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Les entitats han de presentar els 
seus projectes al CB 

Les propostes del CB s'han de 
portar al Ple del Districte 

Els CB han de ser espais 
únicament informatius 

El moderador pot retirar la 
paraula a qui faci comentaris … 
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Eix 1 

Accés a 
l'habitatge digne 

Assistència a les 
persones sense 

sostre 

Millora i 
ampliació dels 
equipaments 

educatius i 
sanitaris del 

districte 

Eix 4 

Processos de 
participació 
vinculants 

Més 
equipaments pel 
teixit associatiu 

Eix 2 
Fomentar el 
comerç de 

proximitat, el 
cooperativisme i 
l'economia social 

L'atur es percep 
com un problema 

important al 
districte 

Eix 3 

Millora del 
transport públic: 
més freqüència i 
més sostenible 

Regulació del 
turisme  

Reducció de la 
inseguretat i 
l'incivisme al 

districte 

Eix 5 
Foment de la 

integració de les 
persones 

nouvingudes  
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EIX 
PRIORITAT 

(1,2,3) PROPOSTA CODIFICACIÓ  

1 1 

Salut en sentit ampli, benestar. Al 2014-15 sha fet un procés de 
salut comunitària al barri amb les 3 ABS i Apropem-nos, ASPB i 
veïns/nes. Impuls a aquest procés. Promoció salut. Sanitat 

1 1 Acceso a la vivienda para famílias con hijos en el barrio Habitatge 

1 1 
Allotjar i donar recursos a aquelles persones en exclusió social, 
víctimes de desnonaments, persones vivint al carrer, etc. Drets Socials 

1 1 Institut sense barracons Educació 

1 1 Educación, sanidad, drets socials   

1 1 Pla de xoc contra la pobresa Drets socials 

1 1 Instituts equipaments esportius Educació 

1 1 
Poblenou. Construcció immediata de dos instituts per manca real 
de places escolars. Educació 

1 1 Drets socials i sanitat   

1 1 Volem institut i no barracons Educació 

1 1 
Hospital de C/ Mar cubra necessidades sin tener que derivar a 
concertados / Especialista en los CAP/Línea pediátrica. Sanitat 

1 1 Els drets socials   

1 1 Residència pública per a la gent gran.  Serveis públics 

1 1 
Tener una sanidad más dinámica y justa. Prioridad máxima para 
el barrio. Sanitat 

1 1 Drets socials   

1 1 Construcció d'habitatge social Habitatge 

1 1 
Colegios y institutos dignos de una buena educación y formación 
para mejorar la sociedad Educació 

1 1 
Parc i la Llacuna. Residència i centre de dia públics, per a gent 
gran. Serveis públics 

1 1 Batxillerats Educació 

1 2 

Educación. Censos reales para las distintas etapas. Número de 
plazas adecuadas a las necesidades. Guarderías públicas: plazas y 
horarios adaptados a las necesidades. Educació 

1 2 Drets socials   

1 2 Instituts Educació 

1 2 Pla de xoc contra la violència masclista Drets socials 

1 2 Habitatge social digne Habitatge 

1 2 
Augmentar el número de CAP per tenir el metge més a prop del 
domicili Sanitat 

1 2 
Que la Generalitat ofereixi terrenys al Poblenou per a construir 
residència de la gent gran Serveis públics 

1 2 Parc i Llacuna. Escola bressol pública Educació 

1 2 Inscripció oberta "zona 26" a l'institut Educació 

1 2 Educació, sanitat, serveis socials, etc.   

