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Presentació 

La proposta de Pla d’Actuació Municipal de Districte (PAD) que es formula a 
continuació és una aportació de ciutadans del Poblenou a través de les seves 
entitats socials coordinades a tal efecte. La proposta ha estat debatuda i 
consensuada en diverses comissions veïnals en l’àmbit associatiu unitari del 
Poblenou, al marge de les divisions de barri imposades en el passat, en les quals el 
teixit associatiu del Poblenou no s’hi reconeix. Conté les principals línies d’actuació 
que haurien de guiar, al nostre parer, l’acció i la inversió municipal al Poblenou en 
els propers quatre anys. 

Es formula com una resposta al procés participatiu establert per l’Ajuntament de 
Barcelona cada 4 anys per elaborar el Pla d’Actuació de Districte PAD. Aquest 
document participatiu incorpora propostes que ja van ser destacades durant el 
passat mandat i que no es van arribar a desenvolupar. Té, doncs, un sentit de 
continuïtat de projecte de barri. 

La conjuntura de crisi econòmica que marca el present mandat municipal no ha de 
ser motiu per rebaixar el nivell d’exigència dels objectius que es volen assolir. No 
obstant, aquesta circumstància ens esperona a posar encara major èmfasi en les 
polítiques de promoció econòmica, sostenibilitat ambiental i energètica, recuperació 
i posada en valor d’actius físics i humans al servei de la comunitat. Al mateix temps, 
les dificultats creixents a què s’enfronten nombrosos col·lectius especialment 
vulnerables afectats per situacions de desocupació i precarietat de mitjans de 
subsistència han de prioritzar les polítiques i programes d’atenció a les persones. 

En el Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona 2012-2015 es parla de dues 
prioritats de l’acció municipal per a aquest mandat: la reactivació econòmica i la 
qualitat de vida i el benestar de les persones. Són dos objectius assumits i 
continguts en aquesta proposta d’actuació de Districte, que es concreta pel que fa a 
l’impuls econòmic en algunes inversions estratègiques que promouran la 
transformació urbana entorn de la Diagonal i Pere IV iniciada amb la transformació 
de les àrees industrials del Poblenou. Pel que fa a l’enfocament a les persones, la 
proposta incideix especialment en la provisió dels equipaments socials, culturals, 
sanitaris i esportius previstos en el Pla d’Equipaments del Poblenou, que va ser 
aprovat el 17 de juliol de 2001, i les seves posteriors revisions. En relació amb la 
l’associacionisme i la iniciativa ciutadana es vol destacar la necessitat de situar 
aquesta realitat al centre de les polítiques de cultura, de joventut, d’emprenedoria 
social, posant mitjans i instruments de l’administració municipal a la seva 
disposició. 
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Perspectiva actual 

 

L’àmbit urbà del Poblenou, per la seva característica de diversitat i complexitat 
urbana, és especialment sensible a problemàtiques socials de marginalitat, amb 
riscos per a la convivència. La transformació urbana sobretot a les antigues àrees 
industrials, esquitxades de nuclis d’habitatge i buits urbans, proveeix un teixit urbà 
intersticial que atrau l’infrahabitatge, les activitats econòmiques no declarades, els 
usos urbans transitoris i marginals. Una prova d’això són els assentaments de 
composició cada vegada més heterogènia. 

Pel que fa a l’interstici econòmic, l’important bossa d’immigració que resideix al 
barri, que va arribar a la ciutat durant els anys de la bombolla immobiliària atreta 
per l’oferta de treball en el sector de la construcció, es troba en aquests moments 
de crisi sense feina. Com a alternativa, han augmentat les persones que es 
dediquen al reciclatge de ferralla, a la recollida de cartró i altres formes 
d’infraeconomia de subsistència. S’ha vist disparat en els darrers anys el nombre 
de persones que acudeixen als serveis socials i que demanen ajuda econòmica i 
fins i tot legal perquè la manca de feina els dificulta l’obtenció o renovació del 
permís de residencia. Però la dificultat per cobrir les necessitats bàsiques s’estén 
més enllà de determinats col·lectius d’immigrants, afectant també famílies 
tradicionals del barri que han perdut la feina, algun o tots els seus membres. 
Especialment preocupant és la situació de col·lectius de risc com els joves i adults 
amb baixa o molt baixa qualificació, persones  nouvingudes sense xarxa relacional i 
sovint amb baix coneixement de la llengua, les dones adultes amb família a càrrec i 
sense feina, els aturats de llarga durada i la gent gran que viu sola i amb recursos 
escassos. 

La transformació urbana del Poblenou, ha portat població nouvinguda de condició 
socioeconòmica diversa formada per persones amb alts nivells formatius i amb 
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solvència econòmica, concentrats sobretot en els dos extrems de la franja litoral: 
Vila Olímpica i Diagonal Mar-Fòrum, i persones amb baixos ingressos i sovint amb 
problemes d’inclusió social, aquests dispersos pel districte 22@ i entorn del casc 
antic del Taulat. Les necessitats generades al barri són també diverses, i van des 
d’equipaments escolars, sanitaris, esportius, etc., fins a serveis socials i 
assistencials. 

La resposta desbordada en aquests moments dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
davant la creixent demanda d’ajuda per part de persones i famílies amb dificultats, 
ha mobilitzat també la consciència social del barri, que a través de la Xarxa 
d’Entitats Apropem-nos col·labora en accions de cara a reforçar la convivència. Cal 
alliberar recursos en aquest mandat per atendre aquestes situacions des dels 
serveis socials de l’Ajuntament de manera que aquests no quedin col·lapsats ni 
disminueixi la qualitat de l’atenció que s’hi presta. Així mateix cal que l’Ajuntament 
dediqui recursos també a la xarxa social Apropem-nos. 

 

Àmbit de l’educació 

En matèria d’equipaments escolars, el Poblenou s’ha trobat en els darrers dos 
decennis amb la dificultat de cobrir la demanda de places escolars a les diferents 
àrees de creixement de la Diagonal, la Rambla nova, el front marítim, l’àrea de 
ponent i Vila Olímpica, i més darrerament també a la zona de les Glòries. El 
proveïment d’equipaments escolars s’ha fet sobre la planificació del Pla 
d’Equipaments del Poblenou. Les entitats que van coparticipar en la seva 
elaboració n’han fet un seguiment des de la Comissió d’Equipaments del Poblenou. 

Després d’uns anys en què no sempre s’ha arribat a temps per satisfer 
completament la demanda de places escolars, i que la transitorietat ha forçat en 
massa ocasions a desenvolupar l’activitat lectiva en instal·lacions provisionals amb 
mancances notables, ara sembla que s’ha estabilitzat. Amb tot, encara hi ha 
escoles al barri en situació precària. 

Les retallades en el pressupost de la Generalitat han posat en risc darrerament 
l’execució del centre d’ensenyament infantil i primari CEIP Fluvià i CEIP Sant Martí. 
La primera ha acabat l’aulari in extremis després de diversos endarreriments, i 
encara falta construir els patis. La segona es troba en mòduls prefabricats i sense 
data d’inici de les obres, malgrat que s’ha iniciat l’aparcament en el subsòl del solar 
en què està prevista la futura escola. Així mateix, les retallades amenacen també 
amb noves privatitzacions de serveis, augment de ràtios per classe i disminució de 
personal dels centres. No és admissible la retallada de professors d’educació 
especial ni al CEIP Fluvià ni en cap altre. 

