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1 Preàmbul 
 

 

 

Il·lustració 1 Piràmide de les jerarquies de las necessitats humanes de Maslow 

Segons la teoria de la jerarquia de necessitats del Maslow les necessitats expliquen el 

comportament humà. D’acord amb aquesta teoria la raó per la qual un persona fa alguna cosa és 

per  satisfer les seves necessitats. Les persones es van plantejant satisfer necessitats de grau 

superior a mesura que van satisfent les de grau inferior. Aquest procés de satisfacció progressiu 

sembla que ajudi a explicar el comportament de la majoria de persones del nostre àmbit cultural. 

Com dissortadament, podem apreciar massa ciutadans de  Sant Adrià que no es poden plantejar 

necessitats de creixement perquè no tenen satisfetes les de supervivència. Les necessitats 

fisiològiques a 2015 amb prou feines poden ser satisfetes per una gran majoria d’adrianencs, tot i 

comptar amb l’ajut d’entitats privades sense ànim de lucre.  

El nostre principal objectiu és treballar pel bé en comú amb la finalitat que tots els ciutadans de 

Sant Adrià tinguin l’oportunitat d’autorealitzar-se plena i lliurement de forma autònoma.   
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2 Prioritats principals 
 

- Lluita contra la pobresa en totes les seves expressions però en especial contra la pobresa 

infantil. 

 

- Economia municipal: Auditoria de la despesa, captació d’activitats que generin valor,  lluita 

contra l’atur. 

 

- Educació: Davant l’absentisme i l’abandonament escolar, potenciar l’acompanyament i la 

implicació de les administracions, de la família i de tota la comunitat en l’educació. 

 

- Transparència, publicació de dades, memòries, pressupostos, licitacions, govern obert. 

 

- Foment de la participació ciutadana en la presa de decisions. 

 

- Medi ambient:  Manteniment i millora del riu Besòs i lluita conta la contaminació.  
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3 Principis generals  
 

- Cercar més independència econòmica:  La dependència econòmica de l’Ajuntament de Sant 

Adrià respecte a altres institucions és massa gran i la seva representació en els òrgans 

decisoris d’aquestes és molt modest. 

 

- Sostenibilitat vs. Assistència: Tractar de substituir actuacions assistencials d’ajut per solucions 

sostenibles. Fomentar una ciutadania autònoma i capacitada per afrontar les seves necessitats 

quotidianes de manera autosuficient. 

 

- Elaboració de propostes per a transformar la ciutat i les institucions de forma col·lectiva a 

partir del treball que ja s’està realitzant, però abans d’això s’ha de: 

o Determinar la situació actual (què, com, qui, quan, fins quan, per què…) en els 

diferents àmbits i avaluar-la. Conèixer els màxims detalls  possible abans d’actuar. 

o Sumar les aportacions dels moviments socials, veïnals i sindicals amb les del personal 

tècnic dels diferents sectors, les de la resta d'organitzacions polítiques i les 

contribucions de la ciutadania en general. 

o Ser realistes (possible/impossible) ja que ens podem plantejar qualsevol objectiu però 

serà necessari saber si estem en condicions de satisfer-lo o no. 

 

- Guanyar espais per a la participació de la ciutadania mitjançant nous instruments 
d’articulació social o potenciant els existents. 

o  Diàleg amb tothom per trobar solucions als problemes de la ciutat. 
o Creació de canals de comunicació permanents amb  formacions polítiques, teixit 

social, ciutadans, empreses, bancs, ONGs i altres institucions. 
 

- Transparència i divulgació: Informació de la gestió i del funcionament municipal a l’abast de 
tothom. Divulgació dels mecanismes de gestió de l’Ajuntament, els treball de les regidories,  
ens municipals, institucions supramunicipals participades, explicació de pressupostos  i de les 
despeses materialitzades, etc. En definitiva, obrir el coneixement als ciutadans. 
 

- Seguiment de projectes i propostes: elaboració de mètriques. Elaboració dels indicadors que 
permetin precisar l’estat actual i que siguin comparables i a l’hora que serveixin, en la mesura 
del possible,  per a quantificar l’objectiu de les accions de govern i el seu seguiment. 
Exemples: 

o Estudis estadístics sobre l’opinió dels adrianencs en temes com neteja, seguretat i 
recollida d’escombreries. 

o Recopilació  de dades de l’atur (per barri, perfil, edat/formació) 
... 

 

- Negociació  
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o Amb bancs1 i empreses 
o Amb els projectes municipals dels nostres veïns, en especial Santa Coloma i Badalona, 

per fer front Comú per eradicar els problemes que compartim. 
o Amb les Administracions:  Canvi d’estratègia en las negociacions amb les 

administracions distribuïdores de recursos (Consell Comarcal, Diputació, Àrea 
Metropolitana de Barcelona, Generalitat…). És necessari que a Sant Adrià hi hagi una 
font d’ingressos sostenible i respectuosa amb els veïns, que ajudi a ser menys 
dependent econòmicament .  

  

                                                           

1 Després de superar les proves d’estrès amb èxit i no requerir recapitalització, amb un pla de compra de deute del BCE i  finalment 

després de la publicació dels  9.756 M d’euros de benefici net per al conjunt de: Banco Santander(5.816), BBVA(3.082), Caixa Bank(620), 

Sabadell (371), Banco Popular (330). Potser podria ser el millor moment per a renegociar crèdits hipotecaris amb risc de desnonament. 
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4 Punts del programa. 
 

4.1  Lluita contra la pobresa  
 

- Exigir més aportacions de Generalitat, Diputació i Consell Comarcal. Els problemes socials 

són especialment greus i afecten a molta població. L’any 2014, 7.078 persones (un 20% de la 

població) van ser ateses pels nostres serveis socials. 

Districte 1 Sant Adrià Nord............. 1.359 
Districte 2 Sant Joan Baptista........  1.104 
Districte 3 Via Trajana /Montsolís...   248 
Districte 4 La Catalana..................        54 
Districte 5 Besos...........................       681 
Districte 6 La Mina........................   3.416 
Desconegut....................................     216 

 

- Treballar per aconseguir una renda mínima garantida de caràcter suplementari a tota mena 

d’ingressos econòmics o de prestacions econòmiques que rebi el subjecte.  Treballar per tal de 

que ningú es trobi per sota del llindar de la pobresa. Per això es prendria com a mesura l’índex 

IRSC2. La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir 

l'indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de 

pressupostos de la Generalitat. Per a l'exercici 2014, la Llei de pressupostos de la Generalitat 

fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya en 569,12 euros mensuals (14 

pagues) i 7.967,73 euros anuals. 

  

                                                           

2 Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a poder tenir dret o accés a les prestacions. S'entén per situació de 

necessitat qualsevol contingència que té lloc o apareix en el transcurs de la vida d'una persona i que li impedeix de fer front a les 

despeses essencials per al manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o la unitat de 

convivència a la qual pertany. Aquest indicador va ser creat com a substitut de l’IPREM (d’àmbit estatal). És l’indicador per a prestacions 

i serveis competència del Govern de la Generalitat de Catalunya. IPREM mensual: 532,51 euros/mes, IPREM anual (12 pagues): 6.390,13 

euros/any. Recordar que salari mínim interprofessional del 2015 es va fixar mensualment en: 648,60€  anual(14 pagues) 9.080,40€ 

pagas). I que la PIRMI(Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI)) entre 400€ i 500€ mensuals. La renda mínima 

d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions 

destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials. 
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Tal com indica la ILP de renda garantida   http://rendagarantidaciutadana.net/images/ley.pdf, 

els límits de la suma de las rendes seran equivalents a la quantia, en còmput anual, de la 

prestació, més el resultat de multiplicar el 70% d’aquesta quantitat pel nombre de persones  

del nucli familiar o de convivència, menys un. 

Persones Anual  Mensual (12 pagues) 

1 7.967,73€ 664€ 

2 13.545,14€ 1.129€ 

3 19.122,55€ 1.594€ 

...   

 
- Treballar per aconseguir un Pacte Nacional per a la infància a partir de l’esborrany del           

d’ UNICEF  
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_propuesta_inicial_pacto_de_estado_por_la_infancia.doc 

 

4.1.1 Pla contra la pobresa amb especial atenció a la pobresa infantil  

 

o Auditar el què s’està fent, el què s’ha fet via serveis socials com: església, menjador social, 

supermercats, creu Roja, companyies de subministrament, etc.. 

Quins resultats s’han obtingut. Identificar famílies o nuclis de convivència que viuen sota el 

llindar de la pobresa. Marcar amb especial cura el nuclis on hi hagi infants. 

 

- Coordinar les mesures necessàries dins del marc legal amb serveis socials, altres 

administracions, tercer sector, fundacions privades, voluntaris, empreses col·laboradores, 

amb la finalitat de que els infants i les seves famílies disposin de: 

 Alimentació adequada, beques menjador. 

 Habitatge. 

 Accés a medicaments. 

 Roba. 

 Subministraments bàsics llum, aigua i gas. 

 Escolarització dels infants: Matrícules i material escolar. 

 Exempcions i reduccions en el preu públic de transports, amb criteris homogenis, en 

funció dels fills i la situació econòmica del nucli de convivència. 

 

- Estudi per a la consecució d’una viabilitat econòmica autònoma sostenible. 

