvolupar el Pla per a la convivència i el civisme
• Treballarem la mediació ciutadana amb l’objectiu d’implicar a tota la

ciutadania per tal de fomentar les pràctiques cíviques
• Fomentarem les relacions interculturals  promovent activitats

interculturals als centres cívics i altres espais públics.
• Desenvoluparem activitats de recepció i acollida per les persones que

arriben de nou a la nostra  ciutat
• Impulsar mesures de mediació de conflictes.  Campanyes de

sensibilització sobre la diversitat del barri del Poble Sec conjuntament
entre el Pla de Convivència i Civisme del districte i la comissió de
convivència del Pla Comunitari

• Continuar fent campanyes i activitats en favor de la convivència i del
civisme en els barris del districte

• Enfortir el control dels vetlladors i locals de publica concurrència que
provoquen molèsties als veïns i no compleixen normativa

• Continuar impulsant mesures substitutives de multa per treballs en
benefici de la comunitat

• Promoure activitats d’aprenentatge del català mitjançant el Consorci per
la Normalització Lingüística, amb la participació d’entitats socials del
Districte

• Elaborar un protocol d’actuació per l’acollida de persones nouvingudes
amb discapacitat
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Seguretat

Es una de les principals preocupacions de la ciutadania, és un dels elements
bàsics de l’estat del benestar. Garantir la convivència és la nostra prioritat

• Seguirem impulsant el consell de seguretat i prevenció del districte de
Sants-Montjuïc

• Continuarem treballant i impulsant la taula de coordinació
• Impulsarem les taules de prevenció a cada barri, com a millor eina per

conèixer la realitat.
• Enfortir la relació de la Guàrdia Urbana amb les associacions i entitats

dels  barris reforçant la funció social i preventiva
• Realització de campanyes de difusió adreçades a la ciutadania on es

faciliti, en cas d’haver sofert un fet delictiu, les comissaries on poder
realitzar la denúncia

• Instaurar la proximitat, com a instrument vàlid i efectiu per tal de
solucionar diferents problemàtiques dels barris i planificar serveis de
vigilància a peu als barris

• Tenir especial cura dels temes de seguretat a l’entorn de la muntanya de
Montjuïc

• Potenciar les polítiques preventives i proactives en temes de
drogaaddicció

• Seguirem  treballant per millorar la coordinació entre els diferents cossos
de seguretat

• Incrementarem en 1000 guàrdies  la plantilla de la Guàrdia Urbana a
nivell de ciutat, procurarem que aquest augment millori la plantilla de la
Guàrdia Urbana en el districte afavorint la política de proximitat

• Proposarem al cos dels mossos d’esquadra que ampliïn els horaris i
funcions de la comissaria de l’Estació de Sants

• Demanarem al cos dels mossos d’esquadra que s’instal·li una comissaria
provisional a la zona de Creu Coberta mentre no hagi entrat en
funcionament la comissaria de la plaça Espanya i/o crear una oficina
itinerant de denúncies.

• Estudiar que els projectes urbanístics tinguin en compte la seguretat i
que no es creïn barreres
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Tercer eix.  UN DISTRICTE SOSTENIBLE AMB UN ESPAI PÚBLIC DE
QUALITAT

L’espai públic és l’espai que compartim tots, és l’espai de trobada, és un
indicador de la qualitat urbana.  Cal adequar els espais de la ciutat a les noves
realitats i necessitats ciutadanes.  Un espai públic de qualitat és una garantia
d’equilibri social i territorial.

Hem d’aprofitar millor els recursos per a què la nostra ciutat sigui sostenible
ambientalment.  La sostenibilitat té que ser un element clau en el seu
desenvolupament.  L’accesibilitat serà també una prioritat és per això que
treballarem per eliminar obstacles de la via pública parant especial atenció al
soterrament del cablejat elèctric quan fem noves atencions o millores integrals.

Urbanisme

Apostem per una transformació urbana que aprofundeixi en el model de
districte compacte, policèntric, multifuncional i sostenible.  Un urbanisme al
servei de les persones, un urbanisme que incorpori la mirada de gènere.

El Pla d’Equipaments dels Districte, aprovats en el darrer mandat contemplarà
la determinació dels equipaments del nou barri de la Marina del Prat Vermell i
de Can Batlló.

Recuperació del castell de Montjuïc per a la ciutat.

Impuls i millora de les comissions de seguiment de les grans actuacions
urbanístiques del districte:  Can Batlló, la Marina del Prat Vermell, l’entrada del
Tren d’Alta Velocitat, l’estació de Sants, així com també acompanyarem a les
associacions de veïns que formin part de la comissió de seguiment sobre
l’ampliació de la línia 2 i 9 del metro.  Establirem un calendari de reunions de
cada comissió.