L’augment de places d’infantil, primària i de secundària es deu fonamentalment a 
l’oferta pública. L’oferta concertada quasi no s’ha incrementat, tot i que algunes 
escoles concertades tradicionals del Poblenou han ampliat i modernitzat les 
instal·lacions. Les escoles i els instituts d’oferta pública de nova creació han aportat 
al barri una important renovació del parc d’equipaments escolars. 

En aquests moments cal fer un especial èmfasi en les previsions de places 
necessàries pels propers anys d’educació secundària si no volem repetir els ensurt 
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i improvisacions que hem patit en els darrers anys pels CEIP. Tot apunta que amb 
el previst nou IES de Fluvià no n’hi haurà suficient. 

Capítol a part són les escoles bressol, de les quals el Poblenou tenia un dèficit 
clamorós. Finalitzades les obres de dues escoles bressol compromeses, una al 
CEIP Acàcies i una altra al carrer Llull, 163, el nou govern municipal ha aturat el 
programa d’escoles bressol públiques. La tercera escola bressol projectada al Front 
Marítim, al carrer Pellaires a tocar de Palo Alto, ha estat desprogramada per l’actual 
govern municipal. Les escoles bressol públiques són un dels equipaments més 
esperats pel seu dèficit a la ciutat. 

Entre les necessitats educatives del barri del Poblenou hi ha dos equipaments 
llargament reivindicats: es tracta de l’escola d’adults, relacionada amb la necessitat 
avui urgent d’integrar i formar persones adultes amb mancances formatives, sovint 
persones immigrades que tenen dificultat per trobar feina. Es proposa com a 
complement de l’espai biblioteca de Can Saladrigas. La segona i tercera planta 
s’adequarien per a l’ampliació de la biblioteca i l’escola d’adults. L’altre equipament 
és una escola municipal de música (no n’hi ha cap al barri) que es proposa al 
complex d’equipaments de la rambla Nova-Escola Sant Martí o a l’espai Gran Via-
Sant Joan de Malta. 

 

Previsions d’equipaments en l’àmbit educatiu  
● Continuar amb el Pla de manteniment i millora d'Escoles i Instituts públics. 

Continuar amb el programa de modernització i manteniment dels centres 
educatius més antics del barri. 

●  Completar la 2ª fase de reforma i adequació de les instal·lacions antigues 
de l'escola La Mar Bella. 

● Dotar el barri d’una Escola d’Adults a les plantes superiors de Can 
Saladrigas. 

● Dotar el barri d’una Escola Municipal de Música. 
● Construcció de l’escola bressol del Front Marítim ja aprovada en el mandat 

anterior al carrer de Pellaires, a tocar de Palo Alto. 
● Construcció d’una nova escola bressol a la zona de Glòries, entre Pere IV i 

Almogàvers. 
● Finalització de l’escola CEIP Sant Martí. 
● Finalització del CEIP Fluvià i condicionament dels voltants. 
● Iniciar la tramitació de l’IES Fluvià. 
● Construcció d’un nou IES entre els carrers Sancho d’Àvila i Zamora. 
● Garantir que totes les entitats d’associacionisme educatiu (caus i esplais), 

puguin disposar d’un espai que s’adeqüi a les seves necessitats: espais 
oberts, espais per a guardar material, flexibilitat horària, llibertat d’accés, 
sales per als diferents grups d’edat,... 
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Àmbit de la cultura 

La profunda  transformació física del territori a llevant de la plaça de les Glòries 
està portant equipaments culturals d’ordre i magnitud diversa, com per exemple les 
instal·lacions universitàries del Campus Audiovisual a Ca l’Aranyó, el museu de la 
fundació Vila Casas o la companyia de dramatúrgia Sala Beckett a l’eix Pere IV. 
Són nous equipaments, en ocasions d’àmbit de ciutat que vénen a sumar-se als 
existents tallers d’artistes d’Hangar i La Escocesa, el Centre Cívic Can Felipa, o el 
complex cultural de Can Saladrigas. Han sorgit nous focus d’activitat cultural a 
l’entorn de les biblioteques Manel Arranz i Xavier Benguerel. En un futur proper 
entrarà també en acció el Hub de les Glòries, una inversió pública multimilionària 
que no serveix per cobrir necessitats culturals de primer ordre, i que només en part 
podria ser justificada si allí s’encabeix una biblioteca de barri i l’aula museu del 
cinema de la col·lecció Queraltó. 

Entre els equipaments museístics es pot destacar la rehabilitada Torre de les 
Aigües del Besòs que sota la tutela de l’ICUB i la gestió de l’Arxiu Històric del 
Poblenou pot començar a acollir visites tan bon punt acabin les obres de la casa de 
vàlvules abans de final de 2012. 

Cal completar les obres de la primera fase de projecte de rehabilitació de les naus 
Oliva Artés, i redactar el projecte de la segona fase per a la ubicació del Museu de 
la Ciutat Contemporània (Muhba) abans de finalitzar aquest mandat. 

El Centre Cívic Can Felipa, el més veterà dels equipaments municipals del 
Poblenou, es troba en un estadi de redefinició després que durant anys hagi estat 
seu d’oficines municipals diverses. En l’actualitat, encara una part de l’edifici (la 
planta baixa i la primera planta) es troben ocupades per unes instal·lacions 
esportives. Cal que Can Felipa recuperi els usos propis d’un centre cívic, donant 
cobertura a les necessitats associatives del barri.  

D’altra banda, en l’àmbit de la cultura cal reconèixer el paper de les associacions 
com agent transmissor/promotor i creador de cultura (dansa, literatura, música, 
teatre, etc.; popular i/o tradicional): 1) donant suport a les manifestacions culturals 
proposades pel moviment associatiu i/o veïnal del territori; 2) establir una relació 
estable, efectiva, de col·laboració i de corresponsabilitat entre l’Administració i les 
Associacions, per tal de garantir i facilitar la realització de diferents manifestacions 
culturals populars i/o tradicionals promogudes des del teixit associatiu. 

 

Previsions d’equipaments en l’àmbit cultural i altr es necessitats  
● Ampliació de la biblioteca Manel Arranz a la 2ª planta Can Saladrigas. 
● Readequació polivalent dels espais lliures de la segona planta de Can 

Felipa. 
● Finalitzar les obres i inaugurar la nova biblioteca al Hub de les Glòries. 
● Completar abans de final de mandat la primera fase de consolidació dels 
edificis del conjunt de Can Ricart, i iniciar la segona fase. 
● Completar la rehabilitació dels tallers d’artistes Hangar a Can Ricart. 
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● Utilització provisional dels espais de Can Ricart destinats a equipaments de 
proximitat per al magatzem d’Entitats i de la comissió de festes per a carrosses, 
material entitats, etc. 
● Projecte de recuperació de les naus del vapor de Can Ricart. 
● Aprovació de la segona fase del projecte a Oliva Artés del Museu de la 

Ciutat Contemporània. 
● Rehabilitació de les naus “fàbriques de la creació” a La Escocesa. 
● Iniciar abans de final de mandat l’execució del projecte de la Sala Beckett 

(rehabilitació de l’antiga Pau i Justícia), almenys en una primera fase. 
● Recuperació de la Torre de les aigües a la plaça Ramon Calsina, i ubicació 

de l’Arxiu Històric del Poblenou a la Casa de Vàlvules. 
● Rehabilitació de l’equipament de La Vanguardia. 
● Creació d’un arxiu específic de documentació històrica de les fàbriques del 
Poblenou. 
● Casal de barri Paraguai-Perú al carrer Josep Pla-passatge Isidret. 
● Casal de barri al carrer Maresme. 
● Adequació de l’equipament del Parc Mòbil al barri de la Vila Olímpica per a 

usos diversos. 
● Implicació/col·laboració efectiva dels serveis municipals en la celebració 

d’esdeveniments culturals (abans, durant i després d’aquests): informació al 
veïnat, senyalitzacions excepcionals, retirada de vehicles, acompanyament, 
entre d’altres... Mereixen especial atenció les manifestacions de cultura 
popular. 

