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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍAquesta nova 
etapa de govern 
que s’engega 
a la ciutat de 
Barcelona 
comporta 
també un repte 
important per al 
districte de 
Sant Martí. 
Tenim l’oportunitat
i l’obligació de 
respondre davant 
de la ciutadania. 
Les polítiques de 
proximitat, 
el foment de la 
participació 
ciutadana ...
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ

INTRODUCCIÓ

Aquesta nova etapa de govern que s’engega a la ciutat de Barcelona comporta tam-
bé un repte important per al districte de Sant Martí. Tenim l’oportunitat i l’obligació 
de respondre davant de la ciutadania. Les polítiques de proximitat, el foment de la 
participació ciutadana amb mecanismes més fl exibles que facin més propera la pre-
sa de decisions, així com cercar la corresponsabilització de les entitats i les associa-
cions en el disseny i l’execució de les decisions són actuacions que cal desenvolupar 
per tal de recuperar la confi ança dels ciutadans i les ciutadanes en la política.
 
Tot i posar èmfasi durant aquest mandat en les persones, en la cohesió social, no 
podem oblidar la transformació de l’espai públic com a eix vertebrador d’una bona 
política de reequilibri social i territorial. Alchemika, Can Saladrigas, etc. són grans 
projectes que seran una realitat durant aquest mandat al nostre districte, junta-
ment amb altres equipaments educatius, sociosanitaris i culturals, necessaris per 
mantenir un nivell de serveis públics que arribi a tothom sense exclusions. 

L’increment de promocions d’habitatge públic de lloguer i compra és també un 
dels reptes que cal consolidar. L’accés a l’habitatge assequible és un dret bàsic que 
necessitem per evitar la fugida de la ciutat.
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ



7

ÀREA DE 
BENESTAR I 
COHESIÓ 
TERRITORIAL

1.



8

ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

• Adaptar els plans d’equipaments ja aprovats a la nova divisió de barris.

1.1. EDUCACIÓ

1.1.1. Ampliació de la xarxa d’escoles bressol al districte fi ns arribar a tenir una 
escola per barri i treballar per l’objectiu de doblar el nombre d’escoles mitjan-
çant l’establiment d’acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.

1.1.2. Millorar les instal·lacions dels centres educatius promovent accions concerta-
des amb la Generalitat i estudiant l’adequació del centre a l’entorn.

1.1.3. Demanar a la Generalitat la creació de nous instituts d’ensenyament secun-
dari al districte i facilitar-hi els espais necessaris.

1.1.4. Promoure conjuntament amb els centres escolars campanyes per al diàleg i 
el respecte i contra qualsevol tipus de discriminació.

1.1.5. Continuar incrementant l’ús dels espais dels equipaments escolars fora dels 
horaris lectius i potenciar la cultura de compartir amb activitats extraesco-
lars, espais i recursos entre les AMPA.

1.1.6. Fomentar la coordinació de les escoles públiques.
1.1.7. Fomentar la participació en les escoles dels pares i les mares o dels membres 

de la família.
1.1.8. Implantar programes de valors col·lectius i cívics, i de coeducació.
1.1.9. Augmentar el nombre d’escoles de formació professional.
1.1.10. Dur a terme polítiques per tal de prestigiar la formació professional i fomen-

tar la col·laboració de les escoles amb les empreses del 22@.
1.1.11. Coordinar les empreses i el món educatiu.
1.1.12. Donar suport a les activitats de les AMPA com a espai de participació i con-

nectar-les al teixit associatiu dels barris.
1.1.13. Promoure programes d’alfabetització digital en tot el món educatiu dels 

diferents barris del districte. Aquests programes es farien extensius a tots 
aquells col·lectius socials que ho demanessin, dotats dels recursos tècnics i 
econòmics sufi cients per a la seva implementació i continuïtat.

1.1.14. Promoure programes actius de participació i millores en la dinamització del 
Consell Escolar.

1.1.15. Impulsar la coordinació de l’associacionisme juvenil amb els centres educa-
tius.

1.1.16. Adaptació dels horaris a les escoles bressol per garantir la conciliació de la 
vida familiar amb la vida laboral.

1.1.17. Promoure la creació d’un nou centre públic d’educació infantil i primària allà 
on faci falta.

1.1.18. Instar el Consorci d’Educació per a la ràpida construcció d’edifi cis escolars 
que han de substituir els mòduls prefabricats provisionals a les noves escoles 
i a l’IES Pere IV.
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1.1.19. Equilibrar el repartiment de l’alumnat en relació amb la seva procedència en-
tre tots els centres educatius públics i concertats.

1.1.20. Desenvolupar el projecte de camins escolars.
1.1.21. Fomentar la formació d’adults amb la creació de nous centres i la potenciació 

dels existents.
1.1.22. Posar a disposició de les escoles que tenen hort equips de treball de Parcs i 

Jardins, a cada inici de curs, per fer la neteja de les herbes que han crescut 
durant l’estiu.

1.2. DONES 

1.2.1. Renovar el Pla de dones del districte com a eix de les polítiques de gènere de 
Sant Martí i adaptar-lo a les noves formes de participació de l’Ajuntament de 
Barcelona.

1.2.2. Promoure el Consell de Dones en el Pla de dones de la ciutat. Fomentar i 
treballar conjuntament amb les entitats de dones del districte.

1.2.3. Garantir els recursos necessaris per al funcionament de les propostes elabo-
rades pel Consell de Dones del districte, incentivant noves formes de partici-
pació i consulta.

1.2.4. Aplicar polítiques per a la lluita decidida en contra de la violència de gènere, 
promovent la creació d’un observatori permanent al districte.

1.2.5. Increment d’equipaments d’atenció, informació i participació, creant espais 
familiars per tal d’enfortir les funcions de solidaritat i desenvolupament per-
sonal, impulsar la conciliació del temps i prevenir i atendre les situacions de 
vulnerabilitat familiar.

1.2.6. Potenciar la igualtat d’oportunitats per a les dones.
1.2.7. Promoure i desenvolupar el Pacte del temps al districte.
1.2.8. Fomentar la formació i l’accés dels col·lectius de dones a les TIC per tal de 

disminuir la divisió digital de gènere.
1.2.9. Impulsar l’accés a les aules multimèdia i el seu ús entre totes les dones i les 

entitats de dones.
1.2.10. Elaboració d’un Pla de mesures de conciliació de temps personal i laboral.
1.2.11. Fomentar un servei de ludoteca i cura d’infants en els actes públics de relle-

vància que es facin al districte.
1.2.12. Impulsar la creació de xarxes d’informació entre els diferents grups de dones 

a Sant Martí.
1.2.13. Realitzar propostes al nomenclàtor amb noms de dones.
1.2.14. Vetllar per l’eliminació d’estereotips vexatoris i del llenguatge sexista vers les 

dones en tots els àmbits.
1.2.15. Edició d’una versió digital per a les dones de Sant Martí i addició d’un enllaç 

a la pàgina web del districte.
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ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

1.2.16. Promoure campanyes de sensibilització contra totes les formes de discrimi-
nació.

1.2.17. Incentivar polítiques de prevenció de malalties que afectin majoritàriament 
les dones.

1.2.18. Incorporar la perspectiva de gènere en la planifi cació, la implementació, el 
control i l’avaluació de totes les polítiques locals sobre les TIC, amb el desen-
volupament d’indicadors específi cament orientats al gènere.

