
L’Antònia

  BCN en Comú · La manca de 
planificació en mandats ante-
riors ha provocat que l’oferta de 
places públiques sigui inferior 

a la demanda. A això hem respost fent un 
esforç per ampliar-les i hem augmentat 
l’oferta de P3 en un 50% al districte: entre 
les quatre escoles noves hem aconseguit 
nou línies i 225 places, que sumades a les 
que s’han ofert als districtes veïns (quatre 
línies, 100 places més) sumen més de 300 
places noves.
 
A curt termini plantegem l’estratègia de 
modificar les àrees d’influència recuperant 
matrícula de centres existents a Sant An-
toni i els barris adjacents, com hem fet a 
l’Escola Francesc Macià (Sants).
 
A mitjà termini hem impulsat el Pla d’Ad-
quisició de Solars a l’Eixample. A Sant 
Antoni, treballem en dos solars. D’una 
banda, el solar del Talia, en el qual propo-
sem construir-hi habitatge dotacional i un 
centre cultural, i la possibilitat de traslla-
dar-hi el Centre Cívic de Cotxeres Borrell, 
per poder ampliar així tant el centre cívic 
a la nova ubicació com la tercera línia es-
tructural al Ferran Sunyer. D’altra banda, 
el solar de l’illa de Tres Tombs, en el qual 
s’ha de treballar un acord amb les 250 per-
sones que hi tenen pàrquing, on es pugui 
fer un pàrquing subterrani, i en planta bai-
xa i amunt, un centre educatiu.

Aquesta és la nostra proposta, sabent que és 

un procés que pot allargar-se entre sis i vuit 
anys des del seu inici, que va ser l’any passat.

  CUP · Coincidim que manquen 
més places d’escola pública (als 
diferents nivells) a l’Eixample, i 
més concretament a Sant Anto-

ni, que amb 40.000 habitants no té ni un sol 
institut. L’Ajuntament ha de recuperar sòl 
públic per poder construir equipaments i 
estudiar i apostar per altres opcions, com 
ara municipalitzar escoles privades (també 
concertades), comptant que n’hi ha que han 
tingut davallada d’inscripcions, o bé desti-
nar les plantes baixes d’equipaments muni-
cipals o d’habitatge a escoles bressol. Hi ha 
propostes o mesures ja fetes al mateix Ei-
xample en aquest sentit.

  BCN pel canvi - Ciutadans · Per 
a nosaltres és primordial apos-
tar per una educació pública 
que sigui accessible des dels 0 

anys. L’etapa de 0 a 3 anys, tot i que no és 
obligatòria, ajuda a desenvolupar les habi-
litats socials i facilita als pares la concilia-
ció de la vida laboral i familiar. La realitat 
és que a la nostra ciutat hi ha un dèficit de 
places públiques, per això apostem per un 
augment substancial del nombre de places, 
construint més escoles bressol (EBM) i 
apostant per una tarificació social que 
s’ajusti a les necessitats de cada família.

 Des de l’Ajuntament s’ha de garantir que 
totes les famílies tinguin les mateixes opor-

REVISTA DEL BARRI DE SANT ANTONI • BARCELONA • www.lantonia.cat

MAIG DEL 2019

ALS LECTORS

C om encaren els 
alcaldables i 
els seus equips 

alguns dels temes que 
preocupen els veïns i les 
veïnes de Sant Antoni? 

Per mirar d’esbrinar-ho, vam 
demanar a sis associacions 
del barri —l’AMPA de 
l’Escola Ferran Sunyer, Fem 
Sant Antoni, l’Associació 
de Veïns, Sant Antoni 
Feminista, De Veí a Veí i 
l’Associació de Paradistes 
del Mercat Dominical— 
que ens fessin arribar les 
preguntes que voldrien 
adreçar als equips dels 
alcaldables de Barcelona.

Així ho van fer, i L’Antònia 
les va enviar als partits 
polítics que actualment 
tenen representació a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Podeu llegir les respostes 
de tots ells en aquest 
número especial. 

Tot plegat, amb la intenció 
de contribuir a portar el 
debat electoral municipal 
als temes del dia a dia de 
les veïnes i veïns del barri. 
Esperem que us sigui útil.

Ah, i us demanem un favor: 
ajudeu-nos a difondre 
aquest número especial de 
L’Antònia i reenvieu-lo a 
tothom a qui cregueu que 
li pot interessar. Gràcies!

AMPA DE L’ESCOLA FERRAN SUNYER 
https://www.ampaferransunyer.info

1 Com penseu donar resposta a les necessitats de més places d’escola 
pública al barri? Amb quines actuacions que permetin evitar 

la creació de línies addicionals o bolets? O en general, com preveieu 
planificar la manca de places d’escola pública al barri? 

ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS 2019 
15 preguntes d’entitats de Sant Antoni 
i 15 respostes dels partits polítics
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tunitats per accedir a l’escolarització 
de 0 a 3 anys. La motivació ha de ser 
la igualtat d’oportunitats, el suport a la 
conciliació i la millora en la formació 
d’alumnes. Som conscients de la neces-
sitat i dels recursos disponibles, així que 
estudiarem l’oferta de places públiques 
per a una correcta planificació per barris 
de cara a futures inversions.
 
És important que s’estableixin nivells 
d’ajuda a les famílies en funció de la 
renda i de les condicions familiars (fa-
mílies monoparentals, famílies a partir 
de dos germans, famílies amb casos de 
discapacitat...).

  JxCAT · Cal fer una bona pla-
nificació dels centres que si-
guin necessaris i tenir un 
calendari d’inversions reals. 

En aquest mandat el govern municipal 
ha obert escoles en barracons sense pre-
veure’n les ubicacions definitives i 
aquest fet ha generat molta intranquil-
litat i malestar entre les famílies afecta-
des per aquesta mala planificació.

Pere Vergés, pedagog referent de la re-
novació pedagògica al nostre país, deia: 
“Hauríem de fer per manera de crear dins 
l’escola els fonaments d’una ciutat ideal, 
on cada persona esdevingués un ciutadà, 
amb l’exercici d’uns drets i uns deures en 
relació amb la col·lectivitat”. Una escola és 
un projecte pedagògic de futur i no es po-
den obrir centres de qualsevol manera si 

creiem en la importància i el paper cabdal 
que té l’escola en una societat.

   PSC ·  Per al PSC l’escola pú-
blica és una prioritat, com ho 
demostra el fet que des del 
2006 i fins al 2011 dobléssim 

el nombre de places d’escola bressol a la 
ciutat i invertíssim gairebé 200 M€ en 
equipaments educatius. Sant Antoni, 
com que es troba del tot urbanitzat, té 
també l’Esquerra de l’Eixample com a 
referent d’espai educatiu: tenim La Mo-
del, on hi ha previstos una escola i un 
institut; tenim un espai a Germanetes, 
qualificat com a equipament, i quan el 
proper mandat comprem el solar de Pa-
ral·lel, 100, podrem fer un projecte per 
ampliar l’Escola Ferran Sunyer.

Tampoc oblidem la necessitat de places 
d’escola bressol; cal trobar un nou espai 
per crear una nova escola bressol.

 ERC · Malauradament, la 
manca d’oferta d’educació 
pública al barri de Sant An-
toni és directament propor-

cional també a la manca de molts altres 
serveis, equipaments i sòl públic. Els 
últims anys hem vist com a l’Eixample 
s’obrien noves escoles i escoles bressol, 
cap de les quals (al marge de l’ampliació 
dels Tres Tombs) a Sant Antoni. En 
aquest sentit, caldria adquirir nous so-
lars o edificis públics per fer-ho possi-
ble. Una altra línia que caldria explorar 

és la de negociar la conversió d’escoles 
concertades a públiques.

   PP · En primer lloc afirmem 
que no es pot fer demagògia 
amb aquesta qüestió. Ho 
diem perquè, sovint, es vo-

len aconseguir vots prometent soluci-
ons fàcils quan és evident que Sant An-
toni té un problema de sòl per 
construir-hi nous equipaments.

Malauradament, a data d’avui, per la 
inactivitat del govern municipal, les so-
lucions són, forçosament, a mitjà i llarg 
termini (illa Calàbria–Manso–Vilado-
mat–Parlament) per a la construcció de 
nous equipaments escolars.

Per a nosaltres és prioritària l’elimina-
ció dels bolets, ja que són incompatibles 
amb la qualitat de l’ensenyament. Per 
això, com a solució de xoc, en aquells 
casos en què se’n constati la necessitat, 
i sempre prenent en consideració la de-
cisió dels pares i mares, derivarem a la 
concertada un nombre d’alumnes que 
garanteixi la igualtat i qualitat de l’edu-
cació amb subvenció, per part de l’Ajun-
tament, de totes les despeses que aquest 
trasllat pugui ocasionar.

Explorarem, igualment, el vol d’algunes 
construccions del barri que poden ser 
susceptibles d’aprofitament urbanístic 
per a la construcció de nous equipa-
ments educatius.

 ERC · Si bé des d’ERC ens 
hem mostrat prou favorables 
a la pacificació dels carrers 
del Comte Borrell i de Tama-

rit atès el guany d’espai públic i de dis-
minució del trànsit que comporten, sa-
bem que implementar les superilles 
també comporta implementar mesures 
de compensació en aquells carrers que 
veuen centrifugat el trànsit que ha dei-
xat de fer servir els carrers pacificats. 
Així mateix, si les superilles no van 
acompanyades d’una política de reduc-
ció del trànsit (especialment els vehicles 
més contaminants acústicament i ambi-
entalment) de poc servirà la pacificació 
d’alguns carrers. En aquest sentit, la po-
sada en marxa de la zona de baixes 
emissions o un peatge a la toxicitat al 
conjunt de la ciutat són propostes que 

cal estudiar i desplegar al llarg del pro-
per mandat.

  PSC · La pacificació de carrers 
de l’Eixample és una actuació 
que cal continuar impulsant: 
anem carrer a carrer i tram a 

tram. En el passat ja vam fer la pacificació 
del carrer del Comte de Borrell, al tram 
de l’Esquerra de l’Eixample, i aquest 
mandat, durant el breu període que vam 
governar, vam prioritzar la reforma del 
tram de Sant Antoni. Però aquesta pacifi-
cació ha d’anar acompanyada d’una gran 
política de ciutat pel que fa a la reducció 
de la mobilitat privada, que aquest man-
dat no s’ha produït. Cal actuar en la di-
mensió de barri i en la de ciutat, i també 
cal un gran pacte metropolità per reduir 
la mobilitat, que inclogui tots els opera-

dors: TMB, FGC, Rodalies, tramvia i me-
sures com la T-mobilitat. D’aquesta ma-
nera podrem guanyar efectivitat en la 
reducció del trànsit a l’Eixample. No pot 
ser que la pacificació d’un carrer derivi 
en la degradació d’un altre en termes de 
soroll i contaminació; aquest és el repte 
del proper mandat.

  JxCAT · Tota mesura de mo-
bilitat té efectes sobre altres 
punts de la ciutat. En mobili-
tat tot són vasos comuni-

cants i cal tenir-ho present quan es go-
verna. Nosaltres defensem que no 
s’haurien d’“especialitzar els carrers” 
en categories en funció dels fluxos de 
vehicles que hi han de passar. A l’Ei-
xample defensem que tots els carrers 
han d’estar pacificats, que han de tenir 
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2 L’increment de circulació al carrer de Viladomat, davant de l’Escola Ferran Sunyer (única escola 
pública del barri), a partir de la creació de la Superilla a Sant Antoni provoca un greu impacte 

acústic i de contaminació al voltant de l’escola. Quines actuacions faríeu si arribeu a l’alcaldia per 
solucionar aquest problema o, com a mínim, fer que la situació millori?



les voreres amples i sense vehicles i 
amb prou verd perquè passejar-hi sigui 
una experiència agradable. Cal que l’ai-
re sigui respirable a tots els carrers i que 
la contaminació acústica disminueixi. 
En aquest punt concret de l’Escola Ferran 
Sunyer, caldria actuar amb un pla de xoc, 
sobretot, durant les hores punta, per ga-
rantir que l’entrada i la sortida del alum-
nes es faci en un entorn segur i pacificat.

