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ARA BARCELONA
Barcelona, com a capital de Catalunya, és una de les ciutats referents a Europa i també al món. Al llarg dels darrers 150 anys, 
la ciutat ha crescut i avançat a partir de grans planejaments urbanístics, de la revolució industrial i també per l’organització 
de grans esdeveniments.

L’any 1859, el Pla Cerdà va significar la implantació d’un model urbanístic que ha permès teixir una trama urbana moderna 
i ha facilitat la integració de la ciutat amb l’àrea metropolitana. Un pla que va millorar la qualitat de vida i la salut de les 
persones i, alhora, va significar un disseny urbanístic que afavoria la mobilitat i el creixement urbà fins allà on ha estat 
possible.

Les exposicions universals dels anys 1888 i 1929 van suposar per a Barcelona un impuls cultural i econòmic que, entre altres 
coses, va permetre la urbanització de la Ciutadella, el front marítim, el Palau de Belles Arts, el recinte firal de Montjuïc i la 
Font Màgica. Però per damunt de tot, van ubicar Barcelona en el mapa de les grans ciutats europees.

A principi dels anys trenta, el GATPAC (Grup d’Arquitectes i Tècnics per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània) va 
promoure l’arquitectura d’avantguarda, entroncant amb els corrents europeus que es desenvolupaven aleshores a través de 
l’anomenat Pla Macià.

La guerra civil va estroncar l’esperit d’una Barcelona Republicana que volia ser innovadora, lliure, justa i motor cultural i 
econòmic de Catalunya.

No va ser des del període comprés entre els primers anys de la democràcia i fins les olimpíades, que l’organització dels Jocs 
Olímpics van tornar a ubicar Barcelona entre les grans ciutats del món. Un cop més la ciutat va ser capaç de mudar la seva 
pell i realitzar una important transformació urbanística. Les rondes i la reforma del barri del Poblenou són dos exemples 
d’aquella transformació que van permetre modernitzar la xarxa viària i obrir la ciutat al mar.

Barcelona sempre ha estat capaç d’aprofitar el talent de la seva gent en tots els àmbits: en la innovació, la recerca, la cultura, 
l’art, la gastronomia, l’arquitectura... i també ha aprofitat l’esforç i la implicació de la seva gent; aquella Barcelona pencaire que 
volem recuperar.

Tenim però molts reptes pendents. De l’any 92 ençà, s’ha fet l’ampliació de l’aeroport, però el fet de no ser capital i el model 
centralista de l’estat impedeixen a Barcelona la connexió directa amb el món. També és molt necessària la finalització 
de l’estació de la Sagrera i, per descomptat, el corredor mediterrani ferroviari, així com el desenvolupament de l’àrea 
metropolitana com a motor econòmic del país.

Ara Barcelona té una oportunitat única de rebre un nou impuls que ens situï de manera permanent entre les grans ciutats 
del món. El procés cap a la independència que viu el país ha d’afavorir la seva capital i aquesta alhora ha de ser el motor d’un 
nou país que, per la seva ubicació geogràfica i el seu tarannà, pot ser un referent mundial.

El procés cap a la independència necessita el lideratge d’una capital forta i decidida.

Barcelona, capital d’un nou estat

La capitalitat d’una Catalunya independent és una gran oportunitat. L’espoli fiscal que pateix la ciutat és de prop de 3.500 
milions d’euros l’any. Això per si sol ens permetria finalitzar grans planejaments urbanístics i d’infraestructures en pocs anys.

Una Barcelona capital, connectada directament amb el món, serà un pol d’atracció perquè les grans empreses hi instal·lin les 
seves seus i afavoreixin la creació de llocs de treball, de la mateixa manera que també ho farien els organismes institucionals 
dels quals disposaríem. La ciutat connectada amb el seu entorn metropolità té molt més potencial. Aquesta visió 
metropolitana és fonamental perquè Barcelona sigui un gran centre neuràlgic, industrial i econòmic amb projecció mundial.

El fet de poder començar aquest projecte de bell nou també ens brindarà l’oportunitat de fer un nou model de capitalitat 
encapçalant un lideratge integrat en el territori i punta de llança de la seva projecció al món. Amb una mirada conjunta de 
Barcelona i Catalunya, una capital del benestar per a tothom on l’èxit sigui compartit i compromesa amb els homes i les 
dones de la ciutat. Que sigui capaç d’evolucionar del concepte d’Smart City al de Human City.

Una capital republicana, participativa, transparent, diversa, innovadora i simplificada al servei dels ciutadans i finançada 
adequadament per garantir i desplegar l’Estat del Benestar.
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Capital de la llengua i la cultura catalanes, però també una capital europea i de la Mediterrània, amb la mirada posada més 
enllà del seu país, compromesa amb la pau i el diàleg.

Barcelona, ciutat republicana

En un moment en què la ciutadania ha perdut la confiança en les seves institucions i en els seus representants polítics, cal 
fer un cop de timó. La corrupció i la manca de transparència han fet que ciutadania i institucions s’allunyin entre si.

Fem una aposta clara pels valors republicans. Amb el bé comú com a eix vertebrador del model de capital que volem per a 
Barcelona. Fem una aposta clara i decidida per cercar la complicitat de la ciutadania i la xarxa d’entitats de la societat civil. 
Volem una ciutadania compromesa i que participi activament. Que tingui accés a tota la informació a partir d’un ajuntament 
transparent i que sàpiga escoltar.

L’actual model institucional està esgotat i ha d’avançar cap a una governança col·laborativa. Un model que permeti a la 
ciutadania participar i decidir i no fer-ho només cada quatre anys, on es puguin exercir els drets i els deures amb total 
llibertat.

Volem també una Barcelona on tothom pugui gaudir dels avantatges de viure en una capital, amb unes infraestructures 
potents i un espai públic de qualitat. L’urbanisme ha de fer una aposta irrevocable cap a l’urbanisme social. Un model 
urbanístic fet i pensat per millorar la qualitat de vida de les persones i la seva salut.

Barcelona és actualment una ciutat saturada i amb un elevat índex de contaminació. Segons l’Organització Mundial de la 
Salut, a l’àrea metropolitana moren prop de 4.000 persones l’any per aquest motiu. Cal una inversió important en matèria de 
transport públic i cal reduir el nombre de vehicles que circulen pels nostres carrers.

L’urbanisme ha de ser un instrument per recuperar el benestar social i l’economia perduts durant la crisi i volem assumir el 
lideratge polític en aquest nou mandat, partint de la participació ciutadana com a pedra angular.

Farem un nou Pla Republicà perquè Barcelona pugui exercir com a capital de la nova Catalunya independent, convertint 
Barcelona en una peça fonamental de la Regió Metropolitana i del conjunt de Catalunya i fent realitat una Anella de 
Recursos i Coneixement per completar la ciutat enllaçant noves àrees de centralitat i comandament. Un pla que ha de servir 
per culminar la recuperació del front marítim.

Crearem un nou concepte d’espai públic, utilitzarem la capacitat regeneradora, transformadora i creativa de l’art i la cultura i 
defensarem el patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Però també som conscients que Barcelona són els seus barris i aquí 
resta encara molta feina per fer. Cada barri ha d’esdevenir una petita comunitat o unitat d’assentament on tothom pugui 
gaudir d’una vida diària completa i a distàncies caminables.

Volem una Barcelona que sigui capaç de combinar l’ús de l’espai públic i la convivència. Una ciutat segura i justa, que posi 
els valors i els drets de la ciutadania per davant de tot. Que sigui capaç de resoldre els conflictes a través de la mediació 
i el civisme. Que sigui un atractiu per al turisme, però on el turisme sigui respectuós amb les persones que hi viuen. Una 
Barcelona on la justícia i els cossos de seguretat han de ser vistos com una garantia i no com una part del problema. Una 
Barcelona compromesa amb la justícia social i també amb els drets dels animals.

Barcelona al servei de la ciutania

Des de l’esclat de la crisi, l’any 2007, Barcelona ha patit una fragmentació social creixent. És així fins al punt que hi ha barris 
amb una esperança de vida vuit anys menor que en d’altres. Prop de 100.000 persones no tenen feina, s’han executat més 
de 40.000 desnonaments hipotecaris des del 2007 i el nombre de persones ateses pels serveis socials ha crescut fins a 
superar les 70.000, un 15,6 % més que el 2010. Hem de trencar amb un model que afavoreix una Barcelona que va a dues 
velocitats diferents.

El principal repte és la creació d’ocupació i combatre la crisi i les desigualtats socials. Cal una política reindustrialitzadora 
que reforci aquells sectors que funcionen i faci sorgir noves iniciatives empresarials i una nova política pressupostària 
redistributiva. Hem de veure la feina com una necessitat i un dret de la ciutadania. Barcelona ha d’apostar per l’emprenedoria 
i també per ser la capital d’una nova economia més social.

En l’àmbit de la cultura, no hem de tenir por del talent. Aquest és el principal actiu de la cultura a Barcelona i Catalunya. La 
capital ha de ser el gran altaveu de la cultura catalana al món, però també ha de posar la cultura a l’abast de tothom. En 
aquest sentit també és necessari recuperar aquell esperit de la Barcelona Republicana on la cultura bullia a tots els barris de 
la ciutat. La cultura és un eix de cohesió social i participació ciutadana i també un motor econòmic de la societat i el territori.
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Un altre dels grans reptes passa per l’educació. Proposem un model que centri l’estructura del món educatiu en l’alumne, 
on els alumnes, les famílies i l’entorn siguin corresponsables juntament amb les administracions públiques; que es gestioni 
amb criteris d’eficiència, equitat, transparència i ètica i que pugui ser avaluable. En l’educació ens hi juguem el futur i la 
competitivitat al nostre país. L’educació és la millor de les inversions possibles.

Barcelona ha d’esdevenir una ciutat saludable i inclusiva. Els recursos sanitaris han d’estar a l’abast de tothom i cal un 
replantejament de l’àmbit de la salut des de diversos punts de vista, també a través de la transformació saludable de l’entorn. 
La salut a la nostra ciutat s’ha d’abordar des de l’urbanisme, la mobilitat, la cura de les persones grans, les bones pràctiques i 
els hàbits; però també amb un sistema de priorització social.

La capital de Catalunya ha de tenir cura de totes les persones que hi viuen. Una ciutat sense barreres per a les persones 
amb discapacitat, on els joves puguin participar activament i gaudir d’oportunitats per emancipar-se, on les persones grans 
puguin viure amb autonomia i qualitat de vida, on tothom en la seva diversitat pugui desenvolupar els seus projectes de 
vida. I per descomptat, una Barcelona en femení, on les dones siguin impulsores de la transformació social de la ciutat.



1.  Barcelona al 
servei de la 
Ciutadania
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1.1. POLÍTIQUES SOCIALS
Una Barcelona Inclusiva

DIAGNOSI

La família i el treball han estat, fins ara, els pilars principals de la vida autònoma, que ara estan en crisi: no seran per tota la 
vida i es produeixen transicions entre ells que posen les persones en situació de risc.

Aquesta situació pot significar una oportunitat per redefinir el model de polítiques socials municipals, incorporant l’atenció i 
el suport públic en diferents moments de les trajectòries vitals, plantejada des del bé comú.

Variables socio demogràfiques que tenen impacte en les condicions de vida de la ciutadania

A Barcelona, com a tot Europa, la situació demogràfica ha canviat, impactant enormement sobre la composició i l’estructura 
de les llars: la mitjana d’edat en la formació de la parella ha augmentat, la taxa de fecunditat ha davallat, els models familiars 
s’han diversificat, l’expectativa de vida ha crescut, l’envelliment de la població s’ha accelerat, el jovent s’emancipa més tard, 
s’accentua la coexistència entre generacions, i els fluxos migratoris augmenten.

Si abans l’emancipació implicava matrimoni i el cicle de vida familiar tradicional es constituïa en les fases clàssiques de 
formació de la parella a través del matrimoni, el naixement i la criança dels fills, l’emancipació d’aquests, la constitució de llar 
de niu buit i, finalment, la viduïtat, avui la ruptura introdueix la marxa enrere en l’estructura seqüencial d’aquest cicle.

Un dels fenòmens demogràfics més importants dels darrers temps ha estat l’augment dels fluxos migratoris, especialment 
als països del sud d’Europa, singularitzats per un increment sostingut de persones migrades de nacionalitat estrangera però 
també per un augment de la mobilitat residencial i, més recentment, per l’emigració de catalans a la recerca de feina.

Crisi i desigualtats socials

Segons reconeix el Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015, les desigualtats entre els diferents barris de la 
ciutat augmenten als barris tradicionalment afectats per la pobresa i l’exclusió social i als barris que han vist empitjorar les 
seves condicions de vida per l’impacte de la crisi en les trajectòries laborals dels seus habitants (atur, baixos ingressos o 
precarietat) i per les restriccions econòmiques en els serveis públics bàsics.

Així, cal incorporar l’atenció a les conseqüències psíquiques, emocionals i relacionals en les persones i les famílies per 
l’impacte de la crisi. La intervenció ha d’incloure la cobertura de les necessitats bàsiques i la promoció de les capacitats de les 
persones i famílies afectades. El suport social és necessari per no emmalaltir i mantenir l’autoestima i assegurar la cura dels 
menors, els quals també es veuran afectats i posen el seu futur en risc.

Barcelona no es pot permetre pagar el preu de les desigualtats socials, i no es pot situar en una posició victimista, atribuint-
les a la globalització, la crisi del capitalisme o les polítiques de retallades. Barcelona, que ha estat sempre una ciutat creativa, 
amb un teixit associatiu implicat i amb recursos econòmics suficients, ha de demostrar que invertir en polítiques d’inclusió 
social es rendible a curt, mitjà i llarg termini.

Polítiques socials municipals

Des de la restauració dels ajuntaments democràtics, les polítiques i els serveis socials, de salut, educatius, d’inserció laboral, 
culturals o esportius, de l’Ajuntament de Barcelona han estat i són referents a Catalunya, l’Estat espanyol i Europa.

Aquesta etapa s’ha caracteritzat per la recuperació de la ciutat dels dèficits de la dictadura, per la descentralització i la 
inversió amb l’objecte dignificar els barris i els espais públics.

Tammateix, les polítiques socials mai han estat un eix prioritari en l’agenda política municipal. Els serveis socials municipals 
han estat invisibilitzats des del punt de vista polític i organitzatiu.

En canvi, han estat pioners en el desplegament de serveis com ara serveis socials bàsics, acompanyament a individus i llurs 
famílies, ajuda en el domicili, rendes mínimes d’inserció, ajuts econòmics per necessitats bàsiques, dependència o sense 
sostre, i en aspectes organitzatius i metodològics.
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Tot i incorporar l’accés universal previst per la Llei d’atenció a la dependència, els serveis socials continuen estigmatitzats. 
Malgrat que han fet contenció en l’atenció a les famílies afectades per la crisi econòmica, fent front a cobertura de 
necessitats bàsiques com alimentació, ajuts al lloguer, paralització de processos de desnonament o beques de menjador.

Una altra característica de les polítiques socials municipals ha estat el treball conjunt amb els actors socials de la ciutat, 
tant des de la perspectiva de la deliberació com de la gestió col·laborativa de recursos. Actors que s’han professionalitzat, 
superant els criteris assistencialistes i que exerceixen una gran influència en la resta de l’Estat i d’Europa.

La crisi trenca la planificació dels serveis dissenyats i es col·lapsa pel volum de demandes en l’àmbit dels serveis socials, per 
les restriccions pressupostàries en educació i salut i per la manca de polítiques d’habitatge suficients.

El canvi de govern del darrer mandat denota un retrocés en quant a la concepció dels drets dels ciutadans. Hereta uns 
serveis implementats en el temps que gestiona amb dificultat per desconeixement, amb més recursos econòmics i sota el 
paradigma assistencial d’un model socioeconòmic que contempla la desigualtat i la pobresa com a fenomen a pal·liar. Alhora, 
assumeix una estructura política i de gestió que no presenta alternatives o propostes innovadores amb valor afegit.

Aquesta manca de recursos és un dels punts febles i que cal abordar en el nou model de ciutat: cal analitzar les diferències 
territorials i ampliar serveis encara deficitaris com l’accés a l’habitatge, reforçar el sistema educatiu públic, garantir l’accés 
universal al sistema sanitari, dotar suficientment els serveis socials bàsics, entre d’altres.

El Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010, promogut pel Consell Municipal de Benestar Social (CMBS), en el marc 
de l’estratègia Europea 2020 i el Pacte per la lluita contra la Pobresa a Catalunya, respon a una visió avançada de la política 
social per impulsar mesures que promoguin el desenvolupament i les capacitats de les persones en les seves trajectòries de 
vida i millorar l’atenció a les persones víctimes de processos de pobresa, exclusió social i/o en situació de vulnerabilitat, amb 
l’objectiu de garantir la seva autonomia.

Aquesta estratègia es construeix amb la participació activa dels agents socials implicats mitjançant l’Acord Ciutadà per a 
una Barcelona inclusiva, que revisa les accions públiques i d’iniciativa social, avalua, treballa en xarxa generant sinèrgies per 
optimitzar els recursos i fa propostes encaminades a adequar la política social municipal a les necessitats ciutadanes.

Cadascun dels àmbits implicats en el desplegament del Pla desenvolupa accions sense una visió clara, transversal i 
compartida de l’objectiu final o el model de ciutat.

Estructura organitzativa

No existeix, doncs, una estructura que lideri i gestioni dins l’Ajuntament de Barcelona aquesta estratègia preventiva 
als districtes i als barris, on l’acompanyament i empoderament de les persones, la prestació dels serveis i la participació 
ciutadana es concreta i té un impacte tangible.

Si revisem el model organitzatiu en el que s’inscriu l’estratègia d’inclusió social municipal, constatem que el circuït de 
coordinació és molt feble: no s’ha arribat a constituir com un mecanisme complex davant d’una realitat complexa.

Els canvis sociodemogràfics i l’impacte de la crisi a la ciutat ens obliguen a modificar unes estructures que es van crear i van 
créixer en la etapa de la transició democràtica i que han estat sotmeses a pressions polítiques o de gestió.

Aquestes estructures responen a un model funcional, de demanda-resposta que no té en compte les interseccions i els 
mecanismes coordinació necessaris per a la presa de decisions dins un model sistèmic adequat a l’estratègia d’inclusió social.

Es constata l’existència d’estructures tècniques complexes, desajustaments en la implementació de les polítiques provinents 
de diferents nivells administratius, així com una sobredotació d’assessors i càrrecs de lliure designació i una baixa promoció i 
formació del cos tècnic en matèria de planificació estratègica.

L’Ajuntament de Barcelona ha de dotar-se d’instruments que li permetin fer diagnòstic de la ciutat, disseny de les polítiques 
socials, disseny de la cartera dels serveis, prestació de serveis, contractació i seguiment de serveis. Gestionar la participació 
dels agents i la ciutadania... No disposa d’una organització estable, amb professionals preparats per fer les seves tasques i 
valoració de la carrera professional. S’ha potenciat el creixement d’un perfil professional directiu poc crític i subjecte a les 
directrius polítiques interessades en invaïr l’espai tècnic.

La contractació de serveis municipals ha patit en els darrers anys, a partir de la nova Llei de Contractes de l’Estat diferents 
interpretacions en el marc dels àmbits municipals i fins i tot dels districtes. Els criteri econòmic ha guanyat pes en les 
valoracions i posa en risc l’objectivitat tècnica, la igualtat de oportunitats i la qualitat dels serveis.
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Programes municipals

En relació al lideratge polític, no es treballa des de la perspectiva de les ciutats i/o societats inclusives, se sosté un model 
funcionalista d’integració de les disfuncions dels afectats al sistema, no es clarifica la responsabilitat pública ni es posa en 
valor la intervenció de la iniciativa social.

Es constata, doncs, una insuficient presència política en el lideratge del Plans d’Inclusió i, en general, en l’àmbit de les 
polítiques socials.

Pressupost

Finalment, es fa palesa la necessitat de revisar el pressupost destinat a polítiques socials des de la perspectiva de la inclusió 
social per abordar la inversió i el finançament dels nous projectes, amb els criteris següents:

		Distinció de les partides destinades a Educació, Salut, Inserció Laboral, Habitatge i Serveis Socials.
		Desglossades per òrgans gestors: Àrees, Consorcis, Instituts, altres; i per districtes i barris.

Amb els objectius de:

		Comprendre els ingressos provinents d’altres administracions i el seu destí.
		Analitzar les despeses de gestió organitzativa.
		Fer propostes realistes amb mecanismes de finançament.

HORITZÓ

Tenint en compte els canvis socials de les darreres dècades i l’impacte de la crisi actual, la inclusió social pot ser el full de 
ruta per un model social que potenciï l’autonomia personal, la capacitació, la diversitat, els compromisos comunitaris i la 
participació en la vida social i política, principis propis del marc teòric de la Inclusió Social.

Plantegem un canvi profund de paradigma, que incorpora la veu dels agents socials, per acompanyar els serveis pal·liatius 
(assistencialisme) que volen reduir les conseqüències de la pobresa, l’exclusió i la desigualtat, amb les accions preventives.

Volem posar èmfasi en la necessitat d’acompanyament al llarg de la vida de les persones per afavorir-ne l’empoderament 
i la màxima autonomia al llarg del seu projecte vital, disposant dels recursos adequats, abordant-los des de la 
multidimensionalitat i sincronitzant-los en el temps i el territori.

L’Ajuntament de Barcelona ja està preparat per implementar l’estratègia d’inclusió social perquè actualment compta amb les 
estructures organitzatives i els professionals amb coneixements i experiència suficients per dur-la a terme.

L’estratègia d’inclusió social s’implementarà a cada districte per ajustar-se a les necessitats dels ciutadans de cada territori 
sota el criteri de proximitat i descentralització, conjuntament des de l’estructura municipal i els agents socials i ciutadans de 
cada districte i barri.