1.3. JOVENTUT

1.3.1. Incentivar polítiques de prevenció en el districte . 
1.3.2. Ampliar la xarxa d’educadors de carrer com a element bàsic de l’educació 

preventiva.
1.3.3. Garantir la participació del col·lectiu d’adolescents amb difi cultats d’inserció 

social a les activitats diverses que les administracions ofereixen.
1.3.4. Impulsar la creació d’un punt jove i un casal de barri a tots el barris del dis-

tricte.
1.3.5. Creació d’una instal·lació multifuncional per a joves al districte, prenent com 

a model l’Espai Jove Boca Nord d’Horta-Guinardó.
1.3.6. Establir nous programes d’oci, de caràcter esportiu i lúdic, que ajudin a la 

integració i a la formació dels joves, i dotar-los econòmicament.
1.3.7. Continuar promovent la construcció d’habitatges per a joves, que els perme-

tin independitzar-se.
1.3.8. Promoure mecanismes de participació que facilitin que els joves es puguin 

relacionar amb temes del seu interès.
1.3.9. Fomentar entre els joves el respecte, la tolerància i la no-discriminació dins 

els valors d’una societat democràtica.
1.3.10. Facilitar al jovent l’accés a la vida social i laboral.
1.3.11. Creació d’un Consell de Joves al districte amb la fi nalitat de consolidar un 

espai associatiu.

1.4. ESPORTS

1.4.1. Ampliar la xarxa d’instal·lacions esportives. 
1.4.2. Facilitar l’accés a instal·lacions esportives municipals a tots els centres pú-

blics d’ensenyament mancats d’espais adequats. .
1.4.3. Continuar els programes esportius específi cs per a gent gran.
1.4.4. Promoure l’ús d’espais i circuits esportius populars, que facilitin i apropin el 

ciutadà a la pràctica esportiva.
1.4.5. Promoure l’ús de la bicicleta amb la instal·lació de nous carrils bici i aparca-

ments.
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1.4.6. Facilitar als discapacitats l’accés a diverses pràctiques esportives.
1.4.7. Incentivar la promoció esportiva a totes les escoles del districte.
1.4.8. Promoure programes esportius adreçats a persones sense sostre i/o en risc 

d’exclusió social.
1.4.9. Fomentar l’esport com a element de cohesió social.
1.4.10. Rendibilitzar socialment les instal·lacions esportives de les escoles fora de 

l’horari lectiu.
1.4.11. Fomentar una major presència de les dones en l’esport.
1.4.12. Incorporar progressivament la gespa artifi cial als camps de futbol.
1.4.13. Ampliar el nombre de cistelles de bàsquet i de taules de ping-pong en els 

espais públics. 
1.4.14. Promoure els esports tradicionals catalans, com ara les bitlles catalanes i d’al-

tres, i dotar-los d’infrastructura material per a la realització de competicions o 
actes festius.

1.5. CULTURA

1.5.1. Ampliació de la xarxa de biblioteques i/o sales d’estudi del districte fi ns arri-
bar a tenir una per barri.

1.5.2. Potenciar la presència de les TIC en el món cultural i associatiu, facilitant 
equipaments i formació continuada.

1.5.3. Facilitar equipaments per a la promoció cultural en el 22@.
1.5.4. Promoure la producció cultural del nou veïnatge.
1.5.5. Atreure més activitat universitària.
1.5.6. Impulsar convenis que promoguin la cultura en el teixit associatiu del districte.
1.5.7. Promoure les festes populars, tradicionals i solidàries en l’àmbit del districte, 

afavorir-les amb l’ús de l’espai públic en les dates del calendari festiu i prio-
ritzar-les a l’hora d’establir els criteris per a la concessió dels corresponents 
permisos. Afavorir-les també amb una dotació econòmica i d’infrastructures 
sufi cient.

1.5.8. Implicar les entitats del districte en la cogestió de les activitats culturals.
1.5.9. Facilitar les infrastructures necessàries per al desenvolupament de les activi-

tats culturals de les entitats del districte.
1.5.10. Creació d’un espai teatral nou i modern al districte.
1.5.11. Aconseguir fer dels entorns de la plaça de les Glòries un espai de concentra-

ció cultural.
1.5.12. Continuar i ampliar la col·laboració amb la televisió local i la resta d’emissores 

del districte, potenciant i donant a conèixer les noves formes de comunicar i 
d’informar-se a través de les noves tecnologies.

1.5.13. Creació d’una escola de música al districte.
1.5.14. Fomentar la presència d’equipaments museístics al districte.
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ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

1.5.15. Fer créixer l’espai de creació artística en el districte, tant en l’àmbit professio-
nal com en l’associatiu.

1.5.16. Crear espais per a les arts escèniques.
1.5.17. Incrementar els espais al Centre Cultural La Farinera del Clot.
1.5.18. Fomentar la recuperació col·lectiva dels diferents barris del districte de Sant 

Martí.
1.5.19. Creació del Pla de centre històric del Poblenou.
1.5.20.Crear nuclis d’espais de lloguer assequible per als artistes novells o no con-

solidats, afavorint la creació de nuclis i tallers d’artistes als edifi cis industrials 
de propietat pública.

1.5.21. Respecte pel patrimoni industrial i remodelació dels darrers conjunts indus-
trials que queden al districte.

1.5.22.Creació d’una ruta turística, amb vocació internacional, que enllaci els dife-
rents elements del patrimoni industrial del Poblenou.

1.5.23.Crear noves accions festives, culturals i lúdiques amb vocació de ciutat que 
actuïn com a pol d’atracció del districte dins de tota la ciutat. (Per exemple, 
les Havaneres de la Vila Olímpica es podrien estendre a un festival de teatre 
o competicions esportives).

1.5.24.Defensar la cultura popular catalana i impulsar un protocol de festes.
1.5.25.Desenvolupar un pla estratègic de promoció de la cultura.
1.5.26.Impulsar comunicacions audiovisuals de proximitat que determinin l’espai 

comunicacional de la ciutat i hi infl ueixin.
1.5.27.Promoure noves formes de xarxes socials en l’àmbit local que facilitin serveis 

relacionats amb blocs (diaris interactius) i la compartició d’informació local 
amb noves maneres d’intercanviar arxius multimèdia d’interès local.

1.5.28.Fer el seguiment de l’ús i la qualitat del català en tots els mitjans de comuni-
cació del districte (escrits, audiovisuals, digitals, etc.).

1.5.29.Afavorir la recerca, la digitalització, la producció i la comercialització del patri-
moni cultural, arquitectònic, històric, artístic, educatiu i social de Sant Martí, 
així com de les publicacions periòdiques i d’oci de la ciutat, i el seu accés a 
través d’Internet.