 Deutes i despeses corrents vs. ingressos unitat familiar, excloent prestacions, tret de la 

de l’atur. 

http://rendagarantidaciutadana.net/images/ley.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/infancia-espana/unicef_propuesta_inicial_pacto_de_estado_por_la_infancia.doc
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 Impulsar la incorporació en el món laboral d’un dels membres de la unitat  o de més, si 

fos necessari. Potenciar col·laboració entre serveis socials i promoció econòmica. 

 En cas de problemes de salut buscar la solució mitjançant les pensions per invalidesa, 

etc. 

 

4.1.2 Pla contra els desnonaments  

 

o En primer lloc, identificar a les famílies pobres en risc de desnonament via serveis socials, per 

exemple: església, menjador social, oficina municipal de mediació hipotecària, PAH o acord 

amb el col·legi de procuradors (exemple acord Procuradors – Santa Coloma) .  

 

o Segon lloc, revisar el protocol d’atenció als afectats, començant per posar a disposició dels 

afectats un habitatge dotacional (habitatge que dóna cabuda a totes les finalitats socials de 

caràcter temporal i per a emergències) així com utilitzar les vivendes pròpies buides i sense 

expectatives d’ocupació a curt termini, ja que una vivenda pública tancada és una despesa i un 

lloguer social és la millor manera de rendibilitzar-la.  Es tracta de donar una segona 

oportunitat, esperança i seguretat a una família.  Per altra banda, cal estudiar cada cas de 

forma individual i contemplar aquesta opció un cop s’hagin esgotat totes les possibilitats 

perquè els desnonats es puguin quedar a casa seva.  

 

o En tercer lloc, acompanyament i seguiment del cas un cop coberta la principal necessitat. En 

cas d’ocupació d’un habitatge dotacional, buscar una solució sostenible i definitiva que com a 

resultat condueixi al trasllat de la família a una altra vivenda sense caràcter temporal. 

 

o  Escenari ideal:  Renegociar quotes hipotecàries, tractar de proporcionar una feina de la borsa 

d’emergència a un membre de la família si és necessari, buscar l’autosuficiència de la família 

per pagar el deute i que pugui viure dignament de forma autònoma. 

 

o Escenari dació: Aconseguir dació en pagament, proporcionar lloguer social assequible, cercar 

feina a la borsa de treball, si s’escau. 

 

o Estudiar aplicar mesures fiscals estimuladores o convenis dins del marc legal de la llei de 

l’habitatge de Catalunya que afavoreixin la posada en circulació de vivendes buides, 

preferiblement com habitatge de lloguer social. 

 

o Promourem una reforma del SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge) de la 

Diputació per tal de que es faci càrrec de forma eficient dels casos que lamentablement 

http://www.gramenet.cat/scinfo/mes-info/article/nueva-medida-del-ayuntamiento-de-santa-coloma-de-gramenet-para-ayudar-a-las-familias-en-riesgo-de-p/
http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/Habitatge__drets_socials_i_valors_constitucionals/La_llei_de_l_habitatge_de_Catalunya__aspectes_mes_destacats/ca/at_download/adjunt
http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/Habitatge__drets_socials_i_valors_constitucionals/La_llei_de_l_habitatge_de_Catalunya__aspectes_mes_destacats/ca/at_download/adjunt
http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/Habitatge__drets_socials_i_valors_constitucionals/La_llei_de_l_habitatge_de_Catalunya__aspectes_mes_destacats/ca/at_download/adjunt
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acaben derivats a la PAH (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca).  Si això no fos possible 

caldria estudiar una altra manera de cobrir-ho o reconèixer el servei que duen a terme les PAH 

en benefici dels ciutadans adrianencs. 

 

 

4.1.3 Responsabilitat social  

 

- Responsabilitat social en la Contractació pública : Considerar criteris de responsabilitat social 

corporativa a l’hora de contractar serveis per part de l’Ajuntament. Ex: Compliment 

d’obligacions sociolaborals, afavoriment de satisfacció de criteris mediambientals, 

contractació de col·lectius vulnerables... 

 

- Estudiar la possibilitat de demanar a las empreses que tinguin una borsa de places de 

contractació ràpida i mitjanament perdurable (al menys fins la finalització de la licitació) per a 

persones amb greus problemes econòmics, per exemple, persones amb fills a càrrec en 

situació de pobresa o alt risc de pobresa, persones a portes d'un desnonaments. Evidentment, 

el contractat hauria d’encaixar a l’empresa contractant. Això podria tenir cert encaix legal però 

no  es podria en cap cas obligar que aquestes persones contractades fossin de Sant Adrià, a 

més, aquest criteri és possible que només fos aplicable en cas d’empat en les condicions 

d’adjudicació. (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.) 

 

- Negociar amb grans, petites i mitjanes empreses del municipi la creació d’una borsa de 

contractació permanent per a situacions d’emergència.  

 

- Acords de responsabilitat social amb empreses del municipi o de fora. Ampliar la borsa de 

contractació en cas d’emergència al major nombre de places. 

  

file:///C:\Users\matilde\AppData\Local\Temp\Temp1_Outlook.com%20(10).zip\(http:\www.google.es\url
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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4.1.4 Entitats del tercer sector 

 

El menjador social, les parròquies, banc d’aliments, Creu Roja, Caritas, PAH, etc. estan duent a 

terme una activitat impagable per proporcionar uns mínims de benestar a les persones que més 

ho necessiten i omplint un buit que haurien d’omplir les administracions, més distretes en altres 

temes que en el patiment d’una important part de la nostra població. 

- Potenciació de taules permanents amb el tercer sector: 

o Facilitar en la mesura del possible la dotació de recursos i cobertura a aquestes 

entitats.  

o Potenciació d’espais d’intercanvi i col·laboració així com elaboració de projectes 

conjunts. 

 

4.1.5 Pobresa energètica 

 

El passat desembre l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)  va crear el Programa Metropolità de 

mesures contra la pobresa energètica, un fons de 5 M€  per assumir els impagats d’aigua, llum i 

gas del 2014. D’aquesta manera s’evita que les empreses adherides tallin el subministrament als 

usuaris amb perfil de pobresa energètica. 

- Treballarem perquè aquest fons es renovi i s’ampliï o es redueixi en funció de les necessitats. 

 

- Treballarem per arribar a acords amb les empreses subministradores a fi que aquestes també 

facin aportacions al fons o ampliïn les rebaixes aplicables actualment en aquests casos. 

 

- Potenciarem l’autosuficiència energètica. Per exemple, mitjançant la política fiscal estudiarem 

la rebaixa d’impostos per a obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
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4.2 Economia municipal 
 

4.2.1 Lluita contra l’atur 

 

- Aprofitar i no deixar perdre l’oportunitat  de la potencialitat com a jaciments de feina dels 

següents llocs:  

o Universitat  

o Re-ordenament del front Litoral 

 

 

- Tractament personalitzat als aturats usuaris del SIOL amb contactes continuats amb ells, 

l’empresariat, emprenedors. Prospecció d’empreses i contactes permanents amb elles. 

 

- Polítiques d’ocupació 

Article primer de la Llei d’Ocupació: “Tenint en compte el que estableixen els articles 40 i 41 de 

la Constitució, la política d’ocupació és el conjunt de decisions adoptades per l’Estat i les 

comunitats autònomes que tenen per finalitat el desenvolupament de programes i mesures 

tendents a la consecució de la plena ocupació, així com a la qualitat en l’ocupació, a 

l’adequació quantitativa i qualitativa de l’oferta i demanda d’ocupació, a la reducció de les 

situacions d’atur i a la deguda protecció en les situacions d’atur.” 

 

o Avaluar les polítiques d’ocupació de forma transparent i promoure les que  donin 

millors resultats de forma sostinguda. Treballar per deixar que el finançament de les 

Polítiques Actives d’Ocupació siguin el fruit de la inèrcia i de la manca de previsió dels 

poders públics. Per exemple: valorar que es millor si Plans ocupacionals o 

bonificacions empresarials a la contractació. Foment de l’autocupació, formació 

professional. 

 

o Cercar itineraris formatius per a l’obtenció de titulacions o acreditacions dins dels 

sistema de Formació Ocupacional Integrada. En aquest sistema estudiants de les tres 

modalitats de formació ocupacional: inicial, ocupacional (dirigida a aturats) i  continua 

(per a treballadors) que cursen les mateixes matèries tindran plans d’estudi 

compatibles .  
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o Coordinar àmbit educatiu i àmbit laboral.  Impartició de formació amb l’objectiu de 

reciclar o perfeccionar per a ser més competitiu a l’hora de buscar feina. És a dir, no 

volem formar en matèries on després quan es pugui acreditar el coneixement no 

existeixin convocatòries per al seu perfil.  

 

o Dotar, tenint en compte les nostres possibilitats, dels programes i mesures a la fi que 

l’orientació professional o a la formació de reciclatge pagada amb fons públics siguin 

un dret tal i com ho és el d’accedir al sistema de protecció per desocupació. 

 

o Oferir-se a la Comissió Europea o altres organismes per a fer proves pilot en àmbits 

concrets con per exemple l’atur juvenil o integració al mon laboral de persones en risc 

d’exclusió,  per tal d’analitzar-ne el funcionament i el grau d’escalabilitat per 

implementar-los a major escala. 

 

o Promoure la vinculació del centres de formació amb les empreses del territori. 

 

o Treballar amb  les empreses en l’espai dels recursos humans. Ajudar a conèixer les 

seves necessitats de personal, definir els perfils professionals més adients a les 

necessitats de l’empresa. Acompanyament en la definició de la formació ocupacional o 

continua més adequada a la seva empresa. 