1 2 Comedores para personas sin recursos Drets socials 



DISSENY I DINAMITZACIÓ DELS CONSELLS DE BARRI DE SANT MARTÍ | 20 

 
 

1 3 Falten escoles públiques de grau superior Educació 

1 3 
Ventall educatiu. Poder-se seguir formant de manera gratuïta 
després d'acabar els estudis. Educació 

1 3 
Servicios sociales. Utiliación del edifició Forum. Plazas 
sociosanitárias. Apoyo a personas mayores, dependencia. Sanitat 

1 3 Millorar l'atenció a la gent gran i a la més jove Serveis públics 

1 3 Millorar l'atenció sanitària i social al barri Serveis públics 

1 3 Més guarderies públiques al Poblenou Educació 

1 3 
Residències públiques i pisos assistits per la gent gran i per la gent 
dependent. No més places d'allotjament per a turistes. Serveis públics 

1 3 
Construcció d'una instal·lació esportiva amb piscina i altres espais 
poliesportius Equipaments  

1 3 Habitatge social i ajudes als joves, espais per a ells. Habitatge 

1 1 Crear més habitatge social Habitatge 

1 1 Més atenció a col·lectius desafavorits Drets socials 

1 2 
Construcció de places residencials per a la gent gran i la 
construcció d'habitatge per a gent jove a preu social, és urgent! Drets socials 

1 2 Viviendas libres con exigencias de porcentage público. Habitatge 

1 2 Instituts i escoles bressol Educació 

1 2 Assegurar places d'escola i institut per a tothom Educació 

1 3 Centres sanitaris, hospitals, assistència als dependents Sanitat 

2 1 Activitat laboral efectiva pels veïns i veïnes Model productiu 

2 2 Crear treball no només d'oficina i tecnològic Model productiu 

2 2 
Un barri sostenible amb petit comerç adreçat als veïns/es, i no als 
turistes. Model econòmic 

2 1 Potenciar cooperatives de treball Model econòmic 

2 1 
Controlar la proliferació d'empreses dedicades al turisme (hotels, 
restaurants, bars, terrasses). Ordenar-lo i limitar-lo. Turisme 

2 1 
Preservar i impulsar el comerç de proximitat a les zones més 
allunyades del casc antic del Poblenou Model econòmic 

2 1 Nou model econòmic: comerç i ocupació. Model econòmic 

2 1 
Nuevo modelo económico: comercio, ocupación, empresas, 
mercado, turismo. Model econòmic 

2 2 

Fomentar el consum responsable i de proximitat en contra de les 
grans superfícies comercials, facilitant la implantació de nous 
comerços amb ajudes i sense impostos municipals Model econòmic 

2 2 Foment del comerç de barri Model econòmic 

2 2 Nou model econòmic   

2 2 
Recuperar i mantenir l'economia local de barri: botigues, tallers, 
oficis, etc. Model econòmic 

2 2 

No queremos que la Marca Barcelona se siga extendiendo por 
Poblenou. La institución debe responder a las necesidades de los 
vecinos para garantizar una convivencia digna. Los vecinos han 
llegado a los sitios donde las instituciones no daban cobertura a 
sus necesidades. Model econòmic 

2 3 Un model de comerç de proximitat. Model econòmic 

2 3 
Intentar evitar especulacions (els preus dels pisos al Poblenou són 
impossibles). Habitatge 

2 3 Fer un mercat municipal a mig camí entre el Mercat del Clot i el Comerç 
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del Poblenou (p. ex. On està el transformador del Carrer Castella) 

2 3 

Fomentar els petits comerços a Diagonal Mar, barri sense 
botigues i més semblant a un barri dormitori. A prop dels 
Mercadona les botigues de barri han de tancar. Model econòmic 

2 3 

Reforçar els eixos comercials fent suport institucional per poder 
permetre  sinèrgies amb altres col·lectius (hotelers, cultura, veïns, 
etc.) Model econòmic 

2 3 

Regular les activitats turístiques promovent les que van a favor 
del bé comú, eliminant molèsties i legalitzant allotjaments oferts 
en webs tipus AirBnB Model econòmic 

2 3 Comercio Comerç 

3 1 Urbanització Bernat Calbó, espai veïnal. Espai públic 

3 1 
Que pasa con los pisos que estan alquilados y los inquilinos los 
vuelven a alquilar como turísticos, hay algún control? 

Convivència i 
civisme 

3 1 Resolució de l'Església de Sant Bernat Calvó Espai públic 

3 1 

Poner límites a la BCN golfa del turismo y sus negocios: Limitar 
mesas y ocupación del espacio público. Y limitar el tiempo de 
terrazas de 8h a 23h y festivos de 8h a 24h, como reclama toda 
BCN. 

