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AUDIÈNCIA PÚBLICA
El passat dimarts 15 de març , la Unió va exposar a l’Audiència Pública el següent escrit:
Avui li voldríem plantejar tres qüestions importants que porten massa temps sense resoldre.
Actualment, al barri del Poble Sec hi ha hagut un augment de robatoris i furts, la nit continua exactament igual,
augmenta de venda de llaunes en el carrer Nou de la Rambla, augmenten els tacs (pintades en persianes i portes),
augmenten les defecacions de gossos... En definitiva, la cosa no només no millora, sinó que empitjora.
També s’ha detectat una manca total de Guàrdia Urbana, tant en els requeriments de veïns, com en la seva
presencia en el barri. No obstant, si que hi ha hagut un augment de controls d’alcoholèmia, cosa que creiem que
està bé, però pensem que seria més necessari que aquest esforç es dediqués a una major presència de la mateixa
en els carrers del Poble Sec.
L’agent ha de ser considerat com una eina de confiança i seguretat pel ciutadà. Per tant, reclamem, en primer lloc,
un augment de la policia de proximitat de manera efectiva ja que ara és totalment ineficaç i merament testimonial,
i en segon lloc, voldríem saber quines han estat les mesures concretes que s’han pres per evitar aquest augment de
robatoris.
D’altra banda en el barri del Poble Sec una de les epidèmies més grans que tenim són els cotxes d’autoescola. Hem
detectat més de 40 autoescoles diferents que venen a fer pràctiques al barri. Això provoca a banda d’un caos de
mobilitat, un perill pels veïns i veïnes ja que aquest volum de tràfic, dins del Poble Sec fa que el número de possibles
atropellaments creixi potencialment. Voldríem saber si el Districte en tomaria aquest tema, elevant la seva veu a
qui correspongui.
Finalment dues qüestions d’urbanisme:
Per un costat demanem, un cop més, que es posi en marxa la segona fase de la Reforma del Paral·lel.
I finalment voldríem saber si el Districte té previst, en un breu termini de temps, enllestir l’arranjament del
carrer Piquer, que actualment està molt deteriorat. Així mateix, al Passeig de Montjuïc, Vilà i Vilà i Carrer
Carrera, segueix, en ple segle XXI, havent-hi pals de cablejat aeri. Demanem que el districte faci retirar d’una
vegada aquest tipus de cablejat dels nostres carrers.

PLA D’USOS DEL POBLE SEC
Per fi s’ha convocat el Grup Impulsor del Pla d’Usos pel dia 4 d’abril. Tot sembla que en els propers mesos el Districte
té la intenció de tancar el tema.

LA UNIÓ HA PRESENTAT PROPOSTES PEL PAD I PAM
PLA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
EIX SOCIAL

1) Crear en els Districtes, una oficina
d’assessorament de Desnonaments.
2) Cedir o llogar a baix preu, sòl, locals, etc. per a
persones amb dificultats d’inclusió social.
3) Complir amb la Llei LISMI, que reserva un 2% de
llocs de treball de l’administració per a persones amb
1) Cedir o llogar a baix preu, sòl, locals, etc. per a persones
dificultats d’inserció social.
amb dificultats d’inclusió social.
4) Elaborar un programa de necessitats per a
2) Complir amb la Llei LISMI, que reserva un 2% de llocs de
persones amb exclusió social amb l’objectiu de crear
treball de l’administració per a persones amb dificultats
un mapa de necessitats i posteriorment construir els
d’inserció social.
equipaments necessaris (per tant, és necessària una
3) Incentivar i donar feina als Centres Especials de Treball.
reserva de tresoreria per portar-los a terme).
5) Exempció d’impostos municipals relatius als
Equipaments per a aquelles entitats de caire social
que els realitzin.
6) Aconseguir que el Palau de la Premsa esdevingui
un equipament per a gent gran.

SEGURETAT

1) Desplegament efectiu de la Policia Comunitària.
2) Fer una campanya i les accions pertinents per
evitar la defecació d’animals a la via pública.
3) Fer i realitzar un pla de control de plagues al Parc
de la Primavera i al Mirador del Poble Sec
4) Assegurar-se del control de terrasses de bars per
part d’inspecció i de la Guàrdia Urbana.
5) Crear un model de pacificació de les zones
conflictives (Plaça de les 3 xemeneies, Vilà i Vilà, Nou
de la Rambla, Parc de la Primavera, Blai).

1) Desplegament efectiu de la Policia Comunitària.
2) Creació d’un comandament únic de seguretat que
coordini els diferents Cossos Policials.
3) El torn de nit del cos de la Guàrdia Urbana depengui,
tant en comandament com en efectius, del propi Districte.
4) Adequació del nombre d’agents de la Guàrdia Urbana a
la ràtio de població de la ciutat de Barcelona.
5) Creació de patrulles conjuntes de Mossos i Guàrdia
Urbana.
6) Fer una campanya a nivell general pel tema de botellons
i sorolls.
7) Impulsar una norma cívica efectiva per resoldre
problemes de botellons, escàndols a la via pública, pintades
de tacs, etc.

PARTICIPACIÓ
1) Canvi de reglament de participació en relació a la
regulació de l’elecció de membres del Consell Ciutadà
del Districte, on els veïns tinguin més pes que les
entitats.
2) Que les resolucions dels diferents Consells de
Districte siguin vinculants al govern dels mateixos.
3) Que una entitat no pugui gestionar més d’un
equipament municipal dins d’un barri, per evitar el
monopoli.
4) Potenciació de la intervenció ciutadana i no sols
de les entitats.
5) Definició i funcions clares per escrit dels càrrecs
dels diferents consells, com per exemple, el de
vicepresident.

