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3. Transició ecològica 
4. Bon govern 

 

 

Aquesta mesura de govern és el reflex del procés participatiu obert i dut a terme en el districte de Sant Marti  

durant els primers mesos de mandat, en el que han participat de manera directe entitats, organitzacions, 

col·lectius, així com també centenars de persones individualment, tant a través de la plataforma de 

Decidim.Barcelona, com en les 21 cites presencials, que han realitzat un total de 550 propostes, que 

finalment han quedat repartides en les 106 actuacions incloses a la mesura; per tant, 83% de propostes de la 

ciutadania davant un 17% de propostes del districte, que en total sumen mes de 9000 validacions.  
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DIAGNOSIS TERRITORIAL 
Sant Martí 
 

Sant Martí és el segon districte més poblat de la ciutat, amb 234.124 persones, el 14,6% de la població 

de Barcelona i el districte amb la densitat neta més alta.  

 

 

La població presenta una estructura d’edats molt semblant a la del conjunt de la ciutat, però amb un pes de 

la població més jove —0-15 anys— una mica més alt i un percentatge inferior del grup de gent gran —65 

anys o més—, de manera que l'índex d'envelliment del districte és inferior al de Barcelona. El districte, però, 

és força heterogeni ja que alguns barris tenen índexs molt baixos i per tant una població relativament més 

jove, com és el cas de la Vila Olímpica, el Poblenou i Diagonal Mar i Front Marítim (inferiors a 100) mentre 

que a la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals i el Camp de l’Arpa l’índex és superior a 200. 

 

Els índexs de solitud de la gent gran són inferiors als del conjunt de la ciutat, tant per als de 65 anys i més 

com per als de 75 anys en endavant. En el primer cas, cal remarcar les diferències entre els barris, on el 

Besòs i el Maresme registra un 27% de població de 65 anys i més que viu sola enfront del 19% a Diagonal 

Mar i el Front Marítim. En termes d’esperança de vida, el districte se situa una mica per sobre de la mitjana 

de Barcelona.  
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3.200 persones de 85 anys i més viuen soles al districte, el 12,7% del total de la ciutat, un pes proporcional al 

de la població d’aquesta franja d'edat en relació amb Barcelona. També é proporcional al pes de la població 

del districte el percentatge de persones amb discapacitat reconeguda i la demanda d'atenció als centres de 

Serveis Socials, al voltant del 14-14,5%. En canvi, els usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) —el 17% 

de la ciutat— i les persones amb teleassistència —15,5%— tenen un pes lleugerament superior al de la 

població de 75 anys i més del districte en relació amb la ciutat (13,5%). Les places en residències públiques 

per a gent gran al 2014 suposaven el 12,8% de la ciutat, i els habitatges tutelats, el 13,6% a l’any 2013.   

 

Sant Martí té proporció de població estrangera del 15%, inferior a la mitjana de la ciutat però amb 

diferències importants entre els seus barris. El pes dels estrangers sobre la població se situa entre el 10% de 

la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals i el 23% del Besòs i Maresme. 

 



 

P
à

g
in

a
 6

 

 

 

Sant Martí és el cinquè districte de la ciutat en termes d'índex de renda però se situa en el nivell mitjà-baix 

respecte a la mitjana (per sota del valor 100 de mitjana de ciutat). També en aquest cas, les diferències entre 

barris són importants, ja que Diagonal Mar i Front Marítim i Vila Olímpica se situen en nivells de renda alts, i 

en canvi, el Besòs i Maresme i la Verneda i la Pau estan entre els barris de renda molt baixa (inferior a 60). 
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El nombre de persones aturades, 14.200, situa la proporció de l’atur en el 9,3% de la població entre 16-64 

anys, un percentatge una mica més alt que el del conjunt de la ciutat (8,6%). El 53% dels aturats són dones i 

el 16% són estrangers, una proporció una mica més alta que el pes dels estrangers sobre la població del 

districte. El pes dels aturats sobre la població és més alt als barris del Besòs i Maresme, la Verneda i la Pau i 

Sant Martí de Provençals. 

 

 

 

El pes de l’atur de llarga durada és també una mica més alt que la mitjana de la ciutat. Un 36% de la població 

resident treballa al districte, un 42% a la resta de Barcelona i el 21% treballa fora de la ciutat, segons 

l'Enquesta de serveis del 2015. 

 

L’oferta hotelera del districte representa el 16% de la ciutat, i és majoritàriament d’alta categoria; el 60% de 

les places corresponen a establiments de 4 estrelles o més, un percentatge molt superior al del conjunt de la 

ciutat (28%). El nombre d’habitatges d’ús turístic que disposen de llicència, prop de 1.200 el 2014, 

representen el 12,1% del total de Barcelona. 

 

La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra l'especialització relativa com a districte industrial, 

amb un pes força superior a la mitjana de Barcelona. També és molt important al districte el pes de la 

superfície destinada a comerç (22%) i oficines (17%), però amb pesos molt similars als de la ciutat.  
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El parc d’habitatges del districte és més nou que el del conjunt de la ciutat. El 26% dels habitatges es van 

construir després del 1980 (16% a Barcelona). Igualment, el pes dels habitatges de menys de 61 m
2
 (26,5%) 

és inferior que a Barcelona (31%). La propietat és el principal règim de tinença dels habitatges principals, el 

72% del total (64% a Barcelona), i el lloguer només representa el 22%, per la qual cosa és, després de Nou 

Barris, el districte on menys pes té el lloguer. 

 

Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà (3.530 €/m
2
) se situen un 4% per sobre dels de la mitjana de 

la ciutat, mentre que els preus del lloguer (10,6 €/m
2
/mes) estan per sota. 

 

 

 

El districte té més pes relatiu de superfície de sòl d'ús residencial i menys pes pel que fa a equipaments. La 

ràtio de verd urbà/habitant està una mica per sobre de la mitjana de Barcelona i alberga alguns dels grans 

parcs de la ciutat, el de Diagonal Mar i el del Poblenou. 

 

El pes dels més grans de 16 anys amb estudis postobligatoris és del 48,5%, un percentatge inferior a la 

mitjana de la ciutat. Els alumnes estudien principalment en centres públics, en el cas d’alumnes 0-16 anys ho 

fan el 61,6%, en el d’alumnes de batxillerat, el 68% i en els d'FP, el 67%. Els indicadors d’èxit escolar, han 

progressat positivament els darrers cursos i la taxa de graduats ha convergit cap a la mitjana de ciutat. 
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El districte disposa de sis biblioteques, que reben unes 770.000 visites a l’any, i 11 instal·lacions esportives 

municipals, que concentren el 18,3% dels abonats de Barcelona. A més té el Museu del Disseny i el de 

Ciències Naturals. 

 

Durant l'any 2015, la satisfacció dels ciutadans de viure a algun dels barris del districte es valora amb un 8 

sobre 10, molt semblant al 7,9 de la mitjana de Barcelona, i la inseguretat i la neteja són els principals 

problemes del districte segons la ciutadania. L'índex de victimització és més alt que el de la mitjana de ciutat. 

Els ciutadans del districte tenen una percepció del nivell de seguretat al barri (6,2 sobre 10) similar a la que 

tenen el conjunt dels ciutadans de Barcelona (6,4). 

 

 

 

 

La participació de la ciutadania en les eleccions municipals va ser gairebé del 61%, el mateix percentatge que 

al conjunt de la ciutat i amb un increment de 9 punts en relació amb les eleccions del 2011 (52%). 

 

El parc de motos i ciclomotors per 1.000 habitants és inferior a la mitjana de la ciutat. L’ús del transport 

públic és majoritari, un 70% dels ciutadans del districte utilitzen habitualment algun mitjà de transport públic 

segons l’Enquesta de serveis municipals del 2015, mentre que el 20% utilitzen el vehicle privat.  

