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10 REPTES DEL POBLE SEC
REPTES QUE HAURÀ D’AFRONTAR EL NOU GOVERN DEL DISTRICTE
El proper diumenge 26 de maig els ciutadans de Barcelona hauran d’escollir el proper govern de la ciutat.
Aquest nou govern haurà d’afrontar els diversos temes pendents que existeixen a la nostra ciutat i per
extensió el nou Regidor/a del Districte de Sants Montjuïc, els del Poble Sec.
A continuació, presentem un decàleg d’algunes de les temàtiques que estan pendent de solucions al
nostre barri:
1) TEMES SOCIALS
En el barri existeixen desigualtats socials que demanen una solució urgent. Una de les primeres és resoldre la
situació de desemparament que tenen molts menors no acompanyats que malviuen en el barri i a la muntanya
de Montjuïc i que no troben cap resposta per part de l’ Administració ni autonòmica i ni local.
Un altre tema per resoldre és l’augment de persones sense sostre que pernocten als nostres carrers i que
necessiten un ajut per minvar la seva mala situació.
També és urgent detectar i donar solucions a avis i àvies que viuen sols i en situacions precàries (cada cop més),
així com famílies que passen penúries siguin d’on siguin els seus orígens. I dins d’aquest tema, s’han d’aturar
els desnonaments que cada cop són més nombrosos.
Cal també augmentar les dotacions econòmiques d’aquelles entitats que és dediquen a l’atenció de persones
en risc d’exclusió (discapacitats, trastorns mentals, immigrants, etc).

2) NETEJA
El barri cada cop està més brut. No tan sols cal més neteja per part de l’empresa de neteja que treballa al barri,
sinó que també calen campanyes de sensibilització dirigides a que les veïnes i veïns cuidin l’entorn on viuen i
si es donen casos de reiteració, aplicar les sancions que preveu la normativa municipal. Cal també conscienciar
i potenciar el reciclatge.

3) IL·LUMINACIÓ PÚBLICA
Els nostres carrers estan pocs il·luminats i encara hi ha certes zones del barri on les caixes elèctriques estan en
mal estat, existeixen pals de fusta amb cablejat i cablejat aeri pels nostres carrers.

4) SEGURETAT
Al barri han augmentat un 27% els delictes (furts, robatoris en domicilis i comerços, venta de drogues i
agressions sexuals). No tan sols cal més policia sinó la proliferació de campanyes de prevenció dirigides a veïnes
i veïns.

5) INCIVISME
Al barri segueixen havent problemes d’aquesta mena que estan enquistats: carrer Blai, places on es fa mal ús
dels parcs infantils, pintades a les persianes de les botigues, venda il·legal de llaunes a les zones d’oci i miccions
al carrer.

6) RELACIONS AMB ASSOCIACIONS
El nou govern hauria de refer les relacions amb les diferents associacions que es preocupen pel barri. Els polítics
que ocupin els càrrecs com els de conseller de barri, haurien de tractar bé a totes les associacions sense ser
partidistes i procurant que hi hagi bones relacions. També s’hauria de fer un repartiment econòmic més just
en les dotacions econòmiques per activitats sense tenir en compte l’orientació política. També s’haurien de
respectar i potenciar els projectes de les entitats.

7) CONSELLS DE BARRI i CONSELLS DE DISTRICTE
Hauria d’haver un canvi de normativa tant en la seva confecció de càrrecs com en el compromís real de donar
respostes a les demandes de les veïnes i veïns. En referencia als Consells de Districte, format per veïnes i veïns,
haurien de reduir-se el número i les seves decisions haurien de ser vinculants. Hauria d’haver més
representació veïnal en l’elecció de càrrecs del Consell de barri en el que només voten entitats i no veïns/nes.

8) HABITATGE
El preu dels lloguers han augmentat al barri. Calen accions decidides per evitar l’escalada de preus.

9) MOBILITAT
Caldria reduir el nombre d’autoescoles que circulen pel barri (més de 40). Tancar l’Avda Maria Cristina pot
col·lapsar el carrer Lleida que ja de per si porta molt trànsit. Existeix una desconnexió d’autobusos entre el
barri i el centre. Tenim problemes amb la circulació de bicicletes i patinets pels nostres carrers i finalment
existeix una invasió de motos aparcades sobre la vorera.

10) ARRANJAMENTS DE CARRERS
Malgrat la frenètica acció de darrera hora, per la proximitat de les eleccions, de la realització d’obres al barri,
cal una planificació d’arranjaments de carrers que continuen en molt mal estat, com el carrer Piquer, i portarla a terme dins del mandat.

Tots els punts anteriors són el resum de l’aportació de 215 veïnes i veïns del Poble Sec recollides durant els
mesos d’abril i maig.
Així doncs, us demanem que feu balanç de la situació en que es troba al barri, llegiu els diferents programes
dels diferents partits polítics, on estan les propostes d’actuació pel Poble Sec, i voteu aquella opció que
creieu que ens proporcionarà un barri amb més qualitat de vida.
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 entomaria aquest tema,
elevant la seva veu a qui correspongui.

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

UNIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS I VEÏNES DEL POBLE SEC
Carrer Margarit, 23. 08004 Barcelona
www.unioveinspoblesec.org
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