1.5.30.Promoure campanyes de conservació de material d’interès històric (fotogra-
fi es, documents, contractes, cartells, etc.) mitjançant la digitalització i l’arxiu, 
tant en l’àmbit de les entitats com en el de la ciutadania en general.

1.5.31.Reubicació i conservació de la integritat de la Torre de Fang i potenciar-la com 
a Arxiu Històric del districte de Sant Martí.

1.5.32.Rehabilitar i obrir al públic el refugi descobert a la plaça Valentí Almirall amb 
motiu de les obres de reurbanització de la plaça.

1.5.33.Incentivar la utilització del català a les entitats del districte.
1.5.34.Crear cicles de conferències i actes per a la conscienciació nacional.
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1.6. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.6.1. Continuar treballant en el desenvolupament i el funcionament dels òrgans de 
participació aprovats en els reglaments.

1.6.2. Impulsar eines de participació ciutadana en l’àmbit local: plens dels districtes 
per Internet, llistes de distribució com a element normal de comunicació, xats 
amb càrrecs electes del districte o de l’Ajuntament i enquestes en línia.

1.6.3. Ampliar el pla d’implantació de noves tecnologies per a una participació mi-
llor i més ràpida.

1.6.4. Ampliar la confi ança de les entitats oferint noves fórmules de cogestió 
d’equipaments i serveis municipals.

1.6.5. Adequar els punts d’atenció a la nova divisió de barris.
1.6.6. Ampliar la difusió de la guia de serveis al major nombre possible de ciuta-

dans.
1.6.7. Auditories als serveis municipals per oferir un millor control i una millor qua-

litat d’aquests serveis.
1.6.8. Potenciar el Consell Ciutadà com a eina important de participació.

1.7. IMMIGRACIÓ

1.7.1. Pla especial d’atenció a la immigració amb la corresponsabilitat del movi-
ment social del districte. 

1.7.2. Promoure la participació dels nous ciutadans i les noves ciutadanes a les 
AMPA, AAVV, etc. per aconseguir una ciutadania més madura i responsable.

1.7.3. Afavorir programes d’aprenentatge del català per a estrangers (a l’escola 
d’adults, associacions de veïns i altres entitats) subvencionant-ne el cost del 
professorat.

1.7.4. Afavorir els coneixements bàsics de les persones nouvingudes en referència 
als seus drets i deures i als serveis públics. 

1.7.5. Afavorir la participació de les associacions i entitats de persones immigra-
des del districte a les festes majors i les activitats d’ordre cultural, a través 
del teixit associatiu ja establert al barri, incorporant les seves entitats en les 
coordinadores d’entitats ja existents en el nostre districte.

1.7.6. Potenciar la plataforma Apropem-nos i estendre-la a tot el districte.
1.7.7. Crear una xarxa ciutadana com una altra eina d’acolliment i d’integració.
1.7.8. Divulgar polítiques de sensibilització contra totes les formes de discrimina-

ció, especialment per raó de gènere, orientació sexual, raça, etc.
1.7.9. Impulsar accions de promoció dels valors laics com a marc de la convivència 

ciutadana.
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ÀREA DE BENESTAR I COHESIÓ TERRITORIAL

1.8. COOPERACIÓ INTERNACIONAL

1.8.1. Continuar amb els programes d’acollida de nens i nenes sahrauís i els in-
tercanvis de nens del districte amb nens d’altres realitats socials i culturals, 
desenvolupant accions de cooperació amb el poble sahrauí com ara les de 
l’associació Sant Martí amb el Sàhara dins del marc de l’agermanament del 
districte amb la daira d’Argub.

1.8.2. Donar suport a les entitats i els projectes de cooperació internacional del 
districte, com ara Verneda Solidària, que aglutina aquestes entitats a la Ver-
neda, i fomentar-ne les estructures.
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ÀREA DE 
MEDI AMBIENT

2.
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ÀREA DE MEDI AMBIENT

2.1. POLÍTIQUES AMBIENTALS

2.1.1. Estendre l’educació ambiental orientada a l’acció.
2.1.2. Promoure modifi cacions urbanístiques que permetin la reducció de soroll als 

espais públics.
2.1.3. Ampliar els recursos de control de contaminació acústica.
2.1.4. Vetllar per l’aplicació de la llei en el control de la contaminació lumínica en 

l’enllumenat públic.
2.1.5. Potenciar l’aprofi tament de les aigües del freàtic, la reducció del consum d’ai-

gua potable i la millora de la qualitat de les aigües del litoral.
2.1.6. Promoure la cultura de l’estalvi energètic.
2.1.7. Ampliar la pràctica de l’Agenda 21, i especialment els 21 punts de Sant 

Martí.
2.1.8. Encarregar auditories energètiques i de consums dels edifi cis municipals.
2.1.9. Potenciar la instal·lació d’energies alternatives.
2.1.10. Fer acomplir l’ordenança envers la producció d’energia alternativa.
2.1.11. Ampliació de la implantació del paviment sonoreductor en les vies secundà-

ries del districte.
2.1.12. Creació d’un servei de recollida selectiva porta a porta dels residus reciclables 

en els edifi cis industrials.

2.2. ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT 

2.2.1. Ampliar la xarxa de recollida pneumàtica de brossa.
2.2.2. Ampliar el nombre de contenidors de recollida selectiva al carrer.
2.2.3. Ampliar el nombre de contenidors adaptats per a persones amb discapaci-

tats.
2.2.4. Ampliació de les zones de recollida selectiva.
2.2.5. Ampliar la xarxa de punts verds.
2.2.6. Intensifi car la neteja i l’ordenació de l’espai públic i la qualitat dels serveis 

urbans.
2.2.7. Millorar l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants.
2.2.8. Intensifi car el control integral de l’espai públic.
2.2.9. Pla de millores en el manteniment dels diferents parcs i jardins del districte.
2.2.10.Creació i posada en marxa d’un pla d’usos dels espais i platges del districte.
2.2.11. Potenciar la implantació de plaques fotovoltaiques en els habitatges prote-

gits i els equipaments.
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2.3. PARCS I JARDINS

2.3.1. Establir programes de caire educatiu i divulgatiu per conèixer i respectar les 
diverses espècies dels espais verds.

2.3.2. Ampliar el nombre d’arbres del districte i fomentar-hi les espècies autòcto-
nes.

2.3.3. Incrementar la superfície de parcs i jardins del districte, i vetllar pel manteni-
ment acurat dels parcs del districte i, en especial, dels petits espais verds.