Les polítiques socials seran l’eix central de l’agenda política municipal en tant que la ciutadania, les persones, són els 
principals subjectes de drets i deures de l’Ajuntament de Barcelona, i sustenten una administració pública que s’ha de posar 
al seu servei.

En aquest sentit, es prioritzarà:

		Apostar pel model preventiu d’inclusió social.
		Vincular les polítiques socials a l’accés al dret del treball.
		Cobrir les necessitats bàsiques subjectes a drets.
		Garantir un habitatge des d’on fer un projecte de vida digne.
		Dotar l’Ajuntament d’un instrument estable de coneixement, anàlisi i informació per a la presa de decisions.
		Crear un espai tècnic i polític transversal que abordi les polítiques socials des d’una perspectiva multidimensional 

i seguint la metodologia de la trajectòria de vida.
		Revisar i millorar tots els espais participatius i col·laboratius, en les àrees i els districtes i barris per assegurar la 

presència dels agents implicats i de la ciutadania en la presa de decisions.
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Línies estratègiques

		Construir una ciutat preventiva i convivencial que fa front a la vulnerabilitat i l’exclusió.
		Construir una ciutat que treballa per millorar les condicions de vida de les famílies i reduir les situacions de risc 

de la infància.
		Millorar les oportunitats socials d’adolescents i joves.
		Les persones grans com a protagonistes de la ciutat.
		Construir una ciutat plenament accessible i que lluita pel dret a la vida independent.
		Construir una ciutat que lluita contra la discriminació per raons de gènere, orientació sexual, identitat de gènere i 

origen.
		Construir una ciutat que acull i que acompanya.

PROPOSTES

1.  Definirem un pla de comunicació de l’estratègia d’inclusió social a nivell polític i tècnic dins l’organització, com 
una fase del procés d’implementació.

2.  Dissenyarem un pla de formació per a l’organització política per incorporar l’estratègia en el programa i assegurar 
l’impuls de la inclusió social.

3.  Crearem mecanismes estables de planificació estratègica per a la gestió del Pla d’Inclusió. Definirem uns 
objectius que siguin avaluables.

Coneixement

4.  Crearem un organisme centralitzat d’observació periòdica de les situacions de pobresa i d’exclusió que canvien 
molt ràpidament i de les polítiques d’inclusió per:

a.  Establir indicadors i sistemes estadístics actualitzats, estables i desagregats territorialment per disposar 
d’informació àgil i que millori el coneixement d’aquest fenomen.

b.  Revisar els indicadors utilitzats per analitzar la inclusió social en les fonts estadístiques sota la perspectiva de 
la trajectòria vital i la multidimensionalitat (renda, laboral, relacional, entre d’altres).

c.  Establir mecanismes d’agregació de l’activitat inclusiva interdepartamental i d’iniciativa social territorialment 
per fer avaluació contínua de les accions.

d.  Mantenir la informació que permeti disposar d’anàlisis longitudinals en el temps.
e.  Garantir el coneixement acumulat a Barcelona per tal de sostenir la reflexió estratègica local, autonòmica, 

estatal, europea i global.
f.  Coordinar els observatoris adreçats a l’anàlisi i l’estudi de les diferents etapes vitals.
g.  Elaborar anàlisis quantitatives i qualitatives que orientin als agents implicats a la presa de decisions.

Participació

5.  Fomentarem l’aprenentatge de les bones pràctiques a l’entorn dels mecanismes de coneixement actuals.
6.  Crearem espais que facilitin el contacte i la difusió de coneixements i consulta, a través d’eines TIC.
7.  Promourem la participació dels actors socials i ciutadans en els plans comunitaris de districte i de barri.
8.  Dotarem de recursos professionals –formats i suficients– per gestionar els espais participatius.
9.  Avaluarem la incidència i l’impacte dels espais participatius en la posada en marxa d’estratègies inclusives en el 

territori.

Transversalitat

10.  Generarem espais transversals on es creïn sinèrgies entre els diferents àmbits o subsistemes implicats: educació, 
salut, habitatge, persones migrades, treball, polítiques de rendes, entre d’altres, per cada etapa del cicle vital amb 
visió sincronitzada en el temps.

11.  Òrgan Polític. Revisarem de les Comissions del Consell Plenari actual adaptant-les a l’estratègia d’inclusió social. 
Creació d’un espai transversal de debats de polítiques d’inclusió social.

12.  Òrgan Tècnic. Gerència Municipal: Crearem un òrgan de coordinació del Pla (Àrees centrals i territori Serveis a les 
Persones dels districtes) amb les funcions de:

a.  Seguir els processos d’elaboració, implementació, seguiment i avaluació del Pla d’Inclusió.
b.  Aportar informació sobre actuacions en matèria d’inclusió social realitzades per l’Administració pública, les 

entitats d’iniciativa social i la resta d’agents socials que estan representats en aquesta Comissió.
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c.  Fer noves propostes d’accions en matèria d’inclusió social.
d.  Informar de les directrius i els principis que han de guiar totes les intervencions en matèria d’inclusió social 

que afecten l’Administració local, les entitats d’iniciativa social i la resta d’agents socials.
e.  Proposar els programes interadministratius i intersectorials necessaris per a la implementació del Pla.
f.  Gestionar i col·laborar en els processos de diàleg interdepartamental, intersectorial i interadministratius 

vinculats a l’elaboració, la implementació, el seguiment i l’avaluació del Pla.
g.  Seguir la participació social en el marc de la Inclusió Social en l’Administració local.
h.  Analitzar els recursos existents en matèria d’inclusió i els mecanismes de transferència d’informació.
i.  Detectar necessitats de formació, recerca i coneixement sobre l’exclusió social per al disseny de polítiques 

públiques i socials.
j.  Proposar campanyes de sensibilització respecte al fenomen de l’exclusió social per tal de combatre 

l’estigmatització i estimular la solidaritat i la co-responsabilitat.
k.  Proposar als òrgans de decisió, des d’una perspectiva participativa, l’abordatge de temàtiques i actuacions ad 

hoc (joves de recent arribada, aturats de llarga durada, entre d’altres).
l.  Garantir la informació necessària als òrgans de decisió pertinents i vetllar perquè es respectin els acords 

adoptats.
m.  Replicar aquesta metodologia a cada territori, creant les oficines tècniques per a la implementació, seguiment 

i gestió de la estratègia en l’Ajuntament de Barcelona.

Serveis Socials

13.  Revisarem i optimitzarem els recursos actuals: Consorci de Serveis Socials, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i 
Esports, Institut Municipal de Serveis Socials i Institut Municipal de Persones amb Discapacitats.

14.  Enfortirem la capacitat de planificació estratègica de la Xarxa de Serveis Socials per assegurar l’anàlisi de la 
intervenció, la gestió del coneixement, la prospectiva i innovació continua, els protocols de servei i la formació 
permanent dels professionals.

15.  Aprofundirem en el rol dels Serveis Socials per aportar cos teòric en els processos d’acompanyament en les 
trajectòries vitals.

16.  Reorganitzarem i coordinarem els àmbits d’intervenció dels sectors de població (Infància i Adolescència, Família, 
Joventut i Gent Gran, entre d’altres) en relació als itineraris vitals de les persones, incorporant les variables de 
gènere, edat i procedència.

17.  Millorarem la investigació i consolidació d’un marc teòric que posi en valor l’impacte de les intervencions 
d’acompanyament social en les situacions de risc o trencaments en els itineraris vitals

18.  Revisarem els mecanismes de contractació de Serveis (prestació, convenis i subvencions) posant èmfasi en els 
criteris tècnics.

19.  Dotarem la xarxa de Serveis Socials Bàsics de professionals suficients per tal de dur a terme els processos 
d’acompanyament social individual/familiar, grupal i comunitari.

20.  Establirem els protocols de coordinació amb altres àmbits d’inclusió social (habitatge, inserció laboral, prestacions 
econòmiques i alimentàries d’urgència, educació i salut).

21.  Desenvoluparem un nou Pla Integral d’Atenció a Persones Sense Sostre, implicant a serveis socials i Salut, 
amb l’objectiu de millorar els resultats en les intervencions assistencials cap a persones sense sostre, prevenir 
que persones i famílies entrin en situació de risc de pobresa i exclusió, i aconseguir un abordatge més àgil en 
situacions de conflictes de convivència ciutadana. També inclourem un protocol d’actuació per atendre les 
persones amb problemes derivats de la seva salut mental.

22.  Revisarem els protocols d’accés als serveis socials perquè ningú en quedi exclós, com passa actualment amb 
persones en situació administrativa irregular.

1.1.1.  Salut
Barcelona, una ciutat saludable i inclusiva

DIAGNOSI

La salut de la nostra ciutat

Barcelona és una ciutat que, de manera global, gaudeix de bona salut. En general, la mortalitat segueix una tendència 
a la milloria, malgrat que en els darrers anys, amb la irrupció de crisi econòmica, la majoria d’indicadors de salut s’han 
estabilitzat o, com en el cas de l’esperança de vida i la mortalitat per algunes malalties, han empitjorat. No obstant això, 
Barcelona continua carregant un llast que s’ha agreujat en els darrers anys coincidint amb les pitjors èpoques de la crisis 
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socioeconòmica: les desigualtats entre barris de la ciutat. Només centrant-nos en un indicador tan robust com és l’esperança 
de vida, trobem barris amb valors que no arriben als 76 anys per als homes: Torre Baró, Can Peguera i la Trinitat Nova (a 
Nou Barris); el Baró de Viver (a Sant Andreu); el Raval i la Barceloneta (a Ciutat Vella) i Montbau (a Horta-Guinardó). A l’altre 
costat de la balança, trobem barris en què l’esperança de vida per als homes supera els 83 anys: Tres Torres (Sarrià-Sant 
Gervasi) i Pedralbes (Les Corts). Aquestes mateixes diferències podríem trobar-les en les dones o en el grau de control de 
patologies cròniques.

Aquestes desigualtats responen, en bona part, a diferències injustes que es produeixen entre grups socioeconòmics i que 
vénen determinades pels determinants socials de la salut. Molts dels determinants socials de la salut de tipus estructural 
depenen en bona mesura del govern municipal: política paisatgística, urbanització i urbanisme (comunicacions, sistema de 
clavegueram), habitatge, equipaments del barri (instal·lacions esportives, sanitàries i educatives, mercats o biblioteques) 
o la mobilitat. Tots ells modelen profundament l’entorn en què viuen les persones i poden influir en altres característiques 
ambientals, com ara la qualitat de l’aigua i de l’aire i la contaminació acústica, els quals són determinants importants de la 
salut a les zones urbanes. Ara més que mai, en la situació d’excepcionalitat social que viuen molts barris de la nostra ciutat, 
és urgent abordar desacomplexadament la problemàtica de les desigualtats territorials en salut si volem fer de Barcelona 
una ciutat inclusiva i amable.

L’Ajuntament de Barcelona, tal i com van quedar fixades a la Carta Municipal de Barcelona aprovada pel Parlament de 
Catalunya l’any 1998, gaudeix d’àmplies competències en matèria de Salut: millora del medi ambient urbà i natural, en 
especial de l’aigua i de l’aire; control sanitari d’indústries, activitats, serveis, transports, sorolls, vibracions i radiacions; 
minimització, reutilització, recollida selectiva, reciclatge i tractament de residus; estalvi i ús eficient i eficaç de l’energia, així 
com la gestió eficient dels recursos naturals; en el manteniment i promoció de la salut pública; control sanitari d’aliments, 
edificis, centres d’alimentació i altres; o tasques de vigilància epidemiològica (inclòs el subministrament de vacunes incloses 
al calendari vacunal) i d’inspecció tècnica-sanitària. Bona part d’aquestes tasques es realitzen des de l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona, creada l’any 2002 per mandat exprés de la Carta Municipal, constituint-se com un organisme autònom 
del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). Més enllà d’això, l’Ajuntament de Barcelona intervé en la planificació, la gestió i 
l’avaluació dels centres, els serveis i els establiments instal·lats a la ciutat que actuen de proveïdors del Servei Català de la 
Salut. Aquesta responsabilitat es va traduir en la creació del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) que està participat en el 
40 % per l’Ajuntament de Barcelona i en el 60 % restant per la Generalitat de Catalunya. El CSB és l’òrgan públic de direcció 
i coordinació de la gestió dels centres, dels serveis i dels establiments d’atenció sanitària, sociosanitària i els de promoció i 
protecció de la salut que actuen a la regió sanitària de Barcelona. Per tant, té competències en la planificació, la contractació 
de serveis i d’avaluació de la mateixa.

La demografia de la nostra ciutat: la gent gran

Les dades demogràfiques de la ciutat de Barcelona dels darrers 20 anys posen de manifest la tendència a l’envelliment 
progressiu de la població. Aquest envelliment poblacional és el resultat d’una taxa de natalitat molt estable, del descens de la 
mortalitat i de l’increment de l’esperança de vida.

Per altra banda, a Barcelona, igual com a la resta de l’àmbit europeu, la situació de les famílies en els darrers anys ha canviat: 
els índexs de primonucpialitat han davallat i han augmentat el nombre de llars en transició, donant lloc a l’aparició de noves 
llars fora de l’esquema unívoc de família (llars monoparentals, llars sense nucli familiar, persones solitàries...). En termes de 
salut, la gent gran (majors de 65 anys) quan emmalalteix presenta característiques diferents als joves. L’edat és una variable 
epidemiològica important, ja que el percentatge de persones amb dependències, comorbiditats, desnutrició, deteriorament 
cognitiu, necessitats socials, demanda de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials entre d’altres, s’incrementen amb l’edat.

Segons dades del Padró Municipal de Barcelona de l’any 2013, a la nostra ciutat hi viuen 340.719 persones majors de 65 
anys (el 21,1 % de la població), de les quals 188.130 persones tenen més de 75 anys (el 11,7 % de la població). Les Corts, 
Horta-Guinardó, Nou Barris i l’Eixample són els districtes més envellits de la ciutat (amb el 24,1 %, 23,7 %, 23,6 % i 22 % 
respectivament de persones majors de 65 anys). Segons les últimes dades disponibles, l’índex de solitud de les persones 
majors de 65 anys se situa en el global de Barcelona en el 25,7 % i, en el cas de les persones majors de 75 anys s’enfila fins al 
31,4 %, essent Ciutat Vella el Districte que té més proporció de gent gran que hi viu sola.

La situació i les necessitats de la gent gran estan determinades per un conjunt de variables d’etiologia molt diversa. A part 
dels canvis fisiològics propis de l’envelliment, els trastorns crònics de salut, trastorns sensorials, pèrdues d’autonomia i de 
capacitat funcional, ocupen un lloc molt important l’estructura familiar i de l’entorn i les variables socioeconòmiques. Els 
principals determinants de vulnerabilitat en el col·lectiu de gent gran són els trastorns crònics de salut, la dependència 
econòmica i, especialment rellevant, la dependència social. En aquest darrer concepte, s’hi identifiquen totes les persones 
que queden excloses de les xarxes de suport humà, que no disposen de familiars que les acompanyin en el seu envelliment 
o cuidadors vàlids d’altra naturalesa. Són gent gran que es fan invisibles als ulls de la societat i que no interaccionen de 
manera esporàdica amb la seva dinàmica.
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En aquest punt, és important mencionar una iniciativa impulsada per les entitats veïnals i que ha suposat un important canvi 
qualitatiu en l’assistència a la gent gran en risc d’exclusió social: el projecte RADARS (a través de la implicació d’una xarxa de 
voluntaris constituïda per veïns, comerciants i altres voluntaris). Posada en marxa el 2008, inicialment en el barri Camp d’en 
Grassot, el 2012 aquesta iniciativa va ser adoptada per l’Ajuntament de Barcelona i actualment ja està present a 15 barris de 
9 districtes diferents. No obstant això, la seva implantació en el territori és limitada i malgrat la bona voluntat i la formació 
dels seus voluntaris, a Barcelona encara hi ha molta gent gran que roman “invisible”.

L’augment de persones envellides que viuen soles és necessàriament el reflex d’un procés de desinstitucionalització i 
conseqüent disgregació dels nuclis familiars. Aquest procés, d’origen multifactorial, s’ha vist agreujat en els darrers anys per 
un context laboral en precarització creixent, la caiguda dels ingressos familiars i l’empitjorament de la conciliació entre els 
temps dedicats a la família i al treball. Tot plegat, dificulta en gran mesura la coresponsabilització dels integrants més joves 
de les famílies en l’envelliment saludable dels seus predecessors i, de retruc, minven la capacitat d’empoderament personal 
de la població envellida afectada per aquestes situacions.

El concepte de salut en la gent gran està estretament relacionat amb el de pèrdua d’autonomia i a la incapacitat. En 
incrementar-se l’edat, doncs, disminueix la capacitat funcional donant lloc a problemes de dependència i majors necessitats 
d’atencions sociosanitàries, d’aquí que una de les prioritats de qualsevol programa que vulgui donar resposta a les 
necessitats de la gent gran hagi de contemplar la integració de les atencions en matèria de salut i serveis socials.

Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya del 2013, el 69,6 % de la població de més de 65 anys i el 78,5 % de la 
població de més de 75 anys pateix algun problema crònic. Al mateix temps, el 29,5 % de la població de més de 65 anys i 
el 60 % de la població de més de 75 anys presenten algun grau de discapacitat funcional. A l’hora d’analitzar la situació 
de l’atenció sanitària a la gent gran amb problemes de cronicitat, cal fer una menció especial al Programa de Prevenció i 
Atenció a la Cronicitat (PPAC) que van elaborar el Departament de Salut i el de Benestar i Família l’any 2011. Aquest pla, 
que a Barcelona es va començar a implementar a partir del 2012, partia de la constatació que l’abordatge de l’envelliment, 
juntament amb la complexitat creixent per la supervivència de les malalties cròniques i la comorbilitat associada dels malalts 
que les pateixen, requereix cada vegada més de la intervenció de diferents professionals i de diferents àmbits d’atenció. A 
Barcelona, el PPAC va donar lloc al Programa de Seguiment Estructurat (SE). Actualment, es calcula que hi ha 24.632 els 
pacients inclosos en el programa, que suposa una cobertura del 71,8 % del total de diagnosticats d’aquestes patologies a la 
ciutat. No obstant, no s’ha produït el necessari canvi de paradigma i l’usuari, amb les seves limitacions inevitables, continua 
sent qui ha de buscar i desplaçar-se als recursos assistencials socials i sanitaris els quals, tot i que puguin ser molt eficaços, 
no són molt sovint els més adequats a la seva situació. Paral·lelament, el domicilis de la gent gran amb problemes de 
cronicitat continuen segregats dels processos de valoració i assistència. Tot plegat fa difícil impulsar programes de promoció 
de la salut i de l’envelliment saludable i s’aprofundeix en la medicalització creixent d’aquesta etapa de la vida.

El benestar mental dels nostres ciutadans

L’Organització Mundial de la Salut, en el preàmbul de la seva Constitució de l’any 1946, inclou el benestar físic, mental i social 
en la definició del concepte “salut”. Una bona salut mental permet als individus realitzar-se, superar les tensions normals de 
la vida, treballar de manera productiva i contribuir a la vida de la seva comunitat.

Els trastorns mentals, els neurològics i l’abús d’alcohol i altres substàncies representen el 13 % de la despesa en salut. Les 
persones amb trastorns mentals tenen una major taxa d’invalidesa i de mortalitat que la població general, concretament 
les persones amb depressió major i l’esquizofrènia tenen entre el 40 i el 60 % més de probabilitats que la població general 
de morir prematurament. A Barcelona, durant l’any 2013, l’addicció a l’alcohol continuava sent la principal causa (46,6 %) de 
primera consulta als Centres d’Atenció i Seguiment (CAS), seguit per la cocaïna (20,2 %), el cànnabis (12,1 %) i per l’heroïna i 
altres derivats opiacis (10,7 %). L’alcoholisme és un factor de risc clarament establert de mort prematura, especialment entre 
les dones.

Relacionat amb el consum de tòxics, cal esmentar el paper de les anomenades sales de venopunció o sales de consum. 
Presents a Barcelona des de principis del segle en curs, aquestes sales (igual com els programes d’intercanvi de xeringues) 
neixen com a plasmació del concepte de reducció de danys en el consum de tòxics (sobretot aplicat als tòxics administrats 
per via intravenosa –heroïna i cocaïna). Aquest abordatge, partint de l’acceptació i reconeixement de l’existència de consum 
de tòxics, busca aportar un benefici tant per a l’usuari com per a la comunitat on l’usuari compra i consumeix el tòxic. 
En aquest sentit, cal esmentar el cas concret de la sala de consum de La Mina (situada a cavall entre Barcelona i Sant 
Adrià del Besós) que només en un any recull vora de 200.000 xeringues que altrament serien llençades fora de les seves 
dependències. Un altre aspecte social rellevant de les sales de consum és el combat contra l’estigmatització de la persona 
consumidora de tòxics parenterals: el paper dels educadors i treballadors socials que desenvolupen llurs tasques en aquests 
centres ajuda a l’usuari a sostreure’s del cicle compra-consum-repressió-aïllament social.
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El suïcidi és, avui en dia, la segona causa de mort entre la gent jove, arribant a explicar, segons alguns estudis, prop del 30 % 
de les morts en aquest col·lectiu. A Barcelona, segons les dades publicades per l’Agència de Salut Pública en l’informe de 
Salut del 2013, la mortalitat per trastorns mentals és la causa de mort prematura que més ha augmentat en els darrers tres 
anys.

Paral·lelament, estem davant també de l’eclosió de problemàtiques com les addiccions a les TIC, el trastorn per dèficit 
d’atenció i hiperactivitat (TDAH) o la marginalitat. En tots aquests trastorns, la prevenció i l’assistència no pot ser només 
des de la vesant mèdica: la malaltia mental pot tenir tanta raó social com causa sanitària. I la disfunció dels sistemes i la 
iatrogènia sanitària, les llistes d’espera, la inseguretat del pacient, l’abús de fàrmacs pot reconvertir a la persona en un 
pacient sanitari intoxicat, desorganitzat orgànicament. A més a més, els trastorns mentals generen exclusió social: un terç de 
les persones sense sostre pateixen trastorns psíquics greus.