  CUP · Haurem de veure com 
funciona la posada en mar-
xa de la Superilla. A curt ter-
mini, en tot cas, cal plantejar 

resposta als problemes de mobilitat, 
contaminació i manca de zones verdes 
al barri. Més transport públic i millor i 
més restriccions al vehicle privat.
 
S’han de posar en marxa mesures més 
radicals per tal de reduir l’ús del cotxe, 
i més al voltant d’espais i equipaments 
com les escoles o els centres de salut. A 
curt termini es poden fer actuacions tàcti-
ques que redueixin els carrils de circula-
ció en zones estratègiques com aquestes.

  BCN en Comú · Dels 5.400 
cotxes diaris que hem tret del 
carrer del Comte Borrell grà-
cies a la pacificació, només 

un 22% s’han absorbit per Viladomat, 
que ha passat a tenir un trànsit similar al 
de per sobre de la Gran Via, no pas més. 
Tot i que el canvi no hagi comportat un 

augment significatiu del trànsit, sí que 
hem volgut prendre mesures per pal·li-
ar-ne la contaminació tant acústica com 
ambiental, sobretot en l’àmbit de l’Escola 
Ferran Sunyer. Com? Enjardinant els en-
torns escolars, facilitant espai d’estada i 
posant més verd al voltant de l’escola per 
reduir l’impacte en l’àmbit del centre.

En el proper mandat prendrem una al-
tra mesura reclamada per l’AMPA: des-
plaçar la parada d’autobús de davant 
de l’escola per disminuir-hi la càrrega 
acústica i ambiental. També proposa-
rem que la Ferran Sunyer passi a for-
mar part del programa “Escola Res-
pira”. Podeu trobar més informació a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/prem-
sa/2019/02/27/lajuntament-de-bar-
celona-crea-un-programa-dactua-
cions-per-a-la-millora-de-la-quali-
tat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilit-
zacio-escolar-sobre-contaminacio/.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
En primer lloc, ens reunirem 
amb els responsables i l’AM-
PA de l’Escola Ferran Sunyer 

per conèixer de primera mà els efectes 
de la contaminació atmosfèrica i acústi-
ca. Durem a terme un estudi per conèi-
xer amb precisió el problema i seran els 
tècnics els que determinaran les possi-
bles mesures a prendre, ja sigui un canvi 
estratègic en la mobilitat o la millora dels 
tancaments del centre educatiu.

Des de la nostra candidatura apostem 
per l’ús del transport públic: millorar 
la freqüència dels autobusos i propiciar 
l’ús del vehicle compartit i la implanta-
ció progressiva del cotxe elèctric per-
què la contaminació a la nostra ciutat 
disminueixi.  

Som conscients que a Barcelona qual-
sevol modificació en l’àmbit de la mo-
bilitat suposa una forta contestació dels 
que se’n senten perjudicats. Per això, 
s’imposa fer una campanya de divul-
gació del problema per arribar a tants 
acords com sigui possible. 
 
Crearem una taula de treball amb tots 
els col·lectius afectats per instaurar me-
sures de prevenció

  PP · La realitat és que les 
superilles impulsades per 
aquest govern municipal han 
portat —i el carrer de Vilado-

mat no n’és cap excepció— carrers de 
primera categoria i carrers de segona ca-
tegoria, amb més trànsit i soroll.

Proposem el que aquest govern no ha 
fet: un veritable procés participatiu on 
no vagin només les “associacions ami-
gues” del govern Colau sinó tots els ve-
ïns implicats. I que aquest procés pugui 
acabar en una consulta ciutadana de 
barri oberta a totes les opcions, no no-
més a allò que vol el govern.  

  PSC · L’habitatge és el pro-
blema que preocupa més 
ara els barcelonins i barce-
lonines, agreujat en els dar-

rers temps pel fracàs del govern d’Ada 
Colau, que havia generat unes expecta-
tives sobre dret a l’habitatge que ha 
incomplert. El repte a Sant Antoni pel 
que fa a l’’habitatge passa per l’adquisi-
ció del solar de Paral·lel, 100, on pu-
guem construir una promoció d’habi-
tatge dotacional. No pot ser que Sant 
Antoni només tingui una promoció 
d’habitatge públic, els apartaments tu-
telats del carrer del Marquès de Cam-
po Sagrado, que es va fer fa uns quants 
anys, ja, quan el PSC era al govern de 
la ciutat. Així mateix, cal aprofundir 
en l’impuls i el suport al lloguer en tota 

la ciutat, a la qual cosa ajudarà el dar-
rer decret llei aprovat pel govern 
PSOE. També cal recuperar una altra 
política que aquest mandat ha estat 
molt oblidada: la rehabilitació.

  BCN en Comú · La crisi de 
l’habitatge requereix mesu-
res en molts àmbits. La situa-
ció actual, amb menys d’un 

2% d’habitatge social respecte a un 15% a 
les ciutats del nostre entorn, és el resultat 
de les polítiques d’habitatge nefastes dels 
darrers cent anys i de lleis estatals que 
promouen l’especulació amb l’habitatge.
 
Davant aquesta realitat, des de l’Ajun-
tament apostem per diferents línies. 
D’una banda, fem servir totes les eines 

al nostre abast per denunciar l’assetja-
ment immobiliari i defensar els drets 
dels llogaters. En aquest sentit, el proper 
mandat reforçarem les sancions contra 
l’assetjament immobiliari per part de 
grans propietaris tal com s’ha fet en el 
cas del carrer de Floridablanca, amb una 
sanció de 90.000 €, i les multes contra els 
propietaris de pisos buits, com la sanció 
de 2 milions d’euros a la propietat d’un 
edifici sencer buit durant anys.
 
D’altra banda, ens comprometem a do-
blar l’habitatge assequible de la ciutat. 
Quan vam arribar el 2015 només hi havia 
7.500 pisos de lloguer assequible. Si con-
tinuem al ritme actual, entre compres, 
noves promocions i pisos cedits a la borsa 
d’habitatge, el 2023 disposarem de 15.000 
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FEM SANT ANTONI 
https://femsantantoni.wordpress.com  

3 Habitatge: Quines mesures d’emergència penseu prendre per fer front a la crisi de l’habitatge a la nostra 
ciutat? Teniu un pla de xoc per implementar ja a curt termini des de les competències municipals?

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2019/02/27/lajuntament-de-barcelona-crea-un-programa-dactuacions-per-a-la-millora-de-la-qualitat-de-laire-a-les-escoles-i-la-sensibilitzacio-escolar-sobre-contaminacio/
https://femsantantoni.wordpress.com


  CUP · La Mesa d’Emergència 
és una mesura pal·liativa, 
producte de tot el que s’ha 
exposat anteriorment. Més 

enllà d’ampliar la dotació de recursos, 
cal anar a l’arrel del problema: s’ha de 
garantir el dret a l’habitatge digne als 
veïns i veïnes del barri.

   PSC · Només hi ha una res-
posta possible a aquest col-
lapse, que és disposar amb la 
màxima urgència dels habi-

tatges necessaris. Nosaltres proposem 
per al proper mandat tornar al ritme de 
construcció d’habitatges que es va fer 
durant el 2007-2011: 1.000 habitatges 

nous per any, 4.000 durant el mandat. 
L’actual govern ha fallat i la mala gestió 
ha fet que durant quatre anys tinguem 
82 solars buits (que implica, aproxima-
dament, més de 1.500 habitatges) propie-
tat de l’Ajuntament. Resulta incompren-
sible que el govern actual hagi estat tan 
lent a endegar projectes d’habitatge i no 

pisos amb lloguers inferiors a 500 €.
 
La manca d’habitatge públic feia que, 
per exemple, a tot l’Eixample només 
existís una promoció d’habitatge públic. 
En aquest mandat, només al districte 
hem posat en marxa quatre promoci-
ons que suposaran 384 pisos públics 
més, i tenim engegades les modificaci-
ons urbanístiques per fer una promoció 
també a Sant Antoni, a l’avinguda del 
Paral·lel, 100 (solar del Talia). En total, 
a tota la ciutat hem posat en marxa 72 
promocions d’habitatge públic, que su-
posen 4.600 pisos, el 80% dels quals, de 
lloguer. Només l’obra nova suposa una 
inversió municipal de 500 milions d’eu-
ros que s’ha pogut fer gràcies a la banca 
pública europea.
 
Però Barcelona —i Sant Antoni en par-
ticular— és una ciutat amb pocs espais 
per fer-hi habitatge nou. Per això hem 
iniciat una política activa de compres 
que ha suposat l’adquisició de 700 pisos, 
60 dels quals a l’Eixample, a través del 
dret de tanteig que ens comprometem a 
intensificar. Cal tenir present que, a part 
de reforçar el parc públic, compres com 
les de l’edifici de Còrsega o el d’Aragó 
aturen operacions especulatives a punt 
de tancar-se amb fons d’inversió.
 
Dit això, cal recordar que cap ajunta-
ment pot afrontar sol la crisi de l’habi-
tatge. En el cas de Barcelona, la Carta 
de Barcelona estableix que Generalitat 
i Estat han de fer-se càrrec com a mí-
nim del 60% de la inversió que necessi-
ten les polítiques d’habitatge; en aquest 
mandat, entre Generalitat i Estat no han 
assumit ni tan sols el 10% de la despesa.

  JxCAT · El principal proble-
ma de Barcelona, pel que fa 
a aquesta qüestió, és la man-
ca d’habitatge assequible. 

Durant més de vint anys els governs 
socialistes i ecosocialistes s’han venut 
el sòl propietat de l’Ajuntament, i ara no 

tenim sòl públic per incidir en el mercat 
i fer polítiques públiques sòlides d’ha-
bitatge. Per tant, hem de mobilitzar sòl 
públic, l’hem de fer aflorar i construir 
pisos públics de lloguer. Un lloguer as-
sequible per a joves i per a les classes 
mitjanes que, tenint en compte els preus 
de lloguer actuals, han de marxar del 
barri. El nostre objectiu és que el llo-
guer no superi una tercera part del sala-
ri d’una persona, si no, resultarà impos-
sible poder viure a Barcelona.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
L’accés a l’habitatge és el se-
gon problema de Barcelona, 
ja sigui de lloguer com de 

compra, a causa dels preus tan elevats a 
què s’ha arribat i de l’exigu percentatge 
d’habitatge social de la nostra ciutat. Du-
rant els 40 anys de democràcia, cap par-
tit s’ha ocupat de desenvolupar l’article 
47 de la nostra Constitució i per això ens 
trobem que l’habitatge públic a Barcelo-
na no arriba al 2%, mentre que en moltes 
ciutats europees supera el 20%.
 
Aquesta situació no pot solucionar-se 
de la nit al dia. El nostre candidat a l’al-
caldia de Barcelona, Manuel Valls, està 
decidit a construir en vuit anys 10.000 
habitatges destinats a lloguer social. A 
la ciutat disposem d’entre 72 i 82 solars 
de titularitat municipal (xifra d’octubre 
del 2018) en què es pot construir. I el 
nostre candidat està disposat a arribar 
a acords amb el sector privat (Sareb) per 
aconseguir la xifra proposada.
 