Convivència i 
civisme 

3 3 No més places d'allotjament per a turistes. 
Convivència i 
civisme 

3 2 Seguridad Seguretat 

3 3 Neteja al barri del Poblenou Espai públic 

3 3 Cobertura Ronda Litoral Infraestructures 

3 1 Remodelació de tot el carrer Pere IV Espai públic 

3 1 

Tallar el trànsit al Carrer Antic de València. És un carrer sense 
negocis ni pàrquing, i amb el nou institut encara hi ha més motius 
per tallar el trànsit. 

Convivència i 
civisme 

3 1 
Neteja dels carrers. En llocs on no hi ha lavabos, col·locació de 
WC químics i el seu manteniment.  Neteja 

3 1 
Aprofitar l'oportunitat que ofereix l'enderroc de l'església de St. 
Bernat Calvó per potenciar la Plaça Major del Poblenou Espai públic 

3 1 Més espais verds i serveis al 22@, on hi vivim persones Espai públic 

3 1 Reduir els vehicles a motor als carrers amb carril bici Mobilitat 

3 1 
Accés i preus de les instal·lacions esportives per clubs i entitats 
del barri 

Equipaments 
públics 

3 1 Passeig Marítim   

3 1 Per les persones   

3 1 
Cohesió de tots els barris del Poblenou (i per defecte, del 
districte)   

3 1 Mobilidad Mobilitat 

3 1 

Fer a la plaça Sant Bernat Calvó una plaça gran i oberta que pugui 
exercir de Plaça Major del barri, ja que és el centre neuràlgic del 
casc antic del Poblenou. Espai públic 

3 1 
Reforç de l'estructura urbana del casc antic del Poblenou 
(C/Joncar - Pl. Bernat Calbó - C/Taulat) Espai públic 

3 1 
Transport públic. Al front Marítim no hi ha cap bus. Servei 
nocturn, l'últim acaba a les 22.10h (H16), insuficient. Mobilitat 

3 1 
Es vol una ciutat pels vianants. Es fan voreres molt amples, però 
l'espai per ocupar les terrasses és tan gran que queda poc espai Espai públic 
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pels vianants. Al carrer Garcia Faria és un bon exemple d'això. 

3 2 Embusos de trànsit i sorrol + contaminació al Passeig Garcia Faria 
Convivència i 
civisme 

3 2 Urbanisme: obertura de la xarxa viària ortogonal principal Espai públic 

3 2 Transport públic: metro, tram, bus… Mobilitat 

3 2 Aumentar los carriles bici Mobilitat 

3 2 Por las personas   

3 2 Inici de les obres de l'eix Pere IV Espai públic 

3 2 Soroll a les nits i circulació de gent. 
Convivència i 
civisme 

3 2 Il·luminació Espai públic 

3 2 
Als jardins hi planten arbres i plantes en accés, però després no hi 
ha manteniment. Espai públic 

3 2 Les males olors dels carrers Espai públic 

3 2 Centre Cívic al 22@, on hi vivim veïns. 
Equipaments 
públics 

3 2 
Bicis al barri entre veïns/es, el caminar i transport actiu. Un barri 
sense cotxes. Mobilitat 

3 2 Sostenible   

3 2 Transformador al Carrer Castella 
Subministrament 
elèctric 

3 2 
Fer espais segurs per als infants: que a les places públiques hi hagi 
dinamitzadors del lleure. Infants 

3 2 
Prioritzar els projectes amb la participació dels veïns. Millorar 
equipaments i habitatges a través de subvencions. Urbanisme 

3 2 Transport públic sostenible Mobilitat 

3 2 
Clarificar línies d'autobús amb la pacificació de Pere IV, d'anada i 
tornada. Mobilitat 

3 2 
Fomentar l'esport i la creació d'un espai esportiu tipus ex. Sant 
Sebastià a la zona platja del Poblenou. 

