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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 

3 1 Ciutat sostenible    

3 1 Millorar la xarxa de transport: més i millor Mobilitat 

3 1 Carril bici pel centre del passeig i obligació dels ciclistes de fer-ho servir  Mobilitat 

3 1 
Una forma d'alertar als ciclistes de que no circulin per les aceres, amb 
senyal de "prohibit" a mode de les senyals de tràfic Mobilitat 

3 1 Ascensors al metro ARA Mobilitat 

3 1 
Pacificar el trànsit, més espai pel peató + bici, menys espai per cotxe 
privat, zona 10,20 o 30 Mobilitat 

3 1 
Regular el soroll i vetllar pel civisme i el descans als voltants de l'oci 
nocturn del Port Olímpic 

Convivència i 
civisme 

3 1 

Dado que tenemos mayor afluencia de gente para pasear o que van a la 
playa, etc. En los días festivos se necesitaría mayor limpieza en todo el 
entorno del barrio. Neteja 

3 1 Metro: accessibilitat (ascensor) i 2 sortides  Mobilitat 

3 1 

Millorar l'accessibilitat a l'equipament cultural més usat del barri: la 
biblioteca. La porta de la biblioteca molt antiga, no està pensada per a 
gent gran (molt pesada), ni discapacitats (no s'obre automàticament), ni 
mares amb carrets de nens Mobilitat 

3 1 

Seguridad, no se puede ir por la calle sin tener sobresaltos a causa de las 
personas que van con ruedas i bicicletas sobre todo a toda velocidad, 
peligro de accidentes. Falta vigilancia. Falta civismo Mobilitat 

3 1 Limpieza, mucha limpieza, please! Neteja 

3 1 Incivisme: soroll, oci, gosos, terrasses, bicis 
Convivència i 
civisme 

3 1 

Pacificació del trànsit a l'Avinguda Icària: reducció de la velocitat a 
30km/h, optimitzar el transport públic (massa bus de l'Hospital del Mar 
per Avda. Icària), carril bici Mobilitat 

3 1 

Reciclajes: hay pocos contenedores y no deberían estar delante de las 
viviendas, si no en las esquinas, siempre hay basura fuera y visualmente 
es tremendo. Medi ambient 

2 1 

Apostar por la economía social y solidaria en dos sentidos: HUB bicicleta 
impulsar ocupación/inserción. Y Fires al Barri, con entidades del barrio 
vinculadas a la economía social. Model econòmic 

3 1 

Anàlisi i estudi, a mitjà i llarg termini, de la manera de trobar l'equilibri 
entre els diferents usos del territori. Prioritzant l'ús residencial respecte 
del comercial i el d'oci. 

Convivència i 
civisme 

1 1 Solucionar problemàtica de la mendicitat i els sense sostre. Drets socials 

1 1 
Acollida de les persones sense sostre. Als llocs on n'hi ha molts caldria 
saber on se'ls podria allotjar temporalment. Drets socials 

1 1 
Según la constitución, la vivienda es un derecho. Como sociedad no 
podemos permitir que la gente viva en la calle, por dignidad y seguridad. Drets socials 

3 1 Control dels pisos turístics il·legals. Civisme de residents i visitants. 
Convivència i 
civisme 

3 1 Civisme respecte ciutat Convivència i 



DISSENY I DINAMITZACIÓ DELS CONSELLS DE BARRI DE SANT MARTÍ | 19 

 
 

civisme 

1 1 Les persones   

1 1 

Habitatge digne. Masoveria urbana per a gent amb pocs recursos i 
col·lectius (dret a habitatge a canvi de mantenir l'edifici i generar 
activitats socials) Habitatge 

2 1 Falta comerç de proximitat Model econòmic 

3 1 Falta seguretat i vigilància als barris 
Seguretat 
ciutadana 

1 1 Sense sostre: falten llocs perquè puguin viure adequadament. Drets socials 

3 1 
Transporte unitario con precio desorbitado. Si te quedas sin T10 pagas 
más que en Ginebra. Podría haber un precio unitario para residentes. Mobilitat 

1 1 

Pregunta: quants foresters aceptem que convisquin amb nosaltres? A) 
Tots els que vinguin sebem que hi ha 6 milions de necessitats. B) El que es 
puguin assumir. Suïssa diu 5% dels habitants de CAT. Drets socials 

3 1 Finalitzar el passeig marítim de Bac de Roda fins al Fòrum Espai públic 

3 2 Obres Avda. Icària Espai públic 

3 2 
Ascensor al metro, desde la calle. Una salida de emergencia desde los 
andenes del metro Mobilitat 

3 2 Les persones   

3 2 
Suelo para escuelas y hospitales privado y concertado. Nos vemos 
obligados a acudir a otros barrios ara cubrir estas necesidades Equipaments 

3 2 
Tornar a 4 carrils vehicles motoritzats a carrer Marina. Fa 2 anys es va 
passar de 4 a 5. No volem autopistes urbanes Mobilitat 

3 2 Más presencia policial Seguretat 

3 2 

Els dies que les àrees d'estacionament no són de pagament els forasters 
les envaeixen, no deixen estacionament per als residents. Demano 
reservar estacionaments exclusius per a residents. Com ja es fa a la 
Barceloneta. Mobilitat 

3 2 Millorar el transport públic Mobilitat 

3 2 
No hay vigilancia en el barrio. Habría que tener más evitaríamos robos, 
actos incívicos. Seguretat 