Sabem que els costos de construcció 
són molt elevats, per la qual cosa l’ofer-
ta que es faci a les empreses construc-
tores s’haurà de completar amb algun 
tipus de benefici fiscal dels quals dispo-
sa l’Ajuntament. Tot això sense oblidar 
que la política en l’àmbit de l’habitatge 
està transferida a la Generalitat i que 
per tant no pot ser aliena a les mesu-
res que calgui prendre per solucionar 
aquest problema gravíssim. Exigirem 

que la Generalitat aporti cada any la 
part que li correspon per a habitatge 
social d’emergència, cosa que ara no fa.

  CUP · Aquí també hi ha un 
greu problema a causa de la 
gentrificació del barri, una 
legislació (certament no no-

més municipal) que empara l’especula-
ció amb habitatge i la manca de dispo-
nibilitat de sòl públic. Cal limitar el 
preu del lloguer, aturar els desnona-
ments, reduir l’habitatge turístic, pena-
litzar l’especulació i ampliar el parc 
d’habitatge, especialment ampliar l’ha-
bitatge públic i l’oferta de pisos a preus 
assumibles pel veïnat. En tot cas, i espe-
cialment a Sant Antoni, apostem més 
aviat per regular el mercat d’habitatge i 
recuperar-ne l’ús públic que no pas per 
la nova construcció.

 ERC · Atès que molts barris, 
com Sant Antoni, tenen poc 
espai disponible per cons-
truir-hi habitatge de lloguer 

social, i atès que és en barris com 
aquest on la problemàtica de l’habitat-
ge és més greu, considerem que una 
bona mesura seria definir Sant Antoni 
com a zona preferent a l’hora d’aplicar 
el tanteig i retracte i dotar la mesura de 
pressupost real. Alhora, també es po-
dria dotar de pressupost la mesura del 
30% d’HPO en sòl urbà consolidat per 
tal d’anar recuperant habitatges cap al 
parc públic. Aquestes són qüestions 
que des d’ERC hem presentat i aprovat 
a l’Ajuntament de Barcelona al llarg 
del mandat actual.

  PP · Construirem més de 
6.000 habitatges previstos 
als 100 solars municipals on 
encara no s’ha iniciat la 

construcció, per establir habitatge de 
lloguer amb un preu màxim de 300-400 
€. Facilitarem, amb ajudes fiscals, la 
conversió dels 13.000 baixos en desús, si 
no tenen ús comercial.  
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4 La Mesa d’Emergència: Què penseu fer respecte al col·lapse de la Mesa d’Emergència (l’entitat 
que atorga habitatges públics a persones en situació de risc social, per garantir el seu accés a un 

habitatge digne), amb una llista d’espera de més d’un any i mig per a persones que esperen pis social?



  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Colau ha fracassat en la ges-
tió de la política d’habitatge. 
La seva promesa de cons-

truir 8.000 habitatges públics quedarà, al 
final del mandat i sent molt optimistes, 
en 700 pisos lliurats amb clau en mà.
 
El preu del lloguer ha batut un rècord 
històric amb el govern de Colau. Cal am-
pliar el parc públic i de lloguer assequi-
ble, però s’ha de fer amb consens i comp-
tant també amb el sector privat. S’ha de 
fer amb negociació i acord, tot al contrari 
del que Colau ha fet aquests quatre anys.

 Hem de crear incentius perquè els pro-
pietaris renovin els contractes de lloguer 
sense apujar preus (utilitzant com a marc 
de referència l’IPC). D’aquesta manera, 

es podria donar també certa estabilitat 
als inquilins. Des de l’Ajuntament es po-
den portar a terme polítiques tendents a 
aconseguir que els preus dels lloguers 
siguin més estables, que els propietaris 
de pisos buits s’animin a llogar-los i que, 
a través de la construcció de molts més 
pisos de lloguer social, els preus baixin.
En definitiva, estem a favor de crear 
aquest i altres incentius per a l’habitat-
ge assequible i aconseguir l’estabilitat 
dels lloguers, però no estem d’acord en 
mesures restrictives.

  CUP · Sí, exacte, aquestes són 
algunes de les mesures que 
cal dur a terme. El govern de 
la ciutat ha de ser bel·lige-

rant amb totes aquelles formacions po-
lítiques amb pes al govern català i espa-

nyol que ara com ara no s’atreveixen a 
regular aquesta situació. I, paral·lela-
ment, esprémer i desbordar el marc 
competencial municipal per garantir el 
dret a l’habitatge. Limitar el negoci de 
l’especulació amb l’habitatge per part 
dels fons d’inversió seria una altra via 
per alterar els preus del mercat.

 BCN en Comú · L’Ajuntament 
de moment no pot implemen-
tar una regulació dels preus 
màxims de lloguer. Durant 

quatre anys, des del Consistori, des del 
Parlament i des del Congrés hem estat 
reclamant una regulació que impedeixi 
els lloguers abusius i garanteixi contrac-
tes de lloguer estables en el temps.

En particular, amb el nostre grup al 

hagi arribat  a donar resposta a una 
qüestió prioritària. Aquesta ha estat la 
gran decepció d’aquest mandat: dispo-
sant de solars i de diners ha mancat una 
bona gestió per incrementar l’habitatge 
públic a la ciutat.

  PP · La llista d’espera de fa-
mílies pendents que se’ls 
adjudiqui un habitatge 
d’emergència social ha anat 

augmentant i ha passat d’incloure 15 fa-
mílies l’octubre del 2015 a tenir-ne 442 
el desembre del 2018.

Nosaltres dotarem la Mesa dels habitat-
ges necessaris per donar resposta a les 
unitats de convivència que són valora-
des favorablement.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
La Mesa d’Emergència en 
l’àmbit de l’habitatge pateix 
un col·lapse perquè no hi ha 

prou habitatge social. Actualment hi ha 
més de 472 famílies que tenen adjudicat 
un habitatge que no se’ls atorga perquè 
no hi ha pisos. Aquestes 472 famílies són 
prioritàries en la nostra política d’habi-
tatge. El ritme actual de construcció per 
part de l’administració és lent. Propo-

sem d’articular mecanismes perquè als 
grans propietaris dels pisos buits (o als 
particulars) els resulti atractiu llogar.
 
Ja s’estan fent coses al respecte, però hi 
ha d’haver més incentius per augmen-
tar l’oferta i donar resposta a la deman-
da. Es tracta d’una actuació global per 
ampliar l’estoc d’habitatge, no només 
construint-ne sinó també integrant a la 
xarxa d’emergència la immensa quanti-
tat de pisos buits que hi ha al districte.
 
Apostem per dur a terme una política 
d’eficiència i transparència absoluta a 
l’hora d’establir l’ordre en què la Mesa 
d’Emergència en l’àmbit de l’habitatge 
atorga els seus ajuts. 
 

  BCN en Comú · La Mesa 
d’Emergència s’integra dins 
el Consorci de l’Habitatge de 
Barcelona, que està partici-

pat en un 60% per la Generalitat i en un 
40% per l’Ajuntament. Però a la realitat, 
entre el 2015 i el 2018, l’Ajuntament ha 
fet un sobreesforç i ha adjudicat 848 pi-
sos, que representen el 80% dels habi-
tatges que la Mesa ha concedit a les fa-
mílies en situació de desnonament, 
mentre que la Generalitat només n’ha 

aportat 242, el 20% restant.

Si l’Ajuntament, amb un 40% del Con-
sorci, ha proporcionat 848 pisos, la Ge-
neralitat, amb un 60%, n’hauria d’haver 
facilitat 1.272; per tant, li resta posar-ne 
més de 1.000. Amb aquests habitatges, 
la Mesa tindria prou pisos per atendre 
l’emergència i no hi hauria ningú en 
llista d’espera.
 

  JxCAT · El govern actual es 
va presentar a les anteriors 
eleccions amb la promesa 
que posarien fi als desnona-

ments. Queda clar que no han complert i 
que hi ha més desnonaments que abans: 
la mitjana és de vuit desnonaments dia-
ris a la ciutat. No es poden fer falses pro-
meses a les persones; cal treballar amb 
rigor, cooperant amb altres administra-
cions i de bracet de les entitats del tercer 
sector. Només d’aquesta manera po-
drem reduir el temps d’espera.

 ERC · Prioritzar la construc-
ció de pisos, així com l’apli-
cació de les dues mesures 
anteriorment esmentades 

per la Mesa d’Emergència, per escurçar 
així la llista d’espera.
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT ANTONI 
https://twitter.com/AVVSantAntoni  

5 Habitatge: Donat el greu problema de l’habitatge que hi ha a la ciutat i al barri; tenint en compte 
el fet que aquest és un dret reconegut en què l’Ajuntament també té competències, i considerant 

la bombolla dels preus especialment dels lloguers, que provoca l’expulsió de veïns i veïnes de la seva 
casa on han viscut sovint des de fa anys, penseu implementar una regulació dels preus màxims de 
lloguer, de manera que sigui assequible, i una regulació de les pujades màximes permeses en la 
renovació dels contractes de lloguer, de manera que no s’apugi més que el cost de la vida?

https://twitter.com/AVVSantAntoni


  JxCAT · Caldrà tirar enda-
vant amb l’expropiació i fer-
hi els equipaments i habitat-
ges que necessita el barri. 

  CUP · Esperem veure com es 
desenvolupa aquest proper 
mandat aquest Pla de So-
lars, que pretén recuperar el 

solar del Teatre Talia. Cal incorporar 
l’expropiació dels dos solars al proper 
programa intensiu de millora (PIM) 
per tal de desenvolupar dins els prò-
xims quatre anys la generació d’habi-
tatge dotacional i la creació d’equipa-
ments en la planta baixa de l’edifici.

   PP · El govern Colau ha estat 
molt lent  en la gestió del Pla 
de Solars i ha enganyat els 
ciutadans. No hi ha data 

d’adquisició; per tant, aquest projecte és 
un pla a mitjà i llarg termini que pot ser 
que s’allargui encara més si hi ha recla-
macions judicials pel mig.

   PSC · Nosaltres, per aprovar 
el pla, vam exigir que 
aquest mandat es comprés, 
com a mínim,  un dels vuit 

solars afectats en aquest pla que vam 
impulsar durant els mesos que el PSC 
va ser al govern de Barcelona. No ha 
estat així. La realitat és que el govern 
Colau s’ha limitat a fer un pla, però no 
ha entrat en la feina feixuga d’iniciar el 
diàleg amb les propietats afectades per 
endegar la compra.

És evident que la primera prioritat del 
Pla de Solars és la compra de Paral·lel, 
100, i que s’ha de fer aquest mandat 

proper. A partir d’aquí, caldrà consen-
suar el projecte constructiu i d’equipa-
ments amb el barri.

 BCN en Comú · Efectivament, 
en aquest mandat hem im-
pulsat un pla de reserva de 
set solars del Districte de 

l’Eixample per destinar-los a equipa-
ments. Al barri de Sant Antoni se n’han 
reservat dos: el de l’interior d’illa de 
Tres Tombs i el del solar del Talia. En 
tots dos casos, s’estan estudiant els pos-
sibles usos que podrien tenir (habitatge 
dotacional, equipaments docents, cen-
tres culturals, etc.).
 