● Facilitar la celebracions d’esdeveniments de caire tradicional: aplecs, 
cercaviles, correfocs, fogueres, entre d’altres. 

 
 

Àmbit del benestar 

Aquest és un dels sectors temàtics que compta amb més dèficit al barri del 
Poblenou. Hi ha tres àmbits prioritaris: el de la gent gran, els infants i joves, i el dels 
serveis d’atenció social. Tal com s’ha dit, l’atenció a un nombre creixent de 
persones o famílies amb elevada vulnerabilitat per estar aturades, desnonades, que 
pateixen pobresa severa, etc. ha portat als serveis municipals a un grau de 
saturació que impossibilita una atenció adequada. Cal plantejar de manera 
prioritària durant aquest mandat una reorganització dels serveis d’atenció social de 
l’Ajuntament per tal de dotar-los de més mitjans. 

La gent gran és un col·lectiu cada vegada més nombrós que demanda serveis i 
equipaments. El benestar de les persones grans rau en bona mesura en l’atenció 
sanitària i en les possibilitats del lleure. Cal dotar el territori dels casals de gent gran 
necessaris previstos pel Pla d’Equipaments del Poblenou. El mateix es pot dir de 
les residències per a gent gran i els apartaments tutelats. Més avall es relacionen 
aquells que estan previstos, indicant-ne la prioritat. 

Al Poblenou no hi ha encara cap equipament municipal específicament per a joves. 
Tot i la previsió feta d’antic i encara pendent d’executar, hi ha un projecte en fase 
d’aprovació per a la rehabilitació de la nau industrial LYFISA, a l’antic recinte la 
Granota. Cal que comencin les obres com més aviat millor per tal de poder 
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inaugurar l’equipament en aquest mandat. Mantenir el diàleg periòdic, consolidant 
el procés participatiu i la interlocució amb la Comissió de seguiment del Casal de 
Joves del Poblenou, com a agent juvenil social representatiu (que gaudeix del 
recolzament de la Coordinadora d'Entitats i de la Comissió d'Equipaments del 
Poblenou), i garantint el retorn dels resultats i conclusions. 

El Pla d’Equipaments del Poblenou per a la zona de Vila Olímpica preveu en 
matèria de joves un Casal juvenil al carrer Àlaba. Es proposa també l’aprofitament 
de l’edifici de Bonaventura Muñoz cantonada Wellington, on actualment hi ha les 
oficines de l’ITEC (Institut Tècnic de la Construcció) com a seu d’un casal infantil i 
casal de joves. 

Previsió d’equipaments per a gent gran  
● Fer un casal d’avis a Diagonal Mar entre carrers Diagonal / Llull (Illa 

Macosa). 
● Inaugurar el casal d’avis a Perú - Paraguai entre carrers Pere IV - Josep Pla. 
● Fer un casal d’avis a Glòries, entre els carrers Bolívia-Ciutat de Granada. 
● Fer un casal d’avis a Vila Olímpica al passatge General Bassols. 
● Fer un Casal d’avis a Can Ricart. 
● Fer una residència per a gent gran al Camí Antic de València-Espronceda 
● Fer una residència per a gent gran a Badajoz / Llull. 
● Fer una residència per a gent gran a la zona del Sagrat Cor 
● Fer una residència per a gent gran a la zona del Parc, passeig de Pujades 

cantonada Roger de Flor (en aquests moments hi ha els Mossos 
d’Esquadra). 

● Construcció d’apartaments tutelats per a gent gran a Glòries (Bolívia - 
Badajoz) 
● Construcció d’apartaments tutelats per a gent gran a Pere IV - Josep Pla. 
● Construcció d’apartaments tutelats per a gent gran a Maresme. 
● Construcció d’apartaments tutelats per a gent gran a Provençals - Parc del 
Centre - Pere IV´. 
● Construcció d’apartaments tutelats per a gent gran a Badajoz / Llull. 
 

Previsió d’equipaments per a infants i joves  
● Rehabilitar l’edifici (antiga Granota) per al Casal de Joves al carrer Pallars. 
● Fer un Casal de Joves al carrer Àlaba a la Vila Olímpica. 
● Aprofitament de l’edifici de Bonaventura Muñoz cantonada Wellington, 
(actualment l’ITEC) com a seu del Casal de Joves i Casal infantil. 
 

Àmbit sanitari 

A l’àrea del Poblenou falta construir un Centre d’Atenció Primària CAP a la zona de 
les Glòries. Cal que durant aquest mandat es faci la cessió del solar del carrer  
Bolívia/Badajoz a la Generalitat, i agilitar la gestió perquè es construeixi com més 
aviat millor. Cal també recuperar el CAP de Paraguai-Perú ja existent per ampliar la 
cobertura sanitària a la zona. 
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Previsió d’equipaments sanitaris  
● Construcció del CAP de Glòries al carrer Bolívia – Badajoz  
● Recuperar el CAP de Paraguai – Perú ja existent, per ampliar la cobertura 

sanitària de la zona. 

Salut Pública 

Potenciar polítiques preventives basades en la informació i en bones pràctiques en 
els següents temes: 

 4t. Primària: Prevenció de l’obesitat 
 4t. Primària: Intervenció en l’obesitat (subvencionada amb fons UE) 
 1r ESO: Drogoaddicció 
 2n ESO: Alimentació, a part de fer els controls dels menús a les escoles 
 3r ESO: Sexualitat 
 4t ESO: Programa Què FEM? 
 De 6è de EP a 2n ESO: Vacunació segons calendari de vacunes 

CAP i Escoles 

● Consulta oberta, perquè un dia a la setmana els alumnes puguin assistir i 
consultar problemes amb un professional pediàtric del CAP. Aquest 
programa va ser imposat per la Generalitat. En aquest moment només el fa 
l'Escola Montseny i a petició de l'escola i només per a Secundària. 

● Salut i Escola: Programa dissenyat per treballar-lo des de 1r d’ESO a 2n de 
Batxillerat. Solament es realitza a 3r i 4t d’ESO. 

● Primers auxilis: durant el 2011 només s'han impartit a l'escola Pere IV. 
● Coordinació amb els CAPs: Es proposen reunions trimestrals amb els 

directors de les escoles bressol municipals, serveis socials i CDIAP del 
passeig de Sant Joan i Bac de Roda conjuntament amb un metge pediatre i 
una infermera del districte de Sant Martí, tant de Ramón Turró com de 
Poblenou, per parlar del maltractament d'infants i casos o temes que 
plantegin els directors de les escoles bressol. 

CAP Poblenou 

● Massatge infantil: Destinat a bebès, amb un format de cinc sessions per anar 
formant el grup, impartits per una infermera pediàtrica. 

