
Propostes al PAD de la Barceloneta
Habitatge i accessibilitat:
Les propostes adjuntes obeeixen a dues lògiques, d’una
banda la de frenar l’expulsió de veïns i veïnes actuals
del barri en favor d’una ocupació turística ocasional
dels pisos i la de fer accessible l’habitatge per aquelles
persones amb problemes de mobilitat.
* Fer un cens actualitzat de les persones grans amb
problemes de mobilitat que viuen en pisos sense
ascensors.
* Posar terminis a les obres pendents: antiga caserna
Passeig/Maquinista, antiga AAVV (c/Ginebra).
En totes aquestes intervencions dedicar el 100% a quota
de barri, es a dir donar prioritat a persones que duguin
com a mínim cinc anys censades a la Barceloneta.
Establir prioritats per a les persones que viuen en pisos
sense ascensors i tenen problemes de mobilitat.
* En totes les intervencions detallades al punt 2
mantenir el 100% d’habitatge de lloguer social  (que
ningú hago de pagar més del 20% de la renta en cas de
que cobri menys del ingressos mínims, i un 30% en la
resta de casos) excepte quan es tracti de recol•locació
de persones que originalment eren propietàries.
* Fer un cens de pisos turístics i establir una moratòria
en la concessió de llicències (si es que en tenen!).
* Obligar les agencies que lloguen pisos turístics a
dedicar un 100% d’aquests a promoure lloguer en les
mateixes condicions que al punt 3 amb prioritat per a
les persones censades a La Barceloneta.
* Obligar les agencies que lloguen pisos turístics a fer-
se càrrec dels possibles desperfectes que es donin a les
escales i declarar-les responsables civils subsidiàries
quan el comportament dels llogaters pugui donar lloc a
queixes del veïnat que derivin en multes.
* Perseguir i prohibir els pisos turístics.
* Cap concessió més de llicències per a construir i/o
obrir hotels.
* Demanar al Ministeri de Treball que cedeixi l’edifici
del Passeig Nacional de la seva propietat per a fer pisos
tutelats per a persones grans del barri.
*  Moratòria en la concessió de llicències per a oficines
de promotores, immobiliàries, constructores o agencies.
* Donar els ajuts necessaris per la instal•lació
d’ascensors on CAPIGUIN i no suposi que cap veí hagi
de marxar del barri.

Cohesió social:
* Crear un Casal autogestionat.
*  Replantejar les necessitats d’equipaments al Barri a
través d’un ampli procés participatiu, que aquestos
siguin públics, gratuïts i de gestió directa.
*  Donar suport a la proposta de diverses entitats del
barri de treballar col•lectivament a través d’unes
jornades l’anàlisi de mesures alternatives al conegut
com el «pla dels ascensors».
* Promoure la memòria històrica al barri: Monument
a les víctimes dels bombardejos, rebatejar la Plç de la
Font com a Plaça de l’Esmolet de la Barceloneta. Donar
suport a totes les iniciatives que surtin del barri
vinculades a la recuperació de la memòria històrica
(ja que ja hi ha tres grups que treballen aquest tema,
ser-hi més sensibles a les seves propostes).
*  Fer un cens dels espais desocupats i degradats del
barri que poden ser objecte de conflictes.
* Cedir un local insonoritzat  per que els cantaires i les
bandes de batucades del barri assaguin.
*  Que tots els clubs del barri siguin gratuïts per la
gent del barri i que l’Ajuntament els hi doni la
subvenció pertinent per evitar que això suposi perdudes
econòmiques.
*  Aturar les obres del Hotel Vela, que la Autoritat
Portuària de Barcelona cedeixi el terreny a
l’Ajuntament per fer una residència pública de gent
gran, destinada a la gent de la Barceloneta.
* Habilitar aules d’estudi, a la antiga escola d’adults,
al Centre Cívic...per a que els joves puguin estudiar.
* Posar un dispensari de receptes dintre del barri.

Medi ambient
* No concedir cap més llicencia a la concessió
d’antenes de telefonia mòbil i estudiar l’impacta de
les existents sobre la salut i el seu ajust a la normativa
europea.
* Canviar els contenidors.
* Fer un estudi de la recollida de la brossa per que els
olors i els sorolls de BCNeta no molestin als veïns

Ocupació
 * Establir un pla d’usos consensuat que no permeti
l’especialització monogràfica en establiments turístics
i que mantingui una varietat de comerços.
 * Potenciar i subvencionar els oficis tradicionals.
 * Potenciar el comerç de barri.
*No permetre que l’economia del barri s’especialitzi
en el tercer sector(turisme) i sí potenciar la creació de
ocupació oficis que reforcin les xarxes socials i que
siguin sostenibles

Transport públic i mobilitat
*Habilitar una rotonda al mig del passeig per
facilitar el canvi de sentit.
* Instal•lació de una marquesina a la parada de
bus del c/almirall cervera.
* Desplaçament de la parada Passeig Marítim-
Almirall Cervera més cap a l’interior del barri.
* Estudiar la possibilitat de que un dels busos que
va al Passeig Marítim ampliï el seu recorregut per
Pg Joan de Borbó per facilitar el desplaçament
fins al Hospital del Mar pels veïns amb problemes
de mobilitat.