Pel que fa al solar del Talia, tant l’ad-
quisició del solar, que requereix nego-
ciació amb la propietat, com la quali-
ficació urbanística necessària perquè 

Congrés hem aconseguit una reforma 
de llei estatal que ha permès allargar 
els contractes de tres a cinc o set anys 
en funció de si la propietat és persona 
física o jurídica, fet que obliga les perso-
nes jurídiques propietàries a assumir les 
despeses de gestió i fa que tots els pro-
pietaris hagin d’avisar amb un mínim 
de quatre mesos d’antelació en cas de no 
voler renovar el contracte. A més, el preu 
de lloguer dels nous contractes no podrà 
pujar més que l’IPC entre any i any. I hem 
fet un pas més per posar fi a la pràctica 
totalment abusiva i il·legal dels desnona-
ments oberts. Vam lluitar fins a l’últim 
moment per introduir la regulació de 
preus però el PSOE no es va atrevir.

Respecte a la regulació de preus del llo-
guer és imprescindible que es modifiqui 
la LAU, la llei d’arrendaments urbans, 
d’àmbit estatal, per tal que les ciutats 
puguin regular pujades abusives. Per 
aquest motiu, En Comú Podem va donar 
suport al Congrés a la llei de la PAH que 
incorporava aquesta mesura i en van 
presentar una de pròpia juntament amb 
les ciutats de l’Estat que pateixen el ma-
teix problema: Barcelona, València, Ma-
drid, Màlaga, Cadis, Santiago… Quan el 
PSOE va arribar al govern, vam acordar 
la reforma, però lamentablement han in-
complert el seu compromís.

No obstant això, tan bon punt es cons-
titueixi el nou govern estatal tornarem 

a insistir en dos aspectes clau: primer, 
disposar de contractes de lloguer sos-
tinguts en el temps, que impedeixin 
l’expulsió dels llogaters; i segon, igual-
ment important, regular els preus per 
impedir lloguers abusius. 

  PP · Construirem més de 
6.000 habitatges previstos 
als 100 solars municipal on 
encara no s’ha iniciat la 

construcció. No estem a favor de regu-
lar els preus màxims del lloguer; estem 
a favor d’una política decidida i activa 
de compra i construcció d’habitatges de 
lloguer protegits.

  JxCAT · Com dèiem abans, 
calen polítiques públiques 
actives d’habitatge i un parc 
públic d’habitatge assequi-

ble de lloguer.

Un exemple més clar de la inoperància 
del govern de Colau han estat les polí-
tiques d’habitatge. Durant la campanya 
electoral, els comuns van prometre 8.000 
pisos, i han acabat el mandat fent-ne 
700. El mateix govern municipal ha re-
conegut que ha estat possible construir 
aquests pisos gràcies als recursos i pro-
jectes que va deixar a punt Xavier Trias.

En tots els casos, s’han d’activar les políti-
ques per promoure el lloguer assequible 
(no només social i d’emergència, que tam-

bé), aquell lloguer que arriba a una part 
més àmplia de la societat, com els joves, 
les famílies i les classes mitjanes. La clau 
és fer promocions públiques, però també, 
i sobretot, col·laborar amb el sector privat, 
que ha de tenir eines per produir més ba-
rat. I això passa per abaratir el preu del 
sòl. Així sí que pots limitar el preu dels 
lloguer. L’administració ajuda a fer un 
producte més econòmic, permet un re-
torn segur per als inversors i, alhora, evi-
ta l’abús en el preu del lloguer. Aquestes 
fórmules ja han estat testades en altres 
països i ciutats, com és el cas de Viena.

  PSC · Aquest camí ja s’ha ini-
ciat: ha començat a caminar 
el decret llei aprovat pel go-
vern del PSOE que ha permès 

l’ampliació dels contractes a cinc i set 
anys, la limitació de la finança (que tants 
maldecaps provoca sobretot als joves), 
millores en la protecció del contracte i un 
sistema d’índex de preus de referència.

 ERC · Des d’ERC, i més con-
cretament el Departament 
de Justícia de la Generalitat, 
estem treballant per incor-

porar el contracte d’arrendaments ur-
bans dins el Codi Civil català i així pro-
porcionar la capacitat de lligar el 
contracte a una regulació del preu dels 
lloguers i d’ampliar el termini de con-
tracte de sis a deu anys (més llarg si el 
propietari té molt de patrimoni). 
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6 El solar de l’antic Teatre Talia: Quan podrem tenir un equipament públic (habitatges socials i 
baixos culturals) al solar de l’antic Teatre Talia, qualificat com a equipament, que actualment 

és de propietat privada i que, a més, està inclòs en el Pla de Solars del Districte que han d’esdevenir 
equipaments públics?



pugui acollir els equipaments, que 
demanava una modificació del Pla Ge-
neral Metropolità que es va aprovar fa 
pocs mesos, són processos llargs. El 
pla es va aprovar ara fa un any, i s’es-
tima que alguns d’aquests processos 
poden requerir entre sis i vuit anys des 
del seu inici.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
La solució al solar de l’antic 
Teatre Talia haurà de ser ne-
gociada amb el propietari i, 

en cas que es decideixi optar per una 
expropiació, l’Ajuntament haurà de pa-
gar el preu just corresponent. I quan si-
gui propietat de l’Ajuntament s’iniciarà 
el procés de participació amb el veïnat 
per decidir quins equipament són els 
més adequats i necessaris per a la zona.

 ERC · Prometre des de l’opo-
sició una data per comprar 
el Talia sense conèixer l’estat 
de les negociacions del pro-

pietari actual amb l’Ajuntament ni sa-

ber quines són les seves intencions seria 
fer volar coloms. Ara bé, des d’ERC con-
siderem que la manca d’equipaments 
públics fa que sigui especialment ur-
gent prioritzar inversions a Sant Antoni 
(com a l’Eixample en general) i per tant 
ens sembla raonable poder-ho fer com 
més aviat millor. Un cop comprat el so-
lar cal convocar un concurs, licitar 
l’obra i després executar-la; per tant, 
malauradament tenir-hi en funciona-
ment habitatges socials i baixos cultu-
rals no serà imminent.

   PP · L’acord al que s’ha arri-
bat no és exactament repren-
dre el 41, i tenim els nostres 
dubtes sobre si no ha estat 

un manera de guanyar temps. Estarem 
molt amatents a aquesta qüestió, que 
considerem una reivindicació justa que 
hem defensat al plenari del districte en 
diferents ocasions.

D’altra banda, és absolutament neces-
sari incrementar la freqüència de pas 
dels autobusos perquè, si no, la xarxa 
ortogonal haurà estat un fracàs. De fet, 
moltes vegades els temps establerts no 
es compleixen.

  BCN pel canvi - Ciutadans ·  
La xarxa ortogonal de busos 
va ser, evidentment, una 
bona  idea: autobusos que 

travessaven transversalment i longitu-
dinalment la ciutat, amb poques para-
des i, per tant, més ràpids. En el projecte 
inicial només s’eliminaven línies molt 
curtes perquè suposaven una duplica-
ció. No obstant això, els governs de Tri-
as i Colau, que també presideixen 
l’AMB (propietària de TMB), van aug-
mentar les parades d’aquestes línies, 
amb la qual cosa les van alentir, i van 
eliminar més línies properes.
 
Coneixem perfectament el descontenta-
ment de molts veïns per la implantació 
de la nova xarxa ortogonal d’autobusos 
i l’eliminació de rutes històriques. Si ar-
ribem al govern intentarem rectificar i 
completar aquelles rutes que no donen 
satisfacció als veïns. 

 La freqüència dels autobusos tampoc 
està sent la desitjada i caldrà aconseguir 
que el transport públic millori perquè 
només d’aquesta manera serà possible 
que disminueixi l’ús del vehicle privat 
a Barcelona.

  CUP ·  La xarxa ortogonal de 
busos naixia per optimitzar 
el transport públic, si bé la 
pràctica no ha acompanyat 

les expectatives en relació amb les fre-
qüències de pas o amb la gestió de les 
especificitats. El bus 41 era una d’aques-
tes especificitats, una línia que oferia un 
servei directe a unes persones amb ne-
cessitats molt concretes. L’Ajuntament la 
va suprimir el mes de juny passat.
 
Ara bé, a hores d’ara cal dir que mercès 
a la feina de la plataforma Salvem el 41, 
molt activa aquests darrers sis mesos 
(ha estat capaç de recollir més de 6.000 
firmes), l’Ajuntament ha recapacitat en 
certa mesura i recuperarà un enllaç di-
recte entre els equipaments sanitaris 
d’ambdós barris a finals del 2019 ma-
teix. Aquest cas concret l’hem seguit de 
ben a prop, i hem donat suport des del 
primer moment a aquesta plataforma.

  BCN en Comú ·  Sobre l’esta-
bliment d’una nova línia ver-
tical entre Comte d’Urgell i 
Tarragona que connecti la 

gent gran amb els centres sanitaris de 
referència, i després del treball dels úl-
tims mesos amb el veïnat, s’ha acordat 
que abans de finals d’aquest any sumem 
una nova línia d’autobús de proximitat, 

que farà el recorregut que enllaçarà 
l’àmbit de la plaça de Francesc Macià i 
del Sagrat Cor amb l’àmbit de Sant Anto-
ni (CAP Manso i el Mercat), i que tindrà 
com a eixos de referència els carrers de 
Calàbria i de Villarroel. Així recollim 
una demanda veïnal i ampliem la cober-
tura de transport als centres de proximi-
tat, sobretot per la gent gran. Farem una 
primera proposta d’ubicació de parades 
en el recorregut, que els veïns podran 
ajustar en el territori.

La millora en la freqüència del V11 és 
una necessitat per a Sant Antoni i l’Es-
querra de l’Eixample. Conscients que 
actualment, amb la manca de finança-
ment estatal per transport públic, està 
sent un repte difícil d’assolir, i mentre 
seguim reclamant aquest deute a l’Es-
tat, si que hem estudiat com, a partir de 
la posada en funcionament de la zona 
de baixes emissions (ZBE) l’any 2020, es 
milloraran les freqüències i s’incremen-
taran serveis en hores punta.

  JxCAT ·La xarxa ortogonal 
va començar a implemen-
tar-se el mandat passat i el 
servei d’autobús de la ciutat 

va incrementar els passatgers, els quals 
van millorar-ne la valoració amb un no-
table alt. En aquest mandat s’ha imple-
mentat la segona fase de la xarxa i hi ha 
hagut moltes queixes veïnals. S’han cre-
at plataformes com la de Salvem el 41 
que han evidenciat que en el procés de 
canvi no s’ha escoltat prou el veïnat ni 
s’han tingut en compte les seves de-
mandes raonades.
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7 La xarxa ortogonal d’autobusos s’ha demostrat insuficient per donar servei a les necessitats  
de veïns i veïnes del barri, especialment gent gran, per la freqüència de pas insuficient i pel fet  

que entre el carrer del Comte d’Urgell i de Tarragona només hi ha una línia vertical que connecta  
amb l’Esquerra de l’Eixample, la qual cosa provoca que no hi hagi prou autobusos per a la demanda 
que hi ha, especialment en hores punta. Penseu augmentar la freqüència de pas dels autobusos de  
7-9 minuts (quan es compleix) a 4 minuts, i implantar una línia vertical addicional pel carrer  
de Calàbria que doni servei, per exemple, a les persones grans que es desplacen sovint des del  
CAP Manso fins al Sagrat Cor, que ara han de fer transbordament o caminar un bon tram?



La xarxa ortogonal és molt positiva, 
però cal cal fer baixar la teoria a la re-
alitat i fer-hi adaptacions a la mesura 
de les necessitats de cada barri. El 41 és 
necessari i cal que continuï funcionant, 
i amb una bona freqüència.