● Curs de prepart: Un cop al trimestre una matrona i una infermera pediàtrica 
expliquen diferents qüestions com: 

○ Funcionament del Servei de Pediatria 
○ Cures bàsiques del nounat. Trencar mites 
○ Respondre als dubtes dels futurs pares 
○ Ja tenim un fill: Formació/informació donada per una educadora de 

l'escola bressol municipal i una infermera pediàtrica de l’ICAP. Dirigit 
a bebès de 0 a 9 mesos. 
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● Es demana que aquestes accions s'ampliïn a tot el districte. Es demana 
també que se solucioni el problema del dèficit de pediatres que en aquests 
moments està agreujat per l'augment de la població infantil. 

 

Àmbit de l’esport 

Les actuals instal·lacions de Can Felipa són petites i insuficients per a la demanda 
que hi ha a la zona central del Poblenou. La piscina es troba actualment 
col·lapsada. D’altra banda, el nucli central del Poblenou, amb una població d’uns 
32.000 habitants, té carències en matèria d’equipaments esportius. L’oferta actual 
d’instal·lacions al Poblenou és insuficient i a més es troba deslocalitzada. 

La Comissió d’Equipaments del Poblenou va proposar ja en el darrer mandat 
municipal la construcció d’un poliesportiu al solar públic del Camí Antic de València. 
El lloc proposat permetria el creixement de les instal·lacions del Club Natació 
Poblenou per satisfer la demanda actual i futura. L’equipament proposat resoldria 
satisfactòriament la demanda de piscina i també d’altres pràctiques esportives. 

 

Potenciar la funció social de l'esport 

Al Poblenou hi ha la voluntat de fer un pla de suport a l’esport de base, coordinat 
amb les diferents associacions esportives de base existents al territori: Associació 
Rugby Poblenou, Club Atlètic Poblenou, Club d’Atletisme Canaletes Sant Martí, 
Club Deportiu Monopol, Club Escacs Ateneu Colon, Club Natació Poblenou, 
Handbol Poblenou, Secció Tenis Taula Ateneu La Flor de Maig, Tir amb Arc 
Montjuïc, i altres com l’esport escolar. 

Aquest pla ha d’ajudar el sector a donar resposta als temes relacionats amb: 

● Promoció de l’associacionisme esportiu de base; 
● L’accés i ús de les instal·lacions esportives municipal per part de les 

associacions esportives. 

 

Previsió d’equipaments i altres necessitats en l’àm bit esportiu  
● Construcció d’un Equipament Poliesportiu i Cultural a Camí Antic de 
València – Espronceda. 
● Ampliar el centre esportiu Mar Bella. Previsió d’un espai per a tir amb arc. 
● Cercar espai per a un nou camp de futbol al Parc Mòbil de Vila Olímpica. 
● Cobrir les pistes de futbol sala i bàsquet del complex esportiu Joan Pujades. 
● Fer una piscina a la zona de Glòries. 
● Col·locar cistelles de bàsquet i taules de ping-pong en espais públics. 
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Eixos programàtics 

 

Les propostes que es formulen a continuació desenvolupen l’objectiu 2 fixat per 
l’Ajuntament en el document de Bases per a la formulació del Programa d’Actuació 
Municipal (PAM) i dels Programes d’Actuació dels Districtes (PAD), i que convida 
l’Ajuntament a cooperar i participar amb el teixit social: 1) potenciant i ordenant els 
canals d’interacció real i efectiva entre aquest i les diferents entitats i associacions. 
2) apostant per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i 
coresponsabilitat entre l’Ajuntament i els diferents agents socials. 3) enfortint el 
teixit associatiu per garantir la seva funció de transmissió i dinamització de les 
demandes  i necessitats dels ciutadans. 
 
El reconeixement institucional de la labor feta per les entitats socials a través del 
treball voluntari i de la participació dels associats exigeix a l’Administració pública 
posar a disposició els mitjans públics tant de finançament com d’equipaments. Es 
proposa orientar aquest suport a l’associacionisme mitjançant: 

 

Un pla de suport a l'associacionisme 

Elaborar el Pla de Suport a l'Associacionisme com a eina de definició i programació 
de les polítiques de suport a la tasca associativa, educació, art, creativitat, 
interculturalitat, pensament, festa, tradició, coneixement, ciència, tecnologia, etc. a 
la ciutat en els propers anys amb la implicació dels agents polítics i les 
associacions del Districte. Aquest pla ha d’ajudar el sector a donar resposta als 
temes relacionats amb: 
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● El reconeixement de l’associacionisme 
● El finançament de les associacions 
● Els locals, equipaments i espais per a les associacions. 

 

Reconeixement i promoció de l’associacionisme 

Elaborar un catàleg d'indicadors que permeti visibilitzar l’aportació del teixit 
associatiu a la cohesió social i el bé comú. 

Comunicar i projectar l'actuació de les associacions com a promotores del bé comú 
i de la cohesió social als barris. 

Emprendre negociacions amb les Administracions públiques pel reconeixement i 
visibilitat de les tasques associatives relatives a cohesió social, benestar ciutadà, 
cultura oci i construcció de societats “segures”. 

Reconèixer i potenciar un associacionisme de barri que s’organitza, es coordina i fa 
d’interlocució entre els agents actius en el territori. Al Poblenou hi ha almenys tres 
nivells de coordinació ciutadana: 

● Les Associacions de Veïns i Veïnes (Del Parc, Diagonal Mar, Front Marítim 
de Barcelona, Gran Via-Perú-Espronceda, Maresme, Paraguay-Perú, 
Poblenou i/o Vila Olímpica); 

● Les Comissions sectorials (Equipaments, Educació, Convivència-Apropem-
nos, Habitatge, Patrimoni, Mobilitat, Sanitat i/o Urbanisme entre altres); 

● Les Coordinadores (d'Entitats, de Comissions de Festes de Carrer, Pacte de 
Glòries, FEM Maig, MartiKoor, etc). 

 
Potenciar i prestigiar els Premis Sant Martí, perquè siguin realment un 
“reconeixement de les tasques d’especial rellevància o interès públic 
desenvolupades, dins o fora de l’àmbit territorial del Districte, a títol individual o 
col·lectiu, per persones, entitats o institucions del Districte de Sant Martí”. Cal 
socialitzar la composició del jurat. 

 

El finançament de les associacions 

El suport a l’associacionisme ha de passar necessàriament per un nou model de 
relació econòmica amb l’Administració que contempli: 

● Revisar i adequar les subvencions, concursos i concertacions al pes 
associatiu i a les necessitats socials del Poblenou. 

● Fer nous convenis amb convocatòries específiques per a contractació 
d’estructura tècnica i recursos humans a les associacions. 

● Revisar i adequar les taxes, impostos i altres despeses dels serveis públics a 
la realitat associativa sense afany de lucre. 

● Prioritzar els convenis plurianuals, concertacions i concursos que tinguin 
present les clàusules amb interès social. 

● Cercar fórmules, conjuntament amb el sector bancari, per establir un nou 
marc de col·laboració per cobrir les despeses d’interessos i altres costos 
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afegits (comissions bancàries) que comporten els retards dels seus 
pagaments per part de l’Administració, interessos de avançament, etc. 

 

Els locals, equipaments i espais per a les associac ions 

El reconeixement del valor afegit que aporten les associacions a la gestió dels 
equipaments i de l’espai públic, ha d’animar la confiança en les entitats culturals 
sense afany de lucre per gestionar el patrimoni públic. 

Davant de la situació de crisi econòmica que ha paralitzat la transformació 
urbanística, deixant solars de propietat municipal buits i sense activitat, es proposa 
que l’Ajuntament cooperi amb entitats socials cedint l’ús de solars de forma 
provisional per tal que aquestes realitzin activitats d’interès social i econòmic. La 
col·laboració ha de permetre que mentre duri la inactivitat, es pugui fer un 
aprofitament socialment rendible dels actius immobiliaris en desús. 