 

El percentatge de població que utilitza internet (79,3%) és similar a la mitjana de ciutat (79,4%), mentre que 

l'ús de xarxes socials és una mica més intens al districte amb un 55% de la població connectada a les xarxes 

socials (54% a Barcelona).  
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EIXOS TEMÀTICS 

1. Bon viure 

1.1. Justícia social 

1.1.1. Pla d’Acció Comunitària a la Verneda, la Pau i Via Trajana 
Dissenyar un nou pla comunitari seguint les pautes del Pla del Besòs / Maresme per reduir les 

desigualtats amb els altres barris del districte. Enfortir la xarxa d’entitats veïnals. Treballar amb 

mediadors i equips d'escala.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5211  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 51  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.1.2. Projectes i Pla Comunitari Besòs - Maresme 
Potenciar el Pla Comunitari i els diversos projectes comunitaris del Besòs - Maresme incrementant 

els recursos per a l’ampliació dels seus serveis i equipaments (cinema Pere IV, casal de barri, casal 

de gent gran, centre cívic...), en el marc del pla de barris i de l'estratègia de ciutat Eix Besòs. Donar 

suport a les polítiques i els projectes que treballen amb infants i joves, gent gran, dones, aturats i 

amb les minories ètniques i culturals del Besòs i el Maresme (sobretot, la població gitana, 

indopakistanesa i subsahariana). Mirar d'enfortir els mecanismes de mediació comunitària i 

estudiar l'impuls de mitjans de comunicació de barri.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5210  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport.decidim1, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 11  

Suports totals: 96  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 133  

Organitzacions participants a les cites: 3  

1.2. Autonomia personal  

1.2.1. Banc del temps per a gent gran i amb mobilitat reduïda 
Impulsar serveis comunitaris i bancs del temps o socials d'elements d'autonomia personal per a 

gent gran i persones amb mobilitat reduïda.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5213  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 21  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 20  

Organitzacions participants a les cites: 1  
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1.2.2. Impulsar una taula de treball al districte amb els col·lectius amb 
diversitat funcional  
Impulsar una taula de treball o una comissió permanent de treball conjunt per establir els punts 

d’acció i millora, treballar en el seu compliment de manera integral i fer arribar a l’Ajuntament les 

problemàtiques sorgides i patides pels col·lectius amb diversitat funcional. Organitzar, en aquest 

marc, passejades conjuntes entre persones d'aquest col·lectiu, autoritats i tècnics del Districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2768  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 20  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3. Educació i coneixement  

1.3.1. Reforçar la col·laboració entre els centres educatius del districte 
per impulsar i promoure les bones pràctiques. 
Per contribuir a la reducció de l’absentisme escolar, la millora d’hàbits saludables, l’educació 

emocional i cívica, la valoració de la diversitat cultural i la prevenció de l’abús sexual, especialment 

dels infants i els adolescents. Coordinar les pràctiques i els projectes que ja es duen a terme als 

centres.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3303  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 3  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.2. Revisar els criteris d’adscripció de les escoles de primària i 
secundària 
Participar en el debat ciutadà sobre els criteris d’adscripció entre centres de primària i secundària, 

conjuntament amb les plataformes i les comunitats educatives del districte. Fer una petició al 

Parlament de Catalunya per revisar el sistema de puntuacions amb l'objectiu de no discriminar la 

situació de fills únics i els germans bessons.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5216  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 44  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.3. Escola de música 
Encarregar el projecte de construcció de la nova escola municipal de música del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5222  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, fijembiai@gmail.com, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, xeniaclar, mare  
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Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 187  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.4. Patis i equipaments oberts 
Incrementar l’obertura de les instal·lacions esportives de les escoles fora de l’horari lectiu i en dies 

festius per oferir activitats de dinamització per als infants i els joves. Mantenir o ampliar en altres 

barris del districte, si escau, les iniciatives d'obertura de patis escolars i altres equipaments públics 

en època de vacances (i, concretament, durant el mes d'agost) que ja es fan al barri de Besòs - 

Maresme, amb dinamització o suport de beques o subvencions, si és necessari i possible.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5252  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 98  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.3.5. Espai de coordinació interuniversitari 
Connectar les universitats del districte a la vida de la ciutadania (UPC Fòrum, UB Humanitats Can 

Ricart, UPF Ciutadella, UPF - UOC - UB Campus Audiovisual. BAU).  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5223  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 12  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.6. Serveis de menjador als instituts del barri del Besòs i el Maresme. 
Crear el servei de menjador als instituts del barri del Besòs i el Maresme i incrementar les beques 

menjador per als infants en risc d’exclusió social.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5219  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 27  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.7. Ampliar l’oferta de càpsules formatives en centres cívics i casals de 
barri. 
Incrementar l’oferta de formació als casals de barri i centres cívics dirigida a totes les edats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5220  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 23  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  
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Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.8. Programa Èxit escolar als barris del Besòs i el Maresme, la Verneda 
i la Pau. 
Oferir servei de reforç escolar en horari no lectiu amb joves estudiants, així com tallers per a 

l’atenció en la diversitat i la diversificació curricular, (especialment a la Via Trajana).  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5218  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Antonio Lucena Cabello  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 40  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.9. Incrementar les subvencions a les AMPA i les AFA. 
Donar suport al foment de les activitats de les associacions de mares i pares de les escoles bressol, 

primària i secundària. Col·laborar en l'elaboració de projectes i iniciatives per fomentar la 

participació en activitats per a tota la família. Cedir l'espai públic per a la realització d'activitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5221  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 25  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.10. Ampliar els serveis a les escoles d’adults 
Plantejar l’increment dels serveis educatius a les escoles d’adults, tant per aconseguir objectius 

professionals, com per ampliar els coneixements propis. Dotar de serveis suficients el Besòs i el 

Maresme després de l'impuls de la nova escola d'adults del Poblenou.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5217  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.3.11. Reformes, ampliacions i nous equipaments educatius al districte 
de Sant Martí 
Instar el Consorci d'Educació i la Generalitat a accelerar les obres de construcció de l'institut Maria 

Espinalt, del Poblenou, i a elaborar el projecte del segon institut que necessita el barri. Instar, 

també, el Consorci i la Generalitat a crear formalment la nova escola de primària de la zona 26 

(Poblenou), que el curs 2016-2017 iniciarà el curs en mòduls associats a l'escola Llacuna, i dotar de 

projecte i pressupost el nou edifici que li caldrà. Concretar i executar el projecte d'ampliació de 

l’escola Mar Bella a l’espai de Sant Bernat Calvó i completar les obres de reforma i ampliació de 

l'escola Poblenou. Rehabilitar l’escola La Pau. Concretar i fer les obres necessàries pel trasllat de 

l'escola bressol L'Esquitx, que actualment ocupa dependències del centre cívic de Sant Martí. 