 

o Donar poder i capacitar als ciutadans per ser capaços de cercar i aconseguir un nivell  

de vida adequat i ajustat a les seves expectatives potenciant les seves pròpies 

capacitats juntament amb el suport  de les xarxes familiars, veïnals, associatives, etc. 

 

4.2.2 Captació d’ingressos 

 

- Captació d’inversió que mantingui l’equilibri entre els interessos de l’inversor i els veïns. 
o Cal trobar la manera de complementar en alguna cosa  a Barcelona (no només en al 

generació elèctrica, tractament d’escombreries i camps de rugby) o traslladar alguna 
activitat aquí.3 
 

 

                                                           

3 Barcelona té una gran capacitat per captar inversió, tant que l’acapara. P.ex  L’Hospitalet amb la ciutat de la justícia i la Fira2 ha 

aconseguit descentralitzar en algun aspecte el centre econòmic. Fruit d’això, podrà gaudir d’una part més substanciosa dels 436 milions 

d’euros de benefici dels 4 diess de Mobile World Congress (quasi 12 vegades més que el pressupost de Sant Adrià 37 milions). 
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- Promoure una millor utilització del polígon Montsolís, Port Fòrum i la part del barri de la 
Catalana pendent d’urbanització. 

o Tot caldria consensuar-ho amb els veïns. 

o Estudiar la possibilitat d’atreure a empreses i/o organismes a construir les seves 

oficines com a continuació del 22@  

 

- Promoció econòmica 

o Censar locals i oficines buides amb l’ajut de coneguts propietaris, immobiliàries. 

Oferir-les centralitzadament. Això no vol dir que qui ho comercialitzi sigui 

l’Ajuntament. 

 

o Realització d’estudis de mercat per fer més atractiva la zona per a inversors tenint tota 

una infraestructura de suport al comerç útil, escalable i organitzada. 

 

o Baixa presència de botigues online de Sant Adrià a Internet. Posar en contacte 

desenvolupadors de planes web locals amb botigues. 

 

o Dinamitzar el comerç en tots els barris. 

 

o Negociar amb els propietaris dels locals la cessió per us públic a canvi de 

manteniment. 

 L’ús i adequació de solars buits pot a anar a càrrec de col·lectius o persones 

que se’n responsabilitzin previ presentació d’esbós del projecte. 

 

- Obrir els encants de Sant Adrià a altra mena de productes o buscar ubicacions per aquests 

nous productes en el marc dels encants. 

 

- Estudiar promoure i ampliar el Festival Flamenc de la Mina.  

 

- Centre de Sant Adrià, centre comercial a cel obert.  

o Desplaçar del centre de Sant Adrià activitats d’escàs poder dinamitzador. 

 

o Remodelar i revitalitzar carrer Bogatell i Ricart per sota de la Plaça de la Vila per 

estendre l'eix comercial de l'Avinguda Catalunya. Hi ha locals amb possibilitats en 

aquests carrers i en aquesta zona. Estudiar tancar la circulació en algun d’ells. 

 

o Enllaçar eix comercial de l'Avinguda Catalunya amb l'Avinguda de la Platja. 

 



    

 Web: www.santadriaencomu.cat 
 Correu: SantAdriaEnComu@gmail.com 
 Facebook: Sant Adrià En Comú https://www.facebook.com/Guanyem08930 
 Twitter: @SantAdriaEnComu  https://twitter.com/SantAdriaEnComu 

17 

 

- Destinar o ampliar els recursos a la recerca i gestió de subvencions (subvencions com a mode 

de finançament). 

o Recerca de subvencions, beques, ajuts, premis de tota mena i de totes les temàtiques 

públiques i privades. Ja siguin metropolitanes, de la diputació, comarcals, 

autonòmiques, estatals, europees, d’organismes internacionals, de fundacions 

privades, ONGs, empreses nacionals i internacionals. Afegir també concursos. 

o Triar quines poden ser útils per a l’administració, entitats o ciutadania de Sant Adrià. 

o Creació d’una oficina d’informació i tramitació. Difusió i ajut a la tramitació dels ajuts, 

requisits, terminis, documentació, criteris i forma d’adjudicació, etc. 

 

- Destinar recursos contra el frau de IAE i altres impostos municipals 

 

4.2.3 Política Fiscal 

 

La política fiscal marca el rumb de la despesa pública i dels impostos dins de la política econòmica.  

Abans d’escometre cap acció caldrà analitzar quina política s’està duent a terme, quins són els 

objectius que la van motivar, quin ha estat el guany o despesa originada i des de quan s’aplica. En 

funció d’aquest valors avaluar la seva efectivitat. 

Despesa Pública 

- Transparent i auditable. 

- Ben justificada: Cal saber a on va cada partida, quina és la seva finalitat i si al realitzar-la s’han 

satisfet els criteris que la van motivar. 

- Racional. 

- Donada l’escassetat de recursos caldrà prioritzar-la de forma consensuada. 

- Control de la despesa i renegociació de contractes de subministraments (Exemple: telefonia). 

Impostos 

Estudiar i valorar la consecució dels següents objectius mitjançant la reducció, ampliació o 

condonació d’impostos.  

- Alliberar de càrregues impositives a famílies en risc d’exclusió social. 

 

- Incentivar la posada en el mercat de pisos buits. 
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- Treballar des del punt de vista dels impostos, taxes i multes per afavorir el dret de l’habitatge 

en el marc de la (Llei Catalana Al Dret de l’habitatge) 

 

- Potenciar la protecció del medi ambient. 

o Incentivar vivendes energèticament eficients, vivendes amb sistemes d’aprofitament 

d’energia solar, accessibles, etc. 

o Gravar el impacte ambiental degut a la realització d’activitats que beneficiïn a altres 

municipis. 

o Regular l’impacte ambiental dels vehicles contaminants. 

 

- Promocionar l’emprenedoria així com a les empreses per diferents circumstàncies: 

o Generació de valor en forma de llocs de treball de qualitat. 

o Responsabilitat social. 

o Per absència de beneficis. 

 

- Vetllar activament a fi que no s’utilitzin fraudulentament les exempcions fiscals. 
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4.3 Participació ciutadana  
 

- Garantir la transparència i la participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos 

municipals. 

 

- Obrir a la ciutadania tot el procés d’urbanització del Front Litoral, aportant tota la informació 

disponible i endegant consultes ciutadanes vinculants per a les diferents fases del procés. 

 

- Potenciar l’autonomia dels treballadors municipals evitant l’externalització, la temporalitat i 

l’eventualitat. 

 

- Garantir l’autonomia de les associacions de veïns, plataformes i entitats del teixit associatiu 

local. 

 

- Obrir a la participació de tot el jovent de Sant Adrià la recentment creada mesa de joves de 

l’Ajuntament, així com estudiar la creació de la mesa per la infància. 

 

- Modificar el reglament de participació municipal per a realitzar una Audiència Pública almenys 

cada sis mesos en comptes de cada any. 

 

- Desenvolupar la participació ciutadana municipal a través de la realització de les Consultes 

Ciutadanes. 

 

- Promoure la gestió comunitària d’espais municipals infrautilitzats com la masia Can Rigalt. 
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- Facilitar la participació ciutadana a través d’Internet 

o Elaborar processos d'alfabetització digital per tal d'aplicar les eines digitals en l'exercici de 

la democràcia participativa. 

o Augmentar els punts d'accés gratuït a Internet per garantir la participació a tots els 

ciutadans i ciutadanes. 

o Crear un sistema d'identificació/autenticació ciutadana que permeti garantir els 

estàndards de seguretat, privacitat i dret material de participació en els diferents 

mecanismes ciutadans digitals habilitats. 
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4.4 Transparència 
 

- Potenciar l’accés directe a la ciutadania dels processos interns de l’Ajuntament i la resta d’ens 

municipals: 

o Afavorirem l’ús del web municipal com a plataforma de relació amb la ciutadania. 

o Introduirem el sistema d’etiquetes (tags) al web municipal per a facilitar l’accessibilitat i 

l’organització de la informació. 

o Ens comprometem a que tota la informació rellevant en els processos municipals, així com 

les actes dels plens, es penjaran al web i podran ser consultats per tots i totes. 

o Farem ús de les eines TIC per tal d’enregistrar i emetre tots els plens municipals i la resta 

d’actes institucionals (audiència pública, consells, comissions i taules). 

 

- Elaborar cursos gratuïts per a tota la ciutadania que afavoreixin l’empoderament individual i 

col·lectiu i la correcta interpretació de la informació municipal. Així com fomentar per altres 

vies la formació en la gestió municipal. 

 

- Proposarem límits de sou per als electes i càrrecs de confiança, així com als càrrecs dels 

consorcis i empreses municipals. Els representants de la sobirania popular han de rebre una 

retribució econòmica adequada al seu treball i la seva responsabilitat, però no poden gaudir 

de privilegis innecessaris ni eternitzar-se en les institucions. 

 

- Proposem que els representants de la ciutadania facin públics els seus ingressos i patrimoni 

periòdicament.   

 

- Realitzar una auditoria ciutadana del deute municipal que permeti saber com s’està recaptant 

i gastant els recursos públics. 
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o Reivindiquem el paper de la ciutadania alhora d’establir quina part del deute és 

susceptible d’ésser considerada il·legítima.  

o Estendre aquesta auditoria ciutadana als consorcis de la Mina i el Besòs així com a les 

empreses municipals. 