A Catalunya, es calcula que aproximadament el 24 % dels o les joves d’entre 18 i 24 no tenen cap títol d’educació post-
obligatòria. Les causes del fracàs escolar són múltiples i moltes d’elles no tenen a veure pròpiament amb l’infant. No obstant, 
tot sovint s’hi imputen trastorns mentals (eminentment el TDAH) per explicar almenys una part d’aquest problema i, per 
tant, podem córrer el risc de “medicalitzar” el fracàs escolar.

Els efectes de la precarització laboral també s’han fet notar en els casos de trastorn mental relacionats amb el treball a 
Barcelona: el 2013 se n’han notificat 310 casos, la qual cosa significa un augment en relació a anys anteriors. L’increment, més 
acusat en el cas de les dones, ha estat tant del nombre com de la incidència.

El nivell de desenvolupament de les polítiques de prevenció, promoció i d’atenció sanitària i social en la nostra ciutat no 
assoleixen el nivell desitjat i necessari. S’estan produint, també en la salut mental, importants desigualtats dins la pròpia 
ciutat de Barcelona en relació a l’equitat en l’accés als tractaments. A dia d’avui, l’estigmatització continua estant molt 
present, i els malalts mentals tenen grans obstacles per assolir un nivell digne d’autonomia i d’integració social, amb 
dificultats per tenir un habitatge i un treball.

HORITZÓ

La transversalitat de les polítiques, moltes elles de competència municipal, que intervenen en la naturalesa i en l’impacte dels 
determinants socials de la salut i que, per tant, afecten a la salut dels ciutadans, obliga a reivindicar el concepte de polítiques 
saludables. Un plantejament de Salut ha de ser denominador comú dels projectes polítics “salut en totes les polítiques”, i això 
va més enllà de les competències estrictes en la gestió d’equipaments sanitaris o de vigilància epidemiològica. El concepte 
de “ciutat saludable” ha d’amarar la gestió de govern i ha de ser possible identificar aquesta sensibilitat en les iniciatives i 
projectes promulgats des de l’Ajuntament. Només tindrem, doncs, una ciutat realment saludable si fem Salut a través d’una 
acció transversal que vagi més enllà de l’àmbit merament assistencial; al mateix temps, aquesta és la manera més efectiva de 
combatre les desigualtats en salut que perviuen i s’agreugen a la nostra ciutat.

Un sistema sanitari públic finançat íntegrament a través d’impostos, d’accés universal i equitatiu és una de les millors eines 
de què ens hem dotat socialment per combatre les desigualtats i ha de ser intrínsec a una societat que pretén ser inclusiva. 
En els propers anys, doncs, caldrà revisar mecanismes de gestió, convenis o circuits que s’han establert darrerament, sovint 
justificats per imperatius de la conjuntura econòmica, i que corren el risc de vulnerar aquests principis o els drets de les o 
dels pacients.

L’Ajuntament de Barcelona ha de liderar la lluita contra la mercantilització de l’assistència sanitària pública. Paral·lelament, 
en aquelles institucions on es trobi representada (Consorci Sanitari de Barcelona, Parc Salut Mar, òrgans de gestió 
d’equipaments sanitaris...), l’Ajuntament ha d’exigir el compromís de transparència i retiment de comptes en la gestió dels 
recursos públics destinats a l’atenció sanitària dels ciutadans i ciutadanes, així com el seu ús més eficient sense vulnerar els 
drets d’usuaris i professionals. És urgent dotar de contingut i de pes específic els òrgans de participació contemplats en els 
diferents nivells del sistema sanitari, així com promoure el lideratge mèdic en la gestió dels dispositius assistencials.

Una ciutadania correctament informada i amb capacitat d’interlocució són condicions indispensables per generar confiança 
i, en últim terme, nous patrons de conducta que impactin en la millora de la qualitat de vida. Informació i participació són dos 
elements claus en la concepció de polítiques que incorporin criteris de salut.

Seria del tot erroni bandejar la ciutadania (representada a través del teixit associatiu o veïnal) dels processos de salut. Per 
altra banda, cal tenir informació i dades si es volen fer polítiques: indicadors socials de salut que ens permetin avaluar les 
situacions i les politiques socio-sanitàries, i al mateix temps identificar els sectors de població més vulnerables.

Creiem que és el moment de plantejar un canvi qualitatiu en el model d’atenció a la gent gran. Des del nostre punt de 
vista, aquest canvi qualitatiu s’ha de sustentar en dos pilars fonamentals. Per una banda, la intervenció pública no s’ha 
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d’inscriure només en la cobertura de les necessitats bàsiques, imprescindible, sinó també en la promoció de les capacitats 
de les persones grans i llurs familiars o cuidadors, i ha de partir des d’una triple basant bio-psico-social; en aquest sentit, 
l’autoestima i l’empoderament de la persona en la seva forma d’envellir han de ser uns objectius indiscutibles. D’altra banda, 
cal situar el domicili de la persona al centre de les xarxes de suport social: l’única manera de combatre la invisibilitat de les 
persones vulnerables és acudir de manera sistemàtica, ordenada i professionalitzada a llurs domicilis i que siguin els serveis 
els que s’adaptin a la realitat que envolta la persona i no viceversa. En aquest doble objectiu, Barcelona compta amb l’ajuda 
inestimable del seu teixit associatiu i veïnal que ha estat capaç de promoure projectes tan trencadors com el RADAR. El 
camí ha de continuar sent el de buscar sinèrgies entre administració pública i teixit associatiu, la tasca duta a terme fins 
ara per aquestes darreres és una garantia d’èxit en aquest nou abordatge i, al mateix temps, és garantia de lideratge social 
exercit des de la ciutadania. Això exigeix, no obstant, un lideratge polític des de l’Ajuntament de Barcelona que es plasmi 
en un compromís ferm per una ciutat inclusiva i que abandoni el punt de vista exclusivament assistencialista per promoure 
polítiques de capacitació de la gent gran i els seus cuidadors, i mesures de prevenció de la fragilitat i la vulnerabilitat.

El model d’abordatge de la cronicitat i, en especial, a la gent gran que la pateix, ha de facilitar l’atenció d’aquests pacients en 
el dispositiu més adequat. De nou, el domicili ha de ser l’eix on pivotin tots els recursos per millorar-ne la qualitat de vida, els 
resultats en salut i garantir una utilització més eficient dels recursos.

És necessari adoptar estratègies anticipatòries que permetin la detecció de la malaltia en fases precoces de l’evolució, 
possibilitant la seva contenció ja sigui a nivell del domicili o a un dispositiu d’una intensitat sanitària adequada, evitant 
ingressos en hospitals d’aguts d’alta tecnologia que suposen molt sovint una pèrdua de funcionalisme i d’autonomia del 
pacient del tot desproporcionada als seus requeriments mèdics.

Aquests principis s’haurien de concretar en les següents línies d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona:

a)  Promoure el concepte d’envelliment actiu entre el col·lectiu de gent gran
b)  Engegar campanyes de sensibilització, tan a nivell social com a les escoles, del valor que representen les 

persones grans per a una societat i del paper determinant que té el seu entorn en la forma amb què envelleixen.
c)  Fomentar l’autonomia de la persona en el procés de tenir cura de la seva salut.
d)  Reconèixer el paper de la persona cuidadora i de la família, acollint-los com a tals i donant-los suport per evitar la 

seva claudicació, fent especial èmfasi en cas que es detecti una persona cuidadora amb criteris de vulnerabilitat 
(famílies monoparentals, persona fràgil, sense recursos de xarxa...).

e)  Aprofundir en les sinèrgies amb el teixit associatiu i veïnal dels barris, compartint el lideratge en l’atenció a la 
gent gran

f)  Impuls de dispositius assistencials de resposta ràpida alternatius a l’hospitalització convencionals que comportin 
menys intensitat sanitària, en especial les unitats d’hospitalització a domicili.

g)  Reforçament de la xarxa hospitalària d’ús públic per a patologia crònica reaguditzada
h)  Implementació de circuits de resposta coordinada entre diferents nivells assistencials davant les problemàtiques 

més rellevants de la gent gran, tant des d’un punt de vista de la salut com d’altres necessitats pròpies d’aquest 
col·lectiu o de llurs cuidadors.

i)  Prestar atenció a les transicions dels usuaris entre els diferents nivells assistencials de la nostra ciutat. Abordar 
l’esfera psico-social d’aquestes transicions, fent especial èmfasi a necessitats sobrevingudes, dependències 
funcionals o trastorns psicològics derivats de l’ingrés hospitalari.

j)  Acció integrada dels serveis socials i de salut que es concreti en programes comunitaris integrats.

Volem un canvi general, transversal i de manera global a tot el país i a la seva capital. No ens podem quedar en projectes 
i plans que es fan des de l’administració, ni en multitud de programes tan diferents segons els equips, hospitals, barris i 
territoris. Però no s’aconseguirà si no hi ha una implicació de tots els actors, amb un bon coneixement de la realitat de la 
problemàtica i una planificació que tingui una voluntat real de transformació.

De la mateixa manera, no es pot parlar d’una atenció i una prevenció a la salut mental només a Barcelona sense tenir en 
compte la resta del territori, però és fonamental que sigui la capital del país que vetlli per la bona coordinació de tots els 
programes i de la xarxa assistencial.

Des de la nostra candidatura adoptem la filosofia de reducció de danys com a rectora de les actuacions en l’àmbit de 
les drogodependències. En aquest sentit, cal reconèixer i saber explicar a la ciutadania la tasca social que desenvolupen 
les sales de consum així com els professionals que hi treballen. Paral·lelament, el concepte de reducció de danys també 
implica una política informativa eficaç destinada especialment al col·lectiu jove que, més enllà d’un plantejament merament 
prohibicionista, busqui generar una opinió informada i una actitud responsable davant del consum de tòxics de qualsevol 
naturalesa.
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D’altra banda, la instal·lació d’una sala de consum en una determinada ubicació ha d’estar estretament vinculada a l’existència 
d’un problema social real de venta i consum de tòxics en aquell punt. La lògica de les sales de consum és apropar-les als 
punts de venta de tòxics i, per tant, en la seva planificació i gestió, s’ha d’estar molt atent a les fluctuacions dels patrons 
de venta i consum d’aquests tòxics que es produeixen al llarg del temps a la nostra ciutat. I cal anar un pas més enllà: cal 
preveure recursos públics adequats que estiguin a disposició dels usuaris de drogues per via parenteral que mostrin la seva 
disposició a abandonar-ne el consum. La creació de centres de rehabilitació o de comunitats terapèutiques amb paraigua 
públic que siguin àgils a l’hora d’acollir aquests usuaris pot ser determinant a l’hora de reduir les enormes taxes de fracàs en 
el procés de deshabituació del tòxic i de rehabilitació social.

PROPOSTES

1. Pla pilot de transformació saludable de l’entorn

Partint de l’anàlisi de l’impacte dels determinants socials en les desigualtat en salut proposem un pla pilot que abordi 
la promoció de la salut a través de polítiques transversals i coordinades en un territori concret. Per aquest efecte, es 
constituirà una taula intersectorial liderada per l’Ajuntament, amb representació de diferents regidories i departaments, 
i participada per actors socials i veïnals, que identificarà el barri o territori que, tenint en compte indicadors de salut i les 
característiques sociodemogràfiques, faci més urgent aquest tipus d’intervenció. En el termini d’un any, aquest organisme 
haurà de fer públiques les seves conclusions sobre els principals determinants socials de salut del territori diana i les vies 
més eficients per modular o compensar-ne els efectes sobre la salut dels seus habitants. En un segon terme, els resultats 
d’aquest estudi s’obriran a un procés participatiu liderat per les entitats i les associacions veïnals del barri o barris afectats, 
a fi de garantir-ne la màxima acceptació per part de la ciutadania, així como l’arrelament en el territori. D’aquest procés 
de deliberació i participació, en sortirà un projecte de transformació en clau de salut d’un entorn en base a polítiques 
transversals que busquin maximitzar l’impacte en salut, sense alterar irremeiablement les dinàmiques, sinèrgies o xarxes 
pròpies del territori. Finalment, en els següents dos anys, es desenvoluparan les polítiques incloses en la proposta definitiva 
de transformació de l’entorn. Durant l’últim any d’implantació i en els subsegüents es realitzarà un estudi independent 
sobre l’impacte de les mesures en la salut del territori i el seu grau d’acceptació, així com un estudi de cost-efectivitat del 
projecte.

2. Sistema de priorització social de les llistes d’espera

Una de les principals conseqüències de la disminució del pressupost destinat a polítiques sanitàries en els darrers anys ha 
estat la disminució de l’activitat en els hospitals de la xarxa pública. Això ha comportat, entre d’altres coses, un allargament 
en els temps d’espera per accedir a procediments terapèutics, diagnòstics o visites a metges especialistes. Posem de 
manifest la mala gestió que es fa actualment dels temps d’espera dels usuaris, amb una pràctica absència de criteris de 
priorització, a excepció de l’emergència mèdica. Proposem una nova forma de gestionar els temps d’espera de les actuacions 
que tinguin lloc dins de l’àmbit de la regió sanitària de Barcelona: la introducció de criteris de priorització social. Aquests 
criteris es consensuaran en una taula interesectorial amb participació de professionals i col·lectius d’usuaris i pacients i es 
faran públics abans del primer any de legislatura. En cap cas, aquests criteris de priorització no podràn entrar en conflicte 
amb els marges de garantia fixats per llei per algunes intervencions. El metge de capçalera serà l’encarregat de liderar 
l’aplicació dels nous criteris de priorització social en els temps d’espera, ja que és el nexe més proper entre la situació mèdica 
i la realitat social i funcional de la persona que es troba en llista. Per tal d’assegurar la coordinació entre l’àmbit de primària i 
les instàncies on es portin a terme les actuacions, s’establiran convenis i vies d’interlocuació entre aquests dos àmbits. Abans 
de completar-se la legislatura, s’haurà de fer públic un estudi sobre l’impacte de la mesura, centrat en indicadors mèdics, 
socials i econòmics.

3. Programa “Cap avi sol”

A fi de donar resposta de manera integral als reptes que planteja l’atenció a la gent gran en termes de eficàcia i eficiència, 
però també procurant una millor qualitat de vida i una reducció dels impactes negatius d’una assistència poc personalitzada, 
proposem la creació d’equips municipals multidisciplinaris amb la missió exclusiva de monitoritzar i assistir en el procés 
d’envelliment, a més de ser l’òrgan de coordinació entre els diferents nivells assistencials que tenen cura d’aquest col·lectiu. 
Aquests equips estaran assentats en els dispositius d’Atenció Primària i tindran com a referència l’àrea geogràfica que 
correspongui a l’Àrea Bàsica de Salut. Estaran integrats fonamentalment per treballadors i educadors socials i treballadors 
familiars, amb recolzament de personal sanitari (eminentment infermeria i metge de capçalera). La composició final dels 
equips, així com el número d’integrants, podrà modificar-se en virtut de requeriments propis del territori on es trobin arrelats. 
Per a la seva missió, es buscarà la col·laboració i implicació de les xarxes de suport social que s’hagin constituït en la seva 
àrea d’influència, integrant-les en la seva dinàmica.
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En primer terme, aquests equips hauran d’elaborar un cens de gent gran amb indicadors de vulnerabilitat o en risc d’exclusió 
social, fent especial èmfasi a les persones que viuen soles o amb escàs suport familiar, les que presentin problemes de 
salut derivats de patologies cròniques i les que percebin ingressos baixos (tant propis, com del nucli familiar on visquin). 
La raó final d’aquest cens serà realitzar una monitorització continuada de la situació vital i en el domicili de les persones 
incloses. En aquest sentit, tindran especial rellevància les visites periòdiques als domicilis per detectar deficiències de 
l’immoble o barreres d’altres tipus que puguin comprometre l’autonomia funcional de les persones grans que hi viuen. 
Igualment, conèixer el domicili de les persones que s’integraran en aquest programa haurà de permetre realitzar actuacions 
encaminades a promoure els bons hàbits de vida i l’envelliment saludable de manera més personalitzada i ajustada a la 
situació concreta de cada cas.

Al mateix temps es reforçarà l’empoderament i l’autonomia de la gent gran d’una manera més eficaç amb consells concrets 
adaptats a les condicions de vida de cada un d’ells. El contacte en el domicili entre l’equip d’assistents i el nucli familiar hauria 
d’ajudar a involucrar aquest darrer en el procés de cura i atenció a la seva gent gran i, en última instància, detectar situacions 
de claudicació de l’entorn familiar i les seves possibles causes. Un aspecte important de la monitorització és que aquesta ha 
de ser sistemàtica i utilitzar mecanismes fiables que siguin independents d’un bon o mal ús per part de les persones a qui es 
pretén monitoritzar.

En aquest sentit, cobren especial importància els dispositius amb tecnologia wireless que permetrien enviar informació en 
temps real sobre diferents esdeveniments o indicadors d’alarma en el domicili (sensors de nevera, sensors de caigudes, 
sensors d’enllitament...). Les dades enviades per aquests dispositius serien recollides i processades pels equips d’atenció a la 
gent gran i s’acompanyarien de l’elaboració de protocols de resposta ràpida, integral i diversificada en cas de produir-se una 
alarma.

Els processos de reegist i monitorització de la gent gran que així ho requereixi hauran d’estar en vigor i en ple funcionament 
en els dos primers anys de legislatura.

Davant de l’aparició d’un problema de salut, sobretot quan estigui vinculat a una patologia crònica, una missió important 
d’aquests equips serà la d’encetar una resposta coordinada entre els diferents actors sanitaris a fi d’oferir una rèplica ràpida i 
amb una intensitat sanitària ajustada a la situació del pacient.

Un darrer aspecte rellevant d’aquests equips seria liderar l’atenció durant les etapes de transició dels pacients entre els 
diferents nivells assistencials (pre-alta i convalescència), assegurant que aquestes es facin amb criteris de seguretat i 
benestar per al pacient. Aquesta és, sens dubte, una tasca complexa perquè implica la valoració d’aspectes diversos, més 
enllà dels purament sanitaris, que estan relacionats amb la capacitat funcional del pacient després del seu pas pel sistema 
sanitari (dependències, expertesa del pacient en l’autocura, existència de cuidadors vàlids, barreres arquitectòniques...) i amb 
el seu estat anímic.

4.  Resposta sanitària ajustada a la realitat mèdica i funcional del pacient gran pluripatològic

Davant d’una descompensació d’una patologia crònica en un pacient que es consideri en situació de vulnerabilitat, 
s’implementaran les mesures per substituir, sempre que no es comprometi la seguretat del pacient, el recurs tradicional 
de l’ingrés a Unitats d’Urgències hospitalàries i posteriorment a hospitals d’aguts d’alta tecnologia per dispositius que 
ofereixin més flexibilitat i rapidesa d’actuació, al mateix temps que no ocasionen un impacte desmesurat en el funcionalisme 
i l’autonomia prèvies de la persona. Això passa necessàriament per la detecció del problema de salut en una fase precoç i 
poc evolucionada. En aquest sentit, les unitats d’hospitalització a domicili són una alternativa que s’haurà de potenciar, en 
estar centrades en el domicili del pacient, oferint intervencions d’elevada eficàcia sanitària al mateix temps que prevenen 
els problemes derivats del trasllat i la permanència en unitats d’Urgències i hospitals d’aguts. En cas de no ser possible la 
contenció al domicili, s’haurien d’establir o potenciar els circuits ja existents per permetre l’ingrés a hospitals adequats als 
requeriments mèdics de la patologia crònica, que és el principal motiu de consulta mèdica urgent en el col·lectiu de gent 
gran, vulnerable o no. Finalment, es reservaria l’ingrés a unitats d’elevada complexitat per aquells casos que efectivament ho 
necessitessin.

5.  Crearem espais, dins dels centres cívics, específicament adreçats a joves amb situació de 
vulnerabilitat

L’abordatge de la problemàtica dels trastorns mentals entre el col·lectiu jove passa per dos aspectes fonamentals: facilitar-ne 
la detecció i tractament precoços, i reconèixer-ne la seva dimensió social. En el primer aspecte, cal implementar dispositius 
que afavoreixin la sol·licitud d’atenció per part de la gent jove, més enllà dels dispositius assistencials clàssics. La ubicació 
d’un recurs d’aquesta naturalesa en un centre cívic o casal de joves en millora la proximitat amb els eventuals usuaris i en 
desestigmatitza el seu ús. Per altra banda, reconeixent les arrels socials de la problemàtica de salut mental, és fonamental 
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oferir recursos transversals, no només assistencials, que prioritzin la inserció laboral i la millora de l’autonomia i autoestima 
personals com a factors generadors de bona salut, mental i física.

Crearem d’una comissió d’experts, entitats i govern municipal encarregada de fer un anàlisi actualitzat dels determinants de 
salut i de les desigualtats que generen en els barris de la nostra ciutat. Proposar, en última instància, unes línies d’actuació 
prioritàries i factibles per combatre-les.

6.  Extendrem el projecte RADARS a tots el barris de la ciutat de Barcelona.
7.  Extendrem i aprofundirem en els projectes de promoció de la salut destinats en especial a gent gran i infants.
8.  Desenvoluparem el projecte VINCLES.
9.  Impulsarem un model on estiguin propers els Centres Sociosanitaris, Centres de dia, i d’atenció primària per facilitar la 

bona qualitat de vida, especialment de la gent gran que viu amb la unitat familiar.
10.  Augmentarem el nombre de llits hospitalaris per a malalts crònics i terminals, així com les places en centres de curta 

estada (subaguts) i potenciarem els circuits que hi permetin l’ingrés en cas de necessitat des dels dispositius d’Atenció 
Primària.

11.  Extendrem el programa de despistatge de carcinoma colorectal, ja vigent a algunes zones de Barcelona, a tota la regió 
sanitària de la ciutat.