1) Canvi de reglament de participació en els diferents
Consells de Ciutat, on els veïns tinguin més pes que les
entitats.
2) Potenciació de la intervenció ciutadana i no sols de les
entitats.
3) Definició i funcions clares per escrit dels càrrecs dels
diferents consells, com per exemple, el de vicepresident.
4) Participació d’entitats vinculant en el Pla General de la
Muntanya de Montjuïc.

CULTURA
1) Creació del Museu de la Guàrdia Urbana i Cos de
Bombers de Barcelona al Castell de Montjuïc.
2) Realització en el Paral·lel d’un Carnestoltes Central.
1) Trobar o construir un equipament per la
3) Potenciar l’activitat teatral a l’eix del Paral·lel.
realització de Teatre Amateur.
4) Crear un estament que coordini tota la oferta cultural de
2) Potenciar les entitats que fan activitats culturals
la ciutat, tant que provingui d’entitats privades com
(teatre, etc).
públiques.
5) Crear i potenciar rutes culturals, temàtiques, dins de la
ciutat de Barcelona.

COMERÇ
1) Inspecció efectiva de locals, segons la normativa
vigent.

1) Unificació de la normativa que regula l’horari d'obertura
dels comerços de la ciutat.
2) Inspecció efectiva de locals, segons la normativa vigent.

URBANISME
1) Potenciar i fomentar la rehabilitació d’edificis.
1) Eliminació del cablejat aeri existent al Passeig de
2) Fomentar i potenciar la instal·lació d’ascensors en
Montjuïc
comunitats, pensant sobre tot, en la gent gran i persones
2) Acabar les fases pendents de la reforma del
amb discapacitat funcional.
Paral·lel.
3) Acabar les fases pendents de la reforma del paral·lel
3) Arranjar el carrer Piquer.
4) Tenir en compte en la construcció d’obra pública, com
4) Acabar i aplicar el Pla d’Usos del Poble Sec.
places i altres, els punts de vista de la seguretat ciutadana.

PLA PARAL·LEL
Després que el Districte contractés a, primer com Associació, i després l’empresa Raons Públiques per fer el procés
del Paral·lel més participatiu, fet pel que l’anterior govern ja l’havia contractat, amb poc èxit donat que se’ls ha
tornat a contractar per realitzar la mateixa tasca; la Unió d’AAVV ha demanat al Districte de Sants-Montjuïc que
s’entomi d’una vegada i s’acabi la reforma d’aquesta avinguda.

CALÇOTADA DE LA PENYA BLAUGRANA LES 3 XEMENEIES
Com van a sent habitual en aquestes dates, la Penya Blaugrana Les Tres Xemeneies va organitzar
el passat diumenge, 13 de març, la seva particular Calçotada que aquest any ha reunit prop de 60
socis i simpatitzants.
L’activitat va començar amb una visita a Catalunya
en Miniatura a Torrelles de Llobregat, i com no
podia ser d’altre manera, les seves sòcies i socis es
van fotografiar amb el Nou Camp. Una vegada
realitzada la visita, els assistents es van traslladar
per tercera vegada consecutiva a les Caves Canals
i Casanova on han pogut gaudir d' una calçotada
acompanyat d'una barbacoa de carn i evidentment
amb cava a dojo. Al finalitzar l’àpat, en Ramon
Borràs President de la Penya va lliurar a “Canals i
Casanova” una ceràmica record de l’entitat i de les
Caves. Com sempre ha brillat el clima i el bon
ambient entre els seus socis i simpatitzants on s´ha
brindat pel Barça, pel Poble Sec i pels seus socis.

LA VEU DE LES HORTES
L’Associació de Veïns, Veïnes i Comerciants del Barri de les Hortes de Sant Bertran ha denunciat davant el Regidor
del Districte de Sants – Montjuïc el deteriorat estat del carrer Piquer. Les voreres estan malmeses, l’arbrat arriba fins
les finestres de les cases, el ferm de la calçada està deteriorat. Així mateix, les estretes voreres són utilitzades com
aparcament de motos, obligant als veïns a caminar per la calçada.
Així mateix s’ha detectat un augment de llauners a la zona de Nou de la Rambla. Hi ha hagut també augment de furts
i robatoris en domicilis, i la Guàrdia Urbana brilla per la seva absència.
Finalment, se suposa que l’Ajuntament ha omplert els sots de l’arbrat amb trossos de fusta en els carrers Mata i algun
tram del carrer Piquer. La mesura, encara que suposi una millora pel vianant per evitar que tingui una ensopegada,
representa també un perill, ja que aquests trossos de fusta (ho hem comprovat) són fàcilment combustibles i s’arrisca
a que algun “brètol” pugui prendre-li foc.

9È CERTAMEN LITERARI TERRA NEGRE
Aquest abril arrenca la 9ena Edició del CONCURS LITERARI TERRA NEGRE!
En aquesta edició, s’incorpora la presentació digital, és a dir, podreu presentar els
vostres textos via e-mail!
Els textos es podran presentar fins el dilluns 25 d'abril
Podeu trobar les bases a la pàgina web de la Unió www.unioveinspoblesec.org
No dubteu en participar!
L’acte de lliurament de premis tindrà lloc Dissabte dia 4 de juny a la Casa del Mar
de Barcelona, Carrer Albareda número 2, a partir de les 11:00h del matí. Esteu tots
convidats!

COL·LABORA AMB LA UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DEL POBLE SEC!
Inscriu-te al Butlletí!

Envia un e-mail a: unió.veïns.poblesec@gmail.com
AVV Poble Sec

avvpoblesec@gmail.com

AVV La Satalia

avvsatalia@hotmail.com

AVV Plaça Navas

avpnavas@gmail.com

AVV Les Hortes

info.avhsb@gmail.com
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