 

- Assegurar una total transparència en l’elaboració de concursos públics i l’adjudicació de 

serveis municipals.  

 

- Convidar a participar la ciutadania i el teixit associatiu local en debats previs al procés de 

contractació pública. 

 

- Desenvoluparem un portal  de transparència amb publicitat activa. 

 

- Fer pública l'agenda de tots els regidors de l'ajuntament. 

 

- Promoure un codi de Bon Govern. 

 

4.4.1 Contractació pública 

 

L’Ajuntament  genera llocs de treball en empreses i en el tercer sector mitjançant la contractació 

pública de serveis. Fa dècades que diverses associacions  i organitzacions locals i internacionals, 

com l’Organització Internacional del Treball, defensen la inclusió de clàusules socials i ambientals 

en la contractació pública. L'Ajuntament  ha anat incorporant progressivament algunes d'aquestes 

clàusules. Tanmateix, la precarietat no ha deixat de créixer.  

Davant d'aquest fet, considerem indispensable: 

- Valorar la possibilitat d’establir un segell municipal de qualitat en la contractació de 

l’Ajuntament com exigeixen la FAVB (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona)  

i altres actors sindicals. 
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- Estudiar afegir criteris de valoració del grau de responsabilitat social i ambiental a tots els 

contractes públics inclosos els de menor quantia, que són el més nombrosos. I atorgar a 

aquests criteris el major pes possible . Per exemple: 

o  Incloure clàusules que afavoreixin a empreses que contractin a  persones en risc 

d’exclusió, pobresa greu, etc. 

o Ampliar l'abast, especialment en els àmbits laborals, dels principis 

entre homes i dones i de diversitat funcional, exigint uns mínims a les empreses  

licitades. 

 

- Incrementar les mesures de control sobre el compliment de les clàusules de responsabilitat 

social i ambient. 

 

- Valorar la possibilitat d’afegir aquesta mena de clàusules en els programes de subvencions 

municipals. 

 

- Establir criteris de transparència absoluta en tots els concursos públics municipals. 

 

- Auditar els serveis externalitzats per contracte, crear mecanismes de control i seguiment, 

establir sancions efectives per incompliment contractual. En cas de que no es garanteixin la 

qualitat del servei i/o malmetin els drets laborals flagrantment, s’estudiaria la possibilitat de 

municipalitzar el servei reforçant la plantilla pròpia de l’Ajuntament sempre i quant fos més 

adient que canviar de proveïdor. 

 

4.4.2 Col·laboració entre Regidories  

 

Hem detectat que en el funcionament intern de les regidories hi ha una excessiva verticalitat i que 

sovint la col·laboració entre regidories es deu a la iniciativa dels propis tècnics de l'Ajuntament. 

Cada regidoria es gestiona individualment amb poca interacció amb la resta. Creiem que això 

provoca que hi hagi iniciatives que ni es plantegin o no es tirin endavant perquè la relació entre 

regidors responsables  no sigui bona.  

- Treballarem per establir mecanismes que garanteixin processos horitzontals que requereixin 

de la  intervenció de recursos de més d’una regidoria. 

- Buscarem que la informació també flueixi internament de forma transparent. 
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4.5 Medi ambient 
 

4.5.1 Sostenibilitat 

 

La sostenibilitat implica que el conjunt d'activitats humanes no sobrepassi la capacitat de càrrega 

dels ecosistemes que les sustenten i, per tant, es puguin perllongar indefinidament. La 

sostenibilitat es pot definir per cada activitat o recurs. La seva avaluació és complicada ja que 

l'impacte tendeix a localitzar-se quan l'abast és global. Degut a les desigualtats socials, que al 

mateix temps causa, hi ha grans diferències en l'explotació dels ecosistemes i les mesures per 

pal·liar els seus efectes en diferents zones del món. Una minoria acapara els recursos de manera 

insostenible sense acabar patint les conseqüències. La solució passa per una reducció de 

l'explotació dels recursos naturals i el foment d'activitats que respectin el bon funcionament dels 

ecosistemes. Un model productiu sostenible és aquell capaç de satisfer les necessitats humanes 

gràcies a un desenvolupament econòmic viable que no superi la resiliència dels ecosistemes. Les 

tesis reduccionistes són la aposta més eficaç per assolir la sostenibilitat. 

- Compensació ambiental: Reclamar a nivell de ciutat mesures compensatòries per les moltes 

activitats contaminats que es realitzen a Sant Adrià per suplir les necessitats, no de la seva 

població, sinó d'altres municipis. 

 

- Mobilitat:  

o Estudi sobre l'adequació de la xarxa de transport públic a les necessitats de la 

població. 

o Ampliació de la xarxa de carril bici. 

o Promoció de mitjans de transport públics i alternatius com la bicicleta i caminar. Per 

exemple: servei de lloguer de bicis (bicing) o bicibox en punts estratègics. 

 

- Consum responsable: 

o Promoció de consum de productes de temporada, aparells amb alta qualificació 

d'eficiència energètica, etc. 

o Potenciar el comerç just. 

o Ús de paper reciclat a tots els organismes públics. 

 

 

- Xarxes locals: 
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o Potenciar comerç local i de proximitat.  

o Promoció de cooperatives de consum de productes ecològics i de km 0. 

 

- Revaloració del territori: 

o Inventariar els recursos naturals dels que disposa el municipi i procurar una gestió 

eficient i responsable. Exemple: aqüífer. 

 

- Planificació urbanística: 

o Avaluació de les necessitats de la població i sotmetre els projectes a una auditoria 

d'impacte ambiental. 

 

- Recuperació del paisatge com a element d'identificació: 

o Promocionar activitats en que l'entorn natural en sigui l'eix principal. 

 

4.5.2 Escalfament global 

 

Aquesta problemàtica demanda un canvi en el model econòmic i productiu a nivell global pel que 

es fa imprescindible l'actuació de totes les institucions polítiques i agents socials. Tot i que 

l'escalfament global és cada cop més una qüestió de preocupació per la societat sovint els esforços 

dedicats no tenen els efectes desitjats. Des de l'ajuntament és necessari conscienciar a la 

ciutadania d'aquesta realitat i de promocionar actituds que permetin afrontar aquest repte, al que 

la societat es veurà cada dia més sotmesa, amb màximes perspectives.  

- Mitigació: mesures destinades a reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle o el seu 

emmagatzematge. 

o Reconversió energètica: estudiar la possibilitat de contractar subministrament 

d'energies renovables per als edificis públics i promocionar-ne la instal·lació en els 

casos on resulti rendible. 

 Plantejar l’obligatorietat de què a tots els edificis d'obra nova s’hagin 

d'incloure panells solars o aerogeneradors o altres formes sostenibles 

d'obtenció d'energia. 

 Estudiar mesures de política fiscal com una possible reducció de l'impost sobre 

construccions i obres, per incentivar obres destinades a incloure generadors 

solars, aerogeneradors o altres formes sostenibles d'obtenció d'energia en 

edificis ja construïts. 

 Auditoria energètica dels locals públics. 
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 Estudi de les possibilitats d'estalvi econòmic i d'emissions de diòxid de 

carboni. 

  Implementació de les solucions estudiades. 

 

o Reduir l'ús de l'automòbil en trajectes curts, fomentar l'ús compartit del transport 

privat. 

o Compensació d'emissions de diòxid de carboni: avaluar les emissions que es generen i 

compensar-les invertint en projectes de reforestació, reconversió o eficiència 

energètica. 

 

- Adaptació: mesures destinades a reduir l'efecte de l'escalfament global. 

o Emmagatzematge d'aigua per episodis de sequeres: aqüífer. 

o Cooperació internacional: suport econòmic a projectes en països subdesenvolupats o 

en vies de desenvolupament. 

 

4.5.3 Contaminació 

 

Contaminació atmosfèrica  

Històricament, Sant Adrià ha patit la ubicació d'infraestructures per a la generació d'energia i 

incineració per a les necessitats de la ciutat de Barcelona. L'alta densitat de població del terme de 

Sant Adrià desaconsella la presència d'aquestes activitat, a més, obstaculitza el desenvolupament i 

el projecte d'integració de barris que pateix la nostra ciutat. 

L'Ajuntament ha de vetllar pel compliment de les estrictes normatives que protegeixen la qualitat 

de l'aire i restringeixen les activitats contaminants en entorns poblats. 

- Promoure la cooperació dels diferents municipis per evitar la superació dels nivells 

recomanats de contaminants en les estacions de mesura de Sant Adrià. 

 

- Reconversió del transport públic cap a fonts d'energia menys contaminants. 

 

- Mobilitat:  

o Elaboració de plans per reduir les emissions en episodis de contaminació o en cas de 

previsió. 

 

o Creació d'una zona de velocitat variable a les rondes en el pas pel municipi. 
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o Reduir les taxes de matriculació a cotxes de consum eficient, un 10% per cotxes híbrids 

i un 20% per cotxes elèctrics. 

o Incloure punts de càrrega per vehicles elèctrics. 

o Substituir paulatinament la flota de vehicles municipals per vehicles elèctrics. 

 

- Creació d'espais lliures de cotxes. Tancar carrers amb alta freqüència de vianants al trànsit 

viari. D'aquesta manera queden separats la font de contaminació de les persones. A més, 

aquestes àrees s'han demostrat estimulen el comerç local ja que atrauen a tot tipus de 

persones. El resultat és un gran nombre de persones durant un llarg període de temps 

allunyades dels contaminants. Realització de proves pilot i posterior enquesta al veïns per 

estudiar la viabilitat de propostes futures. 