● Realització i divulgació d’un inventari d’espais públics disponibles al Districte 
amb l’objectiu de valorar la possibilitat d’esdevenir d’ús associatiu. 

● Facilitar l’accés de les associacions al parc mobiliari de les administracions 
en règim de lloguer o compra en condicions avantatjoses. 

● Cedir locals municipals buits a les entitats sense ànim de lucre. 

 

 

La participació ciutadana i el teixit associatiu 

El grau de participació dels ciutadans, bé sigui de manera individual o a través de 
les seves organitzacions socials, determina l’altura del llistó democràtic. És tasca 
de l’Administració pública posar a disposició dels ciutadans els instruments i les 
polítiques de proximitat necessàries per facilitar la informació, la consulta i la 
participació. 
 
És signe de bona salut democràtica que els governs locals reconeguin les 
associacions que formen el teixit social i cultural actiu del barri o districte, i 
especialment aquelles que tenen un clar objectiu de fomentar i/o impulsar la 
participació ciutadana i les relacions socials dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Al Poblenou, l’àmbit territorial de la participació no s’ajusta ni es redueix a les 
divisions administratives de barris sinó que tant els instruments de coordinació 
associativa com l’abast de la voluntat participativa depassen aquests límits i 
abasten tot el territori del Poblenou. Aquest és un fet manifestament assumit pels 
seus ciutadans. 
 
L’Administració municipal ha de vetllar per fer possible i real aquesta participació a 
través d’instruments diversos: 
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● Facilitar a les entitats els instruments necessaris i suficients per a una 
participació real en els diferents àmbits de la vida ciutadana com: la 
elaboració del PAM i el PAD; la informació i participació en l’aprovació 
d’instruments urbanístics; la confecció i aprovació del pressupost; la creació 
de taules específiques de participació quan hi hagi interès i voluntat 
específica de participar com, per exemple, la Taula de Mobilitat del 
Poblenou. 

● Realitzar per part de l’Ajuntament consultes vinculants abans de l’execució 
dels plans urbanístics i estratègics de gran abast. 

 

Potenciar l’associacionisme com a agent legitimat i  actiu en les polítiques 
públiques : 

● Racionalitzar els espais de participació municipals reduir el número de 
consells i vetllar establint mecanismes que garanteixin el seu bon 
funcionament. 

● Reconeixement del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona com a eina 
d'autoregulació del sector associatiu i eina de certificació davant les 
relacions entre associacions i administració municipal. 

● Definició de la Declaració d’Entitat d’Interès Ciutadà/Públic. 
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Impulsar l’economia productiva 

 

El Poblenou ha sigut un barri industrial des del seu origen. El districte d’activitats 
22@, que el teixit social del Poblenou defensava, apostava per donar continuïtat a 
l’activitat productiva en convivència amb la població resident, el comerç, els 
equipaments... La complexitat i la diversitat de l’actual teixit urbà és una 
característica rellevant del barri, que demana vetllar permanentment per la bona 
convivència entre els diferents usos. 

Superant la gestió estrictament urbanística, el districte ha de ser un focus de 
promoció econòmica a la ciutat amb l’objectiu d’atraure empreses i llocs de treball, 
sense oblidar la població resident (habitatge) ni el teixit industrial preexistent. 
Aquest objectiu no s’aconseguirà amb la simple oferta de sòl per a activitats, cal 
una estratègia d’inversió pública i de clusterització amb projecció i atractiu 
internacional. Cal en definitiva una política industrial que va més enllà de les 
competències i possibilitats de l’Ajuntament de Barcelona, però que pot reeixir en 
mútua cooperació amb el govern de la Generalitat, amb els sectors empresarials i 
les organitzacions sindicals. Un impuls que té avui el camí obert en diversos 
sectors emergents de l’economia com el de les TIC, les Smart City, les energies 
renovables, el sector alimentari i el dels serveis socials i culturals; però que 
requereix la implicació dels governs de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat 
de Catalunya i dels agents econòmics i socials en el territori. 

Aquest districte d’activitats, és també àrea de coneixement i de transferència de 
coneixement. Per això calen polítiques que vagin més enllà, amb experiències pilot 
per crear empreses superant les polítiques d’emprenedoria i d’inserció laboral. Cal 
connectar la promoció econòmica de l’Ajuntament (Barcelona Activa) amb el teixit 
empresarial real per transferir de manera eficaç el capital humà i el coneixement al 
camp empresarial. 

Cal establir ponts i enllaços entre l’empresa i el món associatiu i cultural del barri 
amb projectes veïnals que fomentin l’accés a les TIC, l’eficiència energètica en el 
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sector domèstic i veïnal... Així mateix, cal fomentar programes de col·laboració de 
l’entorn empresarial amb les escoles de primària, secundaria i formació 
professional del barri. 

Les actuacions urbanístiques al 22@ han de vetllar, a més de per la transformació 
urbana i l’atracció d’activitats, per la permanència d’empreses industrials 
compatibles ja existents al barri, davant la possibilitat d’afectació. Cal protegir les 
petites empreses i tallers de manufactura en diferents sectors per retenir l’activitat i 
els llocs de treball. 
 

El 22@ 

El desenvolupament dels plans del 22@ es troba en aquests moments quasi aturat. 
La crisi, amb la caiguda d’activitat a les empreses, la caiguda també de la demanda 
de sòl terciari i industrial a la ciutat, i la restricció del crèdit ha generat una situació 
d’estancament. Alguns plans urbanístics aprovats abans de la crisi es troben ara 
aturats. És en aquest context que cal reactivar la zona impulsant des de 
l’Ajuntament el pol central del districte econòmic, entorn de l’eix Pere IV i el Parc 
del Centre. El desenvolupament dels equipaments públics de Can Ricart, Oliva 
Artés, La Escocesa i Ca l’Alier són una oportunitat per reinjectar dinamisme. Al 
mateix temps la urbanització de Pere IV és indispensable per recuperar aquest 
carrer per a l’activitat comercial. 

El patrimoni tant històric com humà de Poblenou és un actiu que pot constituir una 
oportunitat per a crear noves activitats culturals i educatives, que posin en valor els 
actius culturals del barri, entre ells el patrimoni industrial, i el patrimoni associatiu i 
humà. 

 

El comerç de proximitat 

El comerç, l’altre motor econòmic del Poblenou, necessita un impuls que només pot 
venir a partir de la cooperació de les entitats de comerciants, amb projectes de 
desenvolupament, en els quals hi ha de participar l’Administració municipal. El 
comerç del barri ha de reinventar els seus valors de proximitat, de qualitat i 
veïnatge per rellançar-se, sobretot a les àrees comercials més importants com la 
Rambla, Marià Aguiló, Mercat de la Unió-casc antic, Pere IV, Pujades..., així com 
les àrees comercials de Triangle Diagonal Mar, Triangle Vila Olímpica – Icària, 
Mercat de barri Bogatell- Presó – Trueta. 

Com a mesura de suport, també, restablir la il·luminació exterior del Mercat del 
Poblenou. 
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Construint l’hàbitat 

 

L’acció urbanística que ha reinventat el Poblenou en el darrer decenni i mig ha 
generat alguns desequilibris que ara cal corregir. Tot i que l’obertura de carrers, la 
construcció d’equipaments i d’espais verds han modernitzat i han obert la malla 
urbana a la ciutat, guanyant qualitat, també s’han produït desequilibris, 
principalment relacionats amb l’encaix i el diàleg entre els nous i els vells teixits 
urbans. 