2.3.4. Incrementar i potenciar els horts urbans.
2.3.5. Fomentar la participació i el consens en els treballs de poda de l’arbrat en els 

diferents barris.
2.3.6. Estudiar la possibilitat de canviar el sistema de poda dels arbres i la substi-

tució del arbres que donen problemes d’al·lèrgia.
2.3.7. Retornar al seu carrer d’origen, sempre que sigui possible, els plataners en 

bon estat que són retirats per executar les obres de canalització i pavimenta-
ció de la zona del 22@. Garantir-hi també la replantació amb arbres de bona 
qualitat d’aquells que s’hi eliminen per mort o malaltia.
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ÀREA D’HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1. COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

3.1.1. Promoure i fomentar l’associacionisme comercial fent-lo més fort als dife-
rents barris del districte.

3.1.2. Continuar impulsant polítiques de suport i promoció del comerç al barri des 
del Consell de Comerç del districte.

3.1.3. Impulsar i planifi car la modernització de mercats municipals del districte 
conjuntament amb el Consell de Comerç.

3.1.4. Establir programes conjunts amb les associacions de comerciants per a la 
promoció comercial del districte.

3.1.5. Promoure la millora dels locals comercials mitjançant els programes d’ajut 
municipals del districte per al paisatge urbà.

3.1.6. Avançar amb la implantació i l’adequació de noves zones comercials de via-
nants.

3.1.7. Promoure la integració dels comerciants no comunitaris.
3.1.8. Programes de modernització comercial mitjançant les administracions.
3.1.9. Ampliar la xarxa d’urbanisme comercial.
3.1.10. Potenciar i dotar dels mecanismes necessaris les entitats que fomenten l’asso-

ciacionisme comercial.
3.1.11. Enfortir el pes dels sectors de la tecnologia i les telecomunicacions a Sant 

Martí per tal que esdevinguin motors de creixement econòmic. D’una ban-
da, fomentar la indústria de les telecomunicacions i l’audiovisual i, de l’altra, 
crear un entorn de recerca i d’innovació tecnològica que sàpiga aprofi tar els 
sectors d’activitat capdavanters.

3.1.12. Fonamentar el creixement econòmic incorporant-hi el sector de les TIC i do-
nant suport a la utilització de les TIC per part del sector quinari (és a dir, el de 
les empreses que es basen en la creativitat, la innovació i el coneixement).

3.1.13. Seguir i avaluar els serveis de suport a les empreses del sector de les TIC (en 
particular, dels ajuts a la internacionalització) i de recerca de fi nançament pú-
blic per als projectes d’innovació tecnològica des de l’àmbit local. Col·laborar 
des de l’Administració local amb caixes d’estalvi i altres institucions per a la 
dotació de fons de capital de risc que permetin la creació d’empreses de base 
tecnològica.

3.1.14. Promoure l’ús de les TIC en tots els processos productius de les empreses, 
molt especialment de les pimes i les micropimes.

3.1.15. Promoure la creació d’un viver d’empreses en què l’ús de les TIC sigui con-
siderat un valor afegit estratègic per a la projecció comercial, la capacitat 
d’innovació i l’efi càcia de gestió.

3.1.16. Incentivar la utilització del català a les empreses i les entitats amb seu al 
districte, especialment a les fi lials de societats estrangeres o que pertanyen 
als sectors de la construcció, el tèxtil, l’hostaleria, els transports, l’edició, la 
perfumeria, el vestit, etc.
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3.1.17. Defensar el comerç tradicional i de proximitat. 
3.1.18. Dinamitzar el sector del comerç: potenciació del comerç virtual i suport a la 

creació de pàgines web dels comerços petits i mitjans.
3.1.19. Instal·lar punts d’accés públic a Internet als mercats municipals del districte.
3.1.20.Impulsar serveis i continguts per potenciar el perfi l emprenedor de les dones.
3.1.21. Revisar i potenciar el model de promoció econòmica del Pla 22@ i estendre’l 

a la zona de la Verneda Alta.
3.1.22.Analitzar la situació de la fi bra òptica en zones ja cablejades i que són pro-

pietat d’entitats gestores d’infrastructures per mirar de plantejar solucions 
que en potenciïn l’ús. Allà on no arribi la fi bra òptica es fomentarà el desple-
gament d’infrastructures de telecomunicacions alternatives, com les xarxes 
sense fi ls (Wi-Fi), per tal d’evitar la fractura digital.

3.1.23.Dotar de la infrastructura necessària (creació d’una xarxa Wi-Fi) per accedir a 
les xarxes ciutadanes, tot aprofi tant la xarxa Wi-Fi pilot que ja es va desple-
gar l’any passat per a l’accés a continguts del web municipal de Barcelona, de 
manera que també doni accés a les xarxes ciutadanes.

3.1.24.Facilitar sinergies entre les universitats ubicades al districte i el sector em-
presarial relacionat amb les TIC per tal d’impulsar-hi la transferència de tec-
nologia.

3.1.25.Estendre el projecte de reciclatge d’ordinadors del 22@.
3.1.26.Fomentar la producció de programari lliure i de la indústria que hi treballa. 

En particular, impulsar el clúster d’empreses de programari lliure, tot promo-
vent-lo.

3.1.27. Elaborarem un cens de les xarxes ciutadanes existents al districte, i n’aug-
mentarem les telemàtiques com a element de comunicació entre ciutadans 
d’un mateix barri.

3.1.28.Control dels horaris d’obertura i tancament de les terrasses de la rambla del 
Poblenou, així com que hi estiguin correctament ubicades, per  no deixar la 
rambla desbordada i sense lloc per al passeig, tal com recull l’esperit de l’or-
denança de civisme aprovada la legislatura passada.
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ÀREA D’HABITATGE, URBANISME I RÈGIM INTERIOR

4.1. URBANISME, EQUIPAMENTS I MILLORA DEL MOBILIARI 
 URBÀ

• Desenvolupar el Pla d’equipaments a tots els barris.
• Estació de l’AVE: vetllar perquè s’apliquin totes les mesures de seguretat en 

la construcció del túnel; aconseguir el màxim cobriment de les vies, i obrir 
un procés de participació en el disseny de l’espai de la superfície, tant per a 
equipaments com per a habitatge protegit.

• Potenciar i accelerar la construcció d’habitatge protegit en l’àrea del 22@.
• Creació d’una ofi cina antimobbing depenent de l’ofi cina d’habitatge del dis-

tricte.
• Fer referència en els equipaments municipals als noms dels diferents barris 

aprovats en l’actual distribució de la ciutat.
• Millorar la qualitat dels materials i les execucions de les obres públiques al 

districte.
• Fer que totes les infrastructures públiques que es construeixin portin asso-

ciades les infrastructures de telecomunicacions necessàries per garantir els 
serveis mínims de comunicacions electròniques.

• Adequar el pas dels serveis de telecomunicacions en els processos de reha-
bilitació d’edifi cis (sense passar els cables per la façana, habilitant espais per 
treballar o posar equips), i exigir el projecte de telecomunicacions en la nova 
edifi cació singular (hotels, hospitals, residències, biblioteques, centres educa-
tius, centres comercials, fi res, etc.).

• Ampliar i millorar el catàleg de patrimoni historicoartístic i industrial del Po-
blenou.

• Farem un pla de rehabilitació d’edifi cis del districte i en fomentarem la limita-
ció de la reconversió en lofts.