   PSC ·  Sí, sense cap mena de 
dubte. De fet la freqüència de 
pas de 3-5 minuts en hora 
punta i 7-9 en hora vall és la 

que vam preveure quan vam dissenyar 
la xarxa en l’etapa de l’alcalde Hereu i la 
que permet fer eficient la intermodalitat. 
El govern Trias va desplegar la infraes-

tructura, però amb les retallades de la 
crisi no la va dotar del servei necessari i 
el govern Colau no ha reparat la retalla-
da del govern Trias en aquest tema. 
Manquen autobusos, manca servei, i cal 
una revisió de la darrera fase del desple-
gament que certament ha deixat algunes 
zones fosques sense mobilitat pública. 
Cal fer una revisió i cal inversió.

 ERC · Garantir una bona fre-
qüència i velocitat és clau 
per consolidar la xarxa or-
togonal d’autobusos, ja que 

sense aquests dos factors la xarxa perd 

sentit. En la mesura que sigui possible 
des del punt de vista pressupostari, hi 
dedicarem recursos per disposar de 
més autobusos i garantir menys mi-
nuts d’espera al veïnat. Pel que fa al 
buit que ha generat la desaparició de la 
línia 41, calia estudiar mesures en 
aquest sentit, i així ho hem fet palès en 
els plenaris de districte del darrer any. 
Pel que sembla, finalment el govern 
municipal ha accedit a implementar 
un bus de barri que pot cobrir aquesta 
necessitat. Veurem com evoluciona 
aquest nou projecte de línia.

  JxCAT · Posant-nos al costat 
dels veïns i veïnes, escoltant i 
impulsant conjuntament, si és 
necessari, les seves propostes. 

Tenir en compte la ciutadania a l’hora de 
prendre decisions i anar de bracet de la 
societat civil organitzada és la millor ma-
nera de fer avançar la ciutat. Hem de po-
sar en valor les entitats i totes aquelles 
persones que volen treballar de manera 
altruista per l’interès general; ells són la 
gran riquesa que té la nostra ciutat. 

  BCN en Comú · El teixit asso-
ciatiu de Sant Antoni és la 
vàlua més preuada del barri 
des del punt de vista humà, 

no només per la seva fortalesa actual, 
sinó també, i sobretot, per la seva trajec-
tòria de dècades de feina i voluntariat, 
sempre amb visió global de barri, en 
xarxa amb el teixit comercial i solidària 
amb els barris veïns.

Vam començar el mandat dissenyant 
participadament el Pla d’Actuació de 
Districte (PAD), amb debats i sessions 
obertes per decidir el full de ruta dels 
propers quatre anys. El 2016 vam en-
gegar el procés participatiu del mercat 
i els seus entorns. Vam decidir conjun-
tament el que avui en dia ha esdevin-
gut l’espai central del barri i vam posar 
èmfasi en el que, massa sovint, queda 
fora de la participació (dones, joves, 
diversitat funcional...); d’aquí va sorgir 
la demanda d’un nou espai comunitari 
sota el mercat i la necessitat dels joves 

de liderar aquest projecte amb la resta 
del grup impulsor, amb el qual vam po-
der dissenyar aquest futur espai veïnal. 

També hem treballat participadament 
tota la pacificació de la Superilla amb 
les entitats tant veïnals com comercials, 
per dibuixar la solució final amb el con-
sens de tothom; hem pogut fer un tast 
dels pressupostos participatius amb un 
procés en línia en el qual el barri va fer 
propostes que després s’han vist trans-
formades en estudis i projectes per part 
del districte. En definitiva, quan par-
lem de participació tenim clar que no 
parlem de consultar la ciutadania, sinó 
de fer-la coautora de les decisions que 
afectaran el seu territori.

En el proper mandat, apostarem per 
dos eixos principals: el primer, assegu-
rar la construcció del nou espai veïnal 
del mercat, dotar-lo de totes les instal-
lacions dissenyades per al veïnat (cui-
na, espai per a joves, etc.) i acompanyar 
el grup impulsor en la seva gestió cívi-
ca; el segon, posar èmfasi en la tècnica 
de dinamització comunitària, de suport 
al tècnic de barri, amb la qual hem po-
gut contribuir a la cohesió i l’acompa-
nyament de les entitats. Parlem, doncs, 
d’experiències com la Taula de Salut 
Comunitària de Sant Antoni, que ha 
començat a rodar gràcies a la implica-
ció d’entitats i serveis del barri i a la 
coordinació i gestió que en fa la tècnica 
de dinamització comunitària, que fo-
calitza la seva feina en el col·lectiu de 

persones grans, molt nombrós al barri. 
Parlem de la prova pilot “Mans al verd” 
per enjardinar els escocells dels arbres 
amb les escoles, que ara continuarà en 
una segona fase i implicarà també els 
comerciants. I parlem de nou projectes 
que estan arribant, com la “Biblioteca 
al carrer”: estem treballant perquè la 
Superilla es converteixi també en un 
espai de lectura i d’intercanvi.

  CUP · L’estructura de partici-
pació veïnal promoguda per 
part de l’Ajuntament és obso-
leta i en molts casos contra-

produent. Les mesures del darrer man-
dat, amb teòrica vocació d’obertura, 
continuen sense donar resultats. Els òr-
gans formals de participació (audiències 
públiques de districte o bé els consells 
de barri) són espais informatius, no par-
ticipatius. I les experiències pel que fa a 
consultes o processos participatius (ges-
tió i entorns del Mercat de Sant Antoni, 
proves pilot dels pressupostos participa-
tius o la remodelació de la ronda de Sant 
Antoni) han deixat molt a desitjar, sigui 
per incompliment d’acords o pel fet que 
s’han quedat a mitges.

 Entenem que cal un canvi en diferents 
sentits: reconèixer i consolidar la in-
terlocució entre Ajuntament i entitats 
i plataformes de tot tipus del barri, re-
formular els espais de participació exis-
tents, més informació i transparència 
sobre la concreció (o no) d’acords amb 
el teixit associatiu.
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DE VEÍ A VEÍ 
https://deveiavei.org

8 Foment de l’associacionisme i participació dels veïns en la presa de decisions: Com fomentareu 
l’empoderament comunitari de Sant Antoni? És a dir, l’autoorganització del veïnat com a barri, 

l’associacionisme de tota mena, la participació de tots els estrats socials i la permissió al veïnat de 
prendre més decisions?

https://deveiavei.org


 L’Ajuntament ha de donar suport a les 
activitats veïnals facilitant al màxim 
l’obtenció de permisos, ajudant en la 
gestió i també proporcionant les infra-
estructures necessàries per dur a terme 
activitats tant habituals (cessió d’espais, 
suport en la comunicació, suport econò-
mic, etc.) com extraordinàries (permi-
sos, materials de suport, etc.).

   PSC · Nosaltres, com a soci-
aldemòcrates, creiem pro-
fundament a posar al servei 
de la gent les institucions 

democràtiques i en l’increment, des 
dels poders públics, del benestar i els 
serveis públics. La necessitat d’autoor-
ganització del veïnat per prestar ser-
veis apareix quan el sector públic no hi 
arriba, i això ens preocupa molt, enca-
ra que hi ha molt bones experiències 
en la matèria, com De Veí a Veí, que 
arriba allà on l’Ajuntament no arriba i 
presta un ajut necessari i molt ben va-
lorat pel barri.

Cal sobretot cooperació entre entitats 
i administració, per tal que, entre tots, 
arribem a tots els racons de desigual-
tat. Les persones amb vulnerabilitat 

social necessiten respostes des de 
l’efectivitat i des de l’afectivitat.

D’altra banda, en termes de participació, 
el que cal sobretot és aprofundir en la 
qualitat de la participació. Calen espais 
de debat sincer, cal implicar més entitats 
amb compromís amb Sant Antoni.

   PP · Per a nosaltres són im-
portants les associacions i 
els ciutadans particulars no 
integrats en cap associació. 

La ciutat la construïm entre tots.

És veritat que aquest darrer mandat hi 
ha hagut alguns problemes de coor-
dinació entre l’associació i els serveis 
socials del govern del districte. Per a 
nosaltres, les associacions que són so-
bre el terreny són importants perquè 
coneixen les necessitats del territori. 
Prendre les decisions correctes per part 
del govern municipal depèn d’ una in-
terlocució i una corresponsabilitat amb 
aquestes entitats.
 

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Com no pot ser de cap altra 
manera, tindrem en conside-

ració l’opinió dels veïns abans de pren-
dre decisions que els afectin. Perquè 
això sigui així, intentarem parlar amb 
tants veïns com puguem, amb els comer-
ciants, els empresaris, les associacions 
de tot tipus, per, d’aquesta manera, fer 
una proposta. 
 
L’Ajuntament ha de liderar qualsevol 
decisió que afecti, en major o menor me-
sura, qualsevol col·lectiu, equipament, 
barri, etc. Ens comprometem a donar 
explicacions d’allò que s’acordi. Prome-
terem el que es pugui fer i, si tenim la 
confiança per governar, explicarem la 
situació dels projectes compromesos. 

 ERC · Des d’ERC considerem 
que el foment de l’associaci-
onisme i la participació són 
claus en la presa de decisi-

ons de l’Ajuntament. Durant el mandat 
que ve caldrà acabar de desplegar la 
nova normativa de participació; a través 
d’ERC es van incorporar esmenes, com 
per exemple poder fer consultes popu-
lars als barris, dotar de més contingut 
els consells de barri a través de les co-
missions de seguiment i donar més res-
sò als òrgans de participació actuals.

  PSC · Les partides pressu-
postàries en matèria de ser-
veis socials han de ser el 
que se’n diu tècnicament 

partides obertes, és a dir, que s’hi han 
de dedicar tants recursos com sigui ne-
cessari i, si cal, endeutar-se; no pot ser 
que una família tingui dret a una per-
cepció que no es satisfaci. Però no n’hi 
ha prou d’incrementar la despesa: 
també cal garantir que les polítiques 
socials, a més de donar resposta a les 
necessitats urgents, ajudin les perso-
nes a sortir de la vulnerabilitat i, per 
fer-ho, cal aplicar molt bé els recursos i 
avaluar els resultats.

Tampoc no és acceptable la mala gestió 
econòmica dels darrers anys, en què 

un pressupost mal programat ha deri-
vat en el fet que el govern Colau aca-
bés retallant un 5% totes les partides 
de despesa corrent en el darrer any de 
mandat, incloent-hi també tota la des-
pesa social.

  BCN en Comú ·  Hem fet un 
gran pas endavant i en el se-
gon mandat continuarem 
consolidant i aprofundint 

les polítiques que hem posat en marxa. 
Aconseguir la justícia de gènere ha es-
tat un dels principals reptes que hem 
abordat al llarg dels quatre anys de go-
vern i hi hem invertit com mai, molts 
cops sufragant la desinversió d’altres 
administracions que han optat per les 
retallades socials. Vam prometre 

transversalitzar la perspectiva de gè-
nere i ara les polítiques feministes han 
sortit de la Regidoria de Feminismes i 
LGTBI i es troben repartides per tots 
els departaments.