Altres desacords tenen a veure amb mancances, sobretot per una resposta 
insuficient o amb retard a les demandes generades per la pròpia transformació, la 
densificació, la complexitat social i el canvi del model productiu en el districte 
econòmic. Les mancances tenen a veure amb: l’oferta insuficient d’habitatge 
assequible; una planificació de la mobilitat no prou resolta; una oferta escolar 
pública per darrere de la demanda real, i encara insuficient en el segment d’escola 
infantil, escola d’adults, escola de música; insuficiència d’equipaments esportius, 
culturals i d’atenció a les persones, avui saturats o bé descompensats en el territori. 

La crisi econòmica, agreujada per la paralització del sector de la construcció i la 
caiguda de la inversió de les Administracions públiques, representa un especial 
handicap per al Poblenou que es troba a mig construir. L’èxit de la transformació 
urbana depèn de les possibilitats de completar les fases del planejament encara 
pendents de desenvolupar, i sobretot depèn de poder completar aquells 
equipaments i infraestructures socials necessàries per harmonitzar i cohesionar el 
territori. 
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L’urbanisme 

Al districte 22@ hi ha desequilibris urbanístics que són fruit d’un planejament 
excessivament llastrat per l’interès privat en els anys de bombolla immobiliària, que 
ara cal corregir. El creixement s’ha registrat de manera desigual, i amb diferents 
velocitats entre allò públic i allò privat. El desequilibri es manifesta de forma 
localitzada en algunes zones de nova promoció que no acaben de trobar un òptim 
encaix en el gran teixit urbà. La manca de comerç de proximitat i petites activitats 
de cara al carrer, així com determinats buits d’habitatge, dificulten que l’espai públic 
tingui vitalitat al llarg de tot el dia, generant intersticis socials. 

El carrer Pere IV, un dels principals eixos cívics del Poblenou, ha quedat oblidat en 
la renovació, i corre el risc de perdre el seu caràcter de referent històric i amb gran 
potencial si no s’aborda la seva recuperació des d’un pla específic que preservi els 
seus valors i desenvolupi tot el seu potencial cívic i comercial. 

Els grans equipaments i referents del patrimoni industrial: Can Ricart, Oliva Artés, 
Ca l’Alier i La Escocesa es troben en aquests moments en via morta i en una 
situació de risc, tot i la seva protecció patrimonial. 

El Parc del Centre necessita redefinir la seva relació amb el barri per escapar-se de 
l’aïllament i la infrautilització actual. 

La zona de les Glòries encara no ha trobat els acords necessaris per iniciar la seva 
remodelació definitiva. 

Queda per completar la urbanització del litoral en el tram comprès entre la Mar 
Bella i el Fòrum. 

Pel que fa al centre històric, la modificació del PGM per a la protecció del casc antic 
del Poblenou, aprovada l’octubre de 2009, no ha aconseguit encara revitalitzar 
l’activitat comercial i rehabilitar el parc d’habitatges més envellit, així com tampoc 
ordenar els elements mobiliaris urbans i endreçar les façanes. No n’hi ha prou, 
doncs, amb l’ordenament urbanístic i cal adoptar mesures complementaries com un 
pla d’ajudes a la rehabilitació d’edificis, mesures de rellançament del petit comerç i 
de l’activitat cultural, etc. Queda com a assignatura pendent la protecció del centre 
històric del Barri de la Plata i de Pere IV-Trullàs, així com també la urbanització del 
carrer Joncar. 

 

L’habitatge 

La problemàtica de l’habitatge mostra diferents cares. Encara persisteix i 
s’aprofundeix la dificultat d’accés a l’habitatge per part de joves que per les seves 
escasses i discontínues rendes del treball no tenen accés a crèdit per plantejar-se 
l’adquisició d’un habitatge de protecció oficial. La dificultat també per arribar a 
pagar un lloguer està fent cada cop més habitual el lloguer d’habitacions o el 
lloguer compartit entre diversos joves. Consideració a part mereix els casos també 
en augment de famílies que perden l’habitatge davant la impossibilitat de fer front a 
la hipoteca, acabant desnonats de casa seva. 
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La previsió d’una dotació màxima de 4.000 d’habitatges de protecció social al 22@ 
va generar un bona expectativa a la ciutat i al Poblenou, donada la dificultat d’accés 
a l’habitatge sobretot per part dels joves. En aquests moments, no només s’ha 
posat a disposició una part petita i insuficient d’aquest parc potencial (25%) sinó 
que a més, aquest ha esdevingut igualment inassequible, donat l’elevat preu i les 
restriccions del crèdit hipotecari. Cal doncs: 

● Accelerar d’una banda la construcció d’habitatges socials al 22@. 
● Cal censar els habitatges buits al barri i activar polítiques per a la seva 

posada al mercat. 
● Donar facilitats a la rehabilitació d’habitatges vells, sobretot al centre històric 

del Poblenou. 
● Perseguir el lloguer d’habitatges amb finalitat hotelera. 
● Crear l’oficina antimòbing 

 

El patrimoni històric i industrial 

El conjunt dels elements del patrimoni industrial del Poblenou constitueix en sí 
mateix un valor essencial per al barri i per a la ciutat. La posada en valor d’edificis 
fabrils i altres elements constituents del llegat industrial és estratègica per a una 
transformació equilibrada i amb sentit. Al mateix temps la rehabilitació i reutilització 
d’aquestes fàbriques en desús és avui del tot imprescindible per impulsar, 
revitalitzar i enriquir l’espai urbà, ara que s’ha esvaït el frenesí immobiliari d’anys 
passats, ralentint la transformació urbana i econòmica de tot el sector de llevant 
entre les Glòries i el Besòs. 

Com a acció complementària a la preservació del patrimoni industrial del Poblenou 
aprovada per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2006, es proposen algunes accions 
encaminades a facilitar la preservació del llegat cultural i humà en 
complementarietat amb el Catàleg del patrimoni de la ciutat: 

● Protocol d'actuació davant la transformació d'espais, de manera que abans de 
la transformació es pugui recollir elements que permetin una reconstrucció 
històrica i humana posterior. Un exemple és preservar l'arxiu de fitxes dels 
treballadors d'una empresa desapareguda, catalogació de la seva maquinària 
(fotografia i descripció), descripció de l'activitat prèvia de l'espai, etc. 

● Actuació proactiva davant el patrimoni, amb la finalitat de recollir el seu 
testimoniatge abans que desaparegui. 

● Preservació de la memòria històrica i de les vivències de les persones, 
mitjançant la creació d'un arxiu visual i temporal sobre la memòria fabril, allò 
quotidià de la vida en el passat del Poblenou, etc. 
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El elements estratègics del Patrimoni Industrial de l Poblenou 

Can Ricart. L’abandó el mes de desembre de 2011 de l’obra de la Casa de les 
Llengües al recinte de Can Ricart, conseqüència de la dissolució del consorci de La 
Casa de les Llengües, suposa una greu involució en la recuperació del patrimoni 
del Poblenou. La paralització de les obres, sense executar les intervencions 
mínimes que garanteixin l’estabilitat i conservació dels edificis, posa en greu risc el 
conjunt patrimonial de Can Ricart. Cal reprendre aquesta obra sense demora per 
evitar mals majors. S’ha de reconduir el projecte avui extint de la Casa de les 
Llengües cap a una nova proposta d’equipament cultural de primer ordre per a la 
ciutat, que permeti reprendre la rehabilitació integral de Can Ricart. 