Equipaments 
públics 

3 2 
Els sorolls. Crec que s'hauria de controlar més, sobretot les 
motos. Barcelona és una ciutat molt sorollosa. 

Convivència i 
civisme 

3 2 Neteja i reciclatge 
Sostenibilitat i 
medi ambient 

3 2 
Doble direcció de Pere IV amb serveis públics i amb conservació 
de la ubicació de l'estàtua del Dr. Trueta. Espai públic 

3 2 No tant de turisme i especulació del barri Urbanisme 

3 2 
Pacificar el trànsit en els carrers que tenen equipaments 
educatius 

Convivència i 
civisme 

3 2 

Guanyar espai públic pels peatons, ciclistes i transport públic, 
reduint el destinat al cotxe, tant espais de trànsit com 
d'aparcament Mobilitat 

3 3 Fomentar models de mobilitat sostenible i pacificar el trànsit. Mobilitat 

3 3 Crear més escoles amb models educatius per projectes Educació 

3 3 
Les infraestructures són per utilitzar-les i gaudir-les, no per 
contemplar-les Espai públic 

3 3 Limpieza de las calles de cacas y pipís de animales de compañía 
Convivència i 
civisme 

3 3 Ciutat sostenible   
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3 3 

A la rambla del Poblenou reduir les llicències de terrasses per 
oferir la rambla al peató i no al turista (limitació a una línia de 
taules) Espai públic 

3 3 Per les persones   

3 3 Respecte a les persones   

3 3 Fi de les obres al metro del Poblenou Transport públic 

3 3 Mobilidad, conexión Carrer Barcelona Mobilitat 

3 3 Punt verd al 22@. On hi vivim veïns Espai públic 

3 3 

Millorar l'enllumenat als parcs. Durant la nit no es veu el que es 
trepitja. Al Parc Xavier Benguerel està molt deteriorat el tobogan, 
fa temps que no té escales.  Espai públic 

3 1 Església Sant Bernat Calbó: fer-ne un espai públic o parc. Espai públic 

3 1 Més zones verdes a prop dels carrers grans, o pacificar-los Espai públic 

3 1 Suport als horts urbans Espai públic 

3 1 Hort urbà comunitari Espai públic 

3 1 Proyecto Can Ricard, cuando empezará a realizarse? Espai públic 

3 1 

Hort indignat Poblenou. Recuperar el barrio para los vecinos. Esto 
pasa por dejar la posibilidad de utilizar de forma real los espacios 
libres y verdes. El ayuntamiento no puede mirar a otro lado y 
debe tomar las riendas de lo que inevitablemente han hecho los 
vecinos. Horts urbans, ja! Espai públic 

3 1 

C/ Bonaparte, 111. Hay un solar que hace poco vino una empresa 
para que los vecinos de al lado no les entrara agua, ya que se les 
inunda el piso debido a las filtraciones. En teoría esta empresa 
tendrá que volver, porqué no lo ha terminado. La cuestión es que 
siguen las filtraciones de agua y las inundaciones y la humedad.     

3 1 Passeig Marítim, acabar-lo de Bac de Roda al Fòrum Espai públic 

3 1 Espai públic: bars, sorolls, festes Espai públic 

3 1 Centres escolars i institut Educació 

3 2 Poder continuar con los hueros urbanos, frente a los lobbies Espai públic 

3 2 Polideportivos 
Equipaments 
públics 

3 2 Una ciutat sostenible   

3 2 

La Guàrdia Urbana que ayude y proteja al ciudadano y no para 
reprimir y multar básicamente. Y que hagan cumplir la ordenanza 
a los más incumplidores. Seguretat 

3 2 
Tractar els problemes derivats de les zones d'oci i revertir la 
situació a que hem arribat per l'explotació turística. 