• Potenciar els habitatges protegits i els de lloguer.
• Revisar i enfortir els plans de mobilitat.
• Fer millores en l’accessibilitat en tots els àmbits, també en la facilitat de les 

gestions administratives, la proximitat dels serveis i els transports públics, els 
desnivells artifi cials en superfície, etc.

• Potenciar i impulsar la xarxa primària de transports alternatius (bicicletes, 
patins, circuits de vianants, etc.) i augmentar la xarxa d’aparcaments.

• Estendre el Servei Bus a totes les línies d’autobusos, que permet saber quant 
temps falta perquè arribi el proper autobús a la parada des d’on se sol·licita el 
servei.
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4.1.1. Vila Olímpica del Poblenou

4.1.1.1. Escola bressol al Col·legi Brusi.
4.1.1.2. Centre de Barri Vila Olímpica a Can Gili Nou.
4.1.1.3. Casal de gent gran.
4.1.1.4. Condicionament de la pèrgola que hi ha a la plaça dels Campions a la Vila 

Olímpica.
4.1.1.5. Creació de futures zones comercials al barri.
4.1.1.6. Desenvolupament del Pla d’equipaments.
4.1.1.7. Posada en marxa de l’equipament esportiu de futbol 7.
4.1.1.8. Millora del mobiliari urbà.
4.1.1.9. Remodelació del paviment central de l’avinguda Icària.

4.1.2. Poblenou

4.1.2.1. Museu d’Història Industrial a Can Saladrigues.
4.1.2.2. Finalització de les obres de la biblioteca i del centre d’imagineria a Can Sala-

drigues.
4.1.2.3. Residència per a gent gran i centre de dia al Camí Antic de València.
4.1.2.4. Centre de barri a Diagonal-Bac de Roda.
4.1.2.5. Casal per a gent gran a Diagonal-Bac de Roda. 
4.1.2.6. Reurbanització de la rambla del Poblenou del passeig Calvell al passatge 

Taulat.
4.1.2.7. Obertura del carrer Joncar i construcció d’habitatge protegit.
4.1.2.8. Punt verd en els locals d’habitatge protegit de nova construcció del carrer 

Joncar.
4.1.2.9. Adquisició de l’edifi ci Pau i Justícia.
4.1.2.10. Pla d’aparcament (Ramon Turró).
4.1.2.11. Pla d’aparcament (Llacuna).
4.1.2.12. Conversió en zona de vianants del casc antic i els passatges que el compo-

nen.
4.1.2.13. Aparcament i centre de barri a la rambla Jove.
4.1.2.14. Projecte de remodelació integral del carrer Pere IV i inici de les obres.
4.1.2.15. Millora del mobiliari urbà.
4.1.2.16. Creació d’una escola d’adults.
4.1.2.17. Construcció d’un espai polivalent al solar de Rambla-passatge Burrull.
4.1.2.18. Facilitar preus assequibles per a artistes i per a la creació cultural a l’Esco-

cesa, Hangar.
4.1.2.20.Espai de magatzem per a tallers a Can Ricart per a la comissió de festes 

de carrer.
4.1.2.21. Posada en funcionament del Pou del Món.
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4.1.2.22.Cessió de terreny a la Generalitat per a la creació de residències per a gent 
gran a Camí Antic de València-Espronceda, Badajoz-Llull i a la zona de 
Sagrat Cor.

4.1.2.23.Cessió de terreny o d’un local a la Generalitat de Catalunya per a la cons-
trucció d’un CAP.

4.1.2.24.Ampliació del Centre Esportiu Mar Bella.
4.1.2.25.Cobriment de les pistes del Complex Esportiu Joan Pujades.
4.1.2.26.Urbanització de la Rambla del passeig Calvell fi ns a Taulat.
4.1.2.27.Construcció d’equipament a Rambla-Sancho d’Àvila.
4.1.2.28.Millorar la il·luminació del Mercat del Poblenou.
4.1.2.29.Redacció d’un pla de protecció del casc antic del Poblenou, respectant es-

pecialment l’entorn de la plaça Prim, així com la zona de Pellaires, l’empla-
çament Trullàs-Pere IV i el barri de la Plata.

4.1.2.30.Eixamplament del carrer Ramon Turró-Joncar com a bulevard amb carril 
bici segregat entre Bilbao i rambla Poblenou, i extensió del carril bici amb 
el Pla 22@.

4.1.2.31. Convertir en zona trenta (paviment rosa) i amb bandes rugoses els vials de 
les rotondes de la Rambla.

4.1.2.32.Continuar la recuperació de les illes interiors dels edifi cis/cases per a ús 
públic.

4.1.3. Provençals del Poblenou

4.1.3.1. Taller d’artistes a Can Ricart.
4.1.3.2. Casa de les llengües a Can Ricart.
4.1.3.3. Centre de barri a Can Ricart.
4.1.3.4. Casal de gent gran a Can Ricart.
4.1.3.5. Pàrquing soterrat al carrer Paraguai.
4.1.3.6. Urbanització de carrers del 22@.
4.1.3.7. Millora del mobiliari urbà.
4.1.3.8. Apartaments tutelats per a gent gran a Paraguai-Perú.
4.1.3.9. Casal per a gent gran a Paraguai-Perú.
4.1.3.10. Centre de barri a Paraguai-Perú.
4.1.3.11. Remodelació de la plaça Puigcerdà.
4.1.3.12. Escola de música del districte.
4.1.3.13. Pàrquing a la plaça Zenobia Camprubí.
4.1.3.14. Posada en marxa de l’escola bressol del Col·legi Virrei Amat.
4.1.3.15. Millora del mobiliari urbà.
4.1.3.16. Proposar el cobriment de la Gran Via fi ns al carrer Bilbao.
4.1.3.17. Continuar la recuperació de les illes interiors dels edifi cis per a ús públic.
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4.1.4. Diagonal Mar i Front Maritim del Poblenou

4.1.4.1. Cessió de terreny per a la nova escola a Provençals/Pujades/Fluvià.
4.1.4.2. Ampliació del Centre Esportiu Mar Bella.
4.1.4.3. Trasllat del zoo marítim.
4.1.4.4. Urbanització del front marítim.
4.1.4.5. Zona verda a Agricultura/Pujades/J. Pla.
4.1.4.6. Restauració i remodelació de la Torre de les Aigües (Besòs).
4.1.4.7. Millora del mobiliari urbà.
4.1.4.8. Construcció d’habitatge protegit a diferents llocs del barri.
4.1.4.9. Urbanització, equipament i habitatge a Llull/Diagonal/Selva de Mar.
4.1.4.10. Millora de la Pista Poliesportiva Pujades.
4.1.4.11. Nova escola bressol a Diagonal Mar o al Col·legi Joaquim Ruyra.
4.1.4.12. Millora del mobiliari urbà.
4.1.4.13. Construcció de casal per a la gent gran.
4.1.4.14. Convertir en zona verda i de passeig la zona situada entre l’equipament 

esportiu i municipal de la Mar Bella, la ronda litoral, el Fòrum i el mar, evi-
tant equipaments grans i de més d’una alçada, per fer una zona verda en la 
totalitat de la franja.

