
APROBACIÓ DE LA PRIMERA PROPOSTA DE LA CUP AL PLE DE SANT MARTÍ
SOBRE  PERE IV

A causa de les diverses de propostes i preguntes que els grups de

l'oposició van presentar sobre Pere IV, es decideix obrir un torn on

es  tractin  totes  les  qüestions  juntes.

Exposem un resum de com va transcórrer  el  debat  així  com les

diferents inquietuds i posicionaments de la resta dels partits. 

Proposta PSC: 

Instar a l’actual Govern Municipal per tal que inicii abans de la finalització

del present any les obres d’urbanització del carrer Pere IV i que dugui a

terme la redacció i aprovació dels trams nord i sud del carrer Pere IV per tal

de poder ser licitat, executant així tota la urbanització de l’Eix Pere IV alhora

El PSC defensa arranjaments urbanístics i esmenta la importància

social de l'eix PERE IV, però no comenta cap model concret, sí la

urgència de de començar el projecte. 

Proposta CUP:

Presentem la nostra proposta amb els afegits  demanats per BEC,

amb els que l'assemblea es va mostrar d'acord.

Impulsar  un Pla de Desenvolupament social,  cultural  d'habitatge públic i

econòmic de l’Eix Pere IV, considerant aquest com una oportunitat a nivell

de Districte per al desenvolupament urbanístic d’una zona que requereix

rehabilitar-se. Un pla de desenvolupament de caire comunitari i d’economia

social i solidària, que estigui regit per un procés de participació veïnal, i amb

l’objectiu d’esdevenir model de referència a nivell de ciutat i d’exemple a

nivell internacional.

Defensem  un  model  i  no  només  arranjaments  urbanístics,  no

implementar el pla 22 @.  La seva importància històrica, i  com la

rehabilitació ha de mirar per protegir el  patrimoni obrer,  social  i

veïnal característics de Pere IV.  Reivindiquem la importància del

projecte fruit de lluites veïnals.

La  necessitat  d'impulsar  un  pla  de  participació  ciudadana  i  la

importància  de  tractar  el  projecte  en  la  seva  totalitat  i  no  per

trams. La prioritat ha de ser l'habitatge públic.



Rèplica PSC:

Recorda  que  el  22  @  també  ha  fet  bé  al  barri  ja  implementat

empreses que funcionen bé.

Rèplica CUP:

Vam replicar que el 22 @ en 15 anys ja ha demostrat el que és, que

ha perjudicat el petit comerç i de pròximitat, que resta el 60% de

l'habitatge públic de 22@ per fer perquè sempre es deixa pel final o

no es fa. Posem l'exemple d'INDRA com a tipologia d'empresa no

desitjable als barris.

Recordem que al Poblenou s'està vivint molts canvis i molt ràpids i

que la gent no té temps d'adaptar-se. 

Preguntes CIU:

Quin és el capteniment del govern en relació al projecte de l’Eix Pere IV?

Preguntes C’S:

En el campo de las obras urbanas, ¿tienen planteado seguir con la reforma

de l'Eix Pere IV que tantas demoras ha tenido, y qué plazos tienen previstos

para la realización de las obras?

Rèplica BEC:

Compromís total amb aquest projecte,  plena consonància amb el

projecte de la CUP al que donarem suport. S'espera començar les

obres a principis de l'any 2016.

S’aproba la proposta CUP. 

El PP vota en contra perquè no comparteix el que es diu al projecte

de la CUP. CIU s’hi abstè.

No s’aproba la proposta PSC.

Des de la CUP de Sant Martí considerem un èxit haver aconseguit obrir un

debat sobre l'eix Pere IV per parlar no només de regeneració urbanística o



de terminis per a començar les obres, sinó per parlar del model que volem

construir  i  com  ho  volem  fer.

Creiem que l'aprovació de la nostra  proposta per  àmplia majoria és una

aposta sobre un model de ciutat que trenqui amb la marca Barcelona i un

compromís  amb  la  radicalitat  democràtica.

Sabem que encara queda molta feina per fer per a que es compleixi amb la

construcció  de  l'habitatge  públic,  zones  verdes,  espais  per  a  l'economia

social  i  per  a  què  Pere  IV  esdevengui  un  eix  vertebrador  del  barri  del

Poblenou. 