 

- Estudi sobre la implantació de productes fotocatalítics. Primordialment circumdant les zones 

lliures de cotxes. 

 

- Estudi sobre la reubicació de l'incineradora de Tersa. 

 

4.5.4 Contaminació lumínica 

 

Evitar l'ús innecessari de llum artificial és positiu tan a nivell ambiental com econòmic. Així com 

buscar les fonts adequades de llum. 

- Estudi de les necessitats de il·luminació del municipi. 

 

- Adequació de l'enllumenat a les necessitats avaluades.  

 

- Limitació de les fonts de llum dels edificis cap a l'entorn. 

 

4.5.5 Contaminació acústica 

 

A Sant Adrià l'eix viari format per les rondes i l'autopista és la gran font de soroll que afecta a 

diverses zones del municipi, per tant, la protecció contra questa font ha de ser prioritària. Altres 

fonts estan més allunyades de la població són puntuals com l'oci nocturn i els espectacles del 

Fòrum. 
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- Prioritzar les vivendes amb més afectació en la realització del pla municipal de lluita contra el 

soroll. 

 

- Exigir l'apantallament de la C-31 i les rondes al seu pas per la ciutat. 

 

- Estudi sobre la viabilitat d'absorbir ones sonores amb arbrat. 

 

- Control de la potència sonora en els espectacles del Fòrum. 

 

- Promoure el respecte al descans dels veïns. 

 

- Campanya per reduir el nombre de vehicles que circulen fora de la normativa sobre el soroll. 

 

4.5.6 Contaminats hormonals 

 

Degut al desconeixement de la població, és important informar sobre quines substàncies 

representen un risc per a la salut i treballar per substituir el seu ús per altres. 

- Difusió d'informació sobre les substàncies més nocives. 

 

- Evitar l'ús de plaguicides en parcs i jardins. 

 

- Promoure l'ús de productes nets a través de contractes i compres públiques. 

 

- Fomentar el consum d'aliments amb baixa presència de contaminants a guardaries, 

menjadors escolars i centres de salut. 

 

 

4.5.7 Contaminació aigües de bany 

 

La platja de la Pau és la única que suspèn en qualitat d’aigües de bany de Catalunya.  L’avaluació 

d’aquest indicador durant els dos últims anys ha estat d’insuficient. La llei preveu actuar davant els 

casos però encara no s’ha pres cap mesura al respecte. 
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- Exigir les mesures necessàries per a recuperar una qualitat de l'aigua de bany acceptable. 

 

- Exigir el compliment de la neteja de la sorra abans de l'inici de la temporada de bany. 

 

- Companya "netegem la platja": conscienciar als usuaris per mantenir la platja neta fent-los 

partícips de la seva neteja. 

 

4.5.8 Conservació 

 

Riu Besòs 

Degut al fort impacte antròpic sobre el riu, la combinació d'usos, social, econòmic i ecològic pot 

resultar conflictiva. La protecció estricta del delta, en front les persones i animals d'entorns urbans 

(gossos, gats i rates) i la proliferació de l'estrat vegetal als marges és clau per assegurar la 

presència de fauna, tant d'espècies assentades com migratòries. També cal mitigar els efectes que 

la crisi econòmica ha comportat sobre les inversions d'instal·lacions com les depuradores. 

- Protecció: 

o Estudiar allargar l’espai protegit del delta fins al pont del carrer de la Torrassa. 

o Restricció de l'accés al delta per garantir la seguretat i viabilitat de l'ecosistema 

present. 

o Control exhaustiu de la qualitat de l'aigua i de les aigües abocades per indústries. 

o Treballar per aconseguir que l’embornal que aboca aigua de la central de cicle 

combinat al delta es substitueixi per un que aboqui mar endins. 

 

- Biodiversitat: 

o Estudi de millorament de caudal, una major presència de peixos a la part baixa del riu 

atrauria a més espècies d'aus. 

o Estudi de les espècies i poblacions presents al riu. Protegir punts de nidificació, caus, 

etc. 

 

o Intervencions per a millorar l'adaptabilitat de la fauna.  

 

 

- Entorn: 

o  Instal·lació de punts d'observació d'aus. 

o Millorar la percepció de la ciutadania sobre l'enclavament natural per motivar-ne el 

respecte. 



    

 Web: www.santadriaencomu.cat 
 Correu: SantAdriaEnComu@gmail.com 
 Facebook: Sant Adrià En Comú https://www.facebook.com/Guanyem08930 
 Twitter: @SantAdriaEnComu  https://twitter.com/SantAdriaEnComu 

30 

 

 

 

Aqüífer 

Actualment el seu ús es limita al reg, però és un recurs susceptible de ser explotat, pel que es 

requereix un control més exhaustiu. A més, sovint l'extracció resulta necessària per problemes que 

causa en els edificis en episodis de superació del nivell freàtic. 

- Control del sistema de clavegueram per evitar possibles filtracions cap a l'aqüífer. 

 

- Control de les extraccions per evitar major salinització de l'aqüífer. 

 

- Estudi per al bombeig riu amunt com a cabal ecològic. 

 

- Estudi per a l'explotació econòmica amb criteris de sostenibilitat.  

 

4.5.9 Educació ambiental 

 

Una societat ben informada podrà prendre decisions més encertades. Cal una comunicació fluida i 

actualitzada amb la comunitat científica. La prevenció és sempre l'opció preferible, adquirir una 

sensibilitat de respecte amb el medi ambient pot evitar futurs problemes. Utilitzar i educar en el 

criteri de sostenibilitat en tots els àmbits, des de la quotidianitat de les persones a les decisions de 

les institucions.  

- Creació de nous horts urbans que serveixin d'espai de lleure per gent gran, i ajudin en 

l'educació ambiental dels infants a les escoles i instituts. 

 

- Celebració de jornades de conscienciació: dia mundial del medi ambient (5 de juny), dia 

mundial de la diversitat biològica (22 de maig), dia mundial sense cotxes (22 de setembre), dia 

mundial de la terra (22 d'abril), dia mundial dels drets del animals (10 de desembre), dia 

mundial de l'aigua (22 de març), etc. 

 

- Millora d'hàbits: 

o Promoció de la dieta mediterrània: menys greixos animals (carns i làctics), més fruita i 

verdura. 

o Promoció de l'activitat física. 

o Promoció d'activitats a la natura. 
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- Creació d'un ens supramunicipal i escola de natura sobre el Besòs: mostra i conscienciació 

sobre el patrimoni natural del Besòs, historiografia de la zona, gestió i protecció ambiental. 

 

4.5.10 Tractament d'animals domèstics 

 

Degut a la alta incidència en el nostre municipi, resulta necessari desenvolupar un procediment 

que respecti la integritat de l'animal i en faci un seguiment, ja que sovint la formació dels 

treballadors de l'ajuntament i les instal·lacions dedicades són insuficients. Així com mesures 

destinades a evitar nous casos.  

- Defensar i promoure  l'accés de les entitats animalistes als concursos de gestió del Centre 

Comarcal d'Atenció als Animals de Companyia del Barcelonès (CCAAC).  

 

- Exigir el "sacrifici 0" al CCAAC. 

 

- Campanyes educatives i de conscienciació social contra l'abandonament d'animals i potenciar 

l'adopció, front la compravenda d'animals. 

 

- Programes d'esterilització de les colònies de gats que es troben al carrer, també, donar suport 

a les associacions sense ànim de lucre i voluntaris que s'encarreguen d'atendre-les. 

 

- Revisar el protocol d'actuació en cas de trobar algun animal abandonat, de tal manera que es 

prioritzi el benestar de l'animal fins la acollida al CCAAC, mantenint-lo en unes instal·lacions 

adequades. 

 

- Promoure campanyes de sensibilització en centres educatius. Per exemple, excursions 

d'escolars als refugis d'animals, en substitució de les "granges escola" o tallers de membres de 

les protectores i associacions animalistes a les escoles. 

 

- Promoure mocions a l'ajuntament en contra de qualsevol vulneració dels drets dels animals: 

espectacles, subvencions a tauromàquies i similars, experimentació, etc. 

 

- Lluita contra les baralles d'animals. 
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- Instal·lació de nous pipicans i millora de les instal·lacions existents, actualment greument 

deteriorats. 

 

4.5.11 Gestió de residus 

 

L'acció individual de cada persona esdevé clau en l'eficàcia de la gestió de residus en la seva 

vessant ambiental. Un major coneixement de la naturalesa dels residus i dels seus cicles permet 

evitar costos innecessaris i la possibilitat de dissenyar una gestió eficient. 

- Campanyes en favor del reciclatge: recollida porta a porta, repartiment de cubells per tipus de 

residus, informació sobre com separar i perquè, major divulgació de la deixalleria i deixalleria 

mòbil i dels punts de recollida de mobles, roba, etc. 

 

- Minimització: promoure l'ús de bosses resistents o de paper, promoure la compra de 

productes frescos sense envasar, promoure la substitució d'envasos mixtos (ex: tetrabrick) per 

envasos de vida llarga (ex: vidre). 

 

- Prevenció: promoure productes fresc sense envasar. 