4.1.5. El Parc i la Llacuna del Poblenou

4.1.5.1. Cessió de local per al CAP Bolívia/Badajoz.
4.1.5.2. Apartaments per a gent gran a Bolívia/Badajoz.
4.1.5.3. Casal per a gent gran a Bolívia/Badajoz.
4.1.5.4. Urbanització de la Meridiana (Glòries/Marina).
4.1.5.5. Desenvolupament del 22@, zona audiovisuals.
4.1.5.6. Biblioteca compartida a la plaça de les Glòries.
4.1.5.7. Cessió de terrenys a la Generalitat per a la construcció d’una nova escola 

pública.
4.1.5.8. Cobriment de les vies del tren.
4.1.5.9. Millora del mobiliari urbà.
4.1.5.10. Renovació del paviment i modernització del mobiliari del triangle  

format per Llacuna/Pere IV/Almogàvers.
4.1.5.11. Eixamplament de les voreres de vianants a Pere IV per convertir-lo en un 

bulevard i potenciar-lo com a eix hostaler i comercial.
4.1.5.12. Continuar la recuperació de les illes interiors dels edifi cis/cases per a ús 

públic. 
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4.1.6. Camp de l’Arpa del Clot

4.1.6.1. Conversió en zona de vianants dels carrers al casc antic.
4.1.6.2. Cessió de terreny per a una residència de gent gran i un centre de dia a 

Alchemica.
4.1.6.3. Biblioteca de barri a Alchemica.
4.1.6.4. Escola bressol a Alchemica.
4.1.6.5. Centre de barri a Alchemica.
4.1.6.6. Escola bressol a Meridiana/Trinxant.
4.1.6.7. Zona enjardinada a Meridiana/Trinxant.
4.1.6.8. Pàrquing soterrat a Meridiana/Trinxant.
4.1.6.9. Pàrquing soterrat a la plaça Sant Josep de Calassanç/Heroïnes de Girona.
4.1.6.10. Segona fase d’expropiació i urbanització a Meridiana/Trinxant.
4.1.6.11. Primera fase d’urbanització del carrer Xifrè.
4.1.6.12. Zona de pacifi cació del trànsit (zona 30).
4.1.6.13. Punt verd al Camp de l’Arpa.
4.1.6.14. Segona fase del Pla integral de manteniment.
4.1.6.15. Millora del mobiliari urbà.
4.1.6.16. Casal de joves.
4.1.6.17. Instal·lar aparells de gimnàstica adaptada a la gent gran en els espais pú-

blics.
4.1.6.18. Pista pública de patinatge.
4.1.6.19. Condicionament general del parc de Can Miralletes.
4.1.6.20. Ampliació de les instal·lacions lúdiques infantils a Can Robacols i elimina-

ció de la pista de petanca.
4.1.6.21. Sol·licitar a Fecsa el soterrament de les línies elèctriques de la zona de 

Camp de l’Arpa.

4.1.7. Clot

4.1.7.1. Cessió de terreny per a una residència de gent gran i un centre de dia a la 
plaça de les Glòries.

4.1.7.2. Biblioteca a la plaça de les  Glòries.
4.1.7.3. Sala-auditori a la plaça de les  Glòries.
4.1.7.4. Inici d’urbanització de la plaça de les Glòries.
4.1.7.5. Reubicació pactada del Mercat de Bellcaire (els Encants) a la plaça de les 

Glòries.
4.1.7.6. Sostre de la Pista Poliesportiva Clot de la Mel.
4.1.7.7. Trasllat de TVCLOT a Concili de Trento.
4.1.7.8. Nou casal de gent gran a Concili de Trento/Lope de Vega.
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4.1.7.9. Apartaments per a gent gran a Concili de Trento/Lope de Vega.
4.1.7.10. Segona fase del Pla integral de manteniment.
4.1.7.11. Readequació de la Torre del Fang.
4.1.7.12. Trasllat de l’Arxiu Històric a la Torre del Fang.
4.1.7.13. Reurbanització de Mallorca entre Meridiana i Espronceda.
4.1.7.14. Habitatges protegits entorn de les Glòries.
4.1.7.15. Reparació dels elements, inclosos els accessos dels Jardins de Joana Tomàs.
4.1.7.16. Millora del mobiliari urbà.
4.1.7.17. Espai taller-magatzem de cultura popular.
4.1.7.18. Demanar al Consorci d’Educació la construcció d’un gimnàs al CEIP La Fa-

rigola del Clot.
4.1.7.19. Millorar la zona de vianants del carrer Edison i ampliar la vorera del carrer 

Verneda com a elements de millora de l’accessibilitat al Clot de la Mel.
4.1.7.20. Eliminació de les voreres centrals a la rambla de la Meridiana, des de la 

plaça de les Glòries Catalanes fi ns a València per convertir-la en bulevard, 
com la resta del tram fi ns a Fabra i Puig.

4.1.7.21. Continuar la recuperació de les illes interiors dels edifi cis/cases per a ús 
públic.

4.1.7.22. Fer un pla de protecció del casc antic.

4.1.8. Besòs-Maresme

4.1.8.1. Ampliació del Poliesportiu de Maresme.
4.1.8.2. Escola bressol CEIP J. Ruyra o Diagonal Mar.
4.1.8.3. Centre de barri al Maresme.
4.1.8.4. Apartaments per a gent gran a Maresme.
4.1.8.5. Espai verd a les pistes vermelles de la rambla Prim.
4.1.8.6. Extensió de la recollida pneumàtica.
4.1.8.7. Sala d’actes polivalent al cinema Pere IV.
4.1.8.8. Finalització de la urbanització sud-oest Besòs.
4.1.8.9. Reurbanització de Sant Ramon de Penyafort.
4.1.8.10. Millora del mobiliari urbà.
4.1.8.11. Construcció d’habitatge protegit a diferents llocs del barri.
4.1.8.12. Urbanització de carrers del 22@.
4.1.8.13. Obertura de la nova escola bressol Cascavell.
4.1.8.14. Cessió de local per a l’ampliació del CAP Besòs.
4.1.8.15. Obertura del carrer Veneçuela fi ns a Josep Pla.
4.1.8.16. Condicionament del Centre ACR Besòs.
4.1.8.17. Fomentar la iniciativa conjuntament amb el districte de Sant Andreu de la 

connexió provisional de vianants i bicicletes entre la rambla Prim i la rambla 
de Sant Andreu.

4.1.8.18. Fer una escola de circ al Fòrum.
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4.1.9. La Verneda-la Pau

4.1.9.1. Sostre de la Pista La Palmera.
4.1.9.2. Pàrquing al carrer Cantàbria (Andrade/Concili de Trento), davant del Club 

Esportiu Júpiter.
4.1.9.3. Desenvolupar el pla urbanístic de la zona industrial (Guipúscoa/Ca n’Oliva/

via Trajana/rda. Sant Martí).
4.1.9.4. Desenvolupar el pla urbanístic a Santander/Pont del Treball/rbla. Prim /rda. 