Això ha significat un punt d’inflexió, 
ja que s’ha doblat el pressupost i s’han 
reforçat les polítiques municipals de 
prevenció i atenció a les violències 
—capítol en el qual hem augmentat 
el pressupost un 95% en quatre anys. 
També hem ampliat serveis com el 
SARA i hem construït el reivindicat 
nou PIAD de l’Eixample. I cal desta-
car la inversió en les escoles bressol 
públiques —l’Ajuntament sufraga els 
40 milions d’euros que deu la Genera-
litat—, per a les quals hem augmentat 
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SANT ANTONI FEMINISTA
https://twitter.com/feministast 

9 Pressupost i mesures contra la desigualtat de gènere: Els últims anys s’han reduït les places 
públiques a les escoles bressol i els ajuts a les famílies, decisions que provoquen un trasllat de les 

càrregues a l’àmbit domèstic. El 42,8% de les llars amb famílies monoparentals viuen en situació de 
pobresa, i el 94% de les persones afectades són dones. Les polítiques d’austeritat també han modificat 
les condicions de les pensions contributives. A més, s’han suprimit organismes institucionals 
d’impuls de la igualtat de gènere, i s’ha retallat personal i recursos pressupostaris pel que fa a la lluita 
contra les violències masclistes. Quin percentatge del pressupost total tenen previst dedicar a revertir 
aquestes retallades i quines noves mesures preteneu impulsar per posar fi a la desigualtat de gènere?

https://twitter.com/feministast


l’oferta en 536 places, amb la qual cosa 
hem revertit la privatització i hem apli-
cat la tarifació social, com a l’Escola 
Bressol Els Tres Tombs del barri, que 
es va ampliar amb 33 places noves. O 
els ajuts per a famílies amb infants de 
0 a 16 anys en situació de vulnerabili-
tat: l’any 2016 es van invertir 23,1 mili-
ons d’euros que van servir per atendre 
20.374 infants (1.038 d’ells, de famílies 
monoparentals). O la recent obertura 
del centre Barcelona Cuida, un centre 
per atendre les persones que es dedi-
quen a les cures d’altres, majoritària-
ment dones, per facilitar-los l’accés a 
recursos, orientació i formació. A més 
a més, s’ha facilitat l’accés gratuït als 
espais esportius municipals a les famí-
lies monoparentals.  

D’altra banda, en aquest Ajuntament 
s’ha doblat el pressupost destinat a 
polítiques municipals feministes. En 
xifres, la Regidoria de Feminismes i 
LGTBI ha invertit 22,46 milions d’eu-
ros entre el 2016 i el 2018, un import 
que no havia estat assolit mai per part 
dels consistoris anteriors.

  CUP · En el nostre cas no 
hem arribat a formular un 
pressupost detallat, perquè 
som conscients que molt di-

fícilment ens pertocarà gestionar un 
pressupost de manera directa. Des de 
la CUP Barcelona apostem per mesu-
res en diferents àmbits: contra les vio-
lències masclistes; per la corresponsa-
bilitat en el treball reproductiu i de 
cures; per mesures coeducatives; per 
l’impuls dels serveis socials, o per la 
presència de dones, de col·lectius de 
dones o d’òrgans institucionals for-
mats per dones (cas del Consell de les 
Dones i derivats) en els espais de go-
vernança de la ciutat.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Per a nosaltres és important 
lluitar contra la feminització 
de la pobresa i treballar per 

aconseguir la igualtat real i efectiva en-
tre homes i dones. Al mateix Ajunta-
ment hi ha una bretxa salarial del 13%, 
a la qual ens comprometem a posar fi. 
També tenim el compromís de presen-
tar mesures per eliminar aquesta dife-
rència salarial dels contractes que el 
consistori fa amb empreses externes.

En aquest sentit, també ampliarem l’ho-
rari de serveis orientats a l’atenció i la 
prevenció de la violència masclista, i pro-
mourem les campanyes de sensibilització 
per a la prevenció de violència masclista. 

   PP ·  Respecte a la desigual-
tat econòmica de les dones, 
per a nosaltres la millor po-
lítica és la creació d’ocupa-

ció. És el que nosaltres sabem fer i ho 
hem demostrat per sortir de la gravís-
sima crisi econòmica que va començar 
l’any 2009.

Desconeixem a què es fa referència 
quan es parla de supressió d’orga-
nismes institucionals d’impuls de 
la igualtat de gènere, ja que l’actual 
govern ha incrementat notòriament 
aquesta despesa. Una altra qüestió són 
els resultats d’aquesta política de sub-
venció d’entitats properes al govern.

 ERC · Des d’ERC ens consta 
que en aquest mandat s’han 
obert tres escoles bressol 
més, tot i que des de Barcelo-

na en Comú en van prometre moltes 
més. En l’àmbit municipal també ens 
consta que no s’han retallat recursos en 
organismes institucionals d’impuls de 
la igualtat de gènere (ni pressupost ni 
personal) ni pel que fa a la lluita contra 
les violències masclistes. Pel que fa als 
pressupostos, considerem que la visió 
de gènere ha de ser transversal a tots els 
departaments i que cal dotar de pressu-
post les següents accions:

· Prioritzar la posada en marxa de 
serveis o prestacions encaminades a 

garantir els drets de les dones en situ-
acions de vulnerabilitat social (dones 
soles amb fills a càrrec, pobresa feme-
nina, gent sense llar, persones en situ-
ació de dependència, prestadores de 
cures a les persones, etc.).

· Dur a terme auditories de gènere per 
avaluar-ne l’impacte en les polítiques 
públiques.

· Incloure la formació en perspectiva de 
gènere a tota la plantilla de l’Ajuntament 
de Barcelona i personal extern i vetllar 
pel compliment del Pla d’Igualtat.

· Promoure la democratització de les 
cures.

· Impulsar la creació d’instruments de 
coordinació de tots els àmbits i totes 
les administracions amb competències 
a la ciutat per treballar en l’elaboració 
de plans estratègics per eradicar les vi-
olències contra les dones a Barcelona.

  JxCAT · La igualtat efectiva i 
real entre homes i dones ha 
de ser una prioritat. Cal que 
les polítiques feministes si-

guin transversals i impregnin tota l’ac-
ció del govern municipal. La perspecti-
va de gènere ha de ser present a tots els 
programes i serveis municipals. Per 
aquest motiu, cal més formació i man-
tenir els recursos.

El mandat passat vam crear la Xarxa 
d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i 
la No-discriminació per tal d’evitar les 
actituds abusives i masclistes. També 
vam crear el Servei d’Atenció, Rehabi-
litacio i Acollida de Dones per donar 
una resposta millor a les dones, també 
menors, víctimes de violència masclis-
ta. També vam redimensionar i refor-
çar el CIRD com a servei municipal de 
promoció de la igualtat. Hem de con-
tinuar en aquesta línia per aconseguir 
que Barcelona sigui una ciutat referent 
en la defensa dels drets de les dones.
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L’ASSOCIACIÓ DE PARADISTES DEL DOMINICAL  
DEL MERCAT DE SANT ANTONI 
https://mercatdominicaldesantantoni.wordpress.com

10 Considerem que el Mercat del Llibre Dominical de Sant Antoni, malgrat la seva  
singularitat i el servei que dona a la ciutat, mai ha rebut el suport de l’Ajuntament.  

Si més no, aquesta és la sensació que tenim clients i venedors. Si el vostre partit guanya l’alcaldia, 
com donareu suport a la nostra activitat i la cultura popular? Ens agradaria una resposta clara,  
no evasiva ni de compromís.
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  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Calen més mesures específi-
ques per ajudar les persones 
que sobreviuen als carrers 

de la nostra ciutat. Augmentarem el 
nombre de places residencials de Hou-
sing First i ampliarem els horaris de 
menjadors socials i serveis d’higiene. 
Així mateix, incrementarem el nombre 
d’educadors que atenen aquestes perso-
nes al carrer i que són el seu primer vin-
cle. De la mateixa manera, impulsarem 
més programes d’inserció.

   PP ·  La millor política con-
tra la discriminació econò-
mica i social és la creació 
d’ocupació. 

 ERC · El sensellarisme és un 
problema de primer ordre i 
cal treballar en coordinació 
amb altres administracions 

per tal de dissenyar una estratègia de 
país a llarg termini que combati aquest 
fenomen. També cal augmentar la in-
versió en serveis preventius per evitar 

que moltes persones acabin en aquesta 
situació i facilitar els recursos i serveis 
necessaris a totes aquestes persones.

  JxCAT · Des del mandat pas-
sat hi ha hagut un increment 
del 40% del sensellarisme. 
Una ciutat com Barcelona no 

es pot permetre tenir persones tan vul-
nerables dormint al carrer. Cal treballar 
amb les entitats del tercer sector que te-
nen una llarga trajectòria a la ciutat, 
com pot ser Arrels, i definir aliances 

  BCN en Comú · El Mercat de 
Sant Antoni és un dels mer-
cats més emblemàtics de la 
ciutat i ha estat sempre un 

mercat de mercats: el fresc, la roba i el 
llibre. El llibre vell és una insígnia de 
la personalitat del barri de Sant Antoni 
i per això molts barcelonins i barcelo-
nines, i també gent de fora, ens visiten 
cada diumenge.

En aquest mandat hem complert el 
repte de finalitzar, una vegada per 
totes i després de nou anys, les obres 
de remodelació del mercat, i dignifi-
car així també el Dominical del Llibre 
amb les instal·lacions que es mereixien 
paradistes i clients: unes marquesines 
fixes i cobertes on poguessin desenvo-
lupar la seva activitat comercial dispo-
sades al voltant de l’edifici singular per 
mantenir el recorregut tradicional, tal 
com va demanar la Junta de Paradistes 
del Llibre en el procés participatiu que 
veïns i comerciants vam impulsar du-
rant el 2016.

El Dominical s’ha vist reforçat quan se 
n’han millorat els entorns, ja que ara 
disposa de tot l’espai públic i verd que 
ha guanyat al seu voltant, cosa que fa 
del Mercat del Llibre un mercat obert a 
un espai de passeig i oci. Per continuar 
enfortint aquest emblema de la ciutat, 
des del govern continuarem impulsant 
les activitats que es duen a terme en 
aquests nous espais guanyats (fires, 
xerrades, àpats populars, etc.), que en-
riqueixen i complementen el mercat, i 
el consoliden així com un pol de vida i 
de cultura popular al barri.

 ERC · El Dominical és sens 
dubte un dels mercats més 
antics i singulars de la ciutat 
i un element d’identitat del 

barri de Sant Antoni que cal preservar i 
potenciar. Durant aquest mandat, des 
del grup d’ERC hem treballat amb l’as-
sociació del Dominical i hem presentat 
propostes amb l’objectiu d’assegurar-ne 
la reubicació al voltant del mercat, un 
cop finalitzada la seva reforma.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Nosaltres ens comprome-
tem a ajudar en la promoció 
del Mercat del Llibre Domi-

nical de Sant Antoni per la seva singu-
laritat i perquè ja és un referent a tota la 
ciutat. Creiem que a Barcelona, des de 
les institucions i les associacions de co-
merciants, s’ha de promoure un comerç 
de qualitat, basat en la proximitat i l’ex-
cel·lència. 

   PP · El Mercat del Llibre Do-
minical és una activitat d’in-
terès cultural per al barri, el 
districte i la ciutat en gene-

ral. Avui el petit comerç —i el Mercat 
del Llibre no n’és cap excepció— pateix 
les noves formes amb què el consumi-
dor es relaciona amb l’oferta existent.

Això ho hem de preveure per adaptar el 
mercat a aquest nou model de consum. 
No podem esperar a tenir situacions ir-
reversibles.

  JxCAT · Cal posar en valor el 
Dominical, perquè forma 
part de la identitat de la nos-
tra ciutat i del barri de Sant 

Antoni. No només és activitat econòmi-
ca, sinó també cultura, cohesió social i 
promoció de les relacions humanes. Hem 
de donar-lo a conèixer més, promocio-
nar-lo i fer-ho de bracet dels paradistes.