  



    

 Web: www.santadriaencomu.cat 
 Correu: SantAdriaEnComu@gmail.com 
 Facebook: Sant Adrià En Comú https://www.facebook.com/Guanyem08930 
 Twitter: @SantAdriaEnComu  https://twitter.com/SantAdriaEnComu 

33 

 

 

4.6 Convivència ciutadana 
 

Per desgràcia els problemes de convivència ciutadana estan molt arrelats a Sant Adrià.  Tots els 

barris tenen aquell o aquells bars que de tant en tant o sovint no deixen descansar als veïns, les 

caques de gos i l’olor a pixat és habitual a masses carrers del municipi, les pintades a les parets o a 

les persianes, els que no tiren les escombraries al contenidor,  els que tiren tota mena de brossa al 

terra enlloc de fer-ho a les papereres i un llarg etcètera. 

Per a nosaltres millorar la convivència ciutadana és una prioritat de principal. Els beneficis són 

moltíssims : Viure en un entorn més agradable, sentiment d’arrelament al barri i a la ciutat, ajuda 

a la dinamització comercia...  

Pensem que una legislatura és espai suficient per millorar de forma substancial la convivència i 

bon veïnatge. Però per aquesta feina caldrà involucrar activament a tothom: administració, 

societat/veïns, policia local i entitats. O tot quedarà en un intent fracassat. 

Es per això que des de Sant Adrià en Comú plantegem abordar aquesta problemàtica de forma 

global de la següent manera. 

- Impulsarem la creació de la Mesa de Civisme i Convivència, encarregada de dissenyar i 

implementar estratègies per transformar les relacions entre els veïns del barri i fomentar les 

actituds cíviques i de respecte en vers als altres.  

 

o Realització de campanyes oficials de foment de la convivència. Que coordinin accions 

encaminades a vetllar directament del compliment de la nova ordenança de “Bon 

veïnatge i bon ús de l’espai públic” amb accions de conscienciació i divulgació. 

 

o Treballarem amb Associacions de veïns, Centres d’educació i AMPAs i tota la resta 

d’entitats que vulguin col·laborar. 

 Proposarem que des de les escoles es treballi el tema de la millora de la 

convivència com a eix temàtic i que es busqui la complicitat amb els pares. 

 Proposarem la realització d’un concurs interescolar i exposició per al disseny 

de cartells relacionats amb aspectes de la nova ordenança o directament amb 

la millora de la convivència.  

 Proposarem a les entitats si per  les festes majors, Adrilàndia, Carnestoltes i 

altres celebracions dins dels seves intervencions, actes o esdeveniments 
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podrien organitzar-los al coordinadament al voltant de la millora de la 

convivència. 

 Proposarem  que a les properes festes hi hagi un got commemoratiu  

reutilitzable. 

 

- Estudiarem la possibilitat de fer una neteja exhaustiva de la via pública com a punt de partida. 

Aquesta neteja podria incloure la neteja de pintades a les parets o en el seu defecte 

estudiarem  oferir a les juntes d’escala la possibilitat de proporciona-los el material adequat 

per fer-ho. O inclús, es podria valorar la creació d’una bossa de façanes a netejar pels 

infractors de l’ordenança de convivència que s’acullin al treball en benefici de la comunitat 

substitutori a la sanció econòmica. 

 

- Vetllar pel compliment  de la nova ordenança.  

o Estudiar el dimensionament i la capacitat dels recursos humans així com econòmics 

dels que disposa l’Ajuntament . I realitzar, de forma consensuada, els ajustos 

necessaris sempre que sigui possible amb la finalitat de: 

 Escometre una campanya de consolidació de l’ordenança.  

 Gestió de la Mesa de Civisme i  Convivència. 

 Gestió i execució del treballs en benefici de la comunitat 

 

- Amb l' objectiu d’acabar amb les actituds incíviques, desavinences i estereotips negatius. 

Reforçarem les polítiques de protecció civil, amb l'aprovació i desenvolupament dels Plans de 

Protecció Civil i  d'autoprotecció d'equipaments i activitats públiques. 

 

- Impagament de les quotes d’escala. Una conseqüència de la disminució o reducció total 

d’ingressos és l’impagament de les quotes d’escala. Això produeix un efecte en cadena en 

altres veïns que potser no estan en millors condicions també prenen la mateixa decisió.  Amb 

tot això, les despeses de manteniment continuen sent les mateixes o més. La situació 

finalment s’empitjora si cal fer aportacions extres per escometre treballs comunitaris. 

o Reforçar el servei de mediació de conflictes en escales de l’Ajuntament. 

 Determinar perfil deutor . 

 Estudiar mesures per redreçar la situació segons el cas, coordinades amb 

serveis socials si escau. 
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o Estudiar la creació d’un fons, a poder ser procedent de AMB similar al Programa 

Metropolità de mesures contra la pobresa energètica , per cobrir aquests deutes 

sempre que siguin justificables e inevitables.  

 

- Treballarem per dimensionar adequadament el cos de Policia Local perquè compti amb 

efectius suficients per donar un millor servei especialment per les nits.  Estudiarem reforçar la 

dotació en el servei nocturn.  
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4.7 Seguretat Ciutadana  
 

Lamentablement també es donen en el municipi necessitats de Seguretat en el sentit de garantir 

la integritat física del habitants, deixant a banda delinqüència, que no estan satisfetes en 

determinats barris de la ciutat.  

La seguretat ciutadana és principalment competència de Generalitat i del govern central però des 

de l’àmbit municipal voldríem proposar : 

- Prioritat principal garantir la seguretat i la integritat de les persones que visquin, treballin 

visitin o passin per Sant Adrià 

- A la mesa de seguretat entre Administracions i cossos de Seguretat: 

o Potenciar la presència de patrulles de vigilància nocturna als barris. 

o Potenciar la col·laboració entre cossos amb patrulles mixtes. 

o Millora en el flux d’informació entre comissaries de Mossos-Policia Local-Ajuntament. 

o Si no n’hi hagués, demanaríem informes mensuals d’incidències, denúncies, 

intervencions, delictes, etc. 

o Especial vigilància en l’ocupació il·legal d’habitatges per al seva comercialització en el 

mercat clandestí. 

o Buscar la possibilitat d’habilitar la comissaria de Policia de Joan XXIII per a usos 

complementaris que aportin seguretat. Per exemple: compartir comissaria amb 

mossos, patrulles mixtes policia – mossos. 

 

- Aprovar protocol municipal de maltractament on es potenciï que els serveis d’assistència i 
Policia Local vetllin de forma especial el maltractament familiar i domèstic. 
 

-  Intensificar l’esforç̧ policial per la detenció́ dels delinqüents en casos de robatori, furt, 
agressió́, etc. sobre persones d'edat considerant aquests actes com un agreujant. 
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4.8 Educació 
 

L’educació, la formació i la capacitació dels nens i infants ha de ser el motor principal que orienti la 

societat. És la nostra obligació acompanyar-los perquè creixin lliure i feliços, amb les necessitats 

afectives, físiques i materials cobertes. Totes les persones i les institucions tenim el deure de 

protegir la infància, tenir cura i estimular a fi que es desenvolupin plenament tot respectant i 

tenint en compte les seves competències i característiques pròpies. 

Per aquests motius el nostre impuls, dins de les nostres possibilitats, anirà adreçat a garantir-los 

una educació de qualitat, un entorn familiar, escolar i social que respecti i actuï per garantir els 

drets dels infants, i que vetlli pels seu creixement i desenvolupament integral com a persones. 

L’actual context ha afavorit la pobresa infantil i les desigualtats educatives dels infants i joves així 

com la segregació i el fracàs escolar. Malgrat això, s’han reduït els recursos municipals adreçats a 

escoles bressols i les subvencions per a les activitats extraescolars,  els programes i personal als 

casals d’infants i els destinats a l’educació en el temps lliure. 

Els principis que orientaran la nostra actuació són: 

- Treballarem per aconseguir una equitat educativa per tal que tots els nens dels nostre 

municipi sigui quin sigui el barri on resideixi tingui les mateixes oportunitats. 

 

- Reforçar i estendre el seguiment i suport individual i familiar dels alumnes amb majors 

dificultats per a seguir els programes deguts les mancances o problemes personals o del seu 

entorn. 

 

- Socialització dels llibres i reutilització dels materials, afavorint l’estalvi a les famílies i el 

malbaratament de recursos. 

 

- Donar suport en la mesura de les nostres possibilitats a les AMPAs en la implantació de les 

seves iniciatives, propostes o projectes que tinguin per objectiu el benefici individual o 

col·lectiu dels alumnes i que repercuteixi favorablement en el conjunt de la escola i sistema 

escolar. 

 

-  L'educació és un dret universal que avarca totes les franges d’edat i per aquest motiu 

s’impulsaran i recalçaran tots els programes i iniciatives orientades a expandir i divulgar els 

coneixements, la formació, la cultura,  les arts i  el maneig i utilització de les noves tecnologies  

a tots els ciutadans/nes. 
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- Potenciarem l’ús dels patis i de parts dels centres educatius fora de l’horari i el calendari lectiu. 

 

4.8.1  Lluita contra l’abandonament i el fracàs escolar   

 

- Crearem espais de treball entre els consells escolars municipals (AMPAs i centres escolars) , 

centres oberts, centres juvenils, casals,  promoció econòmica i serveis socials per buscar 

solucions. 

 

o Reforçar i estendre el seguiment i suport individual i familiar dels alumnes amb majors 
dificultats per a seguir els programes donats i les mancances o problemes personals o 
del seu entorn.  
 

o Implicar els joves i la resta de la comunitat per treballar, voluntàriament i mitjançant 
programes consensuats, en reforçar la integració i seguiment escolar i social dels nens 
i joves que tenen dificultats o mancances de tipus personal, econòmic, familiars, de 
salut , discapacitats, etc. podem fer extensiu aquest treball voluntari i comunitari a 
altres col·lectius. 