Estudiar obres de reforma i adaptació de l'institut Rambla Prim i de l'escola Miralletes.  
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Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6059  

Autoria: ElisendaFS, Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, VqleriaBCN, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 390  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual 

1.4.1. Ampliar, reforçar i millorar la cobertura de tots els recursos i 
serveis que ofereix el PIAD del districte. 
Ampliar, reforçar i millorar la cobertura de tots els recursos i serveis que ofereix el PIAD del 

districte, estudiant la possibilitat de la seva descentralització per barris, amb l’objectiu de donar 

més cobertura al territori.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2797  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 3  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.4.2. Fomentar l’associacionisme de les dones al Districte de Sant Martí 
Fomentar l’associacionisme de les dones mitjançant la creació d’espais per a dones en diferents 

parts del territori, on puguin trobar-se les diferents associacions, que restin oberts a la participació 

de totes les dones que hi vulguin participar. Aquests espais, alhora, hauran de poder acollir 

diferents serveis públics municipals especialitzats en l'atenció a la dona.Per altra banda, també cal 

visibilitzar la tasca de les associacions de dones, així com la d'aquelles que treballen amb col·lectius 

específics, com dones migrades.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2629  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 10  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.4.3. Utilitzar el llenguatge i la imatge gràfica no sexista. 
Utilitzar el llenguatge i la imatge gràfica no sexista i integradora en les publicacions, les difusions i la 

informació del districte, així com en els tràmits administratius. Aplicar els protocols de comunicació 

no sexista.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2613  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 2  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  
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1.4.4. Premi Jove de Còmic contra la violència contra les dones 
Consolidar el Premi Jove de Còmic contra la violència contra les dones, establert el 2015, prop del 

25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista. Promoure'n la difusió en escoles i 

instituts, així com a les entitats juvenils i les biblioteques.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5227  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 26  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.4.5. Programes de prevenció de conductes masclistes als centres 
educatius, els equipaments i l'espai públic 
Donar formació als joves i els adolescents per combatre les conductes masclistes amb programes 

de prevenció, tant a les escoles com als equipaments. Realitzar activitats lúdiques o culturals a 

l'espai públic amb aquest objectiu.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6060  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 126  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.5. Cicles de vida  

1.5.1. Incrementar els apartaments tutelats per a gent gran 
Augmentar el nombre d'habitatges tutelats per a gent gran i reforçar els serveis que hi estan 

associats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6499  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Diagonal Mar, gentgrandistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 114  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.5.2. Casals i espais per a joves a Poblenou, Clot, Verneda i el Besòs i el 
Maresme 
Consolidar els casals de joves del Poblenou i el Clot i obrir nous espais a la Verneda (al casal de 

barri) i el Besòs i el Maresme (antic cinema Pere IV). Acompanyar i apoderar els joves per al seu 

enfortiment i integració en la vida associativa del barri a partir de projectes autogestionats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5233  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Diagonal Mar, Sfera, CMANE, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 125  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  
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1.5.3. Programes per a la promoció i la inserció social dels joves 
Facilitar a joves de 16 a 25 anys, que no estudien ni treballen, la promoció social i la integració dins 

de la comunitat, millorant les seves capacitats i habilitats personals i, alhora, orientant-los per a una 

qualificació formativa i en la inserció laboral. Fer tot això amb eines i recursos que afavoreixin la 

seva autonomia.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5232  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 31  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.5.4. Teleassistència, atenció domiciliària, projecte Àpats en companyia 
i projecte Radars 
Incrementar els recursos per reforçar els projectes actuals de teleassistència i atenció domiciliària a 

la gent gran, així com els projectes Àpats en companyia i Radars, vinculats als casals de gent gran.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5228  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, gentgrandistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 34  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.5.5. Formar la gent gran en eines tecnològiques 
Ampliar l’oferta formativa als casals de barri i els centres cívics per reduir l'escletxa digital en la gent 

gran. Promoure l’intercanvi de coneixement entre diferents generacions.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5230  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 26  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.5.6. Ampliar equipaments per a gent gran a la Verneda, Sant Martí, 
Clot - Camp de l'Arpa i barris de Poblenou i Maresme 
Ampliar les places en equipaments per a gent gran en les zones del districte amb menys serveis, 

com la Verneda Alta, Sant Martí, Clot - Camp de l'Arpa (Alchemika) i els barris de Poblenou i el 

Besòs i el Maresme (Ca l'Isidret). Iniciar els projectes o tràmits dels nous equipaments per a gent 

gran previstos a Glòries (gran via de les Corts Catalanes - Independència) i Poblenou (Provençals - 

Pujades). Instar la Generalitat a dotar de pressupost i preveure l’obertura dels nous equipaments 

per a la gent gran que depenen d'aquesta administració.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6062  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Diagonal Mar, AVV Vila Olímpica, Salvador Pastor Blasco, gentgrandistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 6  

Suports totals: 53  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  
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Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.6. Habitatge 

1.6.1. Incrementar el parc social d'habitatges 
Elaborar un pla al districte per incrementar el parc d’habitatges: ampliar el sòl públic disponible per 

a la construcció de nous edificis. Incrementar les ajudes per a la rehabilitació de pisos tancats per a 

ús en lloguer social.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5237  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Silvi, AAVV Maresme, AINAPJ, AVV Vila 

Olímpica, Suport General - Decidim Barcelona, Salvador Pastor Blasco, suport decidim.habitatge  

Propostes que agrupa: 12  

Suports totals: 423  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  

Número de participants a les cites: 104  

Organitzacions participants a les cites: 5  

1.6.2. Rehabilitar els edificis afectats per aluminosi del barri del Besòs 
Ampliar els ajuts per a la rehabilitació dels edificis que tenen patologies estructurals al barri del 

Besòs, ajudes que poden arribar al 100%. Realitzar la inspecció tècnica dels edificis i els projectes de 

rehabilitació.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5236  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AAVV Maresme, consellsdistrictesantmarti, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 54  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 57  

Organitzacions participants a les cites: 3  

1.6.3. Oficina d'Habitatge i acció contra els desnonaments per motius 
econòmics 
Reforçar els recursos de l'Oficina d'Habitatge. Impulsar els programes de mediació existents per 

evitar nous desnonaments. Instar les administracions competents perquè facilitin amb prou 

antelació la informació d’ordres de llançament.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5235  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 22  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 20  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.6.4. Cens d’habitatges buits i ocupats en precari 
Elaborar una llista d’habitatges buits i ocupats de forma precària al districte per iniciar les gestions 

pertinents per convertir-los en habitatges socials, negociant tant amb els propietaris com amb les 

entitats financeres.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5234  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa  

Propostes que agrupa: 2  
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Suports totals: 185  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 39  

Organitzacions participants a les cites: 3  

1.6.5. Pla d'actuació per a l'eradicació dels assentaments 
Eradicar l’infrahabitatge i dotar de sostre digne i ajuts socials les persones que hi viuen. Seguiment i 

intervenció social als assentaments, que voregen la trentena i alberguen prop de 300 persones. 

Actualitzar el cens d’assentaments i infrahabitatges. Intervenció d'urgència sobre els espais amb 

més risc per a les persones i priorització d'eradicació per a aquells altres assentaments en els quals 

resideixin menors.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6063  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 37  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 20  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.7. Sanitat i salut 

1.7.1. Millorar el servei i els equipaments sanitaris del Districte de Sant 
Martí 
Garantir l'accés a una sanitat pública i de qualitat al districte. Més presència d'especialistes als CAP i 

a l'Hospital del Mar. Millorar les instal·lacions existents i desenvolupar nous equipaments 

sociosanitaris. Acabar l'ampliació de l'Hospital del Mar i optimitzar les instal·lacions sanitàries del 

Fòrum.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2915  

Autoria: Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, AAVV Front Maritim, suport decidim.barcelona, AVV Vila Olímpica, AAVV 

Maresme, Salvador Pastor Blasco, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 10  

Suports totals: 216  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 41  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.7.2. Fomentar la salut i l'esport 
Fomentar la pràctica de l’esport per millorar la qualitat de vida de la població. Conscienciar la 

ciutadania, amb programes divulgatius, sobre la importància de fer esport per millorar la salut 

personal i la qualitat de vida. Realitzar accions de difusió i conscienciació.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5240  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 20  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.7.3. Pla integral de salut comunitària 
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Crear al districte, d'acord amb el Consell de Salut, els mecanismes i els instruments necessaris per 

impulsar un pla integral de salut comunitària.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5238  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, suport decidim.barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 10  

Suports totals: 75  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 87  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.7.4. Fer seguiment i control de llistes d'espera i supervisar el 
funcionament dels centres sanitaris del districte 
Impulsar que el Consell de Salut del districte s'impliqui en la supervisió del funcionament i l'estat de 

comptes dels centres sanitaris del districte. Control i informació veraç de l'estat de les llistes 

d'espera.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6222  

Autoria:  

Propostes que agrupa: 0  

Suports totals: 0  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.8. Migració, interculturalitat i discriminació zero 

1.8.1. Potenciar xarxes solidàries de suport als immigrants i pla d'acció 
sobre els assentaments 
Intervenir i ajudar les entitats de suport a la població migrada (subsahariana, romanesos...). Oferir 

els recursos municipals de drets i acció social als habitants d'assentaments que els necessitin. 