Barri de Font de la Guatlla

• Finalització del planejament del Turó de Font de la Guatlla
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• Es farà una reserva de sòl dels solars situat entre Amposta i Morabos
per tal que pugui destinar-se a la creació d’habitatge públic per als futurs
reallotjaments al barri del planejament del Turó de Font de la Guatlla

• Construcció del nou clavegueram al carrer Sant Ferriol
• Estudi de mobilitat al barri de Font de la Guatlla per tal de minimitzar

l’impacte de les activitats de la Fira de Barcelona.
• Estudiar la viabilitat de tancar el trànsit del carrer Chopin entre el carrer

Valls i Rabí Ruben , un carrer de trànsit invertit és a dir de prioritat
peatonal

Barri d’Hostafrancs

• Urbanització de la Pl. Herenni
• Obertura del carrer Diputació i Cap de Guaita que finalitzarà les

actuacions del PERI Hostafrancs
• Finalització de la urbanització de la plaça de darrera del districte

incrementant l’arbrat dels voltants
• Nova urbanització al carrer Llobet
• Remodelació dels carrers Moianès, Leiva i Sant Roc entre d’altres

Barri de la Bordeta

• Continuació de la urbanització de l’eix Bordeta-Gavà-Constitució
(Bordeta)

• Desenvolupament del planejament de Can Batlló-Magòria i definir el
tipus d’equipaments en aquest àmbit i la seva ubicació definitiva

• Resoldrem els problemes relacionats amb els patis interiors de la Pl.
Súria i semblants buscant solucions

• Desenvolupament de les urbanitzacions previstes a la llei de barris:  nou
equipament per a persones amb discapacitat, ampliació de la ludoteca,
urbanització dels carrers Olzinelles, Gayarre, Constitució-Gavà,
Rosendo Arús, Pl. Iberia, Almeria (inclod del clavagueram), Navarra,
rehabilitació d’habitatges...

• Desenvolupament de les urbanitzacions corresponents als camins
escolars segurs.

Barri de la Marina del Port

• Desenvolupament i execució del barri de Plus Ultra, d’acord amb els
veïns

• Finalització de la construcció d’habitatges i remodelació del barri del
Polvori

• Estudi d’un Pla de Millora Urbana a la illa Barkeno
• Can Clos:  intervenció a les places i estudiar l’obertura del carrer

Diligències facilitant la conexió amb el carrer de Ferrocarrils Catalans
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• Finalització de la Illa d’equipaments de Sant Cristòfol
• Peatonalització de la plaça Sánchez Rios
• Remodelació dels entorns dels carrers Ferrocarrils Catalans, Segura i el

Club Natació Montjuïc
• Reurbanització del Pg de la Zona Franca
• Proposarem al Patronat Municipal de l’Habitatge la renovació dels

interiors de la Capa
• Finalització de les obres del Polvorí amb les escales mecàniques i

instal.lació d’un ascensor
• Resoldrem els problemes dels patis interiors dels habitatges d’Estrellas

Altas conjuntament amb les comunitats de propietaris
• Estudiar la possibilitat de peatonalitzar alguns carrers de la Marina del

Port

Barri de la Marina del Prat Vermell

• Es crearà un nou barri amb nou habitatge de protecció, habitatge lliure i
nous equipaments i zones verdes

• Definició dels nous equipaments que s’ubicaran en aquest nou barri
• Impuls i seguiment dels treballs i actuacions del nou barri de la Marina.

Barri del Poble-sec
• Creació d’un nou eix cívic al carrer Vila i Vilà amb la reurbanització dels

carrers del voltants.
• Urbanització de la plaça Navas preveient la creació d’espais per infants i

gent gran a més d’un espai verd
• Rehabilitació de l’edifici del carrer Roser per a nous equipaments
• Estudiar la peatonalització d’alguns carrers del Poble-sec, com per

exemple la Pl. Del Sortidor o el ptge. Prunera
• Arranjament dels carrers de la França, Radas, Concòrdia, Ricart,

Grasses, Fonthonrada i Olivera
• Manteniment del carrer Blai
• Finalització de les obres d’urbanització previstes a la Llei de Barris:

urbanització i enjardinament de Margarit entre Julià i Pg. de l’Exposició;
urbanització dels carrers de Sta. Madrona:  Roser, Salvà, Poeta
Cabanyes, Tapioles, Elkano, Magalhaes, Piquer i Annibal...

Barri de Sants

• Creació d’una nova rambla al carrer Antoni Capmany que unirà els barris
de Sants i la Bordeta
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• Remodelació de l’estació de Sants, soterrament de l’estació d’autobusos
i la nova urbanització de les places de Països Catalans i Joan Peiró.
Aprofitant aquestes obres revisarem el clavegueram d’aquesta zona.