 

o Seguiment i anàlisi constant de l'abandonament escolar i les seves causes amb la 
finalitat de trobar-hi una solució específica efectiva. 
 

o Treballarem per a potenciar l’acompanyament i la implicació de les famílies en 

l’educació dels infants i dels joves. 

 

o Buscarem recursos per reforçar el sistema escolar en aquelles escoles que presentin 

elevats índexs d’abandonament i fracàs escolar. 

 

o Estudiarem entre tots les diferents possibilitats que hi ha de cara a reforçar l’educació 

per atendre les necessitats individuals però de forma integradora. 
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4.9 Polítiques d’equitat 

- Treballar en la línia de la sensibilització ciutadana envers la promoció dels drets i la igualtat 

d'oportunitats, organitzat actes entorn de les següents dates: 

8 de març Dia Internacional de les Dones. 

21 de març, dia internacional contra la discriminació racial. 

8 d’abril. Dia Internacional del poble gitano. 

28 de maig Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. 

28 de juny Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Bisexual i Transsexual. 

3 de novembre Dia Internacional de les persones migrades. 

25 de novembre Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. 

 

4.9.1 Equitat de gènere 

La política per la igualtat de gènere que proposem obeeix al principi d'equitat, per construir una 
societat més justa i democràtica. Les Regidories d'Igualtat de Dones i la incorporació de 
perspectiva de gènere a tota la política municipal, són instruments claus per l'abordatge de les 
demandes socials i la superació de les desigualtats entre homes i dones. 

Eixos principals d'actuació : 

- Promoure la co-responsabilitat entre dones i homes en la conciliació de la vida personal, 

laboral i familiar.  

- Persistir en l’objectiu d’eradicar la violència masclista i posarem tots els recursos necessaris 

per aconseguir-ho, reforçant el paper de l’Ajuntament en relació  als serveis que presta el 

Centre d'informació i Orientació de la Dona (CIOD) 

- Demanar allotjaments d’urgència, cases d’acollida, habitatges dotacionals, etc.  

- Impulsar l'activitat del Consell Municipal de les Dones amb la dotació econòmica i suport 

tècnic necessaris. Eina indispensable per promoure i enfortir el teixit associatiu així com la 

participació dels diferents col·lectius de dones.  
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- Proposar al Consell Municipal de les Dones un Plenari anual participatiu i obert a totes les 

dones del municipi. 

- Donar suport a les dones migrades elaborant mesures específiques en els plans d’acollida i 

potenciar la coordinació amb les associacions de dones migrants amb l’objectiu d’impulsar la 

seva participació social i política.  

- Fer que el govern municipal esdevinguin igualitari, que incorpori el principi de l’equitat de 

gènere en totes les seves polítiques publiques.  

- Promourem l’ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius i fomentarem el seu 

us a tota la comunitat i teixit social del municipi.  

- Promourem programes d'acompanyament i voluntariat, d'activitats dels Casal de la Gent gran 

responguin a les necessitats, interessos i demandes reals de les dones. 

 

4.9.2 Gent Gran 

A Sant Adrià en Comú  apostem per les persones d'edat com un cos social importantíssim, de 

manera que els nostres Regidors cal que us tinguin ben presents, us escoltin i consultin i facin us 

de la vostre experiència . Una Gent Gran Activa i Participativa. 

No estem en temps en que el país es pugui permetre ignorar o desconèixer les opinions i les 

experiències de vida de les persones d'edat que, a ben segur, saben tant o mes que ningú el que li 

convé al seu poble o ciutat i als seus conciutadans. 

Per aquest motiu des de SAEC, creiem oportú adherir-nos a la proposta que des de la Fatec, 
(Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya) dirigeix als nous regidors. 

Atencions a les persones d'edat 

- En la part que correspongui l'Ajuntament dedicar tot l’esforç ̧pressupostari a les atencions a la 
Dependència. 

- Augmentar el nombre de vivendes assistides i vivendes amb serveis per a persones grans. 

- Vetllar i incrementar les mesures de protecció vers el desnonament per pressions dels propietaris 
i per dificultats econòmiques justificades, dinàmica que es dóna especialment en persones d'edat. 
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- Estudiar la possibilitat d’incrementar l'ajut i estendre'ls per l'accessibilitat, l’adequació i la millora 
de l'interior de pisos envellits de persones grans. 

 

Casals i equipament municipals 

-  Treballarem per dissenyar de forma consensuada,  un pla de reconversió dels Casals en 
equipaments multigeneracionals i multidisciplinaris per tal d'adaptar-se als nous models de vida 
jubilada i ús del temps lliure de les noves generacions de persones grans. 

- Intensificar l'acolliment d'aquests equipaments a l'associacionisme divers de barri. 

o Estimular i difondre la importància del voluntariat, lligat a entitats i associacions diverses i 
al d'iniciativa puntual i temporal, per tal de mantenir el concepte de solidaritat, bon 
veïnatge i cohesió social. 

Transport públic 

Demanarem a TMB 

o Millorar la identificació dels seients reservats a persones amb dificultats i difondre millor la 
necessitat cívica de respectar-los. 

o Augmentar les marquesines a totes les parades d’autobús possibles. 

 

Sistemes d'informació municipal 

- Augmentar la grandària dels rètols d'informació pública i de les lletres, reduir el text, disminuir la 
velocitat de translació del text en pantalles informatives. 

- Regular la temporització de semàfors per donar temps a les persones amb deambulació limitada. 

 

 

Espais públics 

- Substituir els bancs dels parcs que sigui necessari per models ergonòmics. 
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- Habilitació de WC públics i gratuïts, en punts estratègics de la ciutat. 

- Rampes d'accés als guals i als passos de vianants antilliscants. 

- Establir rutes urbanes per barris, per potenciar les passejades de les persones grans. 

- Divulgar i estimular l'ús de les instal·lacions per l'exercici f́isic als parcs i places municipals. 

 

4.9.3 Nova ciutadania i minories ètniques 

 

SAEC vol una ciutat  sense diferències per raó de classe, sexe o origen, i en el que la nova 

ciutadania gaudeixi de tots el drets, per a poder assumir tots els deures que els hi corresponen 

com a ciutadans. 

- Fomentarem la participació de la nova ciutadania en les entitats i la xarxa associativa de la 
ciutat. 

- Reforçarem el servei d'assessorament, orientació i tramitació sobre temes relacionats amb la 
normativa d'estrangeria. 

- Fomentarem l'aprenentatge de la nostra llengua i el coneixement de la nostra cultura. 
- Fomentarem la difusió de la cultura i les tradicions pròpies dels llocs d'origen, promovent així 

la seva participació i integració en el municipi. 
- Fomentarem sessions  formatives d'acollida per a les persones que arribin al municipi 
 

4.9.4 Diversitat funcional 

 
- Defensarem l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i treballarem per la 

millora de la seva qualitat de vida. 
 
- Desenvolupament de polítiques socials que afavoreixin la integració social de les persones 

amb discapacitat. 
 

- Volem que l’eliminació de barreres arquitectòniques a les persones de mobilitat reduïda sigui 
un signe d’identificació i distinció del nostre municipi. Com defensa l'educador Francesco 
Tonucci: “Pensem una ciutat bona per a nens i serà bona per a tothom”. 

o Garantirem la lliure mobilitat per la ciutat de les persones amb discapacitat i 
millorarem la adaptació de la via pública a les diferents necessitats de les persones 
amb discapacitat.  

o Ampliarem les  de places d'aparcament, en els llocs on es comprovi que és necessari 
per a les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat. 
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o Treballarem per fer les obres de remodelació necessàries a tots els equipaments 
municipals per garantir l’accés a persones de mobilitat reduïda. 
 

- Fomentarem un pla de treball i d'acompanyament per a famílies amb infants amb discapacitat. 
 

- Fomentarem sempre que es pugui, polítiques fiscals i de contractació pública que incloguin 
criteris de responsabilitat social relatius al percentatge mínim de persones discapacitades 
contractades. Aquestes mesures només tindran efecte a entitat amb cert volum i capacitat. 
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4.10 Joventut 
 

- Endegar un procés participatiu per a l'elaboració del programa de festes majors. 

 

- Buscar l'ampliació de l'oferta d'oci pel jovent adrianenc. 

 

- Treballar en un programa d'ocupació per reduir les alarmants xifres d'atur juvenil a Sant Adrià. 

 

- Potenciar entre el jovent adrianenc la implementació d'una identitat de ciutat a través d'un 

projecte de ciutat amb futur que creixi a través dels barris 

 

4.11 Cultura 
 

- Estudiar la possibilitat d'incloure una filmoteca a l'oferta cultural local. 

 

- Programació regular de les activitats culturals i difusió. 

 

- Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats i en l'elaboració de la programació 

del MHIC i del refugi antiaeri. 

o Desenvolupar programes de comissariat per a joves. 

 

- Crear un cens d'espai públics i privats susceptibles d'intervencions d'street art, donant 

visibilitat a la cultura urbana i a les noves retòriques d'expressió artística i d'intervenció a 

l'espai. 