Oliva Artés. Estan en marxa les obres de la primera fase de consolidació dels 
edificis dels antics tallers de metal·lúrgia al carrer Pere IV per al projecte de Museu 
de la Ciutat Contemporània del Muhba. Cal redactar abans que acabi el mandat el 
projecte de la segona fase per evitar que l’obra quedi a mig fer. L’equipament 
previst a Oliva Artés té un interès estratègic per donar sentit a tot el patrimoni de la 
ciutat industrial representat físicament per l’ampli repertori fabril del barri. El centre 
interpretatiu de la Ciutat Industrial que hi ha projectat l’ICUB és la pedra angular 
que explica la Barcelona i la Catalunya dels dos darrers segles i, per descomptat, 
un element revulsiu de primer ordre per a la reinvenció de la ciutat. La posició de 
les naus Oliva Artés, al Parc del Centre, amb alineació al carrer de Pere IV, esdevé 
en aquests moments clau de volta per resoldre i donar consistència urbana i cívica 
al nou pol de centralitat de l’Eix Pere IV. 

La Flor de Maig. L’Antiga seu de la cooperativa obrera del mateix nom ha acollit fins 
a dia d’avui entitats i grups del barri que no disposen d’espais propis. L’edifici del 
passatge Bori és un equipament municipal des dels anys 70 quan la iniciativa 
veïnal va recuperar la memòria històrica de la vella entitat obrera amb seu al 
Poblenou. Per la seva importància històrica i patrimonial cal traçar un pla per 
recuperar l’immoble, avui de propietat privada, i posar-lo en valor al servei del barri. 

L’Eix patrimonial Pere IV. Cal no perdre de vista que els edificis patrimonials de l’eix 
Pere IV juguen un paper cabdal per a la recuperació i revitalització d’aquesta 
important via destinada a jugar com a eix central amb un rol cívic i comercial de 
l’expansió de la malla urbana del Poblenou. El que en podríem anomenar 
l’eixample central del Poblenou. És important cercar propostes culturals viables per 
a La Escocesa i per a les naus de Ca l’Alier. Juntament amb Oliva Artés, Can Ricart 
i la Pau i Justícia (Sala Beckett) esdevindran els motors de la transformació urbana 
de l’eix Pere IV. 

 

Previsió d’actuacions pendents en matèria d’Urbanis me i patrimoni 
cultural  

● Treure de servei la subestació transformadora de Sant Joan de Malta. Fer 
una plaça en el solar que ocupa actualment. 

● Redacció segona fase projecte Oliva Artés. 
● Completar la primera fase de consolidació dels edificis del projecte abans 

Casa de les Llengües a Can Ricart. 
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● Redacció i execució del pla urbanístic de l’eix Pere IV. Fer estudis 
corresponents als nuclis antics de Trullàs i Barri de la Plata. 

● Projecte de rehabilitació de les naus municipals del recinte La Escocesa 
(tallers artistes). 

● Pla de revitalització del centre històric del Poblenou. 
● Urbanització del tram de la rambla del Poblenou comprès entre Taulat i 

passeig Calvell. 
● Remodelació integral de l’Avinguda Icària. 
● Execució de l’enderrocament del vial de les Glòries i iniciar la remodelació 

de la plaça. 
● Urbanització dels carrers Veneçuela - Josep Pla - Bolívia - Puigcerdà – 

Treball. 
 

La mobilitat 

La Comissió de Mobilitat del Poblenou va cooperar durant l’anterior mandat amb el 
departament de mobilitat per a la ordenació de l’aparcament de superfície a l’àrea 
del Poblenou. També la Comissió de Mobilitat va demanar la creació d’una Taula 
de Mobilitat del Poblenou com a instrument de participació ciutadana en temes de 
mobilitat. El plenari municipal del passat mes de gener va aprovar la constitució de 
la Taula de Mobilitat del Poblenou a proposició del grup de ICV-EUiA. Cal, doncs, 
que es formalitzi sense més demora la Taula de Mobilitat. 

Amb relació a les places públiques d’aparcament, és imperatiu que s’executi ja el 
pàrquing públic del carrer Llacuna (Pla de l’Eix Llacuna de la MPGM22@) que 
acumula ja molt retard sobre el calendari previst. 

Un dels principals projectes de millora inclou la L4 del Metro. Executar sense més 
demora la reforma de les estacions de la L4 de Poblenou, Llacuna, Bogatell i Vila 
Olímpica. La reforma inclou els ascensors d’accés i la construcció del segon 
vestíbul. 

Continua sent de màxima prioritat la unió del Tramvia del Besòs amb el del 
Llobregat per la Diagonal. No només per la viabilitat econòmica de les citades línies 
de tramvia que a hores d’ara travessen dificultats econòmiques, que s’han traduït 
en expedients de regulació d’ocupació i disminució de les freqüències, sinó perquè 
el trajecte del tramvia per la Diagonal és un recorregut important per als barris al 
nord-est de les Glòries, que substituiria la línia 7 del bus. Cal prolongar també el 
Trambesòs, més enllà de l’estació del Nord fins a Colom. 

Cal completar la xarxa de carrils bici del Poblenou. Hi ha alguns carrils que no 
tenen continuïtat o presenten ambigüitats de recorregut, per exemple carrers 
Pujades, Pallars, Àlaba... Convindria ressituar les estacions del Bicing en aquells 
carrers que estan dotats de carril bici. 

Pel que fa a l’aparcament, durant els primers mesos de l’actual mandat municipal 
es van anul·lar algunes prohibicions d’aparcament de motos sobre la vorera. A la 
pràctica s’ha demostrat que això no era necessari i cal tornar a activar la prohibició 
d’aparcament de motos a la vorera. 
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Cal fer també algunes operacions puntuals de millora de la senyalització, sobretot 
semafòrica en els següents punts: Veneçuela - Prim; Pallars - Rambla Diagonal – 
Castella - Camí antic de València. 

S'han de trobar fórmules de convivència amable entre els vianants i els ciclistes, en 
els espais que ja existeixen com la Rambla. 

Donar continuïtat al projecte de Camins Escolars, especialment en aquelles escoles 
(com les de l’eix Perú) que encara no han participat del projecte i no compten ni tan 
sols amb la senyalització. Dedicació de part d’un tècnic de barri a aquests 
assumptes, tal com s’està fent a altres districtes. 

 

Previsió d’accions pendents en mobilitat  

● Convocar la Mesa de Mobilitat del Poblenou. 
● Territorialitzar el nou Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat, 2012 – 2018, per 

tal d’evitar un document únicament estratègic i assolir actuacions concretes 
a nivell de districte i de barris. 

Aparcaments 

● Construcció de l’aparcament projectat al carrer Llacuna. 
● Retorn del pagament de l’àrea verda, per tal de finançar parcialment modes 

de mobilitat sostenible (transport públic, bicing...). 

Via pública 

● Condicionament dels accessos a les voreres que encara falten en molts dels 
carrers del Poblenou. 

● Disposició de bancs per a la gent gran a l’entorn dels carrers Bolívia i Tànger 
(zona Glòries). 

● Eliminació de l’aparcament de motos a les voreres (habilitació de les places 
necessàries en calçada). Mentre es permeti l’aparcament a voreres, cal 
eliminar la circulació de les motos sobre les voreres, aplicant les sancions 
previstes a tal efecte. 

