
Democràcia real i transparència Sí No Blanc Participació

1 90,39% 3,56% 6,05% 27,26%

2 87,81% 3,23% 8,96% 27,06%

3 88,89% 0,72% 10,39% 27,06%

4 82,44% 3,94% 13,62% 27,06%

5 89,13% 2,72% 8,15% 17,85%

6 74,44% 5,19% 20,37% 26,19%

7 65,92% 5,62% 28,46% 25,90%

8 78,15% 8,89% 12,96% 26,19%

9 84,00% 3,27% 12,73% 26,67%

10 82,05% 3,08% 14,87% 18,91%

11 35,55% 42,18% 22,27% 20,47%

Vols una llei electoral catalana amb llistes obertes, possibilitat de presentar-se al marge de partits i 
circumscripcions electorals més petites (8 o 10 a Catalunya), per tenir un Parlament que realment ens 
representés i els diputats/des fossin escollits en funció de la seva vàlua?
Estàs d’acord en limitar el cost de les campanyes electorals, fent-les, com als països àrabs, amb un requadres 
per a cada partit i que només puguin posar un únic cartell cadascú al seu requadre, evitant així uns costos inútils 
que acabem pagant amb diners públics i anivellant les oportunitats dels partits?
Creus que cal fer més transparent el grau de compliment de les peticions de la ciutadania en els òrgans de 
participació municipals, oferint la possibilitat de fer peticions escrites, numerades i identificades, que es publiquin i 
que se sàpiga si el peticionari considera que li han fet cas?
Vols una restructuració total del personal i del funcionament de l’Àrea de Llicències i Inspecció del districte de 
Ciutat Vella, augmentant de forma significativa la seva transparència i que hi hagi sancions per als responsables 
de qualsevol desatenció de les queixes del veïnat, en especial per la presència de pisos turístics il·legals i 
molèsties per al veïnat (sorolls, etc)?
Cal exigir que les subvencions siguin transparents i amb control democràtic real per part de la població,per evitar 
l’ús partidista i clientelar que se n’ha fet fins ara?
Creus que formar un consell en què el districte hi convida organitzacions que depenen de les subvencions que 
atorga el propi districte no és participació democràtica? Que la
ciutadania puguem proposar i votar és participació democràtica!
Vols que el veïnat puguem jutjar la qualitat de la informació reflectida en els mitjans de comunicació 
subvencionats pel districte i que, si no s’aprova, no pugui rebre cap més
subvenció durant un any i no es pugui compensar amb l’augment de cap subvenció anterior ni posterior? 
L’avaluació no la pot fer el districte. O experts independents, o votació pública o, millor, una combinació 
d’ambdues coses.
Vols que la ciutadania puguem opinar sobre la qualitat i la utilitat de la feina dels funcionaris i del personal 
d’organitzacions que reben subvenció pública (perquè els mantenim amb els nostres impostos), que se n’hagi 
d’informar a les audiències públiques i que l’acumulació significativa d’opinions negatives comporti sancions 
econòmiques?
Vols que l’Estat, o en el seu defecte una plataforma popular, posi, en nom de tota la ciutadania, una demanda 
contra Moody’s, Fitch i Standard & Poor’s, reclamant danys
i perjudicis per estar qualificant malament el nostre deute, quan el dia abans de l’enfonsament de Leman Brothers 
el tenien qualificat amb AAA? És a dir, que les seves valoracions són erràtiques i sense cap fiabilitat, però, d’altra 
banda, estan encarint el nostre deute i, per tant, perjudicant-nos a tota la ciutadania
Vols que l’Estat, o en el seu defecte una plataforma popular, posi, en nom de tota la ciutadania, una demanda per 
malversació de fons públics contra tots els càrrecs directius dels bancs i caixes que hagin necessitat rescat amb 
diners públics i hagin cobrat, durant un període superior als dos mesos, més de 20 vegades el salari mínim 
interprofessional, comptant el sou mensual, la constitució o aportacions a plans de pensions, dietes o qualsevol 
altra forma de retribució o benefici laboral en metàl·lic o en espècie?
Creus que els moviments animalistes s’estan convertint en grups de pressió (lobbys) que, sent una minoria, ens 
imposen a la majoria normes i restriccions que arriben a alterar fins i tot pràctiques i costums tradicionals? Que la 
justa reivindicació d’evitar patiments innecessaris als animals no hauria d’interferir amb aquelles tradicions que 
estiguin clarament arrelades a Catalunya? I, en particular, vols tornar a tenir parades d’animals a la Rambla?
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Justícia i poder judicial Sí No Blanc Participació