Convivència i 
civisme 

3 2 
Recuperar espai públic a la Rambla del Poblenou i limitar 
terrasses dels bars Espai públic 

3 3 
Control d'obra pública a nivell mediambiental i gestió dels espais i 
flux de persones per les vies afectades Espai públic 

3 1 Que criterios hacen servir para poner mobiliario urbano y arboles Espai públic 

3 2 El autobús 36 tiene necesidad de ser más asiduo. Mobilitat 

4 1 Democràcia oberta   

4 1 Espais lúdics per associacions, adults i individualitzats Participació 

4 1 

Més locals de reunió tipus ateneu, on la gent pugui passar 
estones disteses de forma gratuïta. Tant per a joves com per a 
adults.  Participació 
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4 1 Espais d'horts i parcs per nens/avis/gent jove Espai públic 

4 2 Espacio para el huerto indignat 2 del Poblenou Espai públic 

4 3 Parc i la Llacuna. Casal de joves. Participació 

4 3 Actividades culturales con personas del barrio Participació 

4 3 Casals pels joves artistes del districte Participació 

4 1 Transparència Democràcia 

4 1 

Incorporar al PAD el procés participatiu iniciat per la Plataforma 
Salvem la Repla, sobre el futur de la Plaça Bernat Calbó, plaça 
major del Poblenou. Espai públic 

4 1 
Reconstrucció i suport al teixit associatiu del barri, a tots els 
nivells: plataformes cíviques, esports, aficions, etc. Participació 

4 1 
Espacios gestionados por los vecinos, para que podamos seguir 
cultivando nuestros huertos y sobre todo nuestras redes sociales Espai públic 

4 2 

Obertura d'un procés participatiu per a donar un nou ús a 
l'església de Sant Bernat Calbó un cop aturat el projecte del 
monestir. Espai públic 

4 2 

Demanem que qualsevol projecte que afecti a veïns/es i 
comerciants d'un espai, aquests siguin informats i es dugui a 
terme un procés transparent, obert, plural i de convivència. Democràcia 

4 2 Honestedat Democràcia 

4 2 
Que les reunions i actuacions dels ens del barri i del districte 
arribin a gran part dels veïns Democràcia 

4 2 

Canviar la normativa de la ciutat perquè l'espai públic sigui 
reconegut com un lloc de reunió, veïnatge, reivindicació, 
manifestació i confluències culturals, socials i econòmiques 
sostenibles. Espai públic 

4 3 

Facilitar la participació dels veïns en tots els projectes que els 
afectin. Consells de Barri, processos participatius, reunions, 
enquestes, assemblees, etc.  Democràcia 

4 3 Pla de suport a les entitats i associacions Participació 

4 3 Democràcia oberta Democràcia 

4 3 

Treball en xarxa entre entitats, ajuntament i comerç per a 
millorar el barri. Hi ha molta activitat però s'ha de treballar molt 
més el coneixement del què fa cada entitat per poder aprofitar 
tots els recursos que tenen al barri. Participació 

4 3 Accés als consellers de manera acordada. Web per preguntar. Democràcia 

4 3 
En los organismos asamblearios más visualización de país. Faltan 
en los bares cartas de menú en català.   

4 3 Renovar la cúpula del Consell de Barri Participació 

4 3 

La participación tiene que ser real y no un órgano de propaganda, 
una autoridad decidida y no una pared de frontón de la que nada 
se puede esperar. Medidas claras que se vean. Participació 

4 3 
Espacios en desuso en el distrito puestos en común para los 
vecinos del barrio Espai públic 

4 3 Més assemblees de barri Participació 

4 3 Confianza   

4 2 
Fomentar la participació i consolidar les relacions entre 
Ajuntament i entitats, col·lectius i agents socials del barri. Participació 

4 2 Consell de Barri más específico de cada barrio. Descentralizar. Democràcia 
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5 1 
Acollir i garantir els Drets Humans i socials dels refugiats polítics i 
econòmics Drets Humans 

5 3 Ciudad comprometida   

5 3 Ciutat compromesa (ciutat de referència)   

5 3 

Crear espais de trobada amb altres ciutats per tractar 
problemàtiques comunes i generar relacions de cooperació i 
solidaritat 

Cooperació 
internacional 

5 3 
Actividades más comprometidas con el país. Clases de català para 
los nuevos venidos de fuera. Cultura 
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