Potenciar les taules d'anàlisi i seguiment d'aquesta problemàtica social i habitacional molt present 

al districte (que té una trentena d'assentaments d'infrahabitatge, en els quals viuen prop de 300 

persones) amb l'objectiu d'encarar una solució a mitjà i llarg termini, mirant d'incorporar la visió de 

l'OMS sobre el respecte i la diversitat cultural a l'hora d'elaborar polítiques públiques.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5241  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 41  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 24  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.8.2. Actes interculturals i intereligiosos 
Realitzar actes conjunts amb les entitats culturals i religioses per a la cohesió social dels barris, 

especialment al Besòs i el Maresme.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5243  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, suport.decidim1, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 37  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 120  



 

P
à

g
in

a
 2

0
 

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.9. Defensa i protecció dels Drets Humans 

1.10. Cultura 

1.10.1. Besòs Band 
Impulsar la creació d'una banda de música al Besòs a partir de les activitats de creació musical de 

les escoles i els grups de joves.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5249  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 15  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.2. Donar suport a les festes de barri i a la cultural popular al 
Districte de Sant Martí 
Promoure la cultura popular i les festes dels barris del districte. Establir espais fixes per a situar-hi 

fogueres de Sant Joan.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3258  

Autoria: Colla del Drac del Poble Nou, AAVV Maresme, Suport General - Decidim Barcelona, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 84  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 56  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.3. Ampliar el Casal de Barri de la Verneda 
Incrementar els espais i els serveis actuals del Casal de Barri amb l’adequació i obertura de la resta 

de l’edifici municipal de l'antiga escola Montseny.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5251  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 15  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.10.4. Sant Martí, art al carrer 
Impulsar el grafits i les actuacions artístiques i culturals als espais públics i, singularment, als solars 

susceptibles de ser inclosos al Pla BUITS del Districte. Alliberar més espais de creativitat per als 

artistes urbans i potenciar els projectes Grafits i Murs lliures.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5250  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 37  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  
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1.10.5. Espais i fàbriques de creació 
Potenciar i donar suport a les fàbriques de creació del districte: Escocesa, Hangar, Sala Beckett i 

escola de Circ del Fòrum, així com al Festival Escena Poblenou. Dinamitzar i fomentar els projectes 

artístics i culturals del districte. 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5248  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 37  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 58  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.10.6. Pla de senyalització, memòria històrica i patrimoni industrial de 
Sant Martí 
Reconèixer i difondre la memòria històrica i el patrimoni industrial. Situar el local per al Centre 

d'Estudis Històrics de Sant Martí a la nova biblioteca Gabriel García Márquez. Senyalitzar les 

xemeneies i els elements de patrimoni industrial a l'eix Pere IV.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5247  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Suport General - Decidim Barcelona, Ariel 

Vázquez, FUNDACIÓ RAMON CALSINA, Eduard_del Provençals  

Propostes que agrupa: 23  

Suports totals: 244  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 56  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.10.7. Eix cultural Sant Martí 
Crear un eix cultural entre la nova Biblioteca Gabriel García Márquez, l'Auditori Sant Martí de 

Provençals i el Centre Cívic Sant Martí. Incrementar les activitats culturals en aquests equipaments i 

també als casals de barri de Sant Martí i la Verneda i la Pau, implicant els centres educatius de la 

zona i, especialment, els instituts Joan d'Àustria i Infanta Isabel.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6064  

Autoria: Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Ajuntament de Barcelona, Andrea Weia, consellsdistrictesantmarti, Suport 

General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 6  

Suports totals: 90  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 49  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.10.8. Donar suport a la creació d'un premi anual de teatre amateur 
"FERRAN ROVIRA 
L'Associació teatral el Partiquí, creada l’any 1973 al barri del Clot-Camp de l’Arpa, amb la 

convocatòria d’aquest premi vol fer un reconeixement públic i atorgar una ajuda econòmica a la 

tasca dels grups de teatre amateur, així com recordar i retre un homenatge merescut a qui va ser 

fundador i ànima del grup, Ferran Rovira, que va morir el 2015.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6292  

Autoria: 'EL PARTIQUÍ'-ASSOCIACIÓ TEATRAL  

Propostes que agrupa: 1  
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Suports totals: 21  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.11. Esports 

1.11.1. Gestió comunitària de l'equipament esportiu de la pista Pujades-
Agricultura 
Incrementar l'ús de l'equipament esportiu municipal de la pista de Pujades-Agricultura, amb la 

participació de les entitats veïnals de l'entorn.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6501  

Autoria: AVV Diagonal Mar  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 8  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.11.2. Encarregar el projecte d'ampliació i trasllat del CEM Can Felipa  
Fer el projecte de nova piscina i centre poliesportiu municipal del Poblenou al solar de Sancho de 

Ávila amb Llacuna, que ha de substituir les instal·lacions de Can Felipa per alliberar per al centre 

cívic l'espai que ocupa ara. Dotar el barri de Poblenou de l'equipament esportiu que es mereix i que 

ara és clarament insuficient. Adaptar el projecte de nou CEM al projecte del nou institut de 

secundària que ha de compartir espai. 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6428  

Autoria: Josep Anton i Riera, suport decidim.barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 198  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 29  

Organitzacions participants a les cites: 1  

1.12. Convivència i seguretat 

1.12.1. Posar en marxa el Consell de Seguretat del Districte 
Posar en marxa el Consell de Seguretat del Districte. Tenir en compte la seguretat de manera 

integral, fent un èmfasi especial als barris on hi ha més problemàtiques.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3346  

Autoria: AVV Vila Olímpica, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 6  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.2. Observatori cívic del Besòs 
Crear un observatori de prevenció de conflictes de convivència a l'espai públic i comunitats amb 

prioritat als barris de l'Eix Besòs. Prevenir i solucionar les ocupacions il·legals que provoquen 
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problemes de convivència i inseguretat. Coordinar actuacions a través de la Taula d'Ocupacions 

d'habitatges al districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5259  

Autoria: RBG1981, Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco, suport.decidim1, Suport General - Decidim Barcelona, 

Antonia1955  

Propostes que agrupa: 6  

Suports totals: 34  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 122  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.12.3. Potenciar els agents cívics 
Potenciar els educadors o agents cívics en les festes de barri, esdeveniments del districte i parcs o 

espais públics determinats amb l'objectiu de fer tasques de mediació per reduir les molèsties al 

veïnat i millorar la convivència. Incorporar més a fons en aquesta dinàmica els cossos policials que 

patrullen pel districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5258  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 43  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 138  

Organitzacions participants a les cites: 2  

1.12.4. Pla de prevenció del consum de substàncies tòxiques 
Ampliar els plans de prevenció del consum de substàncies tòxiques als instituts i altres espais del 

districte. Incloure, en aquests plans, les mesures necessàries per evitar alguns problemes derivats 

de la sala de venopunció del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5257  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 27  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

1.12.5. Ampliar la policia de proximitat 
Incrementar els recursos per a la Guàrdia Urbana, amb suport d'agents cívics, per vetllar per 

millorar la conviència i la seguretat a l'espai públic del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5255  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, David MC, AVV Vila Olímpica, Oscar Ortega Benito, AAVV Maresme, Suport General - Decidim 