  CUP · Desgraciadament per 
a nosaltres, la CUP no gua-
nyarà l’alcaldia de Barcelona 
aquest mes de maig. Dit 

això, ens comprometem a conèixer més 
a fons les demandes concretes que es 
puguin fer des del Mercat Dominical. 
Entenem que és important que sigui la 
mateixa Associació de Paradistes, com 
els millors coneixedors de l’espai, la que 
proposi a l’Ajuntament les seves neces-
sitats concretes. Estem especialment a 
favor de potenciar la cultura popular 
des del teixit associatiu, i entenem que 
l’equip de govern ha de posar facilitats i 
recursos (més tècnics que no pas econò-
mics) per a les activitats a la via pública.
 

   PSC · Assumim el repte de 
tirar-ho endavant. Som co-
neixedors del projecte de 
dinamització cultural al 

voltant del llibre que té la Junta del 
Mercat Dominical, que no s’està desen-
volupant com seria desitjable. Aquest 
projecte ha d’arrencar i s’ha de dotar 
pressupostàriament.

Des de la proximitat d’un districte es 
pot fer molt més en matèria de cultura 
del que ja es fa avui. A més, en el nostre 
districte es troba bona part del sector 
editorial i és possible aconseguir siner-
gies del sector amb la proximitat dels 
barris, especialment amb la referència 
del Mercat Dominical del Llibre.
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  JxCAT · Barcelona Activa és 
un servei municipal enfocat 
a promoure l’ocupació. Cal 
que tingui una mirada tam-

bé territorial, que sigui present als bar-
ris i que treballi amb empreses del bar-
ri, el comerç i totes aquelles entitats que 
ofereixen formació i fan programes 
d’inserció laboral.

   PSC ·  El comerç és la princi-
pal font d’ocupació al barri; 
ho hem d’aprofitar. Cal apro-
fundir en la dinamització 

comercial a Sant Antoni, tant des del 
comerç de proximitat liderat pel SAC 
com des del clúster de la informàtica 
del carrer de Sepúlveda.

Sant Antoni és un referent comercial 
d’àmbit de ciutat, i ho ha de continuar 
essent. Cal protegir el model i continu-
ar fent servir de divisa els tres mercats 
de Sant Antoni: el Fresc, els Encants i el 
Llibre. La cohesió i la fortalesa que té el 
comerç al barri fa que Sant Antoni sigui 
un espai per començar a fer realitat les 
àrees de promoció econòmica urbana 
(APEU) a Barcelona.

 ERC · 1) Descentralitzant Bar-
celona Activa amb els se-
güents objectius:

a) Crear un prospector d’empreses que 

posi en contacte els centres de forma-
ció professional i les empreses, espe-
cialment pimes del barri que necessi-
tin contractar persones formades en 
aquests tipus de formació.

b) Aconseguir un referent de Barcelona 
Activa, potser el mateix prospector, al 
barri perquè tant teixit productiu com 
associacions, centres educatius, etc. pu-
guin ser agents facilitadors per buscar 
feina. Amb aquestes sinergies es pot va-
lorar la necessitat de crear espais tipus 
coworking o trobades o fòrums de barri 
sobre ocupació on es posi en contacte 
demandants i oferents de feina, o altres 
projectes que puguin sorgir.

c) En definitiva, Barcelona Activa ha de 
ser un agent de proximitat i de contacte 
fàcil als barris. Pel que fa a polítiques 
d’ocupació, hem d’elevar els aspectes 
més generals (disseny de projectes, ne-
gociacions amb agents per salari mí-
nim, promoció econòmica, etc.) a nivell 
metropolità però hem de dur als barris 
els projectes més concrets com el dels 
prospectors d’empreses.

c) Per a col·lectius com els majors de 
45 anys, els joves, les persones nouvin-
gudes, etc., aquesta descentralització 
també ha de permetre fer un seguiment 
individualitzat de la seva situació. Es-
pecialment, per a aquelles persones 

que hagin participat en algun projecte 
de foment de l’ocupabilitat tipus plans 
d’ocupació.

2) Fomentar els projectes de continuïtat 
empresarial amb assessorament de pro-
ximitat i finançament (pla Reempresa). 
Això també té efectes en el manteni-
ment del teixit, especialment comercial, 
del barri.

3) Vetllar per la mixtura del teixit pro-
ductiu del barri: necessitem comerç, 
despatxos d’advocats, informàtics, etc. 
per no caure en monocultius. 

   PP · La creació de feina al 
barri és bastant incompati-
ble amb les limitacions que 
aquest govern ha aprovat 

per al barri de Sant Antoni. Nosaltres 
proposem la reforma i la racionalització 
del Pla d’Usos de Sant Antoni.

  BCN en Comú · Sant Antoni, 
a data d’avui, compta amb 
un atur d’un 6%, dos punts 
menys que el 2015. En 

aquest mandat hem plantat cara a 
l’atur amb l’Estratègia per l’Ocupació 
de Barcelona 2016-2020, orientada a do-
nes, joves, persones migrades i aturats 
de llarga durada majors de 45 anys. Pa-
ral·lelament, s’ha donat un impuls a les 
iniciatives d’economia social i solidà-
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amb els serveis socials per revertir la 
situació. Barcelona té una riquesa, que 
és la força i la sensibilitat social de la 
seva societat civil. Un Ajuntament com 
el de Barcelona no s’hi pot posar d’es-
quena com ha passat en aquests anys. 
Hem de reforçar les polítiques socials 
de bracet de la iniciativa privada, sobre-
tot la que no té afany de lucre. 

  BCN en Comú · Hem de vet-
llar perquè polítiques de llui-
ta contra el sensellarisme in-
cideixin en la prevenció i 

l’atenció des d’una perspectiva de fo-
ment de l’autonomia personal i dels vin-
cles relacionals, de reducció dels riscos 
vitals i d’enfortiment de les capacitats.

En aquest mandat ho hem fet des del Pla 
de Lluita contra el Sensellarisme de Bar-
celona 2016-2020, pel qual hem ampliat 
les places residencials i d’allotjament i 
hem doblat els recursos per a la inter-

venció social a l’espai públic. Amb això 
s’ha aconseguit estabilitzar el nombre de 
persones que dormen al carrer.

Per aconseguir que ningú dormi al 
carrer, però, no n’hi ha prou d’aug-
mentar les polítiques socials munici-
pals com hem fet aquest mandat, sinó 
que cal un acord polític ferm a escala 
de país que posi fre a les causes del 
sensellarisme: l’augment abusius dels 
preus de l’habitatge i la precarietat la-
boral, per una banda, i les situacions 
de vulnerabilitat que viuen persones 
migrants quan arriben a la nostra ciu-
tat, per l’altra.

  CUP · La pobresa és un feno-
men estructural de la lògica 
capitalista, que expulsa de la 
societat els col·lectius més 

vulnerables. Garantir el dret a l’habitat-
ge als veïns i veïnes seria una primera 
gran mesura de xoc que evitaria el greu 

problema del sensellarisme. Mentres-
tant, en tot cas, apostem per posar en 
marxa més espais d’acollida, i obrir un 
espai nocturn de baixa exigència al bar-
ri per a persones sense llar i potenciar 
els acompanyaments individualitzats, 
per facilitar que aquestes persones es 
reincorporin al món laboral.

   PSC · Es tracta d’anar al 
focus del problema, de dis-
posar d’una política de re-
distribució, creadora d’opor-

tunitats i d’ocupació per a tothom, 
també per als més desfavorits.

Cal ajudar les persones que hi ha dor-
mint al carrer a recuperar la confiança 
en si mateixos, i facilitar-los un circuit 
per a la reinclusió social, que sigui ge-
nerador d’oportunitats. Una societat 
que té persones excloses no es pot ano-
menar societat avançada.



  CUP · En primer lloc, fent 
una tasca d’inspecció im-
portant i assegurant el com-
pliment del Pla d’Usos de 

Sant Antoni per evitar la implantació 
de bars i restaurants nous. Els últims 
anys, l’aparició massiva d’aquests esta-
bliments ha fet que hi hagi hagut una 
substitució de teixit comercial de proxi-
mitat i un augment de les rendes de llo-

guer. Cal treballar des de l’Ajuntament 
per un control de les rendes de lloguer 
comercial i també per evitar un mo-
nocultiu de bars i restaurants. També 
cal ajudar a dinamitzar el comerç de 
proximitat mitjançant assessorament i 
formació en noves tecnologies associa-
des al comerç, creant xarxes de distri-
bució de productes de proximitat, do-
nant cobertura comunicativa a les 

associacions de comerciants i proporci-
onant suport econòmic per a la moder-
nització dels comerços.

  JxCAT · Cal que l’Ajuntanent 
de Barcelona es doti d’un 
ens com pot ser l’Institut 
Municipal de Mercats o Tu-

risme de Barcelona. Un ens que tingui 
com a prioritat treballar amb els eixos 
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ria; d’això Sant Antoni també en té 
bons exemples, com el grup GLAS. 
Continuarem treballant per facilitar la 
formació i l’accés al mercat laboral, do-
nant suport als autònoms i les pimes i 
proporcionant assessorament des del 
districte i Barcelona Activa.

  CUP · Les polítiques d’ocu-
pació no són competència 
estrictament municipal, si 
bé el model de ciutat pel 

qual aposti l’Ajuntament configurarà 
en bona part el teixit productiu. Ens 
preocupa que Barcelona es continuï 

centrant a vendre’s portes enfora com 
un aparador turístic o de grans con-
gressos. Dit això, cal potenciar el co-
merç de proximitat, promoure sectors 
productius diversificats i continuar fo-
mentant l’economia social i solidària. 
Barcelona Activa hauria d’especialit-
zar-se més a l’hora de mirar als dife-
rents barris de la ciutat.
 
En l’àmbit privat, veïnal, destaquem 
que caldrà veure també el paper que 
van tenint al barri col·lectius com ara el 
GLAS [Grup Laboral d’Acció Social] o la 
cooperativa Propis i Propers.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
La creació de llocs de tre-
ball al barri depèn, en bona 
mesura, de facilitar els trà-

mits burocràtics perquè els empresaris 
trobin menys traves a l’hora d’empren-
dre un negoci. També caldrà revisar 
els impostos que paguen i estudiar la 
fórmula per alleugerir-los aquesta càr-
rega. Des de l’Ajuntament es poden 
prendre mesures per ajudar els empre-
nedors i els comerciants que ja estan 
establerts; aquesta és l’única manera 
de crear llocs de treball al barri.

APUNT  

Resultats electorals recents al barri de Sant Antoni
Cada votació és un món, però hem cregut interessant consultar què hem votat 
els veïns i les veïnes de Sant Antoni en eleccions recents:

RESULTAT A SANT ANTONI,  
ELECCIONS AL PARLAMENT  
DE CATALUNYA 21/12/17:

Electors: 26.247
Votants: 21.404

JxCat: 5.184 (24,2%) 

ERC: 4.985 (23,2%) 
 

Ciutadans: 3.777 (17,6%) 

PSC: 2.622 (12,2%)  

En Comú Podem: 2.168 (10,1%) 

CUP: 1.427 (6,66%)  

PP: 917 (4,25%) 

Altres: 183 (0,85%)  

En blanc: 80 (0,37%)  

RESULTAT A SANT ANTONI, 
ELECCIONS GENERALS  
28/4/19:

Electors: 25.737
Votants: 19.872

ERC-Sobiranistes: 5.311 (26.8%)

PSC-PSOE: 3.963 (20%)

En Comú Podem: 3.347 (16.9%)

Junts x Catalunya: 2.663 (13.5%)  
 

Ciutadans: 1.764 (8.9%)

PP: 946 (4.8%)

VOX: 475 (2.4%)

Altres: 1.223 (6.2%)

En blanc: 106 (0.5%)

RESULTAT A SANT ANTONI, 
ELECCIONS MUNICIPALS 
24/6/2015: 

Electors: 27.450
Votants: 16.846

CiU: 4.365 (25,9%)

Barcelona en Comú: 4.206  (24,9%)

ERC: 2.252 (13,4%)

CUP: 1.557 (9,2%)

Ciutadans: 1.381 (8%)

PSC: 1.282 (7,6%)
 

PP: 1.094 (6,4%) 

Altres: 490 (2,9%)

En blanc: 159 (0,94%) 



  PP · Pensem que fa poc 
temps que tenim la Superi-
lla. La valoració s’haurà de 
fer després d’un any de fun-

cionament. Ara per ara el que detectem 
és una disminució significativa de l’ac-
tivitat econòmica.

