guanyem ciutat vella
guanyem barcelona!
barcelonaencomu.cat/programa

A Barcelona En Comú ens hem sumat persones i organitzacions molt diverses amb l’objectiu de guanyar les eleccions municipals del
24 de maig i fer realitat un somni: convertir Barcelona en una ciutat justa i cohesionada. Una ciutat democràtica, on no torni a haver-hi
mai més ciutadans de primera i de segona. Ajuda’ns a fer-ho possible. Guanyem Barcelona!
Mesures prioritàries de ciutat i districte

Reduir els impactes negatius del turisme mitjançant el desenvolupament
d’un Pla de Turisme
Augmentar el nombre de places d’escola bressol públiques
Obrir ateneus o casals de joves
Redefinir l’actual Pla Especial d’Ordenació de les Rambles
Raval
Millorar la relació dels grans
equipaments culturals amb les
entitats del barri
Preservar com a centre educatiu
l’edifici del CEIP Drassanes

Gòtic
Crear el passeig sota muralles
Consolidar l’escola d’adults
del barri i altres equipaments
educatius

DISTRICTE 1. ciutat vella

Recuperar la memòria democràtica del districte
Desenvolupar un pla estratègic al front marítim.
Estudiar la derogació del Pla d’Usos
Millorar les condicions de vida de la gent gran

Barceloneta
Promoure el Pacte per a
l’Ocupació i el Desenvolupament
Local de la Barceloneta

Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera
Definir els usos ciutadans de l’espai
públic del Born Centre Cultural

Desenvolupar les propostes
sorgides del procés participatiu
veïnal per a l’equipament públic
Segle XX

Revisar la situació integral del solar
del carrer del Rec Comtal i el
conjunt del carrer

Aquest és un resum de les mesures més importants per al Districte
i els seus barris; pots trobar-les totes a: barcelonaencomu.cat/programa

acte central de campanya de Barcelona En Comú dimecres, 20 de maig, 19 h, a plaÇa Catalunya vine a celebrar amb nosaltres la primavera democràtica!

10 PRIORITATS PER BARCELONA
Lluitar contra la precarietat, la pobresa
i la desigualtat i crear
treball digne.
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Assegurar els subministraments d’aigua, llum i
gas a preus assequibles.
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Donar suport a la petita
i mitjana empresa, als
autònoms, al comerç de
proximitat i a l’economia
cooperativa.
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Evitar els desnonaments per motius
econòmics i generar habitatge de lloguer social.
Fer net, posar fi als privilegis i impulsar processos
transparents i participatius.
Invertir en un transport
públic de preus socials
i lluitar contra la contaminació.

Potenciar la sanitat
Assolir una ciutat lliure
i l’educació públiques per
de violència sexista
a totes les edats.
i racista i respectuosa amb
la diversitat.

Garantir a tota la ciutadaFer de Barcelona un
nia una infantesa segura i
referent internacional
un envelliment digne.
de ciutat justa i democràtica.
barcelonaencomu.cat

@bcnencomu

facebook.com/bcnencomu