Barcelona, guguseti, PAD Mòbil - Sant Martí, consellsdistrictesantmarti, gentgrandistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 13  

Suports totals: 134  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  

Número de participants a les cites: 230  

Organitzacions participants a les cites: 3  

1.12.6. Garantir la convivència i l'ús públic del parcs del Port Olímpic i del 
Litoral 
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Establir les estratègies i els mecanismes necessaris per assegurar que, especialment durant les 

èpoques de bonança metereològica, l'afluència massiva de gent i grups als parcs de la zona litoral 

no n'entorpeixi l'ús i el gaudi públic.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6330  

Autoria: AVV Vila Olímpica  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 6  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

2. Economia plural 

2.1. Desenvolupament i economia de proximitat 

2.1.1. Fires artesanals 
Elaborar un calendari anual que reconegui i potenciï les fires artesanals i cooperatives. Mapa de les 

fires al carrer.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5261  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 44  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 5  

Número de participants a les cites: 213  

Organitzacions participants a les cites: 5  

2.1.2. Crear una oficina de gestió municipal 22@ 
Crear una oficina de gestió municipal per planificar, en col·laboració amb els agents socials, les 

universitats, les administracions i les empreses privades, la nova orientació del 22@, amb 

perspectiva de més presència de l'economia social i cooperativa.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5263  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 35  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 64  

Organitzacions participants a les cites: 2  

2.1.3. Dinamitzar els mercats municipals 
Dinamitzar els mercats municipals. Estudiar la ubicació d’un nou mercat municipal al barri de la Vila 

Olímpica.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5262  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 26  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 64  

Organitzacions participants a les cites: 2  

2.1.4. Promoure el comerç de proximitat 
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Programes de suport a les xarxes de comerciants amb iniciatives com les Àrees de Promoció de 

l'Economia urbana (APEU), els Tasta Tapes o els concursos d’aparadors. Fer un cens públic dels 

locals comercials buits al Besòs i el Maresme i dur a terme projectes de dinamització del comerç de 

proximitat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5260  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Salvador Pastor Blasco, Suport General - 

Decidim Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 154  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 4  

Número de participants a les cites: 125  

Organitzacions participants a les cites: 3  

2.2. Economia cooperativa, social i solidària 

2.2.1. Premi Sant Martí d'economia social i cooperativa 
Crear el premi de l’economia social i el cooperativisme als premis Sant Martí, per prestigiar aquesta 

nova economia i col·laborar a implantar-la al districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5268  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 16  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 19  

Organitzacions participants a les cites: 1  

2.2.2. Projecte rebicicles 
Col·laborar amb els gestors dels equipaments municipals del districte per oferir serveis de bicicletes 

recuperades per entitats cooperatives.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5267  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 17  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 19  

Organitzacions participants a les cites: 1  

2.2.3. Pere IV: eix d'economia social i cooperativa 
Dinamitzar l’activitat econòmica i la implantació d’iniciatives d'economia social i cooperativa a l'eix 

Pere IV, col·laborant amb la Taula Eix Pere IV. Seguiment de les iniciatives pioneres de Biciclot i 

Trinijove.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5266  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 35  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 79  

Organitzacions participants a les cites: 3  

2.2.4. Pla BUITS de Sant Martí 
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Pla BUITS específic del districte, en sintonia amb el de ciutat, per afegir tota mena d’espais en 

desús, públics o privats, que puguin ser utilitzats, per cessió o conveni, per a nous usos 

autogestionats i que puguin generar noves iniciatives d’economia social i cooperativa: horts urbans, 

enjardinaments, espais de joc infantil, cessió a l'economia social i cooperativa...  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6065  

Autoria: Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, AVV Vila Olímpica, AAVV Maresme, Ajuntament de Barcelona, AVV 

Diagonal Mar, Comissió Passatges i carrers de l'antic barri del Taulat, Salvador Pastor Blasco, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 11  

Suports totals: 228  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 96  

Organitzacions participants a les cites: 3  

2.2.5. Ferralleria cooperativa 
Impulsar i fer un seguiment de la cooperativa de ferralla Alencoop. Estudiar l'adequació d'un nou 

local o espai per al tractament cooperatiu de la ferralla, en coordinació amb el pla d’eradicació 

d'assentaments. Acordar amb el gremi d’hotelers i amb la Cambra de Comerç de Barcelona 

mecanismes de col·laboració i prestació de serveis per part d’entitats cooperatives i socials del 

districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6066  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 31  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 19  

Organitzacions participants a les cites: 1  

2.3. Un nou lideratge públic 

2.4. Ocupació de qualitat 

2.4.1. Punts d’informació juvenil i laboral 
Fomentar els punts d’informació juvenil als instituts i els espais per a joves. Recursos per a 

l’elaboració de plans d’inserció laboral per als joves, entre els quals cal comptar amb l'oferta de 

plans d'ocupació específics i estudiar el foment de la contractació empresarial en condicions dignes 

entre els aturats del districte.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5270  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Vila Olímpica, Salvador Pastor Blasco, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 24  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 19  

Organitzacions participants a les cites: 1  

2.4.2. Plans ocupacionals per a gent de més de 45 anys 
Desenvolupar tasques de formació per als aturats de més de 45 anys en el coneixement de les eines 

tecnològiques, per capacitar-los per a noves activitats laborals.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5269  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 4  
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Suports totals: 36  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 19  

Organitzacions participants a les cites: 1  

2.5. Turisme sostenible 

2.5.1. Pla d'ordenació i criteris d'activitat turística 
Elaborar un cens d’hotels i allotjaments turístics del districte, així com d'operadors i de l'activitat 

econòmica relacionada amb el turisme. Establir un document de criteris i condicions sobre la 

instal·lació, si escau, de nous hotels i la regulació i el control dels pisos turístics. Incorporar criteris 

de responsabilitat social corporativa i vincular els barris a l'hora de fomentar l'activitat econòmica 

relacionada amb el turisme.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6068  

Autoria: Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, 

suport.decidim1, eixampledelibera, consellsdistrictesantmarti, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 121  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 84  

Organitzacions participants a les cites: 2  

2.5.2. Ordenació singular de la rambla del Poblenou 
Desenvolupar la normativa d’ordenació dels espais singulars del districte i amb atractiu turístic, 

començant pel cas de la rambla del Poblenou, tot escoltant les propostes del veïnat i dels 

restauradors. Reduir les terrasses i administrar la convivència d'usos a l'espai públic, respectar els 

usos veïnals i comercials de cara a preservar el caràcter de barri. Agafar l'experiència de la rambla 

del Poblenou com a model per ordenar en el futur altres eixos, com el de Rogent.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6067  

Autoria: Merci de Mercè, Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 131  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 56  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3. Transició ecològica 

3.1. Medi ambient i espai públic 

3.1.1. Pacificar el triangle lúdic del Parc i la Llacuna del Poblenou, la Zona 
Fòrum i el litoral del districte 
Potenciar el projecte actual d’atenció i vigilància a la zona amb mediadors cívics per millorar la 

convivència amb el veïnat. Ajustar la neteja dels carrers als horaris dels establiments d'oci nocturn.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5272  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, AVV Vila Olímpica, AAVV Maresme, suport.decidim1, 

consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 13  

Suports totals: 162  
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Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 141  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.1.2. Crear més lavabos públics a la via pública 
Proposta realitzada el dia 12 de març del 2016 al PAD Mòbil Sant Martí.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2749  

Autoria: PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 0  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.1.3. Incrementar la neteja al districte 
Incrementar la infraestructura de neteja, millorar-ne i ampliar-ne el servei.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2708  

Autoria: José Manuel, AVV Diagonal Mar, Suport General - Decidim Barcelona, consellsdistrictesantmarti, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 6  

Suports totals: 53  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 185  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.1.4. Dinamitzar els parc públics 
Potenciar la utilització dels parcs públics per a la ciutadania, regulant els usos i incrementant la 

participació de dinamitzadors. Elaborar un cens de les activitats actuals als parcs, especialment a 

prop de les escoles, i incentivar les activitats més sol·licitades amb la participació de dinamitzadors. 