12.  Farem un Pla de ciutat de prevenció del suïcidi en joves.
13.  Farem un Pla de xoc contra la marginalitat de les persones amb trastorn mental i promoció de l’economia i emprenedoria 

socials com a grans vies d’inserció laboral de persones amb trastorns mentals.
14.  Implantarem la “Tarjeta Cuida’m” que actualment no ho està a tot el territori. L’objectiu és identificar la persona portadora 

com a mereixedora d’una atenció especial (menys esperes, permetre l’entrada d’un acompanyant a les zones restringides 
dels hospitals....).

15.  Tractarem l’autisme a càrrec de la sanitat pública amb professionals que tinguin accés a formació continuada. 
Actualment tota la càrrega recau en les famílies, moltes de les quals no poden assumir aquest cost i la persona amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) acaba no rebent la teràpia necessària, amb la conseqüent repercussió negativa 
en el seu benestar present i la seva autonomia futura. Actualment els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 
ofereixen una freqüència de visites insuficient (una visita de mitja hora cada mes o inclús més segons el problema a 
tractar) i a més la majoria aplica teràpies basades en l’escola psicoanalítica, de utilitat no contrastada en les persones 
amb TEA.

16.  Unificarem el tipus de teràpia ofertada pels CSMIJ ja que actualment les persones amb TEA accedeixen a una 
assistència pública psicoanalítica o conductual en funció del seu lloc de residència, anul·lant la llibertat d’elecció de les 
famílies.

17.  Implantarem un Programa d’Atenció Medica Integral per a les persones amb TEA similar al que ja funciona a l’Hospital 
Gregorio Marañon de Madrid. Aquesta unitat s’anomena “AMI-TEA” i proporciona serveis com diagnòstic, realització de 
proves complementàries, atenció als problemes relacionats amb la vida diària (alimentació, son, salut dental...), seguiment 
farmacològic i gestió de cites mèdiques per reduir els desplaçaments i les esperes.

18.  Treballarem la prevenció amb un Pla d’educació per la salut i promovent una cultura de salut mental.
19.  Farem un Pla d’acció de formació, informació i prevenció de les conductes addictives en la població jove (tòxics, addicció 

a les TIC, trastorns alimentaris...)
20.  Articularem les polítiques de prevenció del PINSAP (Pla Interdepartamental de Salut Pública) de la Generalitat amb 

l’acció de l’Ajuntament
21.  Crearem espais adreçats a adolescents vulnerables, amb els objectius de prevenir la malaltia, mental o no, i sobretot 

prevenir el suïcidi.
22.  Promourem la Igualtat d’oportunitats i d’accés als serveis assistencials de Salut Mental
23.  Revisarem i coordinarem, amb els Departaments de la Generalitat, la xarxa assistencial per tal de impulsar un model 

de salut mental comunitari i alternatiu als models que han imperat fins ara, fent especial èmfasi en l’articulació de tots 
els agents socials, sanitaris, educatius i laborals, i posant l’accent també en el suport a les famílies i en el seguiment a 
domicili.

24.  Elaborarem el Pla Director d’urgències psiquiàtriques a la ciutat, tant als centres assistencials com urgències a domicili.
25.  Crearem almenys un nou Centre de Rehabilitació de Drogodependències de titularitat pública.
26.  Estudiarem protocols de sociosanitaris que posin de relleu la càrrega de realitzar en exclusiva una doble jornada de 

treball, a casa i a la feina.
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1.1.2.  Persones amb discapacitat
Barcelona sense barreres

DIAGNOSI

El nombre de persones amb discapacitat ha anat augmentant en els darrers anys (respecte del 2012, l’any 2013 es va produir 
un augment del 4,8 %). Les causes estarien en el propi envelliment de la població i l’increment global dels problemes crònics 
de salut associats a la discapacitat (diabetes, malaties cardiovasculars, transtorns mentals, càncer i malalties respiratòries).

A Barcelona (desembre, 2013) la població amb discapacitat representa el 8,35 % del total de la població, aproximadament 
135.000 ciutadans. Apareix a més una desigualtat entre sexes sent el percentatge de dones amb discapacitat del 53,53 % 
respecte del 46,47 % dels homes. Finalment, pel que fa referència al grup d’edats el percetatge major de persones amb 
discapacitat el trobaríem en edats avançades. El 34,44 % de les persones amb discapacitat tindrien més de 74 anys i 
el 84,06 % tindria més de 45 anys. Si englobem el tipus de discapactat més freqüent, el 35,09 % serien per motius físics 
motrius, 24,40 % físics no motrius, 20,27 % transtorns mentals, 7,89 % visuals, 6,92 % intel·lectuals i 5,36 % auditius. Coincideix 
que la majoria de les persones amb discapacitat no tenen reconeixement legal de la dependència (77,26 %) i que el tipus 
de discapacitat on estan més persones amb reconeixement legal és la discapacitat física (53,85 % del total de persones 
mab discapacitat) i amb transtorns mentals (24,58 %). Finalment, les desigualtats entre els barris de la ciutat també es fan 
evidents. De manera que els districtes que presenten una major prevalença de discapacitat és Nou Barris amb el 10,25 % i el 
que presenta la menor taxa és Sarrià Sant-Gervasi amb un 5,85 %.

HORITZÓ

Barcelona ha estat capaç d’avançar-se als temps, també ho ha fet removent obstacles per tal de garantir que les persones 
amb discapacitat o diversitat funcional puguin gaudir de la ciutat i puguin desenvolupar-se personalment amb igualtat 
d’oportunitats.

 Si bé és cert que hem fet camí, també és cert que ens queda molt per fer. Barcelona s’ha de marcar com a objectiu 
desplegar plenament la Convenció de les Nacions Unides de l’any 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat i, 
com estableix la pròpia Convenció, desplegar les polítiques públiques en matèria de discapacitat sota la premissa del drets 
fonamentals:

Dret a l’accessibilitat. L’accessibilitat és un dret fonamental i és per això que no n’hi ha prou amb eliminar barreres, 
l’accessibilitat és un concepte ampli (l’accessibilitat física, de l’accessibilitat en la comunicació i en l’eliminació de l’estigma que 
limita com per exemple l’existent en les malalties mentals), que vol dir accés en igualtat de condicions a tots els espais de la 
ciutat, als productes i als serveis, apostar pel disseny universal, pel disseny per a tothom, actuant en la ciutat pensant en tota 
la ciutadania i en la seva diversitat.

Dret a la igualtat. Entesa com igualtat en els drets i que exigeix una actitud proactiva dels poders públics en tots els àmbits 
(espai públic, locals, comerços, edificis públics, etc.). Per tant, li correspon a l’administració municipal actuar adaptant l’entorn, 
els espais i els serveis perquè siguin accessibles per a tothom o incorporant els ajustos necessaris en cada cas perquè les 
persones puguin actuar i participar de la vida de la ciutat, perquè els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir,usar i participar de 
la ciutat amb igualtat. L’accessibilitat també és exigible en aquells espais de titularitat privada que presten serveis d’utilitat 
general o d’ús generalitzat. Comerços, entitats bancàries, etc. L’Administració ha de vetllar perquè és compleixen les normes 
d’accessibilitat i promoure l’adaptació dels espais per tant que esdevinguin accessibles.

Dret a la mobilitat. Transport regular accessible a la ciutadania, fent que les infraestructures de transport i els vehicles 
siguin accessibles, però també la informació i comunicació als mitjans de transport i garantint places d’aparcament suficient.

Dret a l’autonomia individual i la vida independent. Dret de tota persona a viure amb qui vol viure i com vol viure i 
potenciar l’autonomia personal. Per fer-ho possible s’ha de poder garantir que pugui triar els suports necessaris per poder 
fer-ho efectiu: assistència personal, assistència domiciliària, residencial o sanitària.

Dret a l’educació. Educació plantejada com aprenentatge inclusiu.

Dret a la cultura, al lleure i a l’esport. Millora de l’accessibilitat arquitectònica dels espais, garantir l’accessibilitat 
comunicativa.
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Dret al treball. Les polítiques municipals han de promoure el treball en el mercat ordinari de treball, sempre que sigui 
possible.

Dret a la participació. eliminació de totes les barreres que impossibiliten a part d’aquest colectiu exercir el seu dret 
participatiu.

Volem una Barcelona ciutat amigable amb les persones discapacitades, les seves famílies i el seu entorn. Una ciutat 
que accepti la diversitat i no la relegui a un segon pla, que la inclogui en el seu dia a dia i dugui a terme accions i projectes 
que afavoreixin la integració de les persones amb diversitat funcional. Unes millores que siguin visualitzades pel conjunt de 
la població com un avantatge per a tothom. Una ciutat inclusiva, amable i accessible. Una ciutat puntera i referent mundial 
en el ple exercici dels drets fonamentals de tots els seus ciutadants.

PROPOSTES

Projectes de vida independent

1.  Incrementarem el programa de suport a la vida independent amb 50 pisos nous per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i persones amb problemes de salut mental.

2.  Donarem un nou impuls del programa d’assistent personal per a la vida independent de les persones amb 
discapacitat física amb 10 places noves.

3.  Impulsarem, des de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de nous projectes cooperatius 
d’entitats, filantrops, fundacions i pares i mares de persones amb discapacitat per posar en funcionament 
els equipaments residencials finalitzats i actualment en desús: Residència Via Guasp, Residència Can Muns, 
Residència Pere Mitjans.

4.  Crearem conjuntament amb el Consorci d’un comitè d’ètica en l’atenció a les persones amb discapacitat i en 
l’exercici dels drets individuals.

5.  Traspassarem al Consorci, les llars residències de persones amb discapacitat i els centres ocupacionals de 
Barcelona, per a una gestió més propera, eficient i eficaç dels recursos.

6.  Revisarem amb la participació del Consorci, dels centres ocupacionals i centres de dia assignats a les persones 
amb discapacitat de la ciutat de Barcelona apropant l’atenció a les llars de les persones amb discapacitat.

7.  Impulsarem i incrementarem els programes de respir residencial per a persones amb discapacitat i llurs famílies.
8.  Reforçarem els servies d’atenció precoç a la infància amb discapacitat amb la posada en funcionament d’un nou 

centre d’atenció, amb alt contingut de neuropediatria i neurociència, que doni servei a la resta d’equipaments 
d’atenció precoç de la ciutat.

9.  Garantirem plenament els drets democràtics del col·lectiu (vetllarem pel seu vot de manera secreta i 
independent), afavorirem la seva participació en la vida política de la ciutat i oferirem plenes garanties i mitjans 
per tal que la representativitat i la presa de decisions del col·lectiu sigui democràtica i en concordança amb els 
seus interessos.

10.  Subvencionarem les reformes per millorar les deficiències dels habitatges o barreres d’altres tipus que puguin 
comprometre l’autonomia funcional de les persones amb discapacitat que hi viuen.

11.  Promourem que s’activi el dispositiu policial de recerca des del primer moment a les persones adultes amb TEA i 
no passades 24 hores.

Transport accessible

12.  Millorarem l’accessibilitat de la xarxa de metro de la ciutat incorporant noves actuacions en les estacions de Plaça 
Espanya, Plaça Urquinaona, Maragall, Verdaguer i Plaça de Sants.

13.  Millorarem l’accessibilitat de les andanes d’estacions en la xarxa de metro i Ferrocarrils de la Generalitat, millorant 
molt especialment les distàncies verticals i horitzontals per accedir als vagons.

14.  Millorarem els sistemes d’informació a l’usuari i de les pantalles d’informació a l’usuari i de megafonia en la 
flota d’autobusos de Barcelona, de manera que les persones invidents i les persones sordes tinguin accés a la 
informació en tot moment.

15.  Regularem l’accés als busos urbans i interurbans dels vehicles scooter i altres vehicles que utilitzen les persones 
amb discapacitat i amb diversitat funcional.

16.  Habilitarem a la ciutat punts de recàrrega elèctrica per als vehicles scooter que fan servir les persones amb 
discapacitat.

17.  Implantarem una tarifa normalitzada a través de taxímetre per al transport amb taxis adaptats privats.
18.  Emetrem la targeta integrada Barcelona Amiga, universal i gratuita per a les persones amb discapacitat 

intel·lectual.
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19.  Mantindrem el sistema de transport porta a porta per als propers anys amb una aportació de 25.000.000 en els 
propers cinc anys.

20.  Millorarem el transport porta a porta per a persones amb discapacitat reduint el temps de viatge d’aquestes 
persones i incorporant monitors que acompanyin el transport.

21.  Millorarem la qualitat dels serveis d’atenció telefònica del transport porta a porta per a persones amb 
discapacitat incorporant trucades en espera, major resposta a les trucades i sol·licituds realitzades i incorporant 
la reserva de serveis via web i app.

Col·laboració amb entitats de persones amb discapacitat

22.  Col·laborarem amb els projectes de les entitats de persones amb discapacitat mantenint una aportació per a 
subvencions de 1.500.000 euros.

Lleure inclusiu

23.  Impulsarem el programa Apropa Cultura per a persones amb discapacitat, per a l’accessibilitat a la cultura de les 
persones amb discapacitat incorporant al programa els principals teatres i museus de la ciutat, que contempli 
totes les diversitats funcionals.

24.  Incrementarem els espectacles infantils accessibles per a infants discapacitats incorporant tots els districtes de la 
ciutat.

25.  Dotarem els parcs públics amb gronxadors i jocs adaptat per a nens amb discapacitat motora.
26.  Farem un nou programa de respir d’activitats lúdiques i culturals per als infants amb discapacitat i llurs famílies, 

obrint 10 nous espais escolars en caps de setmana.
27.  Crearem conjuntament amb el Consorci de tres nous programes de teràpia amb animals per a joves amb 

discapacitat.
28.  Desenvoluparem acompanyats pels col·lectius interessats, un Pla Integral d’Accessibilitat Cultural que coordini 

la bona tasca que durant els darrers anys s’ha fet i ajudi a solventar les mancances que certs espais puguin 
presentar.

29.  Desenvoluparem acompanyats pels col·lectius interessats, un Pla Integral d’Accessibilitat Cultural que coordini 
la bona tasca que durant els darrers anys s’ha fet i ajudi a solventar les mancances que certs espais puguin 
presentar.

30.  Promourem que els Museus Municipals elaborin, si encara no els tenen fets, els seus respectius Plans 
d’Accessibilitat als Continguts per tal de determinar necessitats, presa de desicions i temporalització de les 
actuacions. L’experiència del nou Museu del Disseny que va ser inaugurat recentment sense haver tingut en 
compte l’accessibilitat comunicativa des del seu origen cal que sigui evitada.

31.  Aprofitarem la cultura com a espai d’integració. Donarem suport a les iniciatives culturals, d’oci, comunicatives o 
esportives que sorgeixin des del col·lectiu.

32.  Dissenyarem un programa de visites turístiques, per a la ciutadania i per a les persones visitants, a la ciutat 
adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, persones invidents, persones sordes i altres formes de diversitat 
funcional.

33.  Promourem la cessió gratuïta d’espais municipals, el manteniment dels mateixos i la concessió de subvencions a 
les entitats esportives que promoguin l’esport inclusiu.

Escola inclusiva

34.  Donarem suport a l’escola inclusiva, en horari lectiu i no lectiu, especialment en les etapes primària i secundària 
consolidant el servei de vetlladors de suport amb formació específica per a infants amb discapacitat.

35.  Impulsarem un programa de suport per adolescents i joves amb problemes de salut mental i per a llurs famílies 
per mantenir la seva escolarització a l’escola ordinària.

36.  Crearem nous mòduls de formació professional per a joves amb discapacitat intel·lectual lleugera i joves amb 
intel·ligència límit.

37.  Farem recerca de noves oportunitats de formació professional dual per a joves amb discapacitat física.
38.  Crearem una “Via Blava”, similar al Camí Escolar, senyalitzant els trajectes amb passes de color blau al terra amb 

el logotip del TEA i farem campanyes de difusió als mitjans.

Inserció laboral i ocupació

39.  Augmentarem fins a un 5 % de les persones amb discapacitat contractes en les àrees municipals en les empreses 
municipals i en els ens autònoms de l’Ajuntament de Barcelona.
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40.  Impulsarem una certificació de qualitat en la gestió de la discapacitat i dels treballadors i treballadores amb 
discapacitat a l’Ajuntament de Barcelona.

41.  Impulsarem les clàusules socials en la contractació pública que facin reserves de mercat per a la inserció de 
persones amb discapacitat a través de l’Equip d’atenció laboral.

42.  Establirem diàleg amb la federació catalana d’empreses d’inserció per a la millora de les convocatòries d’ajuts a la 
contractació i de contractació de tècnics d’acompanyament i els criteris de distribució d’aquests darrers.

43.  Dotarem el programa d’inserció laboral de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària mitjançant l’equip 
d’Atenció Laboral i els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport.

44.  Treballarem pel reconeixement de la singularitat i especialització del model de inclusió laboral de persones amb 
discapacitat o trastorn mental al mercat ordinari de treball i, de manera especifica, de la metodologia del Treball 
amb Suport.

45.  Dissenyarem durant l’any 2015 un sistema de concertació, a través de contractes programa, amb les entitats 
socials prestadores per a la prestació de serveis d’inserció laboral de persones amb discapacitat o trastorn 
mental al mercat ordinari de treball.

46.  Crearem un programa específic dins l’estratègia de la Garantia Juvenil orientat a programes per a inserció en 
l’empresa ordinària de persones joves amb discapacitat que tingui en compte el grau de discapacitat.

47.  Donarem suport als Centres Especials de Treball (CET) com a model d’èxit en la inserció laboral de les persones 
amb discapacitats ampliant el suport financer de l’Ajutament de Barcelona a través de la compra responsable i 
compromesa.

48.  Treballarem el reconeixement de l’itinerari del treball protegit, tant en el que respecte a la creació, manteniment i 
promoció de qualitat de llocs de treball així com també el possible trànsit a entorns ordinaris.

49.  Treballarem pel reconeixement del dret al suport per a les persones amb discapacitat d’especial dificultat als 
drets de orientació formació i intermediació garantits a la llei.

50.  Incorporarem les dades de tipologia i grau de discapacitat com a dades preceptives i convenientment 
segmentades en els instruments estratègics operatius del sistema d’ocupació.

51.  Incorporarem, a les bases de subvenció, criteris de priorització a la contractació de qualitat i a la incorporació de 
l’especial dificultat.

52.  Estudiarem la viabilitat de crear un nou programa de contractes de formació dual en centres especials de treball 
d’iniciativa social que tingui un abast plurianual, inclogui la formació amb certificat de professionalitat, inserció en 
CET o empresa ordinària, per a persones discapacitades amb especials dificultats, amb un servei de suport, amb 
un nivell de subvenció al salari en funció del grau de discapacitat i del nivell d’incorporació efectiva al treball.

53.  Promourem els CET’s com a possible sortida dels alumnes dels centres d’educació especial.
54.  Crearem un programa específic dins l’estratègia de la Garantia Juvenil orientat a programes per a inserció en 

CETs de persones joves amb risc amb discapacitat que tingui en compte el grau de discapacitat dins els límits de 
la normativa vigent.

55.  Lluitarem contra l’atur del sector (3 % del total a l’atur). És primordial i cal afavorir amb mesures que, dins el 
raonable, cerquin la inserció profesional en entorns ordinaris. L’empresa privada té beneficis fiscals importants 
en la contractació de treballadors en situació de discapacitat. Ara bé, la forma de la contractació cal que sigui 
honesta i cal també perseguir les males pràctiques que no garanteixen la bona integració dels treballadors.

56.  Ajudarem fiscalment i desenvoluparem un segell de qualitat per a les empreses que incorporin aquesta 
perspectiva.

57.  Incentivarem a les empreses que formen i ocupen persones amb TEA, tot aprofitant les seves característiques 
singulars que els fan especialment capacitats per dur a terme determinades tasques (com la informàtica, per 
exemple).

Accessiblitat

58.  Donarem compliment a Llei d’Accessibilitat de Catalunya aprovada a l’octubre del 2014, destinant els esforços 
a la millora de l’accessibilitat física, comunicativa, dels serveis i dels productes, reservant una aportació 
pressupostària per aconseguir-ho.

59.  Participarem activament, des de l’Ajuntament de Barcelona, en l’elaboració del futur codi d’Accessibilitat de 
Catalunya.

60.   Elaborarem un nou Pla d’Accessibilitat de Barcelona en les propers dos anys, que tingui en compte també l’accés 
a la informació especialment en les persones invidents i persones sordes.

61.  Impulsarem les campanyes de comerç accessible en cinc eixos comercials de la ciutat facilitant l’accés al comerç 
per a tothom i prioritzant els comerços emblemàtics.

62.  Farem un Programa de manteniment de l’accessibilitat als diferents barris de la ciutat de Barcelona amb una 
inversió de sis milions d’euros per als propers quatre anys.
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63.  Crearem l’Oficina d’Accessibilitat de Barcelona per realitzar el seguiment del Pla d’Accessibilitat, avaluar el 
compliment de la Llei i avaluar totes les intervencions que realitzi l’ajuntament en l’àmbit de l’espai públic i de les 
edificacions.

64.  Farem que totes les pàgines webs d’organismes o equipaments municipals compleixin els criteris internacionals 
d’accessibilitat. Aquesta exigència ha d’estar garantida en tots els plecs de condicions a l’hora de fer una 
concessió de qualsevol servei.

65.  Atorgarem plaça d’aparcament especial per a familiars de persones tetraplègiques en el seu lloc de residència.
66.  Instal·larem elevadors adaptats per a cadires elèctriques en quant a dimensió i pes, en lloc públics i equipaments 

on no hi hagi ascensor.
67.  Implementarem mesures d’accessibilitat per a persones cegues en els carrers de plataforma única, mitjançant la 

instal·lació de fitons o bandes rugoses.
68.  Estendrem la semaforització acústica per a persones cegues.
69.  Farem de Barcelona una ciutat “Autism Friedly”. Una ciutat amigable amb les persones afectades, les seves 

famílies i el seu entorn. Una ciutat que accepti la diversitat i no la relegui a un segon pla, que la inclogui en el seu 
dia a dia i dugui a terme accions i projectes que afavoreixin la integració de les persones amb TEA. Una ciutat 
inclusiva, amable, accessible, entenedora i intel·ligible. Una ciutat puntera i referent, un model que vulguin copiar 
arreu del mon.