1 78,32% 10,36% 11,33% 29,97%

2 Creus que cal endurir el codi penal per fer més efectiva la persecució del petit delicte? 65,14% 25,38% 9,48% 31,72%

3 69,16% 18,38% 12,46% 31,13%

4 78,70% 10,19% 11,11% 31,43%

5 80,06% 8,54% 11,39% 30,65%

6 79,62% 9,55% 10,83% 30,46%

Creus que la Justícia és una casta endogàmica i tancada, heretada directament de la dictadura, sense haver fer 
pràcticament cap transició a la democràcia, que exerceix un poder que no emana del poble, que, clarament, no 
funciona i que s’ha de reformar de dalt a baix?

Vols que es modifiqui el codi penal per rebaixar el límit que diferencia entre robatori i furt, dels 400€ actuals a 
100€?
Vols exigir a les autoritats que correspongui la immediata aplicació efectiva de la consideració de delicte per 
l’acumulació de tres faltes, sense més dilacions ni excuses?
Creus que, igual que a Alemanya està prohibida la propagació d’idees nazis, a l’Estat Espanyol hauria d’estar 
prohibida la propagació d’idees falangistes i els partits que se’n declaren, il·legalitzats?
Vols que es modifiqui el codi penal per fer que la sola pràctica del trilo estigui tipificada com a delicte, 
independentment que aconsegueixi estafar ningú? (Si no, com pensen acabar amb aquesta pràctica tota aquesta 
colla de juristes que només saben parlar de garanties i no els preocupa la utilitat real de la Justícia?)
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Política municipal Sí No Blanc Participació
1 Vols reclamar un pla eficaç per eradicar els pisos turístics il·legals a tot el districte de Ciutat Vella? 90,65% 4,84% 4,52% 30,07%

2 83,33% 10,58% 6,09% 30,26%

3 56,04% 25,17% 18,79% 28,90%

4 86,82% 6,11% 7,07% 30,16%

5 91,64% 5,14% 3,22% 30,16%

6 92,65% 1,92% 5,43% 30,36%

7 79,38% 6,19% 14,43% 28,23%

Vols reclamar que sigui il·legal tenir un pis turístic en una escala de veïnes i veïns, sense el permís explícit de la 
comunitat de propietaris, aprovat amb l’exclusió dels vots dels pisos d’ús turístic?
Vols que s’estableixi, en una zona no habitada, per exemple a l’àrea del port que toca a la muntanya de Montjuïc, 
una zona habilitada per a la prostitució, amb locals municipals per a aquesta fi, tal com es va fer a Ambers, i un 
pla eficaç per desplaçar-hi tota la prostitució del districte?
Vols que es faci una campanya de promoció del comportament cívic i valorització del patrimoni cultural de la 
ciutat, amb informació i tríptics als hotels, llocs turístics i comerços, per tal de fomentar el turisme cultural i de 
qualitat per davant del comercial i en contra del d’oci?
Vols que es persegueixi amb sancions el turisme incívic, denunciant els turoperadors que fomentin els comiats de 
solter/a, la borratxera i la “spanish fiesta” i sancionant els comportaments incívics comesos per turistes, igual que 
per residents i així deixem de ser la capital europea del turisme de borratxera i sexe?
Creus que els punts del districte on s’acumula brutícia de manera injustificada i incívica, haurien de ser objecte 
d’una campanya de sensibilització del veïnat sobre la necessitat de la neteja i la higiene i el cost del servei 
municipal de neteja?

