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Què és el PAD?

• Els PAD (Programes d’Actuació dels Districtes) són els documents que elaboren els
10 districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les polítiques a
desenvolupar a cadascun dels districtes en els quatre anys del mandat.

• Els projectes inclosos als PAD hauran d’estar alineats amb el Programa d’Actuació
Municipal o PAM (ROM - Art. 122).

• El PAM té naturalesa de directriu i, com a tal, haurà de ser observat pel que fa a
les seves finalitats i objectius per tots els òrgans municipals. Tanmateix, tant
l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació, podran
ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat.



Resposta a la pandèmia

• El PAD d’aquest mandat és extraordinari.

• El procés d'elaboració es va veure interromput per l’arribada de la pandèmia que
va obligar a revisar les prioritats.

• Un procés on va poder participar tota la ciutadania (unes 7.000 dones, 5.500
homes i més de 200 trobades), que hauria d’haver-se aprovat fa mesos.

• El gran objectiu és la recuperació i el rellançament de la ciutat i del districte
després de veure com la crisis actual ha fet créixer les desigualtats i una aturada
d’activitat econòmica que ha generat la destrucció de llocs de treball.



Les oportunitats de la crisi

• Pla de Xoc i de contingència inicial per respondre amb immediatesa totes les 

necessitats, especialment les dels més vulnerables (habitatge, alimentació… etc.), però 

també de comerços i empreses, i reforçar els serveis competents de la resta 

d’administracions  com hospitals, residències i escoles.

• Fer una mirada llarga, repensar i replantejar les prioritats a mig i llarg termini.

• Les crisis requereixen d’una gestió contundent i no escatimar en recursos per poder 

superar-les, però també obren noves oportunitats per fer les coses d’una altre forma.

• El PAD proposa accions estratègiques per rellançar la recuperació amb un model 

econòmic més just i sostenible i que mantenen com a principi inspirador l’horitzó dels 

objectius de desenvolupament econòmic sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions 

Unides.



Una resposta col·lectiva i coordinada

• La crisi ens exigeix unitat d’acció i grans acords.

• Pacte per Barcelona: Tots els grups municipals van impulsar un procés de diàleg,
d’escolta plural i amb voluntat de consens amb entitats, actors i agents
professionals, empreses, sindicats i universitats que va donar com a resultat el
Pacte per Barcelona.

• Un exercici de coresponsabilitat i un acord social i polític que es va concretar en
73 actuacions prioritàries per executar durant els propers mesos per fer front a la
crisi. Aquestes actuacions estan identificades al PAD amb l’acrònim PXB.



Els grans eixos d’actuació

• Aquest PAD extraordinari concreta també la determinació que cal consolidar el
procés de transformació de la ciutat expressat a l’inici del mandat municipal a
l’Acord de Govern, posant l’accent en els reptes estratègics que poden funcionar
com a palanques de canvi i tenir un efecte multiplicador per a la recuperació.

Una estratègia transformadora de ciutat estructurada en

sis grans eixos.



Els grans eixos d’actuació

1. Recuperem l’economia

2. Reforçar l’atenció i els recursos per a la inclusió social

3. Accelerar la transició ecològica contra la crisi climàtica

4. Enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva

5. Fer una ciutat més amable i segura des dels barris i amb
visió metropolitana

6. Impulsem una ciutat oberta, amb una administració
digitalitzada i propera



Un pla amb 10 actuacions estratègiques

1. Pla de Regeneració Urbana i social del Besòs Maresme

2. Executar el Projecte del Pont de Santander

3. Implementar les mesures del Pacte per un 22@ més inclusiu i sostenible

4. Finalitzar el Compromís per Glòries

5. Rehabilitar el Patrimoni Industrial de l’Escocesa i Can Ricart

6. El Nou Port Olímpic familiar amb activitats educatives, esportives i marítimes.

7. Redactar el projecte executiu del Front Marítim

8. Nous equipaments: sanitaris, esportius, educatius, culturals

9. Nou nucli cultural a Sant Marti: Biblioteca Gabriel Garcia Márquez, escola de
música municipal, auditori i centre cívic de Sant Martí

10. Recolzar el comerç de proximitat a l’eix de Rogent i Mercat del Clot.



Exemples de propostes específiques per al Poblenou
• De participació, acció comunitària i innovació democràtica

Continuar amb l’impuls dels plans comunitaris del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau i el 
Poblenou. 

• De mobilitat sostenible i segura

Col·laborar amb Ca l’Alier i Can Picó per impulsar la mobilitat sostenible al districte. 

Instar la Generalitat a millorar l’accessibilitat i la seguretat a les estacions de metro: sortida 
accessible a Ciutadella | Vila Olímpica, segona sortida al metro Llacuna, sortida d’emergència al 
metro Poblenou, a l’entorn del metro Besòs a la Gran Via, a l’estació de l’L1 del metro Clot. 

Pacificació del carrer del Taulat. 

• D’educació

Impulsar la construcció d’equipaments educatius: l’Escola Auditori, Escola La Flor de Maig, Institut 
22@, reserva de sòl per ubicar un institut a la zona de Provençals del Poblenou, reforma de l’Escola 
Prim. 

• D’esports

Impulsar la redacció del projecte executiu del Centre Esportiu Municipal (CEM) Can Felipa a Sancho 
de Ávila amb Llacuna. 



• D’habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació

Elaborar el projecte ciutadà de la Caseta Taronja a la rambla del Poblenou

Incrementar el parc públic d’habitatges dotacionals amb serveis per a la gent gran: a 
Maresme amb Puigcerdà (60 habitatges), a Veneçuela número 96 (83 habitatges), a l’illa 
Glòries (65 habitatges), a Ciutat de Granada (21 habitatges), a Cobega, Binèfar (45 
habitatges) i al passatge d’Arriassa (70 habitatges). 

• De transformació i regeneració urbana

Millores a la plaça de Sant Bernat Calbó, acordades en el procés participatiu que es va dur 
a terme amb el veïnat. 

Programa de transformació i gestió d’edificis industrials consolidats, d’ajuts a la 
rehabilitació del patrimoni industrial. 

Millorar la funcionalitat dels jardins de Josep Trueta per tal d’incrementar l’ús ciutadà 
que té actualment. 

Exemples de propostes específiques per al Poblenou
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