70.  Dotarem l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat d’una divisió dedicada al TEA, que tracti la seva 
problemàtica des d’una perspectiva especifica ja que l’autisme és una condició molt diferent de la resta de 
discapacitats.

71.  Incorporarem pictogrames a la vida quotidiana de la ciutat de Barcelona per tal de facilitar l’accés de la 
informació de les persones amb TEA verbals i millorar la comunicació amb les persones autistes no verbals. 
Començaremm pel transport públic i els equipaments. Promourem la seva implantació en el comerç i els serveis.

72.  Promourem el desenvolupament de recursos i aplicacions que facin de guia a les persones amb TEA dins els 
diversos serveis comunitaris.

1.1.3.  Famílies
Les famílies, un eix vertebrador

DIAGNOSI

La família és una institució social i per configurar-la s’han considerat històricament diferents factors, des de la convivència 
sota la direcció d’un dels seus membres, la filiació per causa biològica o d’adopció, o el parentiu, entre d’altres. Són, però, 
els poders públics que la regulen, decidint drets i obligacions per als membres que considera lligats pel vincle familiar; i és 
d’aquesta manera que n’exerceixen directament un control social.

L’Ajuntament de Barcelona ha d’adoptar un paper proactiu per a tots els models de família, sense excepció, que superi el 
patró de família biparental i heterosexual amb rols associats a cada membre en funció de si s’és pare o mare, filla o fill, i que 
concebi les polítiques muncipals des de la diversitat familiar. Allò que realment entenem determinant és el “projecte de 
família” de qui decideix formar-ne part, es tracti de famílies biparentals, monoparentals, LGTB, amb criatures o sense, les 
unions de fet, sense oblidar les llars unipersonals.

Les implicacions socials dels models familiars posen en evidència les dificultats de la vida quotidiana per a totes les 
famílies, sigui per superar els rols de gènere en l’organització de la vida domèstica i, per les que no són ni biparentals ni 
heterosexuals, per trencar en l’imaginari col·lectiu el fet de ser les diferents, amb l’estigma de discriminació que aquest rètol 
sovint comporta.

No podem obviar el marc competencial superior, que ens insereix en polítiques pròpies dels països de l’arc mediterrani, de 
tipus familista, que reprodueixen els rols de gènere, i que carreguen sobre la resta de membres de la família la seva pròpia 
sostenibilitat, en lloc de fer-se’n càrrec directament l’estat. Permisos o excedències laborals són presentats de forma neutra, 
sense cap factor de correcció que posi en evidència que les dones, les principals usuàries, renuncien a la seva retribució 
laboral perquè majoritàriament és menor que la que perceben els homes.

De tots els models familiars, les famílies monoparentals es troben en una situació més vulnerable. Un 25 % de llars catalanes 
amb criatures són monoparentals; d’aquest 25 %, un 80 % estan encapçalades per dones. Aquestes famílies no poden 
corresponsabilitzar amb ningú les feines domèstiques i de cura, senzillament perquè un sol membre té l’exclusiva de la 
gestió material, emocional, administrativa i financera de tota la resta. Ens ocuparem d’analitzar amb profunditat la solvència 
econòmica d’aquest model familiar, i més després de les actuals retallades, i la de les persones menors a càrrec com a 
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col·lectiu específic minvat d’opcions en una societat que encara pensa en clau biparental. I, específicament, de l’impacte de la 
violència quan és la causa d’una monoparentalitat.

HORITZÓ

L’Ajuntament apostarà per polítiques que alliberin les àvies, els avis i les veïnes de les tasques de cura.

Fomentarà polítiques universals per sobre de les fragmentades per segment de rendes o d’altres paràmetres excloents, 
perquè són les úniques amb garantia de tendir a l’eliminació de l’exclusió social.

S’analitzaran les diferents situacions i les necessitats dels diversos models familiars –famílies nombroses, reconstituïdes, 
homoparentals, famílies complexes de tres generacions, i també llars unipersonals.

Es tindrà una atenció especial a les famílies amb menors a càrrec, un col·lectiu especialment vulnerable, amb una de les 
bosses de pobresa creixents a la Ciutat; i ens ocuparem específicament de l’impacte de la violència quan és la causa d’una 
monoparentalitat.

L’equip de govern analitzarà els ajuts actuals a les famílies, tant a nivell de l’estat espanyol com de la Generalitat i, en tot 
allò que pugui millorar i prioritzar dins l’àmbit d’acció municipal, els donarà suport universal per damunt d’altres polítiques 
fragmentades per sectors de renda o altres paràmetres excloents, recuperant o complementant els ajuts reduïts arran de les 
darreres polítiques de contenció, i atenent als criteris exposats a la part introductòria.

PROPOSTES

1.  Sensibilitzarem la ciutadania, institucions, agents culturals i econòmics respecte de la diversitat familiar existent a 
la Ciutat, i de la necessitat de programar i desenvolupar serveis, activitats i avantatges des de l’eix de la diversitat.

2.  Dotarem, tant a les famílies nombroses com les famílies monoparentals empadronades a la ciutat, d’una 
bonificació del 50 % del preu públic d’escolarització i, en general, equipararem els descomptes existents entre 
aquests dos tipus familiars, o se establir-ne de nous, en tots els serveis públics que ofereixi la Ciutat, siguin de 
l’àmbit que siguin, així com en les taxes que calgui liquidar.

3.  Donarem suport econòmic complementari, o bé en serveis, a aquelles famílies que tinguin menors amb 
transtorns de personalitat que els dificultin l’aprenentatge i la convivència familiar.

4.  Treballarem amb les entitats associatives que tinguin per objecte visibilitzar una determinada situació familiar 
a l’efecte de trobar conjuntament nous suports per a les famílies associades i, en general, per a tot el col·lectiu. 
Sempre que se’n derivin bosses de pobresa per als menors, s’hi incidirà de manera especial.

5.  Treballarem conjuntament amb associacions i altres entitats que són en procés de definir “les noves 
masculinitats”.

6.  Aprofundirem en la diagnosi sobre la situació de les llars unipersonals i de les persones que les ocupen.
7.  Sensibilitzarem els agents econòmics que interactuïn a la ciutat per tal que les ofertes de viatges, vacances, 

activitats de lleure en família... ampliïn a d’altres fórmules comercials els avantatges econòmics que actualment es 
programen únicament a nivell “2+2” (dos adults més dos menors).

8.  Obrirem una via de diàleg amb els sindicats acreditats a l’Ajuntament per tal d’estudiar la situació familiar de les 
empleades i empleats i adoptar mesures de flexibilitat horària per a qui sigui responsable d’una família nombrosa, 
família monoparental, o amb persones grans i/o discapacitades a càrrec.

9.  Treballarem amb els agents de polítiques del “temps”, per tal que pares i mares puguin gaudir de forma òptima 
del seu temps personal i familiar.

10.  Promourem serveis de mediació per tal que les famílies que es vegin desnonades per impagament puguin 
romandre al seu habitatge en condicions assequibles.

11.  Prioritzarem les polítiques de discriminació positiva per a l’accés a un habitatge, sigui en règim de lloguer o de 
compra, per a famílies nombroses i monoparentals.

12.  Desenvoluparem programes sociosanitaris específics per a les patologies recurrents en les dones i homes que 
encapçalen una família monoparental.

13.  Incrementarem els suports materials i psicològics a les mares i menors a càrrec que han esdevingut família 
monoparental per causa de la irrupció de la violència masclista.
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1.1.4.  Infància
Invertim en el futur del nostre país

DIAGNOSI

D’acord amb les xifres del propi Ajuntament de Barcelona en el seu Pla per a la Infància, la taxa de pobresa infantil a 
Catalunya ha arribat durant els anys 2009 i 2010 a prop del 24 %. L’any 2014 la població infantil (entre els 0 i els 14 anys) 
se situava en 202.392 (el 12,5 % de la població) i el sistema de transferències econòmiques socials s’ha demostrat incapaç 
de revertir aquesta situació. Així, si a través de les pensions s’aconsegueix reduir el risc de pobresa en el grup de persones 
majors de 65 anys d’un 81,2 % abans de transferències a un 12,4 %, en el cas de menors de 18 anys es passa d’un 38,5 % 
abans de transferències a un 27,8 % després de les transferències socials (xifres aplicables a tot l’estat). Aquestes diferències 
s’expliquen per una extensió de les polítiques de protecció social a les persones grans, fonamentades en les pensions en tant 
que no s’ha desenvolupat cap política de transferència monetària que tingui com a objectiu explícit la lluita contra la pobresa 
infantil i perquè aquesta lluita s’ha emmarcat sempre en els ajuts a les famílies; no ha existit, doncs, la noció de l’infant com a 
titular del dret.

Alhora la perspectiva amb que encarem aquesta situació parteix de la concepció que la despesa pública en infància no 
és un cost social sinó que es tracta d’una inversió social orientada al futur. Els estudis coincideixen en el benefici si les 
intervencions es fan preventivament, i especialment els primers anys de vida, i s’adrecen no només als col·lectius més 
desafavorits sinó al conjunt de la infància de la ciutat. Unint la titularitat del dret i la visió de la infància com a inversió 
en ciutadania, s’extreu la concepció dels infants com a ciutadans amb drets i protagonistes alhora de la seva ciutadania; 
així, no poden quedar ocults com la part més vulnerable ens els processos que afecten les famílies que estan patint; els 
desnonaments, la precarietat laboral i d’habitatge els afecten sense que siguin visibles. A tall d’exemple, agafarem les xifres 
relatives al més bàsic des drets: l’alimentació.

L’Ajuntament de Barcelona gaudeix de bona salut financera. Simultàniament la despesa en beques menjadors és la que 
indica la taula següent:

Comparativa de dades amb les darreres convocatóries

Ajuts de menjador 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Pressupost inicial covocatòria (€) 7.021.115 7.021.115 8.000.000 6.000.000 8.500.000

Despesa final de la convocatòria (€) 6.874.770 7.836.111 8.692.121 8.646.360 8.245.000

Llindar de renda convocatòria (€) No es fixava 5.583 5.800 5.916 5.975

Sol·licituds totals 15.185 18.085 18.697 20.656 19.278

Sol·licituds adjudicades 11.419 12.619 15.008 16.550 15.479

Llista espera 3.766 1.506 2.565 4.764 0

Renda de tall adjudicació final (€) 4.992 4.962 5.800 5.916 5.975

D’altra banda convé recordar l’informe del Síndic de Greuges respecte a malnutrició infantil a Catalunya d’agost de 2013 que, 
específicament respecte a Barcelona apuntava:

“convé destacar el protocol activat el mes de desembre de 2012 entre el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona per detectar, per mitjà de les escoles, infants que no podien fer front 
a la diferència entre l’ajut i el preu del menjador i alumnat amb una possible alimentació deficient i/o inadequada. 
Aquesta actuació, duta a terme en 249 escoles públiques, concertades i instituts, va portar a elaborar una llista inicial 
d’aproximadament 2.800 alumnes que podrien ser susceptibles d’ajut dels serveis socials i va constatar que només 2.337 
eren beneficiaris d’ajuts de menjador escolar i que només el 60 % ja tenia un expedient obert als Serveis Socials. Després que 
els Serveis Socials estudiessin les diverses situacions, 716 alumnes van rebre ajuts complementaris per a menjador escolar 
o d’altres relacionats amb l’alimentació (565 casos ja coneguts i 151 nous). Aquesta experiència, doncs, indica que, sense 
aquest treball de detecció més proactiu i compartit, hi ha molts infants amb problemes de malnutrició que no són detectats 
pels Serveis Socials, i que la política de beques de menjador no sempre dóna una resposta adequada als problemes de 
malnutrició infantil. Aquest treball de detecció ha de ser liderat pels Serveis Socials, des d’una consciència plena que darrere 
de les situacions de precarietat econòmica familiar sovint s’hi amaguen, perquè no sempre són visibles, problemes de 
malnutrició infantil (alimentació inadequada, alimentació deficient, etc.), i que darrere dels adults atesos hi ha infants que 
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poden patir aquestes situacions. Els Serveis Socials han d’incorporar aquest treball de detecció de problemes de malnutrició 
infantil en el marc de la seva actuació quotidiana.

Podríem dir que cap ciutat pot considerar-se d’èxit o desenvolupada si un sol dels infants que hi viu passa gana o està mal 
alimentat, i això amb independència de quin sigui el marc normatiu o d’atribució de competències.

Aquesta situació d’emergència es reprodueix també en els problemes d’accés a l’habitatge, la pobresa energètica i en 
l’impacte que tenen les desigualtats socials en l’àmbit de la salut.

Tanmateix un projecte global de ciutat ha de tenir una visió completa. Així, a més de mesures correctores de les desigualtats 
estructurals, s’ha d’elaborar un seguit de polítiques globals de participació, empoderament de les famílies i competències 
parentals, educació, salut, lleure, cultura, etc. adreçades a la globalitat dels infants de la ciutat.

HORITZÓ

L’horitzó no pot ser altre que el compliment a la ciutat de Barcelona del previst a la Convenció dels drets dels infants de 1989 
i les propostes que la pròpia UNICEF fa en coincidència amb les entitats del tercer sector de la ciutat.

PROPOSTES

Tal i com hem avançat, les propostes en matèria d’infància no són altra cosa que l’assumpció com a pròpies de les propostes 
provinents tant de la Taula d’entitats del tercer sector social de Catalunya com d’UNICEF i coincideixen en el canvi de 
paradigma alhora de plantejar-se les intervencions des de l’administració, ja que es basen en el reconeixement de l’existència 
d’un dret la titularitat del qual l’ostenta el nen, algunes d’aquestes propostes obvien també el marc competencial vigent i ho 
fan amb base en el principi de proximitat de les polítiques municipals i de subsidiarietat de la política municipal respecte de 
la de la Generalitat. Havent-hi una situació de superàvit entenem que l’Ajuntament té l’obligació d’assumir les prestacions 
encaminades a la superació de la pobresa dels infants que estan en situació de pobresa severa i pobresa relativa

1.  Implantarem un sistema estables de renda municipal per a famílies amb infants sota el llindar de la pobresa en 
què el titular del dret és l’infant.

2.  Assegurarem la suficiència de les beques menjador per garantir un àpat saludable i suficient. Incrementarem 
aquest servei a l’esmorzar, creant un programa d’esmorzars als centres que ho requereixin, articular les mesures 
que calguin per tal que en períodes de vacances i no lectius es pugui garantir aquest àpat.
Aquesta línia ha de ser present tant a primària, secundària i al període 3 a 6, cosa que pot implicar la 
impossibilitat d’aplicar l’horari intensiu als centres. En la mesura en què calgui no es permetrà la jornada intensiva 
si es considera lesiva per als interessos dels nens.

3.  Augmentarem la renda tall per a l’atorgament de les beques menjadors. Mentre perduri la taxa de risc de 
pobresa per damunt del 5-10 % mantenir obertes les partides econòmiques destinades a les beques menjador. 
Aplicarem els protocols de detecció escoles-serveis a la globalitat de les escoles i instituts de la ciutat. Establirem 
els serveis socials com a eix de taules transversals amb el sector educatiu i de salut per tal de seguir les famílies i 
els infants de manera global.

4.  Elaborarem els pressupostos amb perspectiva d’infància. En el moment de programar la despesa a la ciutat 
hem de tenir clar quin impacte tindrà en els infants les mesures d’inversió que es prevegin. Prioritzarem de les 
polítiques i serveis adreçats als infants i les famílies, que tingui com a principi rector l’equitat.

5.  Evitarem els desnonaments de famílies amb fills a càrrec; en cas que sigui impossible evitar-ho, garantirem un 
reallotjament temporal immediat i minimitzar l’efecte en els infants: hem d’impedir que es vegin forçats al canvi 
d’escola i d’entorn.

6.  Garantirem que a les llars amb infants no es tallaran els subministraments bàsics d’energia i aigua.
7.  Avançarem en l’equitat del sistema educatiu i la gratuït real de l’educació dels 3 als 16 anys (beques de material, 

socialització de llibres, tarifació de colònies i sortides, lluita contra l’absentisme, programes de suport familiar i 
habilitats parentals que fomentin la relació entre iguals). Augmentarem la participació dels pares i mares en la 
tasca educativa i en la relació amb l’escola.

8.  Potenciarem els centres oberts municipals com autèntiques escoles de fmília
9.  Ampliarem les places d’escola bressol fins a cobrir el 50 % de les necessitats amb un sistema de tarificació social 

que no exclogui cap infant per renda, arribant, si cal, a la gratuïtat. Revertirem la privatització de la gestió privada 
de les escoles bressol. Planificarem de manera acurada i selectiva de l’obertura primant els territoris que es 
mantenen molt per sota de la renda mitja de la ciutat però també aquells que s’hi situen (a la renda mitja).

10.  Assegurarem l’accés a un mínim d’activitat de lleure educatiu, cultural i esportiu. Promourem la programació de 
serveis alternatius a l’escolar que no deixin desatesos els infants durant les vacances d’estiu (tres mesos) i les de 
Nadal i Setmana Santa.
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11.  Promourem la participació infantil tant a nivell de districte, i municipal (ja existeixen els Consells d’infants) com 
del foment del teixit associatiu d’infants, adolescent i joves.

1.1.5.  Usos del temps
Ara és l’hora de les persones

DIAGNOSI

Temps i qualitat de vida són els dos valors del patrimoni humà que es veuen directament afectats per les exigències del 
capitalisme, que subordina la voluntat i la llibertat dels éssers humans a no poder destinar temps per fer altres activitats més 
enllà de les laborals.

D’una banda, es redueix el temps personal, compartits o no en família, es redueix la nostra llibertat i les relacions personals 
es mediatitzen amb l’externalització de les tasques de cura per treballadores que, si bé poden assumir les atencions més 
bàsiques dels nostres éssers estimats, no poden atendre les afectivitats més profundes i inherents a les emocions.

De l’altra, el desequilibri de rols de gènere requereix definir estructures alternatives d’organització social dels temps i dels 
treballs que permetin desenvolupar a homes i dones els respectius projectes de vida al marge dels rols assignats.

Aquestes limitacions posen en relleu que l’atenció a la vida humana és la primera i principal necessitat de la nostra 
convivència: contemplar la vida humana vol dir tenir-ne cura cada dia, sostenir-la en les seves necessitats materials i 
d’afectes; una feina que no pot fer-se sense conviure en relació i sense atendre i entendre que el cicle vital de les persones 
és irrefutable, canviant en el temps i ajustat a una cura adaptada a cada cicle.

Ens trobem, en canvi, que l’àmbit laboral té una presència desproporcionada en la vida de les persones, condicionant tota la 
resta. A més, no tothom forma part de la població activa, ni necessita conciliar amb la vida laboral; altres grups de persones 
–joves, jubilades, malaltes...– requereixen alternatives no per conciliar temps, sinó simplement alternatives al temps.

HORITZÓ

Aquest conflicte dels temps, doncs, va més enllà de l’estricta conciliació de blocs estàtics, i ens empeny a la recerca de noves 
formes d’organització que passen per destacar el valor de les relacions, les interrelacions i el diàleg –entre homes i dones, 
entre àmbits econòmics, entre institucions.

Totes les diversitats han de poder ser ateses, sigui col·lectiva o individualment: la coresponsabilitat en les tasques 
domèstiques és impracticable en les famílies monoparentals o en les llars unipersonals; un horari laboral imposat sense cap 
altra opció pot donar origen a malalties cròniques si qui l’ha de complir ha d’atendre en per un altre costat el cicle vital de 
persones del seu entorn.

En sintonia amb aquest esperit, l’Ajuntament de Barcelona donarà suport activament a la Iniciativa per a la reforma horària 
“Ara És l’Hora”, per fer real la transformació dels horaris laborals, econòmics i socials que regeixen actualment les nostres 
vides.

PROPOSTES

1.  Donarem valor al treball reproductiu, de cura i de sosteniment de la vida humana, i sensibilitzarem la ciutadania 
sobre la necessitat d’incorporar-lo com una tasca social i reconeguda de vida quotidiana.

2.  Elaborarem polítiques públiques en l’àmbit municipal que promoguin la coresponsabilitat en la realització dels 
treballs de cura i donarem suport a les entitats que duen a terme projectes que fomenten la coresponsabilitat.

3.  Potenciarem recursos adreçats a les famílies monoparentals i llars unipersonals davant la seva impossibilitat a 
poder coresponsabilitzar les tasques domèstiques.

4.  Desplegarem continguts i serveis públics locals de proximitat que facilitin la compatibilitat de tasques i 
ocupacions, i optimitzin els temps de desplaçaments: bancs del temps, assistència social, accés a persones 
cuidadores, suport en tasques escolars...

5.  Treballarem per reorientar els horaris de teatre i oci cultural entre les 19,00 hores i les 22,00 hores.
6.  Incorporarem a les escoles programes estables en relació als nous valors del temps, en especial aquells 

relacionats amb la salut, la cura i la vida quotidiana.
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7.  Promourem una mesa d’agents comuns en el món educatiu per dissenyar solucions compartides que beneficiïn 
tots els interlocutors, treballant principalment en un canvi en la distribució horària prenent com a referència la 
jornada francesa escolar, instant quan calgui d’altres agents econòmics i socials.