• Remodelació  de l’últim tram de l’eix Sants-Creu Coberta, entre pl de
Sants i Riera Blanca.  Urbanització de la pl. de Sants

• Revisar l’estat d’un seguit d’afectacions que s’han anat efectuant al llarg
dels anys sense que s’hagi actuat en cap d’elles:  el triangle comprès
entre els carrers Moianès, Cuyàs i Gavà (zona verda); l’edifici xamfrà als
carrers Gavà i Vilassar (de propietat municipal); els espais interios de les
illes Sagunt, Olzinelles, Noguera Pallaresa i Jocs Florals amb façanes a
Noguera Pallaresa (zones verdes); els dos triangles compresos entre els
carrers Olzinelles, Sagunt, Jocs Florals, Mont-ros i Burgos (zona verda);
edifici del carrer Olzinelles amb xamfrà al carrer de Sants, al costat del
Centre Cívic, que està afectat des de fa temps.

• Iniciar la gestió de planejament per a l’obtenció de sòl per a equipament
al solar del carrer Papin amb Can Mantega

• Renovació dels carrers de l’entorn del mercat de Sants, així com de la
rehabilitació dels possibles habitatges afectats per l’arribada del Tren
d’Alta Velocitat mitjançant els ajuts que han estat atorgats pel Ministeri
de l’Habitatge (Area Especial de Rehabilitació Integral-AERI)

• Reurbanització dels carrers del Triangle de Sants compresos a l’àmbit
Alcolea, Wat, Sants i Pg Sant Antoni, millorant-ne l’accessibilitat i la
qualitat de l’espai públic i avançant en l’aplicació del projecte dels carrers
interiors des de pl. Osca a pl. Herenni

• Renovació dels carrers del casc antic de Sants compresos a l’àmbit de
Joan Güell, Roses, Sants i Rambla Brasil

• Demanar a urbanisme que es finalitzi la remodelació de l’av. Madrid,
entre els carrers Brasil i Numància i del carrer Berlin entre els carrers
Numància i Josep Tarradellas.

Barri de Sants-Badal

• Iniciar un nou planejament de l’àmbit Joan de Sada-Roger-Fisas-Violant
d’Hongria i iniciar un estudi, d’acord amb els veïns, per tal de conèixer
les necessitats d’equipaments per aquest nou barri

• Obertura del carrer Roger amb Joan de Sada
• Remodelació del carreró de les Animes
• Analitzar una futura actuació sobre l’edifici del carrer Rbla Badal 120-

122, resituant els seus veïns i destinar l’edifici a altres úsos

I també, la finalització dels projectes inclosos a la Llei de Barris del Poble-sec,
així com el desenvolupament de la Llei de Barris a la Bordeta.
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Polítiques ambientals

El nostre model de ciutat ha incorporat la metodologia de les agendes 21 per a
una ciutat sostenible, estalviadora d’energia, que potencia el reciclatge en la
seva pràctica quotidiana i que treballa per reduir els nivells de contaminació
ambiental.

• Elaboració de programes ambientals amb el suport del Centre de
Recursos. Promoure projectes dins l’agenda 21 escolar

• Aplicació dels criteris i objectius del Pla de Mobilitat Sostenibles del
Districte

• Impuls de l’aplicació de l’agenda 21
• Pla d’usos de la muntanya de Montjuïc:  vetllarem per a que en la

redacció d’aquest pla es contempli algunes àrees de la muntanya com a
reserva natural parcial, que es limiti la circulació a la muntanya, que es
millori la connectivitat entre els barris del Poble-sec, Font de la Guatlla i
la Marina

• Foment de la sostenibilitat de les activitats lúdiques i culturals del
districte, restablint la iniciativa del “got de plàstic” reciclable i la recollida
de brossa

• Continuació de la instal·lació en equipaments municipals de plaques
fotovoltaiques

• Potenciar accions de conscienciació de les noves polítiques de l’aigua
• Seguirem treballant pel control del soroll així com pel control de la

contaminació acústica
• Promoure junt els mercats municipals i els comerços experiències pilot

per reduir al mínim residus, brosses
• Estudiar paulatinament els llocs on es puguin implantar la recollida

pneumàtica previ estudi que verifiqui l’estat en què està el subsòl per
avaluar la seva implantació.  En els nous barris s’implatarà aquest tipus
de recollida

• Estudiar el soterrament de recollida selectiva d’escombraries al carrer
Vila Vila i també a la Pl. Navas

Manteniment i neteja

Treballar per un espai públic de qualitat és una condició bàsica per
desenvolupar una ciutat cohesionadora i inclusiva.  La seva garantia passa
un manteniment dels carrers i places, en les zones verdes així com en
l’aplicació d’una política de neteja eficient.