3 2 Accessibilitat per al metro: ascensor  Mobilitat 

1 2 Acollida als sense sostre: on adreçar-los Drets socials 

3 2 
Punt recàrrega vehicles elèctrics C/Rosa Sensat perquè només per motos i 
no per cotxes? Mobilitat 

2 2 Comerç adequat al barri Model econòmic 

2 2 

Impulsar un proyecto de empleo social, que atraiga al barrio/distrito 
emprendimiento social y colaborativo con la implicación de Barcelona 
Activa y el Comisionado de Economía Cooperativa, Social y Solidaria. Model econòmic 

2 2 
Economia de proximitat i en xarxa. Que les petites empreses puguin 
accedir a la gestió urbana (gestió de residus, jardineria, etc.) Model econòmic 

2 2 Model econòmic   

3 2 
Rampes del Port Olímpic i Mar Bella lliures i gratuïtes de l'alba al 
crepuscle.  Mobilitat 

3 2 
Millorar tot el soroll nocturn i diürn del Front Marítim. Turisme, bars, 
begudes, etc. fan una mala convivència. 

Convivència i 
civisme 

1 2 
Podrien obrir les biblioteques escolars a les tardes perquè els nostres fills 
féssin els deures? A la biblioteca pública no hi ha espai suficient. Educació 

3 2 Seguretat reforçada 
Convivència i 
civisme 
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1 2 
PAD. 120 niños sin P3 cada año. Dad solución definitiva al Distrito de Sant 
Martí en educación. Educació 

3 2 

Aïllar el barri del Port Olímpic, d'interès per tota la ciutat. Patim, de dijous 
a dissabte durant la nit, tot l'any, i cada dia durant els mesos de juny, 
juliol, agost i setembre. 

Convivència i 
civisme 

1 2 
Vetllar per reubicar els sense sostre instal·lats als solars del barri i a les 
platges. Drets socials 

3 2 
Actuación Guardia Urbana respecto al botellón y a las discotecas con 
música a alto nivel 

Convivència i 
civisme 

1 2 Casal de gent gran/joves Serveis públics 

1 2 Escola Bressol a Front Marítim Educació 

3 3 Bon manteniment del mobiliari urbà 
Convivència i 
civisme 

3 3 

S'hauria de procurar modificar tot el que sigui possible els sentits de 
circulació amb la finalitat de reforçar la residencialitat del barri. Limitar 
l'ocupació de via pública i  Mobilitat 

3 3 aconseguir una presència policial més constant. 
Seguretat 
ciutadana 

3 3 Mobilitat sostenible i segura Mobilitat 

3 3 
Reglas claras y fiscalización a los turistas que se mueven en masa, muchos 
más de 12 personas y a veces fuera del carril bici.  

Convivència i 
civisme 

3 3 Transport públic eficaç i de qualitat Mobilitat 

3 3 Generar l'energia a nivell local. Autogestió energètica. Medi ambient 

3 3 
Distribuir els fluxos de tràfic per tal de repartir-los i disminuir el tràfic que 
hi ha a carrers com Marina i peatonitzar alguns carrers. Mobilitat 

3 3 Recuperar espai públic al cotxe privat Mobilitat 

3 3 

En Salvador Espriu delante de la salida del centro Comercial en verano se 
llena de multitud de gente a pasar el día con sus mesas, sillas, tumbonas, 
fuego de gas, etc. Todo esto en varias ocasiones ha sido fotografiado por 
turistas, pero fuera de ellos es un panorama que deja mucho que desear. 
Es vergonzoso. 

Convivència i 
civisme 

3 3 Ascensor metro L4 Mobilitat 

3 3 Servei bus irracional i molt mal coordinat i informat Mobilitat 

3 3 
Reducció de la contaminació: prendre mesures de reducció auan els 
nivells de contaminació s'apropen als màxims segons la OMS Medi ambient 

3 3 
Plazas aparcament residentes. El fin de semana se traslada toda la ciudad 
sin posibilidad de aparcar los vecinos. Mobilitat 

2 3 Mercat de proximitat. Centre comercial? Mercat 

2 3 Les persones   

2 3 Potenciar el bon comerç i de tot tipus Model econòmic 

2 3 Mercat Municipal. No en tenim! Mercat 

3 3 Millorar convivència a l'espai públic (turisme, oci, residència) 
Convivència i 
civisme 

1 3 

Convertir Sant Martí en motor de la lucha por la erradicación de las 
violencias familiares, especialmente en el ámbito educativo: proyecto TEI 
extendido (Tutoría Entre Iguales). Trabajo con famílias para concienciar 
sobre maltrato infantil. Educació 

5 3 

Manquen esdeveniments de ciutat (socials, esportius, culturals, etc.) que 
tinguin en compte la Vila Olímpica i que la donin a conèixer més enllà de 
l'oci. 

Ciutat de 
referència 
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5 3 
Ciudad comprometida con la democracia y la libertad. Si las leyes no nos 
gustan las cambiamos, no las incumplimos. 

Ciutat 
compromesa 

4 3 

A nuestros políticos de todos los colores: el "eix 4" podría estar lleno. 
Pero después de los conocidos saqueos a las arcas públicas de toda 
España, los ciudadanos no confiamos en que nos escucharán. Aquí 
dejamos una oportunidad para hacernos creer otra vez en ustedes. 
Escuchen y hagan que Barcelona sea de las personas que viven, más que 
de los euros de los turistas. Democràcia 

3 3 Cobertura de Ronda litoral per contaminació i soroll Espai públic 
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