8.  Treballarem per avançar l’hora de tancament general a les 19,30, en els establiments comercials.
9.  Incentivarem les empreses que es comprometin a canviar els horaris per dinar a les 13,00 hores, amb l’objectiu de 

finalitzar a les 18,00 hores la jornada de treball.
10.  Desenvoluparem i aplicarem sistemes d’estimació del valor econòmic del treball reproductiu i incorporarem 

aquest treball als indicadors macroeconòmics de la ciutat de Barcelona.
11.  Incentivarem el teixit empresarial de la ciutat per què pugui adoptar mesures que afavoreixin la dedicació a la 

vida personal i familiar del personal directiu i treballador.
12.  Dialogarem amb les organitzacions sindicals per tal de trobar fórmules conjuntes susceptibles d’aplicar-se a 

l’empresa.
13.  Endegarem accions positives de formació i ocupació que afavoreixin la contractació de dones que hagin 

renunciat a una vida laboral per dedicar-se a la cura de la família.
14.  Estudiarem protocols de sociosanitaris que posin de relleu la càrrega de realitzar en exclusiva una doble jornada 

de treball, a casa i a la feina.
15.  Ajustarem l’horari dels treballadors públics avançant la pausa general per dinar, de 13,00 hores a 14,00 hores.
16.  Constituirem una mesa permanent amb la representació sindical a l’Ajuntament, en el foment de mesures de 

conciliació de vida familiar, laboral i personal en el sí del consistori, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics i 
personal de tota la plantilla. En aquesta tasca tindrem en especial consideració el personal que encapçali una 
família monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans dependents o persones joves 
discapacitades.

17.  Posarem en valor les empreses compromeses amb la racionalització d’horaris a l’hora de concursar i contractar 
amb l’Ajuntament.

18. Revisarem els horaris de programació de BTV, especialment a partir de les 20h.

1.1.6.  Dones
Les dones, impulsores de la transformació social a Barcelona

DIAGNOSI

A la ciutat de Barcelona les dones són estadísticament majoria social i diversa, però no tenen representativitat proporcional 
en els diferents àmbits de la vida pública i privada de la població; un fet, aquest, conseqüència d’una herència cultural àmplia 
i dilatada en el temps.

Els poders públics són responsables de decidir i gestionar les mesures per corregir aquests desajustaments, i des d’Esquerra 
entenem que aquesta transformació no pot realitzar-se des de la neutralitat o des del concepte abstracte “persona”. Dones 
i homes som diferents i, entre nosaltres som, a més, diversos i diverses. Aquesta diferència, que no hauria de comportar més 
que un mer accent del propi cos en tota la seva dimensió, ha resultat de conseqüències devastadores per a les dones en les 
cultures de temps presents i remots, a través de la construcció del gènere; un gènere –masculí o femení– que ha esdevingut 
norma i que atribueix a dones i homes funcions i deures convinguts per qui sempre ha estat visible a l’espai públic, és a dir, 
per la part masculina de la població, sense haver-los preguntat a elles, i tampoc a ells, si aquest o aquell és veritablement el 
seu desig per desenvolupar-se en el món.

És una evidència, encara, que els homes són majoritàriament visibles a l’àmbit públic de la vida de la Ciutat, i també ho és 
que les dones són majoritàriament invisibles a l’àmbit privat. El primer desafiament que cal abordar és el canvi de sentit en 
aquesta equació, no tant per assolir el resultat inversament proporcional, sinó per garantir que tots els espais de la Ciutat i 
de la vida quotidiana siguin igualment visibles i reconeguts, i proporcionar els instruments, les garanties i els escenaris idonis 
per tal que dones i homes puguin escollir lliurament allà on volen fer-se presents des de la seva individualitat, i se sentin més 
feliços com a éssers humans sense risc de discriminació sigui quina sigui la seva opció personal, familiar i professional.

HORITZÓ

Esquerra aposta per aquest canvi començant per cercar les dones allà on són, a l’espai privat, perquè és aquí on les trobem 
i on s’han desenvolupat en els seus sabers, i possibilitar-los l’accés a l’espai públic des de la seva genuïnitat, on no hi són. 
Entenem que aquest procés l’han de liderar les dones, perquè és legítima i necessària la seva exigència i perquè, alhora, 
cedeixin part de l’espai privat als homes, un espai on ells no només no hi són sinó que molts no hi volen ser.
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Volem fer politiques de drets per a les dones, que els garanteixin la capacitat per prendre decisions i desenvolupar-les.

Políticament i administrativa aquest repte ha de ser gestionat des de la transversalitat a totes les politiques sectorials de 
l’Ajuntament; cap d’elles quedarà exempta de la perspectiva de gènere, donant valor a les aportacions genuïnes de les dones, 
des del coneixement, el talent, les experiències i sabers, incloses les emocions i el valor de la relació, en tots els àmbits de la 
vida pública de la Ciutat, i també dins la pròpia organització interna de la Institució.

PROPOSTES

Farem des de la perspectiva de gènere una política de gestió transversal a totes les Àrees 
de l’Ajuntament de Barcelona

Les propostes d’actuació de l’equip de govern seran elaborades, decidides, aplicades i avaluades amb perspectiva de gènere. 
Tindrem especial sensibilitat amb una comunicació no sexista des de tots els àmbits de govern, perquè entenem que el 
llenguatge és reflex del pensament col·lectiu i a través del seu ús s’hi transmet la forma de pensar, de sentir i d’actuar d’una 
societat. Neutralitzar-lo amb el predomini del masculí suposa abolir la singularitat femenina, i en conseqüència excloure-la 
poc a poc de la cultura.

1.  Incorporarem la perspectiva de gènere aplicant la metodologia transversal en la gestió de polítiques públiques, 
creant un Institut Municipal de les Dones amb capacitat de lideratge i legitimitat política, gerencial i tècnica.

2.  Incorporarem a cada regidoria una Unitat de Gènere que disposi dels recursos humans i econòmics suficients, 
que actuarà coordinament amb l’Institut Municipal de les Dones.

3.  Promourem l’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere.
4.  Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny de tots els serveis municipals fent possible determinar 

quines són les demandes i necessitats específiques de les dones i l’impacte que per a dones i homes tingui la 
seva implantació a través d’un sistema d’indicadors adaptats a cada àmbit sectorial.

5.  Inclourem la formació en perspectiva de gènere a tota la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i personal extern 
que, per compte de l’Ajuntament, doni servei a la ciutadania, així com a les empreses municipals en què hi forma 
part.

6.  Farem de l’Ajuntament de Barcelona una Institució exemplar en l’ús d’un llenguatge no sexista i evitarem imatges 
estereotipades de dones en tota comunicació interna, i en els mitjans de difusió; constituïnt-se el propi consistori 
en plataforma de denúncia ciutadana envers qualsevol símbol, expressió o fet que discrimini les dones pel fet de 
ser-ho.

7.  Realitzarem auditories de gènere per avaluar el seu impacte en les polítiques públiques.

Garantirem la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la gestió de la seva diversitat

Les dones són majoria social formada per una suma de diversitats, i en canvi se’ls tracta com a col·lectiu homogeni. 
Desenvoluparem polítiques que contribueixin a canviar el patró de les relacions existents entre dones i homes en tots els 
àmbits de la vida pública i privada, i ho farem des de la diversitat.

1.  Sensibilitzarem a la població i, especialment, la infància i la joventut, amb l’objectiu d’eliminar els estereotips 
femenins i masculins que s’associen a les dones i als homes, i que una part important de la societat accepta 
sense qüestionar-los.

2.  Definirem aquelles polítiques que responguin a la diversitat de les dones de Barcelona a través de processos 
de participació on puguin expressar lliurament quines són les seves necessitats i les seves demandes des de la 
diversitat i la proximitat.

3.  Donarem un nou impuls a la coeducació en totes les escoles i instituts, per tal que les relacions entre nenes i 
nens, i joves, es materialitzin en el respecte a la diferència de ser home o dona, sigui quina sigui la respectiva 
orientació sexual.

4.  Instarem el govern de la Generalitat en l’avançament cap a un enfocament dels continguts, dels mètodes, del 
llenguatge, de les relacions, de l’organització i de la dinàmica generada en la pràctica educativa que atengui un 
alumnat format principalment en la coeducació.

Una ciutat, amb mirada de Dona

Encara hi ha molts espais on les dones tenen poca presència, solapada per la forma masculina o universal d’entendre el món. 
Es necessari fer visibles les dones en els espais de participació i fer sentir la seva veu per fer-les gestores també de l’àmbit 
públic i per transformar una Ciutat que s’adeqüi a la realitat de les dones i homes que l’habiten.
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5.  Potenciarem el lideratge i el talent femení com a eines necessàries per al desenvolupament de l’economia i la 
societat, i durem a terme accions de sensibilització social en el reconeixement del lideratge femení.

6.  Impulsarem recursos vinculats a la societat de la informació que permetin reforçar el lideratge de les dones en 
projectes econòmics, socials i culturals.

7.  Donarem suport a entitats que desenvolupin projectes i activitats de dinamització social i cultural adreçats a les 
dones.

8.  Afavorirem i donarem suport a la creació d’eines d’observació i anàlisi adreçades a aconseguir la interiorització de 
la perspectiva de gènere en els agents culturals.

9.  Promourem una nova filosofia de la planificació urbanística que integri les necessitats i sensibilitats de les dones 
en tota la seva diversitat, i corregeixi la bretxa de gènere que en dificulta la mobilització i l’ús de la ciutat.

10.  Avançarem cap a una ciutat compacta i complexa, vetllant perquè els plans d’usos urbanístics de la ciutat 
prioritzin els serveis i abastaments de proximitat.

11.  Promourem serveis de mediació per tal que les dones, i per extensió tota la ciutadania, que es vegin desnonades 
per impagament, sigui per causa de lloguer o deute hipotecari, pugui romandre al seu habitatge en condicions 
assequibles per al seu titular.

12.  Impulsarem l’adopció de mesures que incorporin la mirada de les dones en els espais privatius d’ús públic de les 
comunitats veïnals.

13.  Desplegarem un pla d’acció per a la cohesió digital de gènere a Barcelona, que incorpori igualment la perspectiva 
de gènere en les polítiques sobre les TIC.

Les Dones i l’ocupació

Entenem que cal superar l’ús de l’expressió “la incorporació de les dones al mercat laboral” com si es tractés d’un fenomen 
etern que encara avui explica en temps present l’impacte d’aquest fet social produït massivament després de la II Guerra 
mundial. Les dones fa dècades que estan incorporades al mercat laboral i el context empresarial on es desenvolupen és el 
que cal corregir per tal que puguin desenvolupar-se en igualtat d’oportunitats.

14.  Prioritzarem i donarem suport a les iniciatives empresarials promogudes per dones, en especial en aquells 
sectors i en aquelles professions on les dones han estat tradicionalment subrepresentades, tot garantint 
per a tota iniciativa l’accés i les ajudes per finançament de despeses de constitució, inversió en actius i de 
funcionament.

15.  Endegarem la recerca per conèixer els factors socials i econòmics que fan que determinats sectors estiguin més 
feminitzats o més masculinitzats, i promourem les mesures correctores que garanteixin la igualtat d’oportunitats 
per accedir-hi.

16.  Establirem convenis de col·laboració amb entitats que treballin en el foment de l’emprenedoria femenina.
17.  Sensibilitzarem el sector empresarial per tal que la bretxa salarial entre dones i homes s’elimini de cada sector de 

l’economia productiva i incentivarem mesures per tal de corregir-lo, en especial les empreses que contractin amb 
l’Ajuntament.

18.  Promourem la participació de les dones en programes de formació sobre les noves tecnologies aplicades als 
processos productius, d’empreneduria, i de prestació de serveis, i fomentarem el seu accés a xarxes del sector.

19.  Promourem mesures en el funcionament intern de l’Ajuntament de Barcelona i el seu entorn per tal de garantir la 
plena igualtat d’oportunitats en l’accés i promoció a llocs de treball.

20.  Denunciarem el “sostre de vidre” que limita l’accés de les dones als llocs de decisió i/o de representació en 
empreses i institucions de l’àmbit municipal quan, sota aparents paràmetres d’igualtat d’oportunitats, discrimina 
les dones per ocupar els nivells més alts de comandament, en no partir d’una realitat objectivament paritària 
respecte dels companys o candidats homes.

21.  Impulsarem la gestió integral del talent de les funcionàries i empleades públiques i, per extensió, de la plantilla 
de l’Ajuntament, que atengui a la complexitat de les habilitats, sabers i emocions de cadascú per tal d’adequar i/o 
millorar l’encaix de la seva dimensió humana amb el lloc de treball.

22.  Donarem prioritat des de l’àmbit de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de Barcelona i el seu entorn a 
tota situació que tingui indicis d’assetjament psicològic, laboral, i sexual contra les dones.

Reconeixement i visibilització del talent dins la diversitat

Els sabers de les dones han estat històricament ignorats i menystinguts, de vegades fins i tot “substituïts” amb una signatura 
masculina. Moltes d’elles han fet i continuen fent aportacions des de la quotidianitat que contribueixen a tansformar la 
realitat social. Volem valorar aquestes aportacions, totes, petites i grans. Escoltar i tenir en compte la veu de toes les dones 
permet avançar un projecte comú i compartit des de la diferència.
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23..  Potenciarem el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) com un think tank de les polítiques de 
dones, el centre de suport a les entitats de dones i de difusió de les seves propostes, entre d’altres.

24..  Treballarem per identificar i recuperar la genealogia femenina de les dones de la nostra Ciutat, les aflorarem de 
l’anonimat per poder explicar la història en clau de realitat.

25..  Impulsarem la recuperació de la memòria històrica de les dones barcelonines mitjançant el suport a projectes i 
activitats que hi contribueixin a fer-ho visible.

26..  Inclourem personatges femenins als centres municipals de pública concurrència.
27..  Difondrem material divulgatiu que reculli les produccions artístiques i culturals de les dones.
28..  Equilibrarem el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona prioritzant el reconeixement de les dones en els vials i 

espais públics de la ciutat.
29..  Visibilitzarem i donarem a conèixer les aportacions culturals, econòmiques i socials de les dones migrades.

Suport al moviment de dones

Des de sempre, el moviment feminista ha lluitat per abolir les barreres de gènere que s’imposen a les dones. Es fa necessari 
continuar el camí fins el punt que cap condicionant de gènere determini o decideixi un o altre projecte vital i personal.

30..  Donarem valor a l’experiència i la participació de les dones als barris, com a agents actius de ciutadania de 
construcció de la Ciutat, i referents en la superació de les dificultats i obstacles que planteja la vida quotidiana.

31..  Donarem suport a aquelles activitats i projectes que tinguin com a finalitat promoure la presència i la participació 
de les dones, especialment les més joves, en tots els àmbits de la Ciutat.

32..  Establirem acords i convenis de col·laboració amb el teixit associatiu de dones de la ciutat de Barcelona per tal de 
definir conjuntament les prioritats de l’agenda política en funció dels nous reptes i realitats de futur.

33..  Donarem suport a la creació i manteniment de les xarxes d’entitats de dones.
34..  Facilitarem tota iniciativa que suposi un procés de participació on les dones puguin expressar lliurament quines 

són les seves necessitats i les seves demandes des de la diversitat i la proximitat.
35..  Incentivarem la participació de les dones per aportar la seva visió de l’entorn i reflectir en els espais públics les 

seves necessitats.

Incorporar les dones de diferents orígens en la gestió, els serveis i la participació

Només des del reconeixement de la diversitat aconseguirem una societat cohesionada que ens permeti créixer individual i 
col·lectivament, formant part activa en la construcció i transformació de la Ciutat.

36..  Potenciarem l’intercanvi d’experiències i sabers entre totes les dones de la ciutat de Barcelona.
37..  Incorporarem la perspectiva de gènere a les polítiques d’acollida i integració.
38..  Reconeixerem el paper de les dones migrades com a agents de socialització de la seva comunitat a la nostra 

Ciutat a través de la informació, la formació i la realització de projectes d’arrelament.
39..  Donarem suport econòmic i potenciarem la coordinació amb les associacions de dones migrades amb l’objectiu 

d’impulsar la seva participació social i política en la construcció de la Ciutat.
40..  En totes les anàlisi, estudis i estadístiques que realitzi l’Ajuntament de Barcelona referents a la migració 

incorporarem la variable sexe per tal de posar fi a la invisibilitat de les dones, pròpia d’alguns col·lectius.
41..  Reforçarem les accions d’atenció adreçades a les treballadores sexuals

Lluitar per eradicar la feminització pobresa

La pobresa té principalment cara de dona. Les dones tenen major risc de caure en l’exclusió social, aquesta és una realitat 
inqüestionada resultat de molts factors, bàsicament derivats de la cultura de gènere. Volem tenir en compte aquesta 
vulnerabilitat.

42..  Estudiarem des d’ara fins l’horitzó del 2025 les necessitats globals de la població femenina major de 65 anys, que 
ens ajudi a planificar quina tipologia de serveis s’hauran d’implementar i quin cost tindran.

43..  Treballarem conjuntament amb la Federació catalana de famílies monoparentals per tal de fer prospecció de 
nous suports i fer difusió dels ajuts facilitats per les administracions públiques, amb la finalitat de capgirar 
l’estadística que fa evident l’empobriment creixent de les filles i fills en famílies monoparentals.

44..  Facilitarem que les dones que treballen en qualsevol àmbit de la cura i el sosteniment de la vida humana tinguin 
accés a aquelles prestacions socials que garanteixin i previnguin situacions de pobresa i exclusió social.

45..  Incrementarem els serveis domiciliaris d’atenció a les persones, atès que la majoria del públic beneficiari són 
dones grans, soles i amb pocs recursos econòmics.
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46..  Augmentarem les places residencials i d’habitatge tutelats, de titularitat municipal, amb l’objectiu d’atendre les 
necessitats de les dones grans que tenen dificultats per continuar vivint amb autonomia.

47..  Facilitarem a les dones amb pocs recursos l’accés a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats.
48..  Endegarem accions positives de formació i ocupació que afavoreixin la contractació de les dones que per 

diversos motius es troben en una situació de vulnerabilitat social i requereixen de mesures preventives que evitin 
l’exclusió social.

Millora els recursos adreçats a eradicar la violència contra les dones

L’exercici del poder masculí encara perviu a la nostra societat, i es conforma com una de les principals barreres per què els 
dones puguin assolir la plena autonomia en l’exercici dels seus drets, fins i tot de vegades com a ciutadanes. Cal que homes i 
dones trenquem el silenci davant de qualsevol situació de violència masclista. Tolerància zero cap als maltractaments, tan si 
tenen lloc a l’àmbit privat com al públic.

49..  Efectuarem campanyes adreçades a la joventut que fomentin la prevenció i detecció de les conductes abusives 
basades en la violència masclista que poden sorgir en l’àmbit de les relacions personals.

50..  Perseguirem, denunciarem i previndrem l’assetjament sexual a la feina, així com totes les formes d’assetjament 
que es poden dur en l’àmbit laboral.

51..  Farem denúncia i publicitat dels mecanismes de la violència simbòlica i de les micro-violencies que imperen en 
tots els àmbits de la vida civil de les persones, moltes de les quals s’han normalitzat en el tracte quotidià.

52..  Augmentarem el nombre de professionals que treballen en els equipaments d’atenció a les dones víctimes de 
violències per garantir la qualitat de l’atenció en els seus processos de recuperació.

53..  Promourem la creació d’instruments de coordinació de totes les administracions amb competències a la ciutat 
per treballar en l’elaboració de plans estratègics per eradicar les violències contra les dones en la ciutat de 
Barcelona.

54..  Portarem a terme de forma regular campanyes àmplies d’informació i prevenció de la violència masclista, on 
s’informi a les dones dels diferents serveis municipals a la seva disposició i es denunciïn els estereotips sexistes i 
legitimadors d’aquestes violències.

55..  Formarem els equips professionals de serveis socials per millorar la detecció precoç de les situacions 
relacionades amb la violència masclista.

56..  Impulsarem la sensibilització i la formació específica de la Guàrdia Urbana perquè pugui detectar i derivar 
situacions de risc.

57..  Vetllarem per la permanent millora i dotació de recursos als circuits d’atenció a la violència envers les dones dels 
10 districtes de la ciutat de Barcelona.

58..  Ampliarem els serveis municipals de detecció, atenció, recuperació i prevenció de la violència contra les dones i 
menors a càrrec.

59..  Crearem un mínim de deu habitatges “pont” a la Ciutat per a les dones víctimes de violència masclista, amb 
menors a càrrec o sense.

60..  Crearem un centre integral de rehabilitació de llarga estada que contempli la recuperació d’aquelles dones 
víctimes de la violència que presentin greus lesions des del punt de vista físic i psicològic.

61..  Crearem xarxes d’atenció d’urgències que garanteixin la seguretat de les dones en aquesta situació de risc, i 
menors a càrrec, una atenció específica i de qualitat en un moment tan difícil.

62..  Reforçarem els recursos adreçats a detectar, atendre i recuperar les dones víctimes de la tracta i tràfic d’éssers 
humans.

63..  Liderarem un debat obert en relació a la prostitució amb totes les veus representades per generar un gran 
consens sobre aquesta qüestió.

1.1.7. Joventut
DIAGNOSI

Actualment la joventut és un dels col·lectius que pateix de manera més cruel els estralls de la crisi: atur juvenil, precarietat 
laboral, dificultats per accedir a un habitatge digne i assequible, l’augment de les taxes a les universitats i a la formació 
professional... Tot plegat desemboca en grans dificultats per emancipar-se i, en molts casos, la solució acaba sent fer les 
maletes i marxar. A més, és un sector doblement castigat per les retallades, ja que a més de patir les de les polítiques 
generals també s’hi han d’afegir les de les polítiques de joventut.

Pel que fa a la ciutat de Barcelona, aquest darrer mandat les polítiques de joventut han quedat totalment estancades i 
han tingut un lideratge nul des del govern municipal. La principal iniciativa impulsada des de la regidoria d’Adolescència i 
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Joventut ha estat l’aprovació del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 que, durant la seva elaboració, va comptar amb la 
participació de les entitats però, en canvi, la del jovent no associat va ser testimonial. A més de defectes en la diagnosi prèvia, 
el pla no contempla mesures de molta profunditat, provocant que les polítiques agosarades que la situació actual del jovent 
requereix no s’hagin plantejat. A més, cal afegir la suspensió de l’execució del Pla d’Equipaments Juvenils.