S. Martí.
4.1.9.5. Nou equipament al carrer Santander/Pont del Treball (Col·legi Montseny).
4.1.9.6. Cessió de terreny per a una residència i un centre de dia al barri La Pau.
4.1.9.7. Escola bressol a l’Escola La Palmera.
4.1.9.8. Nou casal infantil El Drac.
4.1.9.9. Segona fase del Pla integral de manteniment.
4.1.9.10. Habitatge protegit al sector Prim.
4.1.9.11. Urbanització en bulevard del carrer Cantàbria (Gran Via/Pont del Treball).
4.1.9.12. Ampliació del Pla d’aparcaments (La Pau).
4.1.9.13. Desenvolupament del Pla d’equipaments del barri.
4.1.9.14. Millora del mobiliari urbà.
4.1.9.15. Insonoritzar el gimnàs d’ACR La Palmera.
4.1.9.16. Fer un centre de barri a la Verneda.

4.1.10. Sant Marti de Provençals

4.1.10.1. Urbanització en bulevard del carrer Cantàbria (Gran Via/Guipúscoa).
4.1.10.2. Urbanització del carrer Selva de Mar entre Gran Via i Concili de Trento.
4.1.10.3. Nou equipament públic a la caserna de la policia nacional.
4.1.10.4. Escola bressol a l’Escola Bac de Roda.
4.1.10.5. Millores al camp de futbol del Club Esportiu Júpiter.
4.1.10.6. Pàrquing soterrat al carrer Cantàbria entre Huelva i Pont del Treball.
4.1.10.7. Urbanització en bulevard del carrer Cantàbria entre Guipúscoa i Pont del 

Treball.
4.1.10.8. Millores al camp de futbol d’Andrade/Selva de Mar (gespa artifi cial).
4.1.10.9. Construcció d’una instal·lació esportiva d’skate.
4.1.10.10. Zona de pacifi cació del trànsit (zona 30).
4.1.10.11. Instar la Generalitat a ubicar un nou emplaçament policial en substitució de 

l’anterior, emplaçat al carrer Guipúscoa.
4.1.10.12. Inici d’adquisició de l’antic Col·legi San Pablo Tejedor al carrer Concili de 

Trento.

ÁREA DE VIVIENDA, URBANISMO Y REGIMEN INTERIOR
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5.1. SALUT PÚBLICA

5.1.1. Potenciar polítiques sanitàries preventives basades en la informació i les 
bones pràctiques, en especial en temes com:
• Drogoaddicció
• Sexualitat
• Alimentació
• Salut mental

5.1.2. Potenciar una política de salut preventiva per a la infància i l’adolescència 
relacionant els CAP del barri amb els centres escolars. Donar suport al pro-
grama «Salut i escola» per als centres de secundària amb la presència de 
personal de la sanitat al centre amb fi nalitat informativa i per fer una millor 
pedagogia.

5.1.3. Impulsar cursos per a les persones cuidadores de la gent depenent. Cuidar 
el cuidador o la cuidadora.

5.1.4. Impulsar un centre de rehabilitació a la zona de la Verneda per reduir les 
llistes d’espera en aquest àmbit.

5.1.5. Desenvolupar un pla especial de salut per a la gent gran (control domiciliari 
de malalts crònics). Coordinació amb les farmàcies per tal d’evitar la mala 
utilització dels medicaments.

5.1.6. Mantenir i ampliar el conveni amb la Secretaria General de l’Esport per tal 
de conjuntar l’activitat física i la salut amb la gent gran del districte i impli-
car-hi també la resta de la població.

5.1.7. Desenvolupar tota la potencialitat del Consell de Salut per tal de dotar-nos 
d’un òrgan efectiu de participació en matèria de salut.

5.2. SERVEIS SOCIALS

5.2.1. Ampliar el sistema d’atenció sociosanitària, capaç d’atendre amb efi càcia 
les necessitats de la gent gran.

5.2.2. Impulsar la millora dels serveis socials d’atenció primària per tal de garantir 
un bon desplegament de les lleis de serveis socials i de promoció de l’auto-
nomia personal al districte de Sant Martí.

5.2.3. Introduir clàusules de responsabilitat social en els concursos públics amb 
empreses privades.

5.2.4. Promoure una millor coordinació entre el CAP i els Centres de Serveis So-
cials.

5.2.5. Facilitar l’accés de la població als serveis socials del districte.
5.2.6. Ampliar els ajuts assistencials a domicili.
5.2.7. Garantir la integració social d’aquelles persones econòmicament més des-

favorides en la vida social ordinària.
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5.2.8. Promoure entitats i programes d’ajut adreçats a la població més desfavori-
da.

5.2.9. Redistribució dels serveis socials del districte.
5.2.10. Desenvolupament i execució del Pla comunitari integral del Besòs.

5.3. ACCIÓ COMUNITÀRIA

5.3.1. Desenvolupament i execució del Pla comunitari integral del Besòs.
5.3.2. Dotar de pla comunitari a altres barris que ho necessitin.

5.4. PERSONES AMB DISCAPACITAT

5.4.1. Ampliar i executar el Pla d’equipaments per a persones amb disminució.
5.4.2. Treballar per a la promoció social i laboral de les persones amb discapaci-

tat.
5.4.3. Impulsar el Pla d’habitatges adaptats per a persones amb discapacitat.
5.4.4. Demanar a la Generalitat que actualitzi el Codi d’accessibilitat de Cata-

lunya. 
5.4.5. Millorar el control de l’accessibilitat quan es fan obres: passos de vianants, 

bastides, etc.
5.4.6. Adaptar el mobiliari urbà a totes les condicions d’accessibilitat.
5.4.7. Impulsar l’accessibilitat del comerç de barri.
5.4.8. Millorar l’accessibilitat i seguretat de les parades d’autobús.
5.4.9. Instar TMB a substituir les rampes antigues dels autobusos.
5.4.10. Incrementar les reserves d’aparcament genèriques per a persones amb 

mobilitat reduïda.
5.4.11. Garantir que tots els edifi cis de nova construcció siguin accessibles.
5.4.12. Elaborar un pla especial, que comportarà un estudi de les possibilitats i les 

oportunitats de les noves tecnologies per a les persones amb discapacitat, 
la detecció de les necessitats i difi cultats existents i les mesures necessàries 
per a la seva solució.

5.4.13. En contractar serveis, valorar el fet que els proveïdors de l’Administració lo-
cal disposin d’un web accessible i també vetllar pel compliment del percen-
tatge legal de reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

5.4.14. Vetllar per tal que tots els béns i els productes electrònics del districte de 
propietat municipal i a disposició del públic (punts d’informació, pantalles 
informatives, etc.) duguin incorporades solucions d’accessibilitat per a per-
sones amb discapacitats.