Elaborar nous plans d’actuació segons els resultats del procés participatiu.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6069  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 46  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.2. Verd urbà i biodiversitat  

3.2.1. Millorar la gestió i el control de plagues al districte 
Plagues d'escarabats, desratització, millores del subsòl, més control de plagues, millorar el 

manteniment.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2924  

Autoria: AVV Diagonal Mar, suport decidim.barcelona, PAD Mòbil - Sant Martí, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 67  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 99  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.2.2. Àrees per a gossos al districte de Sant Martí  
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Reestructurar les àrees existents, repensar-ne les ubicacions, ampliar la oferta d'àrees d'esbarjo al 

districte i millorar-ne el manteniment. Delimitar a cada barri espais per als animals de companyia: 

zones específiques per a gossos al districte i zones d'usos compartits per franges horàries, segons 

marca l'ordenança.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/2918  

Autoria: Mariza diaz, AMPA Escola Miralletes, Jordi García López, RogerTorrell, AVV Vila Olímpica, Suport General - Decidim 

Barcelona, Hinarejos (anhimo), PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 12  

Suports totals: 129  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 68  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.2.3. Millorar i ampliar l'espai verd al districte de Sant Martí 
Pla de conservació, control i millora dels parcs i els espais verds del districte. Renovar les zones 

enjardinades, impulsar aules mediambientals, millorar el manteniment dels canals del parc de 

Carles I i del llac del parc de Diagonal Mar. Impulsar els corredors verds entre el Parc del Clot i el de 

Sant Martí fins a la Sagrera. Dissenyar zones i vies verdes al 22@, a la zona de Cristóbal Moura.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3421  

Autoria: Aurora MF, AMPA Escola Miralletes, suport decidim.barcelona, AVV Vila Olímpica, Hinarejos (anhimo), suport.decidim1, 

Salvador Pastor Blasco, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 9  

Suports totals: 181  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 38  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.2.4. Millorar l'arbrat del districte 
Revisar i substituir l’arbrat malalt amb noves espècies que absorbeixen més CO2 i causen menys 

tipus d’al·lèrgies. Afinar en les actuacions de poda. Estudiar actuacions puntuals d'arbrat en grans 

testos on sigui impossible plantar-ne i en pugui ser adequada la presència.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5274  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Pere Mariné, suport decidim.barcelona, AVV Diagonal Mar, AVV Vila Olímpica, suport.decidim1, 

PAD Mòbil - Sant Martí, gentgrandistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 11  

Suports totals: 155  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 38  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.2.5. Eliminar els glifosats als parcs públics 
Eliminar la utilització de productes químics contaminants i cancerígens a la ciutat, que afecten 

especialment nens i avis.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5275  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 202  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  
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3.2.6. Impulsar els horts urbans 
Establir convenis amb les entitats veïnals per fer una gestió cívica d’espais públics en desús i crear 

horts urbans. Mitjançar amb els propietaris de solars privats en desús per obtenir-ne la cessió 

temporal per a aquestes activitats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5273  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 228  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 47  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3. Urbanisme per als barris 

3.3.1. Intervencions urbanístiques al barri del Besòs i el Maresme 
Impulsar la transformació dels barris del Besòs i el Maresme a partir d'intervencions de reforma 

urbanística en l'espai públic (rambla de Prim, Alfons el Magnànim, Maresme, plaça de Palerm, 

espais de joc infantil...), de la reactivació de la rehabilitació d'edificis (aluminosi, ascensors...) i de la 

millora o nova dotació d'equipaments (començant per la reforma de l'antic cinema Pere IV, el 

mercat municipal i el centre cívic).  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3026  

Autoria: Insamo Arcangel, AVV Diagonal Mar, AAVV Maresme, suport.decidim1, Salvador Pastor Blasco, PAD Mòbil - Sant Martí, 

Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 11  

Suports totals: 58  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 119  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.2. Intervencions urbanístiques al Clot - Camp de l'Arpa 

• Reconeixement de la unitat del barri del Clot - Camp de l'Arpa 
• Treure les voreres dels carres del casc antic del Clot, fent prioritària per als vianants la zona 

dels voltants de la seu del Districte, tal com passa al voltant del mercat. 
• Reurbanitzar el carrer del Pistó (entre la plaça de Robacols i el carrer del Degà Bahí) per fer-

lo de plataforma única. 
• Tancar l'illa Puigmadrona - Pistó - plaça de Robacols - Historiador Maians i Rogent. 
• Acabar l'operació d'obertura del carrer del Concili de Trento per connectar el Clot de la Mel 

amb el casc antic del Clot. Fer la urbanització que ha de connectar amb el Parc Lineal. 
• Fer els habitatges socials d'Aragó - Navas - Monturiol. 
• Connectar el carrer de Rogent amb el carrer de la Sèquia Comtal i reformar la rambla que hi 

ha a l'avinguda Meridiana entre la plaça de les Glòries Catalanes i el carrer d'Aragó, reduint 
els carrils per als cotxes, sobretot entre Glòries i Consell de Cent. 

• Estendre la rambla de l'avinguda Meridiana, que ja existeix des de la plaça de les Glòries 
Catalanes fins al carrer de València, fins a la cruïlla del carrer de Mallorca. 

• Zona del carrer de la Verneda i entorns: consensuar i aprovar el futur de la zona: Parc Lineal, 
biblioteca a la Fàbrica del Plom, obertura de Concili de Trento, habitatges per a afectats i 
públics. Executar l'ampliació de voreres a Sant Joan de Malta, hort urbà i eliminar la 
subestació elèctrica. 
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• Acabar en aquest mandat tota la remodelació global consensuada: les tres fases del parc Ca 
l'Oliva. 

• Soterrar els cables elèctrics que creuen els carrers del Camp de l'Arpa, amb perill per a les 
persones. 

• Posar en marxa la segona fase de Trinxant / Meridiana. 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3025  

Autoria: Rogerinhos, Ajuntament de Barcelona, Alfons Llopis, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Victorm, AINAPJ, 

AMPA Escola Miralletes, caroohhline, Esteban, Sandra Garcia Bote, AAVV i Comerciants Camp de l'Arpa, Salvador Pastor Blasco, 

apaytuse, Toni A.P., PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 31  

Suports totals: 665  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.3. Intervencions urbanístiques al barri del Poblenou 
Més enllà de l'actuació urbanística central de reforma del carrer de Pere IV i de la dinamització del 

doble eix rambla del Poblenou - Marià Aguiló, impulsar actuacions d'obertura de carrers (Bolívia, 

Cristòbal de Moura, Marroc...), arranjar espais (passatge de Trullàs, carrer de Fluvià, casc antic de 

Poblenou i carrer del Joncar, barris del Taulat i de la Plata...) i concretar els usos d'antigues 

fàbriques i nous equipaments (Ca l'Alier, Ca l'Isidret...) per relligar tota la trama urbana de les 

diferents zones que conformen el Poblenou.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3029  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Diagonal Mar, Comissió Passatges i carrers de l'antic barri del Taulat, Josep Meri, Suport 

General - Decidim Barcelona, Salvador Pastor Blasco, 3,1416LAR, Manuela  

Propostes que agrupa: 12  

Suports totals: 162  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 71  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.4. Intervencions urbanístiques a la Vila Olímpica 
Començant per la reforma projectada de l'avinguda d'Icària, que és l'actuació urbanística central a 

la Vila Olímpica, cal planificar i executar, també, intervencions més petites o puntuals, però 

igualment necessàries, de reposició o millora de mobiliari i enllumenat urbà, adequació de voreres, 

xamfrans, espai públic i equipaments, i actuar sobre l'entorn de la parada de metro de Vila 