HORITZÓ

Des de les JERC apostem perquè Barcelona sigui una ciutat d’oportunitats pel jovent, que permeti desenvolupar els seus 
projectes vitals. És en aquest context, per tant, que cal que les polítiques de joventut siguin prioritàries, transversals i 
transformadores per garantir la igualtat de drets i d’oportunitats i donar resposta als problemes derivats de l’educació, la 
formació, l’ocupació, l’habitatge, la salut, l’esport, la participació, l’associacionisme, la cultura, l’oci. I només amb una regidoria 
de joventut forta, dotada de més recursos tècnics, humans i econòmics, es podrà exercir de nou el lideratge que les 
polítiques de joventut, i en especial les d’emancipació, reclamen.

La transformació de la realitat, però, no es pot fer d’esquenes a tothom: vivim moments excepcionals en els quals la 
ciutadania, independentment de si està o no associada, cada cop vol participar més i demana que la seva opinió sigui 
vinculant en les decisions polítiques preses. Des de les JERC creiem imprescindible avançar en aquesta direcció, reformulant 
de nou els processos participatius i els òrgans de participació com a pas previ per construir una nova ciutat basada en els 
valors republicans, i el jovent és i serà part imprescindible en aquest procés. Per això, cal que l’Ajuntament de Barcelona es 
cregui i aposti per la participació juvenil, que doni facilitats a l’associacionisme per desenvolupar els seus projectes, que doni 
eines per l’apoderament del jovent de la ciutat. Perquè apostar per la joventut és apostar pel futur, i el futur comença ara.

PROPOSTES

Una Barcelona educadora, que aposti per l’educació pública i l’educació en el lleure

Les JERC creiem que l’objectiu de les polítiques d’educació ha de ser assolir l’èxit educatiu, que a més d’incloure l’èxit 
acadèmic busca garantir que els i les estudiants podran tenir feina, sou digne, formació ètica... Al cap i a la fi, creiem en una 
escola republicana que, a més de guiar en l’adquisició de coneixements, generi ciutadania lliure i crítica. Per això és prioritari 
que l’Ajuntament lideri la lluita contra el fracàs escolar perquè la igualtat d’oportunitats que ha d’aconseguir l’escola sigui 
realment efectiva. El problema més greu que pateix la ciutat és, però, la segregació escolar: l’estigmatització de certs centres 
educatius, combinats amb la situació socioeconòmica de les famílies, provoca que en funció de l’escola o l’institut al qual es 
vagi l’alumnat tingui més o menys probabilitats d’èxit. Combatre-la ha de ser urgent, ja que la segregació escolar perpetua 
les desigualtats en no garantir les mateixes oportunitats per a tothom. A més, creiem en una educació innovadora que no 
repeteixi patrons obsolets i poc útils, procuri adaptar-se al moment en què vivim i fomenti el sentit crític.

L’educació en el lleure, per altra banda, ha de comptar també amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona per millorar el 
reconeixement de la tasca que fan els caus i els esplais i perquè, en cas que tinguin dificultats per culpa del finançament o 
dels espais, l’administració pugui exercir d’intermediària i oferir solucions per garantir que els projectes puguin seguir tirant 
endavant. Des de les administracions també s’ha de vetllar perquè la renda familiar no sigui una barrera per accedir tant a 
l’educació en el lleure com a activitats extraescolars.

1.  Fomentarem la creació de centres educatius en forma d’instituts escola amb els recursos suficients per poder 
bastir projectes educatius de centre més complets i potents, com ha passat en centres com el Costa i Llobera o 
l’Oriol Martorell.

2.  Durem a terme des de l’Ajuntament de Barcelona un gran pacte amb els centres d’educació superior barcelonins 
per contractar estudiants per poder dur a terme projectes com l’Èxit o el Repesca.

3.  Recuperarem els Plans Educatius d’Entorn per aportar més recursos a les zones de la ciutat amb més fracàs 
escolar.

4.  Estendrem la xarxa de Punts JIP (Jove, Informa’t i Participa) a tots els instituts de la ciutat.
5.  Fomentarem programes de divulgació científica a les escoles i instituts.
6.  Ampliarem el programa de patis oberts per obrir-ne més els caps de setmana.
7.  Promourem des de l’Ajuntament de Barcelona la desobediència davant la LOMQE i oferirem suport als centres 

educatius que no l’apliquin.
8.  Vetllarem perquè tot l’alumnat afectat per la supressió del servei de menjador dels instituts tingui garantit aquest 

àpat diari.
9.  Formarem als equips pedagògics de les escoles i instituts per tal que puguin esdevenir una figura de suport en 

els casos d’agressions i discriminacions.
10.  Potenciarem la Fundació Barcelona Formació Professional per augmentar el prestigi i fomentar el 

desenvolupament de nous projectes d’innovació educativa dins del camp de la formació professional.
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11.  Incentivarem la col·laboració mitjançant convenis dels centres de formació professional amb els campus 
universitaris.

12.  Impulsarem des de l’Ajuntament una formació professional dual que garanteixi unes condicions dignes a 
l’alumnat i suport més enllà dels set mesos de seguiment posteriors a la formació.

13.  Donarem difusió i ampliarem l’oferta dels títols de formació professional amb més inserció laboral.
14.  Promourem la difusió i l’accessibilitat de tots els infants a l’educació en el lleure.
15.  Elaborarem un Pla Locals específic per les entitats d’educació en el lleure que tingui en compte les seves 

necessitats concretes a l’hora de buscar espais.
16.  Vetllarem perquè les entitats i federacions d’educació en el lleure tinguin el finançament adequat per 

desenvolupar els seus projectes a la ciutat.
17.  Augmentarem el pressupost dirigit a beques per assegurar que tots els i les infants i joves tinguin garantit l’accés 

a l’educació en el lleure. Ampliar els programes de beques per activitats extraescolars.
18.  Establirem convenis amb entitats que promouen activitats extraescolars i altres programes educatius en zones 

amb més dificultats amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats.

Una Barcelona que lluiti contra l’atur juvenil: el Compromís Ciutadà per l’Ocupació Juvenil

Constatant que no hi ha cap vareta màgica per reduir l’atur juvenil de la nit al dia, i que creiem fermament que l’atur juvenil 
és una problemàtica cabdal a la nostra ciutat proposem la creació del Compromís Ciutadà per l’Ocupació Juvenil

El compromís ha de ser un projecte compartit i un marc de referència per als agents de la ciutat de Barcelona per solucionar 
la xacra de l’atur juvenil. Ha de constar en primer lloc d’un document consensuat per totes les entitats que vulguin formar 
part de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per l’Ocupació Juvenil. Aquest document ha de contenir uns objectius i 
principis en matèria de foment de l’ocupació, d’obligatori compliment per als agents que el ratifiquin.

Una vegada redactat el document i signat pels agents, proposem la creació d’un Consell Ciutadà per l’Ocupació Juvenil, que 
serà l’òrgan encarregat de realitzar el seguiment i assegurar el compliment del Compromís Ciutadà. Aquest Consell Ciutadà 
tindrà vigència fins que el nivell d’atur entre els i les joves no arribi a un nivell acceptable, establert en el mateix Compromís.

Els objectius del Compromís Ciutadà per l’Ocupació Juvenil han de ser:

19.  Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la 
realització del propi projecte professional.

20.  Promoure la millora de les condicions laborals, introduint la perspectiva de la joventut en el mercat de treball.
21.  Donar suport a l’aparició i continuïtat de projectes d’emprenedoria jove com a mecanisme per millorar les 

oportunitats d’ocupació i desenvolupament professional i com a espais d’innovació productiva i social
22.  Avançar cap a un model productiu basat en la innovació, el coneixement i la igualtat d’oportunitats.

Una Barcelona que converteixi l’habitatge en un dret fonamental

Des de l’arribada de la crisi, el nombre de joves d’entre 16 i 29 anys que s’han emancipat ha caigut en picat. Si bé la taxa 
d’emancipació juvenil a Catalunya era d’un 33,7 % a mitjans de 2007, a principis de 2014 és de menys del 25 %. Tot i la caiguda 
general del preus de l’habitatge la situació de precarietat i inestabilitat del jovent barceloní impedeixen el desenvolupament 
d’un projecte vital a la ciutat, cosa que empeny a molts d’ells a l’emigració.

Amb la derogació el 2011 per part del govern Rajoy de la Renda Bàsica d’Emancipació, al jovent barceloní se li acabava 
una de les poques prestacions que incidien sobre la seva renda. El govern municipal, per la seva banda, ha abandonat les 
polítiques públiques d’habitatge com el lloguer social o l’habitatge protegit, deixant al jovent barceloní a mercè de les forces 
del mercat.

23.  Augmentarem l’oferta de pisos a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
24.  Impulsarem polítiques actives per tal d’evitar els desnonaments, especialment en aquells habitatges amb menors 

d’edat.
25.  Recuperarem el Servei d’Habitatge Jove, separat de la xarxa actual d’Oficines de l’Habitatge, per guanyar 

visibilitat del servei i facilitar l’accés a les polítiques d’habitatge al jovent.
26.  Reservarem un percentatge d’habitatges públics al jovent del mateix barri perquè puguin emancipar-se sense 

haver de trencar els vincles amb el teixit associatiu i ciutadà del barri.
27.  Aplicarem bonificacions en els habitatges públics destinats a joves que neutralitzin l’impacte de la desaparició de 

la Renda Garantida d’Emancipació.
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Una Barcelona saludable, que vetlli per la salut del jovent

Una de les conseqüències més directes de la crisi i l’augment de les desigualtats a la nostra ciutat ha estat l’empitjorament 
en l’estat de salut de moltes persones, també en les més joves. De fet, segons un estudi realitzat per la FEDAIA (Federació 
d’Entitats d’Atenció i educació a la Infància i l’adolescència), “la precarietat econòmica de moltes famílies es tradueix en 
l’augment de casos d’ansietat, alcoholisme, maltractaments i altres problemes que provoquen una desatenció dels fills, fet 
que afecta necessitats bàsiques dels joves i adolescents”.

Així doncs, l’Ajuntament ha de prioritzar posar totes les eines sobre la taula de cara a reduir les desigualtats a la ciutat 
i, si bé no té competències directes en l’àmbit dels serveis sanitaris, també ha de treballar en la prevenció de conductes 
de risc i en la promoció d’hàbits saludables per garantir una bona salut –entesa com a estat físic i mental òptim de la 
persona– dels infants, adolescents i joves. Des de les JERC apostem per un model de salut integral i que arribi a tot el 
jovent independentment del seu origen, situació socioeconòmica o lloc de residència i en això volem fer-hi èmfasi ja que 
sovint les polítiques en salut jove no tenen tant en compte els col·lectius més vulnerables, que a la vegada són els que 
estan més allunyats dels recursos. Tot i així, caldrà fer èmfasi en certes patologies i situacions de risc que afecten de manera 
especial al jovent com són la salut mental, els transtorns de la conducta alimentària, la sexualitat, el consum de drogues i les 
socioaddiccions (aquestes últimes, especialment derivades de l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials).

Promoció de salut, com a concepte integral

28.  Fomentarem l’accés als espais i equipaments esportius a través de descomptes per joves en els equipaments 
públics.

29.  Millorarem i condicionarem places i espais públics per a l’exercici de l’esport (pistes, enllumenat, etc).
30.  Crearem nous equipaments esportius d’àmbit públic com rocòdroms, skateparks, camps de futbol i bàsquet, etc.
31.  Facilitarem l’obertura nocturna i en dies no lectius dels patis de les escoles així com d’espais esportius per tal 

d’oferir-los a entitats i persones joves particulars per garantir un model alternatiu d’oci.
32.  Fomentarem programes d’alimentació saludable des de l’escola i l’educació no formal per combatre l’obesitat, 

cooperant amb els mercats municipals i cooperatives de consum.
33.  Establirem mesures de prevenció en els agents etiològics de les malalties respiratòries i les al·lèrgies, 

especialment pel que fa a la contaminació atmosfèrica.
34.  Establirem mesures per reduir riscos en els àmbits de les malalties infeccioses, relacionades amb les condicions 

de vida de la població, i les malalties cardiovasculars, relacionades amb el sendentarisme.

Prevenció de conductes sexuals de risc

35.  Elaborarem un pla amb tots els agents implicats per tal de garantir la proximitat en els serveis joves 
d’anticoncepció i sexualitat.

36.  Incidirem que tant en l’àmbit formal com en el no formal es promoguin actuacions de caire preventiu pel que fa a 
les relacions sexoafectives per treballar de forma proactiva les relacions saludables.

37.  Garantirem l’existència de màquines gratuïtes de preservatius, tampons i compreses als centres cívics, espais per 
a persones joves, biblioteques i metro.

38.  Promourem campanyes contra l’estigmatització en persones infectades pel VIH.
39.  Augmentarem la xarxa d’equipaments que duguin a terme la prova de detecció d’infeccions de transmissió 

sexual per tal d’apropar-la als més joves. Realitzarem proves gratuïtes als instituts als 15 i als 17 anys.

Prevenció en l’àmbit de les drogues

40.  Promourem programes de formació de formadors en l’àmbit de la prevenció de les conductes de risc tant en 
l’àmbit formal com no formal.

41.  Fomentarem la pedagogia sobre el consum responsable de drogues treballant conjuntament amb les entitats i 
associacions dedicades a aconsellar els i les joves en els principals centres d’oci.

42.  Crearem el pla “Joves i Drogues” on prèviament es realitzi un anàlisi exhaustiu sobre els usos i hàbits dels i 
les joves en relació a les drogues. Tanmateix, un cop realitzat l’anàlisi caldrà aplicar un seguit de polítiques 
desacomplexades en la reducció de danys. Aquesta reducció de danys ha de ser bidireccional, per una banda a 
les persones consumidores i per una altra en l’impacte en l’entorn i la comunitat.

Perspectiva comunitària

43.  Promocionarem accions de formació en salut emocional per joves.
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44.  Fomentarem la pedagogia sobre l’ús responsable de les noves tecnologies i els problemes d’addiccions que se’n 
deriven.

45.  Fomentarem les habilitats socials i l’autoestima ajuda per tal de prevenir trastorns alimentaris i altres problemes 
de salut mental.

46.  Fomentarem espais de debat i diàleg entre els diversos agents educatius del districte per abordar la salut jove en 
aquells districtes que no existeixin.

47.  Garantirem que taules de salut dels districtes incorporin la presència de joves, de la mateixa manera que en la 
resta d’òrgans participatius sectorials.

Una Barcelona republicana, en què el jovent sigui el motor del canvi

El jovent, un dels sectors més castigats per la crisi, ha de ser més escoltat que mai en tots els àmbits: els joves no ens movem 
només en àmbits tradicionalment de joventut sinó que també treballem o busquem feina, fem servir el transport públic, fem 
servir tota classe d’equipaments als nostres barris. Així doncs, promourem tots els àmbits la participació ciutadana –barris, 
districtes, ciutat i entorns sectorials–, posant les màximes facilitats perquè tothom es pugui expressar i sempre amb el 
compromís d’escoltar i actuar segons els resultat dels processos democràtics que s’emprenguin. Pel que fa a la participació 
juvenil, les mesures han d’anar encaminades a facilitar el màxim possible la distribució d’informació i augmentar les 
instàncies i oportunitats de participació, de tal manera que la veu del jovent barceloní pugui ser escoltada en tot moment.

Pel que fa a les entitats juvenils, actualment n’hi ha més de 800 repartides per tota la ciutat. El Consell de la Joventut 
exerceix com a referent de l’associacionisme juvenil de la ciutat, fent d’interlocutor amb l’Ajuntament de Barcelona; pel que fa 
als districtes, l’únic que ha aconseguit sobreviure ha estat el d’Horta-Guinardó. Des de les JERC defensem que l’Ajuntament 
ha de vetllar perquè els consells de joventut i les entitats puguin tenir el reconeixement a la seva tasca i oferir suport 
econòmic i espais adequats per tal que puguin desenvolupar les seves activitats; també s’han de posar facilitats perquè es 
puguin articular noves plataformes associatives als barris i districtes de la ciutat. Perquè només amb un associacionisme fort, 
capaç d’articular una ciutadania crítica i lliure, podrem construir la Barcelona republicana de tothom.

Participació juvenil

48.  Promocionarem audiències públiques, consells de barri i plenaris de districte, entre d’altres, a través de les xarxes 
socials i dels webs de l’Ajuntament amb prou antelació per incentivar la participació del jovent en aquests.

49.  Incentivarem la participació de les entitats i associacions infantils i juvenils, i del jovent no associat, en el debat 
dels projectes de l’Ajuntament que tinguin a veure amb joventut.

50.  Farem xerrades als centres educatius de la ciutat per informar dels òrgans participatius de l’Ajuntament i les 
possibilitats que té el jovent per participar.

51.  Promourem la participació del jovent, en els grans plans i projectes de nivell de ciutat i districtes.
52.  Farem, sempre que sigui possible, les reunions dels òrgans de participació de l’Ajuntament en equipaments 

juvenils.
53.  Garantirem espais de participació de l’alumnat dins dels mateixos centres educatius.
54.  Habilitarem espais a la via pública per a la participació i propaganda política per entitats juvenils.
55.  Establirem el vot als 16 anys per a les consultes ciutadanes.
56.  Aprofitarem la iniciativa de patis oberts perquè s’hi alberguin “patis oberts de participació”.
57.  Reformularem la participació de l’alumnat els Consells Escolars Municipals de Districte i el Consell Escolar 

Municipal de Barcelona per tal de convertir-los en un nou espai de participació i apoderament de l’alumnat en el 
qual tractar les problemàtiques educatives del territori.

58.  Redefinirem els objectius de l’Audiència Pública Escolar per tal de transformar-la en una eina de participació real.

Associacionisme

 59.  Incentivarem la creació de taules i plataformes d’infància i joventut als diferents barris i districtes de la ciutat, sent 
conscients que cal un teixit associatiu fort per tal que funcioni.

60.  Reconeixerem des de l’Ajuntament les taules i plataformes d’associacions juvenils com a interlocutors en els 
barris o districtes pertinents.

61.  Promourem l’associacionisme juvenil com a forma de participació activa en la societat.
62.  Habilitarem dins del web de l’Ajuntament espais per la promoció de les associacions i entitats juvenils del 

districte.
63.  Facilitarem la difusió als mitjans locals de la tasca de les associacions juvenils.
64.  Potenciar emels convenis de finançament plurianuals per facilitar el desenvolupament de projectes a més llarg 

termini.
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65.  Reforçarem els programes de formació per la gestió i dinamització d’associacions, que actualment ja s’ofereixen a 
Torre Jussana.

66.  Donarem a conèixer el CRAJ com a centre de recursos per les entitats juvenils i reforçarem els serveis de suport 
a les iniciatives de les entitats.

67.  Agilitzarem el procés de demanda de permisos municipals per poder muntar activitats en l’espai públic de la 
ciutat i unificar els criteris a tots els districtes.

68.  Unificarem els criteris de tots els districtes a l’hora de tramitar i concedir els permisos per realitzar activitats a 
l’espai públic.

69.  En el marc del Pla Locals, ampliarem la quantitat de locals disponibles per a entitats i garantirem que compleixen 
els requisits indispensables per desenvolupar la seva activitat.

70.  Preveurem en els nous projectes de grans equipaments i promocions d’habitatge públic la creació de locals per a 
entitats de l’entorn.

Una Barcelona amb espais pel jovent: sales d’estudi nocturnes i equipaments juvenils

Una de les grans apostes de les JERC quan es va ocupar la regidoria de Joventut del 2003 al 2007 va ser la creació de la 
xarxa de sales d’estudi nocturnes. L’experiència ha estat un èxit, però a mesura que ha anat augmentant l’ús s’ha demostrat 
que cal redoblar l’aposta per ampliar les sales habilitades al llarg de l’any per garantir una major proximitat a tota la ciutat. 
Pel que fa als equipaments juvenils, després de molts anys de lluita constant s’ha aconseguit que el tema sigui present a 
l’agenda de tots els districtes de la ciutat. Quan les JERC vam ocupar la regidoria de Joventut ja vam impulsar aquests espais 
amb l’inici de les obres de l’Espai Jove La Fontana, i el Pla d’Equipaments Juvenils aprovat el 2008 reforçava aquesta aposta; 
malgrat tot, s’ha avançat molt poc en aquest sentit. Des de les JERC apostem per convertir els equipaments juvenils en una 
de les prioritats de les polítiques de joventut, oposant-nos a una eventual rebaixa dels mínims requisits que han de complir 
aquests equipaments o a la creació d’equipaments intergeneracionals, ja que s’ha demostrat que no són una fórmula d’èxit.

71.  Elaborarem un nou pla d’equipaments juvenils que substitueixi el pla aprovat el 2008. Ha de ser un pla realista 
però que mantingui l’horitzó fixat pel pla actual, tant en la definició dels equipaments com en la distribució per 
tot el territori de la ciutat. Incorporar els espais 12@16 a la planificació.

72.  Els equipaments juvenils han d’esdevenir un equipament de participació política pel jovent. Establirem instàncies 
de participació i contacte amb l’administració local als equipaments juvenils.

73.  Habilitarem, dins dels mateixos equipaments juvenils, espais fixos on les associacions del districte puguin 
exposar la feina feta i a la vegada serveixin perquè el jovent que fa ús de l’equipament s’assabenti dels principals 
temes polítics dels barri, districte i ciutat.

74.  Apostarem per la gestió dels equipaments juvenils per part del teixit associatiu. En cas que no sigui possible, des 
de l’Ajuntament facilitarem els recursos necessaris per tal que la gestió tècnica de l’equipament no suposi una 
càrrega que impedeixi a les entitats desenvolupar els seus projectes i activitats.