¿Quieres una moratoria para hoteles y pisos turísticos además de un plan de usos que defienda el comercio de 
proximidad? La causa principal del abandono por parte de la ciudadanía de la Rambla es su dedicación total al 
turismo de masa. Este espacio padece los problemas que afectan a todo el distrito y, como no es objeto aislado, 
su solución pasa por Ciutat Vella. Se propone para todo el distrito: moratoria de hoteles y pisos turísticos; plan de 
usos que defienda el comercio de proximidad y limite las actividades comerciales dirigidas exclusivamente a los 
turistas; revisión de todas las licencias comerciales para asegurar el respeto de la legalidad.
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Comerç, cultura i altres Sí No Blanc Participació

1 83,33% 7,37% 9,29% 30,26%

2 61,02% 21,73% 17,25% 30,36%

3 84,69% 3,26% 12,05% 29,78%

4 68,83% 14,61% 16,56% 29,87%

5 70,51% 11,22% 18,27% 30,26%

Vols que s’obligui a totes les parades de la Boqueria i botigues properes a la Rambla que venguin menjar per 
emportar o consumir pel carrer a usar envoltoris i recipients reciclables que portin escrit la forma de reciclar-los i 
el prec de fer-ho així? El comerç que no es faci responsable dels residus que provoca ha de ser sancionat
Vols que es creï un impost municipal, de quantia important, que gravi els comerços que no siguin de qualitat, a 
criteri d’una comissió d’experts més un 50% d’opinions que les veïnes i veïns hem de poder fer arribar al districte 
de forma senzilla (per exemple, dipositar-los en una bústia)?
Creus que el Raval necessita un pla urgent d’atenció a la infància, per educar-la en els valors del respecte, el 
civisme i la importància de la legalitat democràticament acordada, per evitar que es converteixi en un gueto de 
marginació social i delinqüència? Se’ls ha de fer veure món i conèixer altres realitats. Que sàpiguen que es pot 
viure millor, perquè no es conformin amb l’entorn degradat que els ha tocat i estiguin disposats a lluitar per 
millorar-lo.
Vols que, a Barcelona, la nit de Cap d’any, se celebri una festa pública, en un lloc emblemàtic i, si pot ser, que no 
molesti els veïns, amb castell de focs artificials, com a pràcticament tot el món?
Vols que a tota Barcelona es facin fogueres per St. Joan? Cuidant la seguretat, és clar, però un St. Joan sense 
fogueres no és un St. Joan ni és res.
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Seguretat i cossos policials Sí No Blanc Participació

1 86,86% 5,63% 7,51% 36,18%

2 77,03% 10,81% 12,16% 35,89%

3 70,67% 19,73% 9,60% 36,37%

4 88,44% 6,72% 4,84% 36,08%

5 66,40% 28,76% 4,84% 36,08%

6 85,83% 3,27% 10,90% 35,60%

7 65,57% 13,66% 20,77% 35,50%

Vols que tota la ciutadania puguem fer un seguiment de les denúncies presentades a la Guàrdia Urbana i als 
Mossos d’Esquadra, fent que es publiquin les que s’hagin presentat (no el contingut, sinó el tema, com ara soroll, 
robatoris, ...), si el denunciant considera que han estat ateses i resoltes o no, per tal que aquesta transparència 
els forci a ser més eficients?
Vols expressar la més enèrgica reprovació a la Guàrdia Urbana per la seva alarmant ineficàcia en la persecució 
del delicte i l’incivisme a la Rambla i entorn i la seva absoluta desatenció a les queixes del veïnat?
Vols que la Guàrdia Urbana retiri del carrer, si no hi ha més alternativa, posant al calabós, a les persones que es 
passegin èbries i mostrant comportaments incívics molt ofensius i molestos pel carrer, especialment a la nit, a 
partir de les 23h, amb especial atenció als grups de comiats de solter/a?
Vols que la Guàrdia Urbana disposi d’aparells de mesura de decibels de so i lúmens de lluminositat suficients per 
poder comprovar les denúncies de les veïnes i veïns en un termini màxim de 24h?

Vols que a la Rambla hi hagi càmeres de seguretat no vigilades en directe per ningú, sinó que només gravin, la 
gravació es pugui obtenir només amb ordre judicial i serveixin per presentar proves quan s’hagin produït delictes?

Cal abordar els conflictes que sorgeixen dels consums problemàtics de drogues? Reforçar la figura de 
l’educador/a de carrer com a mediador entre els consumidors problemàtics i la comunitat, mantenint l’espai de la 
sala de venopunció higiènica. Els espais de venopunció higiènica a part de ser espais de consum permeten als 
professionals establir vincles amb els consumidors que poden donar lloc a una intervenció educativa, així com el 
treball de carrer inicia i fomenta aquests vincles.
Estàs fart/a dels eufemismes hipòcrites que suposen anomenar “delicte contra la salut pública” al tràfic de 
drogues o “ús lúdic” al consum irresponsable de drogues?
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