5.4.15. Transcriure els avisos de megafonia del districte (especialment a les plat-
ges a l’estiu).
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5.5. GENT GRAN

5.5.1. Aplicació de la Llei de dependència de l’autonomia personal.
5.5.2. Ampliar la xarxa de casals de gent gran.
5.5.3. Ampliar la xarxa de centres de dia i residències per facilitar que la gent gran 

estigui millor atesa.
5.5.4. Construcció d’apartaments assistits per a gent gran.
5.5.5. Promoure la vida de les persones grans en el seu entorn més propici (famí-

lia, llar, barri...).
5.5.6. Universalitzar el servei d’alarma telefònica entre totes les persones que ho 

necessitin.
5.5.7. Impulsar la presència de les persones grans com a agents amb experiència 

en els programes socials.
5.5.8. Crear el programa de menjadors als casals municipals.

ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA
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6.1. MOBILITAT

6.1.1. Millora del transport de superfície del districte.
6.1.2. Incorporació de combustibles no contaminants en la xarxa de transports de 

superfície.
6.1.3. Millora de la xarxa de zones de càrrega i descàrrega al districte.
6.1.4. Vetllar per l’acompliment de les ordenances de circulació, especialment 

amb aquelles infraccions que puguin ser motiu d’inseguretat viària.
6.1.5. Implantar un pla de seguretat viària en el districte.
6.1.6. Augmentar la xarxa de carril bus, especialment la connectivitat dels eixos 

nord-sud.
6.1.7. Implantar aparcaments de bicicletes de nova tecnologia, així com aparca-

ments obligatoris en edifi cis i carrer.
6.1.8. Implantació de diverses zones 30 al districte i especialment al voltant de 

les escoles bressol, els CEIP i els IES .
6.1.9. Impulsar l’execució del Pla d’aparcaments.
6.1.10. Ampliació de la xarxa de carrils bici. Millora dels que ja existeixen per tal 

que siguin segurs, tant per als ciclistes com per als vianants. Creació d’un 
carril bici segregat al carrer Almogàvers que enllaci amb l’existent de la 
Marina Catalana.

6.1.11. Ampliació la xarxa pública de bicicletes al districte. 
6.1.12. Millora de les diverses línies de tramvia.
6.1.13. Promoure l’accessibilitat a totes les estacions de metro.
6.1.14. Transformar urbanísticament l’espai públic per facilitar-hi la mobilitat a peu.
6.1.15. Millora de la xarxa de parades de taxi al districte i estudi per implantar-ne 

de noves.
6.1.16. Ampliar els camins escolars del districte.
6.1.17. Millorar les freqüències de pas dels autobusos.
6.1.18. Allargar el trajecte del TramBesòs fi ns a Colom.
6.1.19. Estudiar la possibilitat d’ampliar la línia 14 d’autobús fi ns a Fòrum i instar 

TMB dur a terme l’ampliació.
6.1.20. Estudiar la possibilitat d’ampliar la línia 26 d’autobús fi ns a Hospital del 

Mar i instar TMB dur a terme l’ampliació.
6.1.21. Estudiar la possibilitat d’ampliar la línia 15 d’autobús fi ns al barri de la Pau 

i instar TMB dur a terme l’ampliació.
6.1.22 Estudiar la possibilitat d’ampliar la línia 40 d’autobús fi ns a l’ambulatori de 

Lope de Vega i instar TMB dur a terme l’ampliació.
 6.1.23 Instar TMB a ampliar les marquesines a les parades d’autobús.
6.1.23 Continuar millorant la senyalització semafòrica del districte.
6.1.24  Instar a TMB l’ampliació de les marquesines a les parades d’autobús.
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6.2.1. Implantació de polítiques de prevenció de la inseguretat.
6.2.2. Aprofundir en la coordinació policial entre els diferents cossos de seguretat.
6.2.3. Continuar treballant en la participació ciutadana en relació amb la segure-

tat i impulsar el Consell de Seguretat com a eina de participació.
6.2.4. Potenciar l’aproximació als ciutadans dels cossos de seguretat del districte 

(Guàrdia Urbana i Mossos).
6.2.5. Potenciar i implantar la policia de proximitat, amb especial atenció prop 

dels centres docents i zones de risc com a mesura dissuasiva i preventiva.
6.2.6. Fomentar la prestació substitutòria per als menors com a compensació a 

les infraccions o indisciplines comeses.

6.3. CIVISME

El Pla de civisme del districte pretén millorar la convivència dels nostres veïns i veï-
nes donant a conèixer el sentit del civisme i evitant la impunitat dels incívics.

6.3.1. Programar xerrades sobre civisme a les escoles per cercar la col·laboració 
dels alumnes en la difusió del civisme i la seva participació en activitats 
cíviques que es facin en espais públics.

6.3.2. Programar cicles de xerrades i/o debats sobre civisme als casals de gent 
gran, les escoles d’adults, les associacions de veïnes i veïns i altres entitats.

6.3.3. Difondre els consells cívics en diferents idiomes en els hotels i punts d’in-
terès turístic del districte.

6.3.4. Promoure campanyes d’educació i sensibilització adreçades a la població 
immigrant.

6.3.5. Realitzar campanyes adreçades a millorar la convivència en el si de les co-
munitats.

6.3.6. Aprofundir en la col·laboració amb els comerciants i les seves entitats, com 
un dels sectors més sensibilitzats en aquests temes i peça clau en la seva 
difusió.

6.3.7. Ampliar els acords cívics a altres associacions de veïns i explorar la possi-
bilitat d’estendre’ls a altres tipus d’entitats.

6.3.8. Destacar, fomentar i donar suport al treball que les entitats del districte 
facin en temes de convivència i civisme.

6.3.9. Intervenir de manera transversal en aquells espais públics on es detectin 
problemes de convivència i/o civisme, cercant la implicació de les entitats 
més properes a cada espai.
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6.3.10. Fer la màxima difusió de les campanyes i activitats que es facin sobre con-
vivència i civisme, cercant els canals més adequats per a la seva comunica-
ció a la ciutadania.

6.3.11. Impulsar la Taula de Convivència i Civisme, així com la Comissió de Treball 
que en depèn, com a eines necessàries per fer un diagnòstic de la realitat, 
consensuar les línies d’actuació i coordinar la seva aplicació.

6.3.12. Campanya de sensibilització envers el soroll excessiu.
6.3.13. Promoure la creació de comunitats d’internautes que comparteixin infra-

structures de telecomunicacions i punts d’accessos comuns a partir dels 
diferents mecanismes associatius ja existents (casals, centres cívics, bibli-
oteques, associacions de veïns i veïnes, etc.).

6.3.14. Combatre les desigualtats econòmiques, territorials i de gènere utilitzant 
l’ús de xarxes ciutadanes.

6.3.15. Afavorir l’ús de solucions d’e-learning com a eina d’inclusió i d’integració 
social, tot obrint noves possibilitats d’aprenentatge a les persones amb 
necessitats especials.

6.3.16. Impulsar mesures de coordinació i acció conjunta entre els diferents barris.
6.3.17. Fomentar el diàleg i l’entesa, amb campanyes publicitàries incloses, en la 

resolució de confl ictes que afecten la convivència i augmentar el nombre 
d’educadors de carrer.