• Desenvoluparem un segon pla de manteniment integral que impliqui la
millora de voreres, calçada, mobiliari, enllumenat
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• Farem en aquest segon pla de millora urbana s’actuï en les voreres de la
Gran Via, en el carrer Vilassar, Pg. Toledo, Rei Martí, Amposta,
Morabos, St. Germà, St. Ferriol i Sta. Dorotea, Sant Baltasar, Noguera
Pallaresa

• Actuació integral a la Pl. Bonet i Muixí
• Seguiment i control de solars no edificats del districte pel que fa a neteja,

tancament i ocupació
• Millora del solar situat entre el carrer Almeria, Rei Martí i Cros
• Millora de l’espai públic de les places Ovidi Montllor i Doctor Pere

Franquesa
• Incrementarem la neteja de grafits
• Incrementarem els punts de recollida selectiva
• Continuarem impulsant la utilització de les aigües freàtiques per al rec

dels carrers i les places
• Nous punts verds a diferents punts del territori
• Millorar la il·luminació dels carrers que queden tapats per l’arbrat, com

per exemple en els carrers Blai, Blasco de Garay, la França, Carrera,
Salvà, Margarit.

• Incorporar la recollida de matèria orgànica al barri del Poble-sec  i
incrementar el nombre de contenidors de selectiva

• Millorar els dissenys de contenidors de recollida selectiva orgànica per
aconseguir models més accessibles

• Amb la nova contracta de la neteja farem un esforç per millorar la
recollida selectiva, la neteja dels carrers i places, més contenidors i més
accessibles, més papereres...

• Campanyes d’educació i civisme en la neteja de l’espai públic, de la
tinença responsable d’animals en l’espai públic, del soroll, entre d’altres.

Més espais verds

Seguirem treballant per aconseguir nous espais verds pel districte i per la
remodelació de jardins per dotar-los de més qualitat

• Rehabilitació d’alguns espais verds existents:  jardineria, mobiliari,
paviment, enllumenat...

• Creació d’un nou parc al solar situat entre els carrers Viriat-Puiggari-
Enric Bargés i Comtes de Bell-lloch

• Creació d’un nou espai verd en l’àmbit de Leiva-Vidriol
• Remodelació dels Jardins de la Mediterrània
• Impulsar espais verds en la urbanització de les places
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• Rehabilitació del Parc de l’Espanya Industrial i estudi sobre el cargol de
sortida del parc

• S’actuarà sobre les barreres visuals en les zones verdes
• Remodelació del Parc de les Tres Xemeneies
• Millora dels Jardins Joaquim Domingo
• Remodelació dels Jardins de Walter Benjamin

Mobilitat

Continuarem treballant per un sistema de mobilitat equilibrat i sostenible que
afavoreixi les bones pràctiques en la mobilitat dels vehicles.

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

• Avançar en l’aplicació de les zones 30 als barris del districte
• Creació d’una zona 30 que arribi a ser peatonal en el barri del Triangle
• Peatonalització dels cascos antics dels barris del Districte:  Sants,

Triangle i Bordeta
• Implantació de nous camins escolars, dotant-los de continuïtat a traves

de la xarxa de vianants.
• Ampliació de la xarxa de carrils bici.
• Instal·lació d’estacions bicing en el districte
• Nous aparcaments de bicicletes,  es tindrà en compte que davant dels

equipaments municipals hagin aparcaments de bicicletes.
• Implantació de nous camins escolars, dotant-los de continuïtat a traves

de la xarxa de vianants.
• Creació d’un carril bici pel barri que connecti amb la Gran Via i la rambla

Badal  i Pg de la Zona Franca fins arribar a l’IES la Mercè
• Aparcaments soterrats al districte:  estudiar la viabilitat d’un pàrquing

soterrat en la illa d’equipaments de Energia, en el Pg de l’Exposició,
construcció d’un nou aparcament a Can Mantega i a Can Batlló

• Ampliar els aparcaments de motos.
• Major control de les zones de càrrega i descàrrega
• Mitjançant el desenvolupament del pla d’úsos de la muntanya de

Montjuïc es tindrà en compte la millora  dels seus accessos (il·luminació,
neteja, seguretat)

Disposició final.-
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Per tal de fer el seguiment de l’aplicació d’aquest PAD es constitueix una
comissió formada per dos representants de cada grup municipal del Districte,
un dels quals, com a mínim, ha de ser un conseller/a.  Aquesta comissió serà
convocada almenys un cop cada anys i també serà consultada en cas que
sorgeixin noves necessitats o dificultats en el seu compliment.

Es dedicarà una Audiència monogràfica anual al seguiment del PAD.