 
Metro 
● Construcció dels nous accessos a les estacions de Metro amb ascensors a 

les parades de Poblenou, Llacuna, Bogatell, Vila Olímpica (donant 
compliment a la normativa d’accessibilitat). 

● Habilitació de segon vestíbul en les 4 estacions citades per possibilitar 
l’evacuació en cas necessari (donant compliment a la normativa de 
seguretat). 

● Millora de la freqüència del servei de l’L4. 
● Millora de la intermodalitat de l’L4 (avui dia molt insuficient), fent servir el 

túnel destinat a aquesta línia (ja construït) entre La Pau i Sagrera Meridiana, 
on l’L4 es podria connectar amb l’L1, l’L5 i la xarxa de rodalies Renfe. 
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Tramvia 

● Interconnexió de les línies de tramvies de Diagonal - Glòries a Francesc 
Macià. 

● Interconnexió del Trambesòs amb l’Estació del Nord i Arc de Triomf, fins a 
arribar a Colom. 

● Millora de les freqüències del Trambesòs. 

Autobús 

● Augment de les freqüències en la major part de les línies del Poblenou, que 
avui dia tenen un servei insuficient tant en dies feiners com dissabtes i 
festius. 

● Reformulació de la distribució de les línies arribant a zones actualment 
desateses i connectant millor el barri amb barris veïns com el Clot, on es 
troba la seu del Districte. 

Bicicleta 

● Adequació de la xarxa de carril bici en les connexions següents: 
● Pujades – Ramon Turró 
● Via Icària 
● Bac de Roda entre Perú i Gran Via  
● Bac de Roda entre el carrer Llull i la platja 
● Rotonda Marina – Almogàvers (millora de la seguretat) 
● Glòries (solucions provisionals per a la bici mentre durin les obres)

  
● Tornar a finançar parcialment el servei de Bicing amb la recaptació 

del vehicle privat (àrea verda, zona blava), per tal de reduir el preu 
final que paga l’usuari 

● Compliment dels requeriments del Decret 344/2006, d’estudis d’avaluació de 
la mobilitat generada, i del Pla Especial d’Infraestructures del Poblenou, en 
relació a la reserva d’aparcament per a bicicletes fora de la via pública 
(especialment en el cas dels equipaments públics i dels habitatges 
promoguts en sòl públic). 

● Reforç de la senyalització en aquelles cruïlles no semaforitzades on els 
vehicles han de tenir en compte que les bicicletes circulen en tots dos sentits 
(mentre els vehicles motoritzats només ho fan en un). Per exemple: cruïlla 
dels carrers Àlaba i Sancho de Àvila. 

● Adaptació de la senyalització a la realitat de l’ús dels vials: despintar el carril 
bici del C/ Àvila en el tram aïllat entre Doctor Trueta i Av. Icària. 



 
26

 

 

 

1. Eix Pere IV-Parc del Centre : Fixar com a nou pol d’estratègia urbanística 
l’eixample central entorn de l’eix Pere IV-Parc Central-Can Ricart. Cal 
convertir aquesta nova centralitat definida per l’encreuament de la Diagonal 
amb Pere IV en un pol generador de dinàmiques de cohesió urbana i 
cultural, recosint els diversos teixits urbans entorn del Parc del Centre del 
Poblenou. Les possibles intervencions han de contemplar la traça preferent 
de Pere IV, desenvolupar els equipaments culturals i projectar activitat 
econòmica, fonamentalment productiva. Convertir l’eix cultura Pere IV en un 
pol dinàmic de la ciutat. 

 
2. La Rambla : Completar la urbanització del principal eix cívic del Poblenou en 

el tram que va des de Taulat fins a Calvell, homologant el tram més baix a la 
resta del passeig al seu pas pel casc antic del Taulat. 

 
3. Pla d’atenció a les persones . Creació d’un programa permanent d’atenció 

a les persones al Poblenou. Projecte dotat d’una assignació pressupostària 
per un període equivalent al mandat municipal que permeti plantejar accions 
d’atenció a les persones que es troben en dificultats econòmiques, persones 
nouvingudes amb risc de marginació, amb desintegració social i cultural... 
col·laborant amb les entitats i la xarxa social del barri (Apropem-nos). 
Coordinar totes les iniciatives de treball per a la cohesió social i contra 
l’exclusió, promovent accions conjuntes entre els serveis públics de les 
Administracions i les iniciatives associatives locals. 
 

4. Pla integral de Cultura . Una estratègia cultural per dotar l’àrea de 
transformació urbana del Poblenou amb programes adreçats a la ciutadania 
per fomentar la implicació i la iniciativa, amb propostes culturals que relliguin 
art i creació amb pensament, educació, política i societat. Es tracta de 
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promoure una estratègia conjunta entre les entitats veïnals i l’ICUB, que 
promogui el sentiment de pertinença de barri, de ciutat i de país, i proposi un 
diàleg i un debat sobre la mateixa realitat d’un territori en construcció. 
Redacció d’un document que contempli el conjunt d’actuacions en el camp 
de la cultura amb l’horitzó del 2020. 

 
5. Repensar l’energia : Un programa d’eficiència i estalvi energètic, i de 

promoció de les energies renovables i l’autogeneració, adreçat als sectors 
domèstic, comercial i terciari del Poblenou. L’objectiu és fer passos en la 
cultura de la sostenibilitat energètica i  posar les bases per a una actuació 
real en la modernització i la rehabilitació energètica d’edificis. Fer un estudi 
per a la implantació i comercialització de generadors fotovoltaics a les 
finques veïnals. 

 
6. Habitatge assequible . Revisar les previsions de disponibilitat de sòls de 

cessió per a habitatge de protecció. Elaboració d’un projecte per posar al 
mercat el parc d’habitatge desocupat del Poblenou, amb facilitats per a la 
rehabilitació, sobretot al centre històric. Inventariar l’habitatge desocupat de 
llarga durada. Elaborar un programa de posada al mercat dels habitatges 
buits, adequant l’ajut municipal i de la Generalitat a la problemàtica 
específica dels sectors. Pla per normalitzar la situació dels habitatges (lofts) 
en infracció urbanística. 

 
7. Poliesportiu Camí Antic de València . Construir un complex esportiu i 

cultural al solar de titularitat municipal del camí Antic de València per a 
substituir l’actual instal·lació de Can Felipa. Alliberar d’aquesta manera el 
Centre Cívic dels usos esportius, que avui han quedat ja insuficients, cosa 
que permetria guanyar espai a l’edifici Can felipa, enderrocar la piscina i 
guanyar espai a la plaça de Can Felipa. 

 
8. Actuació proactiva per a la protecció del patrimoni  cultural , associatiu i 

urbà del Poblenou pel manteniment del patrimoni cultural, associatiu i urbà. 
Actuar prioritàriament a: Can Ricart, Oliva Artés, Ateneu Flor de Maig, Alier, 
Escocesa. 

 
9. Pla de Suport de l’Associacionisme , com a eina de definició i de suport a 

la tasca associativa al barri en els anys vinents amb la implicació dels agents 
polítics i les associacions del districte. El reconeixement institucional a la 
tasca feta per les entitats socials a través de la participació voluntària de les 
persones associades, exigeix a l’administració pública posar a disposició els 
mitjans públics tant de finançament com d’equipaments. 

 
10. Més participació real i efectiva  entre l’Ajuntament i els diferents agents 

socials. Racionalitzar els espais de participació municipal i reduir el número 
de consells, vetllant perquè es garanteixi el seu bon funcionament i el retorn 
dels resultats i conclusions. 
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