 

- Implementar l'ensenyament de la història de la ciutat al jovent. 
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4.12 Esports 
 

- Estudiar la situació econòmica actual dels poliesportius de la ciutat. Plantejar plans de 

viabilitat per evitar el seu tancament o ús exclusiu per a determinats col·lectius. 

o Ampliació horària  adaptada a les demandes dels socis. Per exemple: obrir els 

poliesportius fins les dotze de la nit els divendres i dissabtes. 

o Ampliació del programa d’activitats adreçades a diferents públics amb la intenció 

d’oferir una major oferta segmentada per perfil-horari. 

o Dur a terme campanyes comercials per a la captació de socis i promoció de l’esport. 

 

 

- Fomentar la cultura poliesportiva, l'esport amateur, els esports minoritaris i potenciar l'esport 

femení. 
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4.13 Barris 
 

El projecte de Sant Adrià en Comú tracta de construir/reformar Sant Adrià des dels barris i per als 

barris.  Per això és necessari enfortir els lligams entre els barris perquè  a partir de 

compartir,buscar i trobar solucions a problemes particulars de cadascun, es puguin trobar 

solucions als problemes de tots. 

- Potenciarem espais de trobada i col·laboració entre barris amb la complicitat d’associacions de 

veïns, plataformes i entitats.  

 

- Treballarem per reduir les barreres arquitectòniques que separen els nostres barris reclamant-

ho a les administracions o ens corresponents.  

o Cobriment de les rondes a seu pas per Sant Adrià. Trobem discriminatori que ni un sol 

tram de la ronda litoral estigui cobert en el seu pas per Sant Adrià mentre que per 

Barcelona cada cop n’hi hagi més. Inclús Santa Coloma compta amb el parc Europa 

sobre la soterrada  B-20. 

o Adequació i millora del pont de la NII incorporant una continuació del carril bici de 

Rambla Guipúscoa. 

o Estudiar la conveniència de tenir o no tenir el vial elevat de la C31. 

o Com en el cas de les rondes no hi ha ni un sol tram de via del tren soterrat al seu pas 

per Sant Adrià. El traçat d’aquesta maximitza el recorregut de la via per Sant Adrià 

minimitzant-lo per Barcelona.  I a més a més és fa un us indegut a l’alçada de Via 

Trajana (veure notes del barri) 

 

- Engegarem un programa d’utilització de solars públics i privats per a ús públic.  

o Buscarem la cessió de solars privats per a ús públic durant un temps determinat a 

canvi del seu manteniment. 

o Els solars desaprofitats podran ser utilitzats com a horts urbans o donar pas a altres 

iniciatives autogestionades de particulars, entitats o associacions de veïns. 

 

- Estudiar la viabilitat de crear un línia d’autobusos que connecti tots els barris.   

 

- Treballarem a fi que la reorganització del Front Litoral sigui participativa de forma vinculant. 

o Atreure activitat econòmica que generi valor i que sigui respectuosa amb els veïns. 

o Integració del front litoral amb la resta de Sant Adrià. 

o Buscar la viabilitat del Poliesportiu i piscina Marina Besòs. 
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- Millorar el servei de neteja de via pública.  

o Dimensionar i adequar el servei a les necessitats del municipi. 

o Ús de maquinària per a l’escombrada dels carrers. 

o Neteja amb aigua més freqüent. 

o Publicació d’un quadrant públic de neteja a fi que els veïns puguem saber quan i com  

està planificat el servei de neteja al nostre carrer, al nostre barri, al nostre municipi.  

 

4.13.1 El Besòs 

 

- Millora en el manteniment dels carrers. 

 

- Cercar mesures per atreure la creació de comerç de proximitat. 

 

- Millora en el manteniment del parc del Besòs especialment en relació a la neteja. 

 

- Treballar per la viabilitat del poliesportiu i piscina Besòs. 

 

4.13.2 La Catalana  

 

- Treballarem per portar algun servei municipal. 

 

- Promocionarem comerç de proximitat en els pocs locals que hi ha. 

 

- Manteniment  dels solars i quadrants pendents de construcció o urbanització en condicions de 

salubritat. Neteja i control dels abocadors incontrolats. 
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4.13.3 La Mina 

 

Treballar sobre la base del decàleg de la Plataforma d’Entitats de La Mina. 

- Dur a terme el Pla de Transformació de la Mina tal i com va ser aprovat de comú acord. 

o Finalització i posada en funcionament dels equipaments pactats (CAP de la Mina.) 

o Allargament de la Rambla de la Mina  fins al mar. 

 

- Executar de forma transparent i amb la participació de les entitats els objectius urbanístics. 

 

- Potenciació del teixit associatiu veïnal. Nou Projecte Educatiu de Barri (PEB) realitzat en comú 

entre entitats, veïns, responsables polítics i de les administracions. 

 

- Treballar per tal que  l’espai públic sigui un espai cívic, de convivència, compartit  i també 

educatiu. 

 

- Millorar la seguretat en el barri, especialment de nit. 

 

- Combatre als problemes socials dels infants del barri i lluitar contra el fracàs escolar i 

l’absentisme. 

 

- Treballar per trobar un solució definitiva i satisfactòria a problema del bloc VENUS. 

 

 

4.13.4 Montsolís 

 

- Revisar la seguretat i salubritat de la nau on està el dipòsit municipal. 

 

- Estudiar detingudament l’activitat econòmica del polígon i treballar per tal de reconvertir-lo 

en un pol econòmic més beneficiós pel municipi si escau. 
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4.13.5 Sant Adrià Nord  

 

- Extensió de la zona comercial al voltant de la Av Catalunya des de la Rambleta fins a Artigues. 

 

- Es treballarà per cercar una solució definitiva a les molèsties ocasionades pels bars a la Av. 

Catalunya 

 

- Reordenació de la Rambleta amb la finalitat de que  torni a ser de vianants. 

o Estudiar reubicació de cotxes 

o Endegar un procés de participació per trobar la millor solució. 

 

- Remodelació de carrers com Andreu Vidal, Sant Oleguer, Bogatell... 

 

- Treballarem per intentar no haver de tancar el poliesportiu Ricart. 

o Pla de viabilitat i pla de marketing adaptat per treure-li el major rendiment 

 

- Treballar per mantindre la Seguretat en el barri. 

 

- Amb la col·laboració dels veïns donar utilitat a la masia de Can Rigalt  

 

o Casal infantil o ludoteca 

o Centre d’activitat pera joves  

o Hotel d’entitats 

o Centre auto gestió 

 

- Treballar amb veïns les possibilitats que té la fàbrica de Cartró. 

 

- Instal·lació de barreres sono-reductores al vial de la C-31. Estudiar la possibilitat de que 

l’organisme competent instal·li plafons de velocitat màxima variable en aquest mateix vial, tal i 

com hi ha en els accessos sud a Barcelona. 

 

- Reparar o restituir les fonts d’aigua 

 

 

 



    

 Web: www.santadriaencomu.cat 
 Correu: SantAdriaEnComu@gmail.com 
 Facebook: Sant Adrià En Comú https://www.facebook.com/Guanyem08930 
 Twitter: @SantAdriaEnComu  https://twitter.com/SantAdriaEnComu 

50 

 

 

 

4.13.6 Sant Joan Baptista  

 

- Treballar per eradica els problemes de convivència i la gradual degradació del barri. Rendes 

mínimes. 

 

- Estudiar el problema de l alçada del pont del tren al final del riu que en cas de gran riuada la 

poca alçada del pont podria provocar embussaments i conseqüentment actuï com a presa. 

o Valora la possibilitat d’ampliar zona protegida del delta tot rebaixant el nivell de les 

lleres 

 

- Mercat d’encants  

o Millorar les condicions dels paradistes com la dels clients amb la instal·lació 

d’urinaris públics. 

o Millorar la neteja de zona. Treballar a fi de no generar tants residus els dies de 

mercat i ampliar servei de neteja enter mercat i mercat. 

o Atreure la instal·lació de nous venedors que complementin les parades 

tradicionals amb altra mena de productes que puguin atraure a altres segments de 

compradors. 

 

- Incentivació per a la creació i manteniment del comerç de proximitat. Buscar enllaçar amb l’eix 

comercial de la Av. Catalunya. 

 

- Treballar per buscar la millor solució al tema de la discoteca Atlàntida. Des de Sant Adrià en 

Comú defensem que l’activitat d’una discoteca a la platja de Sant Adrià no s’hi adiu amb el 

principi de ser una activitat econòmica respectuosa amb els veïns com així ho ha demostrat en 

els últims anys. 

 

- Captació de propostes i procés de participació a la fi d’ordenar els usos del descampat al  

voltant de l’escola bressol Céspedes. 

o Per exemple: Espai mixt d’aparcament endreçat i hort urbà o mini bosc... 

 

- Buscar una solució pels sense-sostre dels pins de l’Avinguda de la Platja. 
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4.13.7 Via Trajana  

 

- Treballar el problemes de forma conjunta amb veïns, entitats i administracions de Barcelona i 

Sant Adrià. 

 

- Buscar una solució al problema dels trens que s’aturen davant de les vivendes a realitzar 

tasques de manteniment. 

 

o Adif hauria de buscar un altra ubicació per a la realització d’aquestes tasques que són 

especialment molestes pels veïns donat l’enorme soroll que emeten i els fums que 

produeixen. 

o Plans de futur per aquella via estudiar les possibilitats : Eliminació,  soterrament o 

canvi d’itinerari. 

 

- Combatre amb veïns i associacions de Barcelona i Sant Adrià, els principis de degradació que 

està patint el barri. 

 

- Estudiar dotar al barri de partides per pagar beques per a casals i altres necessitats com fer 

front a impagaments de veïns de l’escala. 

 

 

 