La Barceloneta, aparentment compta amb una discreta
quantitat d’espais públic en la seva perifèria no obstant
en realitat és un espai que es d’us intensiu pel conjunt
de la Ciutat, això hauria de dur a preservar els espais
que representen pulmons interns del barri com espais
100% públics que puguin complir una funció de
promoció de la socialització d’infants i persones adultes
i contribueixin d’aquesta manera a incrementar la
cohesió social al barri.
* Declarar els barris de Ciutat Vella com a zones
preferents de tempteig i retracta per part de
l’Ajuntament. L´informació dels casos en que s´
accepta o rebutja ha de ser pública, a una web de fàcil
accés o amb qualsevol altre mecanisme. En els casos
en que s’accepti i no hi hagi gent habitant l’edifici,
discutir l’ús del mateix amb els veïns i veïnes del barri.
* Reconvertir l’actual oficina d’habitatge en una oficina
adreçada a recollir denuncies relatives a mobbing i a
acompanyar i assessorar a les persones que puguin estar
afectades. Am b la supervisió i col•laboració del grups,
veïns i entitats del barri.
* Donar inici a un procés de diagnòstic comunitari que
permeti analitzar les necessitats del barri de forma
col•lectiva. Desprès i amb l’informació que es reculli,
complir el compromís de l’anterior regidor i donar inici
a un procés que permeti la integració de la Barceloneta
al Pla de Barris.
* Establir una moratòria en la concessió de llicencies
de bars i restaurants i altres establiments orientats al
turisme.
* No concedir cap llicència per a terrasses a l’espai
públic, de forma especial a la Repla. No concedir cap
llicència d’ampliació de les terrasses actualment
existents, per tal d’evitar que es privatitzi l’espai públic
i que es reprodueixin problemes com els que hi ha
actualment a la Rambla del Raval.
* Millorar la il•luminació a les zones del Parc de la
Catalana més freqüentades a la nit, com el pipi-can.
* Crear una comissió mixta de Parcs i Jardins amb
entitats i persones usuàries del pipi-can per tal d’anar
fent seguiment de la neteja i manteniment del Parc de
la Catalana.

*  Obrir la casa rehabilitada del Parc de la Catalana
com a hotel d’entitats del barri abans que continuí la
seva degradació.
* Posar una font i lavabos públics al parc de la catalana
de gas. Recuperar els espais previstos al PERI,
Cooperativa Segle XX, antiga Associació de Veïns del
Carrer Marqués de la Quadra i fer-ho a preu taxat si ha
canviat la propietat dels mateixos.
* Recuperar per part de l’Ajuntament la gestió de l’espai
públic de la globalitat del barri, atenent a les necessitats
dels barris.
* Humanització de les places públiques: arreglar la font
de la plaça St. Miquel, posar els bans necessaris per la
gent.
* Posar lavabos públics i una font a la plaça Hilari
Salvador per solucionar els actuals conflictes.
* Revisar la pavimentació dels carrers.
* No haver de notificar o demanar permís per realitzar
cap mena d’acte o activitat per part dels veïns, només
disposar d’un calendari per evitar que es trapitjen les
activitats.
*  Fer una pista poliesportiva, pública i gratuïta al parc
de la Catalana de gas i a la plaça de la Repla.

* Reforçar la il•luminació del passadís central del Parc
de la Catalana que enllaça l’Hospital amb el barri ja
que es tracta d’una zona molt freqüentada i mal
il•luminada.
*  Promoure un concurs d’idees per a resoldre el triangle
del Parc de la Catalana que queda entre la casa
modernista del gas, d’institut i el propi parc ja que es
tracta d’un espai mort on s’acumulen porqueries i
genera un amagatall.
*  Garantir que els espais esportius de les escoles
s’obren en els horaris no escolars per ser utilitzats pel
veïnat sense haver de pagar lloguer.

Seguretat
«Disposar d’equips multidisciplinaris on primin els
aspectes i tasques socioeducatives i pedagògiques.
Priorització i primacia dels enfocaments socials i del
desenvolupament comunitari davant nous i vells
fenòmens urbans. Nous enfocaments socials que
superin la limitació «la gestió de l’ordre públic» i de
l’exclusió/reclusió de la pobresa. Formació continuada
des d’aquesta perspectiva als agents de la Guardia
Urbana.
Els índex de criminalitat de Barcelona concentren en
més d’un 80% delictes vinculats als furts i el món de
les drogodependències. Totes dues realitats es vinculen
directament a la lluita per l’eradicació de la pobresa i a
la salut comunitària, més que a perspectives únicament
policials condemnades al fracàs i a la cronificació de
les desigualtats. Les noves realitats de la concepció de
la seguretat integral en un sentit de desenvolupament
humà, afecten molt més a noves realitats de
delinqüència transnacional (màfies, tràfic de drogues i
persones, corrupció financera) i a noves formes de
pressió contra la ciutadania (mobbing, economia
submergida i formes de treball esclau) i de discriminació
(racisme, homofòbia, violència masclista). Els canvis
en les pautes socials requereixen d’un permanent esforç
de formació i aproximació a noves realitats emergents.»

Urbanisme i espai públic

General
Anul•lació del «pla dels ascensors» i creació d’un procés
participatiu posant-hi les bases de nou i amb la seguretat
de que cap veí (propietari o llogater) haurà de marxar
del barri i que el barri serà protegit del mercat
immobiliari.