Olímpica.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3028  

Autoria: Christian Pujades, Ajuntament de Barcelona, AVV Vila Olímpica, Salvador Pastor Blasco, tatoide, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 11  

Suports totals: 49  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.5. Intervencions urbanístiques al barri de la Verneda i la Pau 
Urbanitzar la llosa per al cobriment de les vies. Prioritzar zones que facilitin la connexió entre els 

barris afectats, com la rambla de Prim - Onze Setembre. Equipaments a la rambla de Prim previstos 
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en el PGM. Rehabilitar la zona paralitzada al carrer de Cantàbria, la rambla de Prim i el carrer del 

Pont del Treball Digne. Arreglar la plaça de la Verneda i fer-hi un nou parc de jocs infantil.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3027  

Autoria: AAVV Verneda Alta, Licha, PAD Mòbil - Sant Martí, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 41  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 36  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.6. Intervencions urbanístiques a Sant Martí de Provençals 
Al marge del manteniment i la millora dels múltiples eixos Besòs - Llobregat i mar - muntanya que 

estructuren el barri de Sant Martí de Provençals al voltant de la rambla de Guipúscoa i el carrer 

d'Andrade, per una banda, i els carrers de Bac de Roda, Selva de Mar i Cantàbria, per l'altra, cal 

adequar l'estructura de polígons del barri al projecte de superilles i mobilitat sostenible, amb 

intervencions concretes i que millorin i assegurin, al mateix temps, la connexió amb la Sagrera. 

Reformar, arranjar o fer el manteniment de les places del barri (Infància, Palmera...). 
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3031  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona, Salvador Pastor Blasco, suport decidim.habitatge  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 56  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.7. Construir el parc i els equipaments del Compromís de Glòries 
Desenvolupar el projecte de Canòpia Urbana per al parc de Glòries i prioritzar l’inici de les obres 

dels equipaments del Compromís de Glòries, acordat en el procés participatiu de disseny de la nova 

plaça, amb una atenció especial als barris del Clot i Poblenou pel que fa al districte de Sant Martí.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5276  

Autoria: Toni51, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Ajuntament de Barcelona, Salvador Pastor Blasco  

Propostes que agrupa: 6  

Suports totals: 168  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.8. Finalitzar el passeig Marítim 
Planificar l’inici d’un procés participatiu per elaborar el projecte de finalització del passeig Marítim 

de Barcelona.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5282  

Autoria: AAVV Front Maritim, Ajuntament de Barcelona, Treballadores i treballadors dels Districtes, AVV Diagonal Mar, Mario Adrian 

, Suport General - Decidim Barcelona, Mireia Soler Botella  

Propostes que agrupa: 8  

Suports totals: 180  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.9. Adquisició de Pere Calafell 



 

P
à

g
in

a
 3

3
 

Adquisició de l'antiga guarderia de Pere Calafell, actualment en mans de La Caixa, per utilitzar-la 

com a equipaments socials del barri de Sant Martí.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5285  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.10. Projecte integral eix Pere IV 
Iniciar les obres de reforma de Pere IV pel tram central i fer el projecte global de tot l'eix, amb una 

atenció especial i preferència pels extrems Besòs i Parc. Estudiar la viabilitat de l'enderroc, encara 

que sigui parcial, dels murs del Parc del Centre del Poblenou.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5284  

Autoria: AAVV Maresme, Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, Salvador Pastor Blasco, PAD Mòbil - Sant 

Martí  

Propostes que agrupa: 9  

Suports totals: 149  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 60  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.11. Urbanitzar la plaça de Palerm i el carrer de Pere Moragues 
Urbanitzar aquest solar degradat del barri del Besòs, articulant una zona verda dissenyada amb 

ajuda d'un procés participatiu amb la dignificació i la revitalització dels espais comercials adjacents 

amb activitat social.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5280  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 5  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.12. Adquisició de Sant Bernat Calbó 
Adquirir l’antiga església de Sant Bernat Calbó, a Poblenou, que actualment està en mans de 

l'Arquebisbat, i proposar-ne la cessió al Consorci d’Educació per cobrir la necessitat d’ampliació de 

l’escola pública Mar Bella.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5281  

Autoria: Salvem La Repla, Ajuntament de Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 118  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.13. Reformar les places de Sant Martí  
Fomentar els espais que permeten la interrelació entre les persones als barris de Sant Martí, 

incrementar els espais verds i adequar jocs infantils, tal com sigui possible. Reformar o estudiar 
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l'adequació de les places o placetes de la Infància, Porxos, Palmera, Puigcerdà, Trinxant - Meridiana, 

Trinxant - Freser i Diagonal - Fluvià.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6071  

Autoria: DCM, Salvem La Repla, MaxRiera, AVV Diagonal Mar, AAVV Maresme, Ajuntament de Barcelona, AAVV Verneda Alta, 

apaytuse, AVV Vila Olímpica, Veïna del Clot, consellsdistrictesantmarti, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 15  

Suports totals: 427  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 51  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.14. Obrir la via Trajana: pont Santander i solar Coca-Cola 
Reforma integral del pont del carrer de Santander per unir de forma digna, efectiva i segura la via 

Trajana i el districte de Sant Martí amb Sant Andreu i Sant Adrià. Estudiar una actuació d'obertura 

de la via Trajana a la zona de la Verneda Alta i la Pau a partir de l'eix de l'antic solar de la Coca-Cola. 

Acompanyar aquestes grans actuacions de mobilitat i accés amb altres de més puntuals, com la 

reforma de la zona de petanca de Trajana, la creació d’horts urbans i la millora de l'oferta 

d'equipaments públics: locals municipals d'ús social i associatiu més cèntrics i millor aprofitament 

dels usos del casal del Drac.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6072  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 24  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 51  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.3.15. Millorar el Port Olímpic 
Millorar i adequar el Port Olímpic, d'acord amb l'auditoria feta per l'administració l'any 2012 i 

atenent la caducitat de les concessions amb horitzó 2020. Actuacions de seguretat i convivència i 

revisió i adequació dels usos.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6352  

Autoria: AVV Vila Olímpica  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 10  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.3.16. Intervencions urbanístiques al barri del Parc i la Llacuna 
Intervencions urbanístiqus al barri del Parc i la Llacuna: 

• Superar l'abandonament urbanístic de la zona del Triangle Lúdic: incrementar la il·luminació 
al carrer per no incentivar l'incivisme. Pel que fa als aparcaments, convertir la zona blava en 
zona verda; posar WC al carrer i canviar els contenidors d'escombraries de les zones on no 
visquin persones i substituir-los on calgui per recollida pneumàtica. 

• Reformar el carrer dels Almogàvers entre Llacuna i Ciutat de Granada. 
• El barri del Parc té una manca important d'equipaments. Part de l'illa compresa entre els 

carrers dels Almogàvers, Wellington, Nàpols i Buenaventura Muñoz està catalogada com a 
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zona d'equipaments. Hi ha locals que, quan quedin buits (Empresa ALSA i ITEC), es podrien 
destinar a fer-hi una residència pública per a gent gran o una escola bressol. 

• Projecte de reforma de la vorera de muntanya del carrer de Pujades entre Sardenya i 
avinguda Meridiana. 

 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3024  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona, Juano, Salvador Pastor Blasco, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 7  

Suports totals: 21  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 85  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.3.17. Intervencions urbanístiques a Diagonal Mar i Front Marítim 
Intervencions urbanístiques al barri del Diagonal Mar i Front Marítim: 

• Arranjament dels triangles de l'avinguda Diagonal. Reparació del paviment en mal estat. 
• Execució del pla urbanístic del solar de Selva de Mar, entre Veneçuela i avinguda Diagonal. 

Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3023  

Autoria: AVV Diagonal Mar, Salvador Pastor Blasco, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 10  

Suports totals: 76  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4. Mobilitat sostenible 

3.4.1. Connectar la rambla de Prim amb el mar 
Elaborar un projecte per repensar i millorar l'enllaç del final de la rambla de Prim amb l'avinguda 

Diagonal i facilitar l'accés dels vianants cap al mar des del passeig del barri del Besòs i el Maresme.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3536  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 4  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 85  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.4.2. Ampliar les zones d'aparcament regulat 
D'acord amb el Pla de mobilitat i espai públic del districte, ampliar les zones d’aparcament regulat 

als barris de la Verneda, Sant Martí i el Parc i la Llacuna del Poblenou, on actualment encara no hi 

ha zones verdes ni blaves. Establir zones d'aparcament de motos en calçada per garantir l'espai 

públic en voreres per a vianants.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/3516  

Autoria: Oscar Ortega Benito, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 4  
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Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.3. Estudiar la mobilitat i els camins escolars  
Potenciar els camins escolars i la pacificació del trànsit als entorns dels centres educatius del 

districte. Elaborar un estudi de mobilitat i seguretat dels entorns de tots els centres educatius.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6512  

Autoria: Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 6  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 15  

Organitzacions participants a les cites: 1  

3.4.4. Pla de mobilitat i espai públic 
Elaborar i desenvolupar un pla d'espai públic i mobilitat del Districte, que, a partir de la implantació 

progressiva de les superilles, ampliï les zones 30 i zones 10 i els carrils bici, amb l'objectiu de 

pacificar el trànsit, reduir els nivells de contaminació i guanyar espais públics per a ús ciutadà. 

Aquesta actuació de districte, coordinada amb una estratègia de ciutat, ha de fomentar, també, la 

utilització dels transports públics col·lectius i implantar definitivament la xarxa ortogonal 

d'autobusos. Ha d'incloure la pacificació del trànsit i la conversió en zona de vianants de les àrees 

de casc antic del Poblenou i el Clot - Camp de l'Arpa.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5289  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AINAPJ, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Maria Sol Kliczkowski, Olga Marcos, 

Francesc, Paco Gil, Genis Barrera, AVV Vila Olímpica, suport.decidim1, Comunitat Propietaris Perú 190-196, merce22, Suport General 

- Decidim Barcelona, César Ochoa, Mariaibaneztrullen  

Propostes que agrupa: 25  

Suports totals: 569  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 37  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.4.5. Estació de metro Ciutadella - Vila Olímpica (L4) 
Fer les modificacions urbanístiques i de mobilitat necessàries a l’entorn de la parada de metro de 

Ciutadella - Vila Olímpica per millorar l’accessibilitat al servei i la seguretat i la convivència en 

l'entorn.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5287  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, AVV Vila Olímpica  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 53  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.4.6. Taula de mobilitat 
Crear una taula de mobilitat de Sant Martí, en la qual, de forma conjunta, els tècnics municipals i de 

mobilitat i les entitats veïnals puguin detectar i analitzar problemàtiques i plantejar solucions 

adients. Estudiar un pla de mobilitat específica per a actes públics i esportius al districte. Estudiar la 
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millora de les connexions de transport públic entre els centres d'assistència primària i els hospitals 

de referència. Estudiar la implantació del bus de barri.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6073  

Autoria: Maria Casademont, Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Zury Asse, Ajuntament de Barcelona, AVV Diagonal 

Mar, AAVV Maresme, Joan S, maurici, Oscar Ortega Benito, AVV Vila Olímpica, AnnabelBM, Suport General - Decidim Barcelona, 

consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 19  

Suports totals: 237  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 28  

Organitzacions participants a les cites: 2  

3.5. Energia i canvi climàtic 

3.5.1. Ajudes per a l'eficiència energètica 
Ampliar les ajudes per a la rehabilitació dels habitatges per millorar-ne l’eficiència energètica.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5290  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 40  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

3.5.2. Punts verds i educació ambiental 
Ampliar els punts verds al districte i promoure aules ambientals als punts verds per treballar la 

tasca pedagògica i de difusió entre la comunitat educativa i el veïnat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5291  

Autoria: Associació de Veïns i Veïnes Clot-Camp de l'Arpa, Ajuntament de Barcelona, AAVV i Comerciants Camp de l'Arpa  

Propostes que agrupa: 4  

Suports totals: 105  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

4. Bon govern 

4.1. Govern transparent i rendició de comptes 

4.1.1. Nova Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 
Trasllat i ampliació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la seu del Districte a un local propi i ben 

comunicat.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5293  

Autoria: Ajuntament de Barcelona  

Propostes que agrupa: 1  

Suports totals: 25  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 0  

Número de participants a les cites: 0  

Organitzacions participants a les cites: Cap  

4.1.2. Pla de comunicació del districte 
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Millorar la comunicació, interna i externa, del Districte. Ampliar les eines web i 3.0 que facilitin la 

comunicació amb la ciutadania.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5294  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 3  

Suports totals: 19  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 2  

Número de participants a les cites: 26  

Organitzacions participants a les cites: 2  

4.2. Participació ciutadana 

4.2.1. Pla d'òrgans de participació 
Reformular i racionalitzar el funcionament dels diferents òrgans de participació: consells de barri i 

sectorials, Audiència Pública i Consell Ciutadà. Revisar la normativa i la pràctica vigent amb 

l'objectiu de fomentar els espais de debat, participació i decisió del veïnat. Impulsar la participació 

d'infants i joves a partir dels centres educatius i les entitats juvenils. Dissenyar canals de 

comunicació específics amb els grups no associats i infrarepresentats.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/6074  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, PAD Mòbil - Sant Martí  

Propostes que agrupa: 12  

Suports totals: 36  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 75  

Organitzacions participants a les cites: 1  

4.3. Acció comunitària 

4.3.1. Gestió cívica dels equipaments municipals de proximitat 
Implantar progressivament la gestió cívica en equipaments. Potenciar les entitats dels barris perquè 

esdevinguin gestores dels serveis necessaris per al seu entorn.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5295  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, consellsdistrictesantmarti  

Propostes que agrupa: 5  

Suports totals: 12  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 13  

Organitzacions participants a les cites: 1  

4.3.2. Programa d'ateneus, casals de barri i associacions 
Elaborar programes conjunts de suport associatiu per impulsar les iniciatives dels ateneus, els casals 

de barri, les entitats, les associacions de comerciants i coordinadores: Martí Cor (Poblenou, Clot, 

Vern i Eix Prim), Foment Martinenc, Ateneu La Farinera del Clot, Casal de Barri Verneda Alta, Flor de 

Maig, Antiga Cooperativa Camp de l’Arpa, casals de barri i eixos comercials.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5297  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona, Coordinadora d'Entitats del Poblenou  

Propostes que agrupa: 10  

Suports totals: 67  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 3  

Número de participants a les cites: 48  



 

P
à

g
in

a
 3

9
 

Organitzacions participants a les cites: 3  

4.3.3. Oficina tècnica de subvencions 
Millorar el suport i la col·laboració dels tècnics municipals amb les entitats i les associacions veïnals 

per a l’elaboració dels projectes subjectes a ser subvencionats pel Districte. Transparència màxima 

en la informació sobre subvencions i projectes.  
Enllaç: http://decidim.barcelona/pam/action_plans/5292  

Autoria: Ajuntament de Barcelona, Suport General - Decidim Barcelona  

Propostes que agrupa: 2  

Suports totals: 19  

Cites presencials on aquesta actuació ha estat debatuda: 1  

Número de participants a les cites: 20  

Organitzacions participants a les cites: 1  

 

 