  BCN en Comú · Sant Antoni 
necessitava un pulmó verd 
al centre del barri, i la remo-
delació dels entorns del 

mercat ha permès recuperar 26.000 m2 
d’espai públic i respondre així a una de-
manda de veïns i comerciants, amb els 
quals hem treballat en un procés parti-
cipatiu de deu mesos, i hem dibuixat la 
primera plaça del barri que rebrà el 
nom de Conxa Pérez, miliciana anar-
quista i paradista del mercat, com va 
proposar la Vocalia de Dones de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes del barri.

Ara els veïns i veïnes de Sant Antoni 
disposem d’un espai obert al barri, que a 
més enllaça la ronda amb l’avinguda de 
Mistral creuant tot el barri pel seu punt 
central: el mercat. Un mercat que s’ha 
vist dignificat per aquesta actuació de 

millora dels seus entorns, que singula-
ritza l’espai i el mateix edifici arquitectò-
nic, i que fomenta el passeig per la zona 
comercial i dinamitza aquest punt com a 
pol d’activitat comunitari del barri.

  CUP · Valorem positivament 
totes aquelles mesures que 
apostin per reduir l’ús del 
vehicle privat, els espais de 

trobada per al veïnat i les zones verdes, 
i, per tant, ens sembla una bona mesu-
ra. Dit això, entenem que aquesta ha de 
ser una aposta global, no pas centrada 
en determinats carrers en concret. En 
aquest sentit, el model de Superilla no 
resol les qüestions de mobilitat i ente-
nem que no aprofita les potencialitats 
per crear més zones verdes.

 ERC · Des d’ERC considerem 
que el resultat de la super-
cruïlla és prou satisfactori. 
A diferència de la del Poble-

nou, en aquesta hi ha més esforç pressu-
postari i més participació. Té més sentit, 
atesa la densitat d’usos i població que té 
Sant Antoni. Encara no podem valorar 
el resultat de l’obra a la resta de carrers, 
actualment en marxa. 

 
  BCN pel canvi - Ciutadans · 

Estem a favor que s’ampliïn 
les zones per a vianants a la 
ciutat, però sempre que es re-

alitzin abans estudis de mobilitat i que 
hi hagi acord amb els veïns i comerci-
ants de la zona.

La Superilla del Poblenou ha estat un 
fracàs. El tancament del trànsit en al-
guns carrers carrers ha fet augmentar 
la congestió de cotxes i ha produït més 
contaminació ambiental i acústica. Po-
sar barreres al cotxe, de vegades, pot 
generar conseqüències negatives, com 
s’evidencia en aquest cas concret.
 
Proposem que s’impulsi la implanta-
ció d’una “xarxa contínua de circulació 
prioritària” (xarxa de vianants metro-
politana), que permeti enllaçar entre 
elles totes les àrees per a vianants i zo-
nes 30 existents en l’actualitat al nostre 
districte mitjançant la implantació de 
corredors cívics i itineraris continus es-
pecialment habilitats, equipats i senya-
litzats per a vianants i ciclistes.
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comercials i les associacions de comerç 
per definir una estratègia a curt, mitjà i 
llarg termini per enfortir el comerç lo-
cal. Formació, innovació, qualitat i es-
pecialització són principis que cal in-
corporar a l’agenda de les polítiques del 
comerç de la ciutat.

  BCN en Comú · El comerç de 
proximitat és un signe iden-
titari del barri de Sant Anto-
ni i l’hem protegit amb el Pla 

d’Usos de Sant Antoni evitant la gentri-
ficació i el monocultiu comercial. En pa-
ral·lel, vam impulsar el Pla de Dinamit-
zació Comercial de Sant Antoni, 
juntament amb el SAC, amb mesures 
per promoure l’associacionisme entre 
comerciants, donar suport i ajudes als 
petits botiguers i estimular la compra 
de proximitat, per posar-ne en valor els 
trets característics de qualitat i tracte 
personalitzat.

El mercat és la joia de Sant Antoni. I se 
suma a la xarxa de 43 mercats munici-
pals de Barcelona, que actuen de mo-
tors econòmics i comunitaris dels barris 
de Barcelona.

També cal vetllar per l’equilibri de visi-
tants als nostres mercats, perquè no es 
dificulti l’activitat diària dels botiguers. 
Els i les paradistes del Mercat de Sant 
Antoni han demanat que es limitin els 
grups de turistes en moments de màxi-
ma afluència al mercat, tal com es fa als 
mercats de la Boqueria i de Santa Ca-
terina. Per això, en un decret d’alcaldia 
recent s’ha regulat l’entrada de grups 
de turistes i altres comportaments que 
dificultin la funció principal del mercat 
de venda de proximitat.

   PSC · El comerç ja ha tingut el 
nostre suport i el continuarà 
tenint. Vam impulsar la me-
sura de govern de Sant Anto-

ni, vam posar en marxa el Pla d’Usos i 
vam acabar les obres del mercat, que, per 
cert, també havíem iniciat nosaltres.

Ara farem un pas més i proposem que 
les activitats econòmiques presents al 
barri despleguin una APEU, que per-
metrà treballar conjuntament i sen-
se exclusions entre tots els comerços, 
l’hostaleria, la restauració i la resta de 
serveis del barri per tal de finançar la 
promoció, la innovació i la digitalitza-

ció del teixit econòmic i comercial.

Estem parlant de multiplicar per molt la 
capacitat econòmica per promocionar el 
comerç i posar-lo al dia de les deman-
des dels usuaris.

 ERC · Posant-lo en valor amb 
campanyes permanents de 
promoció del petit comerç, 
promovent les àrees de pro-

moció econòmica urbana (APEU) i l’as-
sociacionisme comercial, limitant la 
instal·lació de grans superfícies i asses-
sorant i donant suport al comerç de bar-
ri per tal que s’adapti a les noves ten-
dències del comerç electrònic.

Òbviament cal mantenir el Pla d’Usos 
de Sant Antoni, que es va posar en mar-
xa després de diferents iniciatives polí-
tiques d’ERC.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
El comerç local és una peça 
clau en qualsevol barri. S’ha 
d’oferir un comerç de quali-

tat que sigui capaç de competir amb les 
grans superfícies, oferir un altre tipus de 
producte. Comerç proper i de qualitat.



 ERC · La reforma de la ronda 
de Sant Antoni és prioritària 
de cara al mandat 2019-2023. 
Fa pocs mesos el govern mu-

nicipal va fer una proposta tècnica de 
reforma molt semblant a la que hi havia 
abans de la instal·lació de la carpa. Des 
d’ERC considerem que cal estudiar com 
a mínim una ronda més pacificada que 
la d’aquesta proposta.

  BCN en Comú · La ronda de 
Sant Antoni per fi ha pogut 
recuperar el pas, un cop des-
instal·lades les carpes del 

mercat provisional. Hem guanyat un 
passeig que enllaça amb la Superilla i 
tot el nou entorn pacificat del mercat.

En aquest mandat hem fet estudis i 
sessions obertes amb veïnat per con-
trastar diverses propostes sobre com 
haurà de ser la ronda. La proposta fi-
nal s’haurà d’estudiar tenint en comp-
te les necessitats i expectatives dels 
dos barris, Sant Antoni i el Raval, en 
un procés participat en el qual els ve-
ïns i els comerciants puguin decidir 
conjuntament com volem que sigui el 
disseny de la ronda.

   PP · Denunciem el retard de 
les obres de remodelació de 
la ronda de Sant Antoni; ha 
estat injustificat i una excusa 

per amagar la política de retallades de 
Colau. Defensem un model mixt de 
Rambla amb carrils per a vehicles.  

  CUP · Després de més de vuit 
anys sense cotxes per la ron-
da a causa de les obres al 
mercat, es dona una situació 

òptima per mantenir una ronda pacifica-
da, sense vehicles. Apostem per una ron-
da amable, verda, com a espai de trobada 
entre els barris del Raval i Sant Antoni. 
Acceptem, en tot cas, un procés partici-
patiu vinculant entre el veïnat, que vagi 
més enllà del que s’havia insinuat des del 
govern de Barcelona en Comú.

   PSC · És evident que la prio-
ritat han de ser el vianant i el 
transport públic, perquè la 
ronda torni a ser un referent 

comercial encara més potent.

Durant el nostre pas pel govern del 
districte, ja vam presentar un esbor-
rany de projecte de reforma de la ron-
da de Sant Antoni, que, com tantes co-

ses, va quedar al calaix quan el senyor 
Pisarello va assumir la  Regidoria de 
l’Eixample i van arribar les retalla-
des pressupostàries d’aquest final de 
mandat.

Recuperarem el projecte i tornarem al 
diàleg amb el veïnatge i el teixit comer-
cial per consensuar-lo i executar-lo.

  JxCAT · La ronda de Sant 
Antoni, conjuntament amb 
la ronda de la Universitat, la 
ronda de Sant Pere i la plaça 

de la Universitat i la plaça d’Urquinao-
na han de ser un gran passeig verd, un 
llarg corredor verd on es pugui cami-
nar tranquil·lament, trobar-se o jugar. 
Un passeig on les voreres siguin am-
ples, enjardinades i no hi hagi la pres-
sió del trànsit. Cal definir un projecte 
amb el veïnat.

  BCN pel canvi - Ciutadans · 
Parlarem amb els veïns del 
barri per conèixer la seva 
opinió, i ho consultarem 

amb els tècnics de mobilitat de l’Ajunta-
ment. Tot i això, som partidaris de paci-
ficar la zona, de la manera més benefici-
osa per al veïnat.

15 Urbanísticament, què faríeu amb la ronda de Sant Antoni? Mantenir-hi un espai de rambla? 
Amb carril de cotxes o sense carril de cotxes?
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  JxCAT · L’espai públic no es 
pot fer d’esquena al veïnat. La 
Superilla del Poblenou és un 
exemple d’aquesta manera de 

fer. D’un dia per l’altre els veïns d’aquesta 
zona es van despertar i els havien fet un 
espai sense vida i ple d’asfalt. Un espai de 
trobada ha de ser diferent, verd, agrada-
ble, i s’ha de crear allà on sigui necessari.

   PSC · Molt positivament i 
amb orgull de saber que el 
diàleg sempre esdevé molt 
útil. A nosaltres ens va tocar 

la responsabilitat d’implementar des 
del govern de l’Eixample la mesura de 
superilles. Veníem de la polèmica i el 
desgavell de la Superilla del Poblenou, 
per la qual cosa calia crear a la ciutat un 

exemple de superilla d’èxit. Vam aprofi-
tar l’oportunitat que a Sant Antoni calia 
pacificar el carrer del Comte de Borrell 
abans de la inauguració del mercat. Des 
del primer moment vam apostar per no 
limitar-nos a l’urbanisme tàctic implan-
tat al Poblenou i fer la reforma amb obra 
civil, és a dir, fent ciutat.
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