75.  Garantirem que cada districte de la ciutat tingui dues sales d’estudi nocturnes fixes obertes de dilluns a 
divendres. En època d’exàmens, obrirem almenys una sala d’estudi més a cada districte. Planificarem la xarxa de 
sales d’estudi nocturn basant-se en criteris de proximitat i d’accessibilitat amb el transport nocturn.

76.  Estudiarem l’ampliació d’horaris de les sales nocturnes més enllà de la una de la matinada.

Una Barcelona feminista. La ciutat, amb mirada de dona

Vivim en un moment en què el feminisme torna a estar en un dels seus punts àlgids, i les polítiques per aconseguir la 
igualtat han d’estar a l’alçada de les circumstàncies. Històricament l’Ajuntament de Barcelona sempre s’ha mostrat pioner 
en la implantació de moltes polítiques d’igualtat i la lluita contra la violència masclista; actualment però, les polítiques que 
vetllen per la igualtat han estat relegades a un segon pla, com un àmbit concret que ofereix una transversalitat mínima. Les 
JERC reivindiquem la importància d’aquestes polítiques i defensem un model transversal de polítiques d’igualtat, vital per 
poder afrontar la desigualtat que aflora en tots els àmbits de la nostra societat. Barcelona, que ja ha estat un referent, ha de 
tornar a ser la ciutat pionera en la lluita per la igualtat de tota la seva ciutadania.

Pel que fa a la violència masclista, des de les JERC entenem que és una problemàtica social que té bona part de les seves 
arrels en la joventut; és entre les persones joves que es comencen a desenvolupar les primeres actituds masclistes i 
violència envers les dones. Aquests darrers anys hi ha hagut un repunt de la violència masclista en les edats inicials de la 
joventut; aquesta situació alarmant requereix de la posada en marxa de nous programes per combatre-ho i de l’augment de 
pressupost per millorar de les prestacions dels serveis que actualment l’Ajuntament de Barcelona ja ofereix.

77.  Adaptarem els PIADs a les necessitats de les més joves, ja que actualment només s’atenen les dones majors de 
18 anys.

78.  Desenvoluparem més programes municipals per la prevenció de la violència masclista entre el jovent.
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79.  Promourem campanyes des de l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb entitats, associacions i altres 
institucions per la prevenció i l’eradicació de la violència masclista centrada en els instituts.

80.  Utilitzarem BTV i la resta de mitjans de l’Ajuntament com a eina per conscienciar sobre la violència masclista.
81.  Treballarem per tal que les entitats feministes juvenils tinguin tots els recursos necessaris per desenvolupar les 

seves tasques.
82.  Formarem els diferents col·lectius de la comunitat educativa en aspectes relacionats amb la violència masclista.
83.  Garantirem formació sobre micromasclismes i en relacions afectivo-sexuals a tot l’alumnat.

Una Barcelona capdavantera en la lluita contra la LGTBfòbia

La ciutat de Barcelona és reconeguda arreu del món com un dels llocs més tolerants amb la realitat LGTBI+; tanmateix, 
la igualtat efectiva encara no existeix i es produeixen diferents casos d’homofòbia i transfòbia en la vida quotidiana, fruit 
del sistema heteropatriarcal en què ens trobem. Aquesta problemàtica incideix especialment en el jovent, la franja més 
vulnerable. A les escoles no es viu en el màxim ambient de tolerància i això dificulta la integració de molts i moltes joves que 
no se senten part de la majoria pel sol fet de no ser heterosexuals o per adoptar un rol diferent al que els estereotips diuen 
que ha d’acompanyar un sexe determinat; és per aquest motiu que cal impulsar un projecte educatiu a tots els àmbits de 
la nostra ciutat, no només a les escoles i instituts, que visualitzés totes les minories. I tot aquest projecte l’han de dirigir les 
entitats que treballen aquest àmbit amb el suport directe de l’Ajuntament.

84.  Establirem un projecte educatiu a instituts i centres educatius per tal d’incloure la perspectiva de gènere.
85.  Establirem mesures de control als instituts i centres educatius per evitar la discriminació sota l’empara de la llei 

contra la LGTBfòbia.
86.  Inclourem referències a l’homosexualitat i la transsexualitat en els programes de salut sexual dels instituts.
87.  Intensificarem els programes de formació sobre malalties de transmissió sexual en la població jove.
88.  Establirem un programa de mediació entre famílies i joves LGTBI+ en conflicte.
89.  Garantirem la formació del professorat de la ciutat en la realitat de la joventut LGTBI+.

Per tant, les polítiques públiques de cara a promoure la plena ciutadania de les persones d’origen immigrant s’han de seguir 
promovent des de les instàncies municipals, sense demagògia, populisme ni electoralismes, per tal de garantir les actuacions 
més eficients i eficaces i així assegurar el màxim benestar de la població, tingui l’origen que tingui.

Nova ciutadania

Des de les JERC defensem una ciutat inclusiva, on hi càpiga tothom independentment de l’origen, el gènere o l’orientació 
sexual. Hem de ser tolerants amb tot excepte amb la intolerància; és per això que apostem per un model de societat 
basada en els drets i deures de la ciutadania, en què la interculturalitat i els valors compartits siguin peces fonamentals en 
la construcció d’una societat millor que sàpiga apreciar i incorporar els canvis resultants de la interacció entre persones de 
diferents cultures i procedències.

Per això creiem que és imprescindible la lluita contra l’augment del feixisme i el racisme que està vivint el continent europeu 
en els darrers anys i que també ha tingut presència a casa nostra. Espais com el Casal Tramuntana, que ha fomentat l’odi 
racial i ideologies feixistes al barri del Clot, no poden tenir mai més cabuda a Barcelona. També rebutgem la vergonyosa 
existència del CIE de la Zona Franca, que suposa un veritable obstacle a la garantia dels Drets Humans a la nostra ciutat.

90.  Inserirem la perspectiva intercultural a les polítiques de joventut. Aquestes han d’estar adreçades al conjunt de la 
població jove, tot i que també és important que tot el conjunt de la població se senti identificada amb les ofertes, 
els serveis, els programes, etc.

91.  Fomentarem un teixit associatiu juvenil que sigui un espai de convivència i participació on hi puguin tenir cabuda 
les persones migrades, per tal de facilitar i millorar la cohesió social.

92.  Afavorirem la relació entre entitats de l’àmbit de la immigració i la interculutralitat amb entitats d’educació en el 
lleure per tal de facilitar la col·laboració mútua i la creació de projectes comuns.

93.  Potenciarem el teixit associatiu juvenil com a eina per trencar els estereotips racistes.
94.  Impulsarem accions i campanyes per tal de trencar els estereotips racistes, rumors i falses afirmacions, aportant 

informació clara i transparent.

Una Barcelona que aposti per la cultura

Des de fa un parell de dècades, a causa del boom turístic, Barcelona ha pervertit part de la seva essènica. Barcelona és 
–o havia estat– una ciutat cosmopolita, però alhora amb una identitat potent i singular que la diferenciaven de la resta de 
ciutats capital dels seus voltants; és una ciutat moderna, característica per un model urbà i arquitectònic propi en concòrdia 
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amb una forma de fer i ser oberta al món i distingida, però que alhora segueix tenint molt present la història i les tradicions 
que li són pròpies. Actualment tot aquest ADN de la ciutat s’està diluint, s’està perdent; Barcelona a tots nivells s’està 
convertint en una ciutat capital més del món. S’estan substituint els seus trets d’identitat per símbols eteris que podrien ser a 
qualsevol lloc del globus; s’està permetent que formes culturals pròpies d’altres punts aterrin amb força aquí fent ombra a les 
nostres pròpies formes d’expressió; s’està deixant que altres defineixin el nostre model i la nostra identitat, traient aquesta 
responsabilitat als propis barcelonins/es.

Des de les JERC creiem que cal que la ciutadania torni a prendre el control de la seva pròpia construcció cultural. Cal canviar 
les polítiques culturals que propicien el consum i no el gaudi de la cultura com a font d’enriquiment personal i col·lectiu; 
un consum que sovint s’ofereix en forma de grans esdeveniments o espais que no ens són propis i en els que sovint la 
ciutadania no hi és comptada. Cal poder mostrar al món la cultura que ens és pròpia, d’una forma universal i transversal, de 
la mateixa manera que cal que ens la puguem donar a conèixer a nosaltres mateixes per créixer com a societat i recuperar 
els valors, normes i béns materials que ens són propis.

95.  Estendrem a tota la ciutat l’existència d’una biblioteca de districte oberta de dilluns a diumenge i adaptar els 
horaris i calendari de les biblioteques de barri a les necessitats i usos dels ciutadans: ampliarem l’obertura a 
dissabtes tarda, i com a mínim una per districte els diumenges, i en època d’exàmens universitaris.

96.  Arribarem a acords amb les empreses distribuïdores, com les de cinema i teatre, per reduir preus als joves), a 
canvi de reduccions de taxes públiques.

97.  Dotarem la ciutat d’espais per a la creació d’urban art. Fer un nou pla de Mitgeres Urbanes enfocat a permetre 
l’ús d’aquest espai per al desenvolupament artístic.

98.  Crearem uns criteris estandarditzats i públics per a la concessió de permisos de creació artística al carrer.
99.  Desenvoluparem accions que afavoreixin l’aprenentatge i el coneixement de la llengua catalana entre la gent 

jove de la ciutat.
100.  Crearem una borsa de treball pròpia de l’administració dels serveis dels equipaments públics que eviti 

l’externalització i la precarització laboral.
101.  Crearem una “T-10” (o altres formats) per fidelitzar el públic però reduint el cost i facilitarem l’accés del jovent a 

la cultura.
102.  Mostrarem l’oposició al projecte de Museu Militar plantejat des de les institucions militars espanyoles.

Una Barcelona amb oci saludable i assequible pel jovent

Des de les JERC entenem l’espai públic, i sobretot les places, com un espai obert per a la ciutadania, una Àgora on la 
ciutadania es relaciona, interacciona i gaudeix de la seva ciutat. som conscients de la complexitat de la nostra ciutat: moltes 
vegades la convivència entre els diferents tipus d’oci i el veïnat és difícil, sobretot pel soroll. Ara bé, solucionar els problemes 
a base de sancions, independentment de l’import, no és ni de lluny la solució als problemes.

Pel que fa a les festes majors, des de les JERC creiem que s’han de potenciar i que cal facilitar la participació de les 
entitats juvenils en la planificació de les activitats. Actualment la festa de la Mercè és un conjunt d’actes muntats i pagats 
directament per l’Ajuntament amb la col·laboració dels patrocinadors i sense la participació activa de les associacions; és per 
això que defensem la creació d’unes barraques joves.

103.  Encabirem, sempre que sigui possible, l’oci infantil i juvenil a les places.
104.  Impulsarem espais juvenils en les festes majors de la ciutat i dels barris.
105.  Estudiarem la possibilitat de promoure l’obertura de poliesportius municipals a la nit (a partir de les 21h) i 

obrirem una quota específica per a joves en aquesta franja horària.
106.  Implantarem noves mesures per garantir la convivència entre el veïnat i l’oci nocturn.
107.  Promourem a través dels equipaments juvenils un nou model d’oci nocturn saludable amb activitats nocturnes.
108.  Instal·larem lavabos públics a la via pública.

Una Barcelona sostenible, en què el transport públic no sigui un luxe

El transport públic és una necessitat per la ciutadania, però aquests darrers anys, amb l’augment desmesurat de les tarifes, 
s’ha convertit gairebé en un luxe. Les JERC ens hem oposat reiteradament a l’augment de les tarifes; per altra banda, i 
malgrat la reducció de preu de la T-Jove que es va produir el 2013, el fet d’haver de pagar un trimestre de cop es converteix 
en una barrera per poder pagar la targeta. La mobilitat és un dret, i per garantir-ho proposem:

109.  Crearem la T-16, a partir de l’ampliació de la T-12 fins als 16 anys, per garantir que el preu no suposa un 
impediment per accedir durant l’etapa de l’educació obligatòria als centres educatius.
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110.  Replantejarem la T-Jove, fraccionant-ne el pagament perquè sigui mensual i abaratint els preus del transport 
públic pel jovent.

111.  Oferirem bonificacions del preu del transport públic als estudiants que han de fer desplaçaments fora de la 
zona 1 per anar a la universitat, com els de la UAB.

112.  Millorarem el servei del Bicing, ampliant l’horari del serve i instal·lant més estacions a les zones més mal 
servides.

113.  Establirem una nova tarifa de bicing reduïda pel jovent.

1.1.8.  Persones grans
Cuidem la salut i l’autonomia de les persones grans

DIAGNOSI

Les dades demogràfiques de la ciutat de Barcelona posen de manifest l’envelliment progressiu de la població els darrers 20 
anys.

La salut, que en la gent de més de 65 anys està estretament relacionat amb el de pèrdua d’autonomia i a la incapacitat, 
presenta característiques diferents a la població jove ja que, amb l’edat, s’incrementa el percentatge de persones amb 
dependències, comorbiditats, desnutrició, deteriorament cognitiu, necessitats socials, demanda de serveis sanitaris o 
sociosanitaris i socials.

Els principals determinants de vulnerabilitat en el col·lectiu de gent gran són els trastorns crònics de salut i la dependència 
econòmica i social. La solitud de la gent gran es converteix, així, en un dels principals determinants de la salut d’aquest 
col·lectiu, essent especialment rellevant en el segment creixent de població envellida que viu sola en el seu domicili.

A Barcelona hi ha iniciatives que volen pal·liar aquesta situació mitjançant un canvi qualitatiu en l’assistència a la gent gran 
en risc d’exclusió social: el projecte RADARS, d’implantació limitada, i que identifica gent gran en risc d’exclusió social i 
intenta que puguin continuar vivint a la seva llar amb la complicitat del seu entorn.

Ara bé, l’envelliment no és sinònim necessàriament de vulnerabilitat, ja que el col·lectiu de gent gran és un grup heterogeni 
amb característiques i necessitats molt variades, incloses les derivades de l’envelliment actiu.

El repte d’envellir activament requereix, en bona part, de la promoció de bons hàbits sanitaris, alimentaris i de conducta 
que tot sovint xoquen amb apriorismes, prejudicis o resistències d’origen sociocultural entre el col·lectiu de la gent gran. A 
Barcelona, aquesta intervenció sovint no pot ser assumida per les famílies de la població envellida. L’augment de persones 
grans que viuen soles és necessàriament el reflex d’un procés de desinstitucionalització i consegüent disgregació dels nuclis 
familiars.

Aquest procés, d’origen multifactorial, s’ha vist agreujat en els darrers anys per un context laboral en precarització creixent, la 
caiguda dels ingressos familiars i l’empitjorament de la conciliació entre els temps dedicats a la família i al treball. Tot plegat, 
dificulta en gran mesura la coresponsabilització dels integrants més joves de les famílies en l’envelliment saludable dels 
seus predecessors i, de retruc, minva la capacitat d’empoderament personal de la població envellida afectada per aquestes 
situacions.

A l’hora d’analitzar la situació de l’atenció sanitària a la gent gran amb problemes de cronicitat, cal fer una menció especial al 
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC), que aborda de manera integral l’envelliment, les malalties cròniques 
i la comorbilitat associada dels malalts que les pateixen.

En conclusió, no s’ha produït el necessari canvi de paradigma i l’usuari, amb les seves inevitables limitacions, continua sent 
qui ha de buscar i desplaçar-se als recursos assistencials socials i sanitaris que, tot i que puguin ser molt eficaços, sovint no 
són els més adequats a la seva situació. Paral·lelament, el domicilis de la gent gran amb problemes de cronicitat continuen 
segregats dels processos de valoració i assistència. Tot plegat fa difícil impulsar programes de promoció de la salut i de 
l’envelliment saludable i s’aprofundeix en la medicalització creixent d’aquesta etapa de la vida.

HORITZÓ

És el moment de plantejar un canvi qualitatiu en el model d’atenció a la gent gran. Tenint en compte les projeccions 
demogràfiques que indiquen que un de cada quatre residents a Barcelona tindrà més de 65 anys l’any 2040, és urgent 
replantejar els principis sobre els quals s’assenta l’assistència a aquest col·lectiu.
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Aquest canvi qualitatiu s’ha de sustentar en dos pilars fonamentals: Primer, la intervenció pública no s’ha d’inscriure només 
en la cobertura de les necessitats bàsiques, sinó també en la promoció de les capacitats de les persones grans i llurs familiars 
o cuidadors i ha de partir des d’una triple vessant bio-psico-social; en aquest sentit, l’autoestima i l’empoderament de la 
persona en la seva forma d’envellir han de ser uns objectius indiscutibles. A més, cal situar el domicili de la persona al centre 
de les xarxes de suport social: l’única manera de combatre la invisibilitat de les persones vulnerables és assistir de manera 
sistemàtica, ordenada i professionalitzada a llurs domicilis i adaptar els serveis a la realitat pròpia del domicili i no a l’inrevés.

S’han de mantenir les sinèrgies entre l’administració pública i el teixit associatiu, per assegurar l’èxit en aquest nou abordatge 
que, alhora, és garantia de lideratge compartit. L’Ajuntament de Barcelona s’ha de comprometre fermament en la construcció 
d’una ciutat inclusiva i que abandoni el punt de vista exclusivament assistencialista per promoure polítiques de capacitació 
de la gent gran i de prevenció de la fragilitat i la vulnerabilitat.

D’altra banda, el model d’abordatge de la cronicitat, ha d’assegurar l’actuació conjunta entre els diversos nivells i 
professionals, amb dispositius capaços de donar resposta ràpida i amb la intensitat que es requereix a cada moment.

Aquests principis s’haurien de concretar en les següents línies:

  Promoure estils de vida saludables en la població.
  Promoure el concepte d’envelliment actiu.
  Sensibilitzar la societat i les escoles, sobre el valor que representen les persones grans i del paper determinant 

de l’entorn en la forma amb què envelleixen.
  Fomentar l’autonomia de les persones en el procés de tenir cura de la seva salut.
  Reconèixer el paper de les persones cuidadores i de la família, acollint-los com a tals i donant-los suport per 

evitar la seva claudicació.
  Aprofundir en les sinèrgies amb el teixit associatiu i veïnal dels barris, compartint el lideratge en l’atenció a la 

gent gran.
  Impulsar dispositius assistencials de resposta ràpida, alternatius a l’hospitalització convencional, que comportin 

menys intensitat sanitària.
  Reforçar la xarxa hospitalària d’ús públic per a patologies cròniques reaguditzades.
  Coordinar els diferents nivells assistencials davant les problemàtiques més rellevants de la gent gran.

PROPOSTES

1.  Crearem equips multidisciplinaris per monitoritzar i assistir en el procés d’envelliment i coordinar els diferents 
nivells assistencials. Aquests equips tindran com a referència els dispositius d’Atenció Primària i estaran integrats 
fonamentalment per treballadors i educadors socials, amb recolzament de personal sanitari (eminentment 
infermeria i metge de capçalera).

2.  Elaborarem un registre de gent gran amb requeriments especials, per tal de monitoritzar la situació vital i en el 
domicili de les persones incloses, considerades vulnerables.

3.  Subvencionarem les reformes per millorar les deficiències dels habitatges o barreres d’altres tipus que puguin 
comprometre l’autonomia funcional de les persones grans que hi viuen.

4.  Promourem els bons hàbits de vida i l’envelliment saludable de manera personalitzada.
5.  Coordinarem els diferents actors socials i sanitaris implicats en l’atenció a pacients crònics.
6.  Incidirem en la detecció i atenció precoç i poc evolucionada de malalties cròniques.
7. Promourem el concepte d’envelliment actiu entre el col·lectiu de gent gran
8.  Endegarem campanyes de sensibilització, tan a nivell social com a les escoles, del valor que representen les 

persones grans per a una societat i del paper determinant que té el seu entorn en la forma amb què envelleixen.
9.  Aprofundirem en les sinèrgies amb el teixit associatiu i veïnal dels barris, compartint el lideratge en l’atenció a la 

gent gran
10.  Implementarem circuits de resposta coordinada entre diferents nivells assistencials davant les problemàtiques 

més rellevants de la gent gran, tant des d’un punt de vista de la salut com d’altres necessitats pròpies d’aquest 
col·lectiu o de llurs cuidadors.

11.  Programa “Cap avi sol”. Crearem equips municipals multidisciplinaris amb la missió exclusiva de monitoritzar i 
assistir en el procés d’envelliment, a més de ser l’òrgan de coordinació entre els diferents nivells assistencials que 
tenen cura d’aquest col·lectiu.

12. Donarem una resposta sanitària ajustada a la realitat mèdica i funcional del pacient gran pluripatològic.
13. Extendrem el projecte RADARS a tots el barris de la ciutat de Barcelona.
14. Extendrem i aprofundirem en els projectes de promoció de la salut destinats a gent gran.
15. Desenvoluparem el projecte VINCLES.
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16.  Implantarem la “Tarjeta Cuida’m” a tot el territori. L’objectiu és identificar la persona portadora com a mereixedora 
d’una atenció especial (menys esperes, permetre l’entrada d’un acompanyant a les zones restringides dels 
hospitals....).

1.1.9.  LGTBI
Una Barcelona lliure d’LTGBfòbia

DIAGNOSI

Barcelona ha estat sempre una ciutat compromesa amb els drets del col·lectiu LGTBI. Va ser a la nostra ciutat on a principis 
dels anys 70 es va fundar el moviment gai de l’Estat i on el 1977 es va celebrar la primera manifestació LGTBI per protestar 
contra la Llei de Perillositat Social. A banda dels avenços legislatius que s’ha produït durant els darrers 10 anys, l’Ajuntament 
també ha tingut un paper actiu en la defensa del col·lectiu a partir del disseny i l’aplicació de polítiques específiques. Així, el 
1995 es va crear la Regidoria de Drets Civils i el 1998 es va posar en funcionament l’Oficina per la No Discriminació (OND). 
El 2004 es va crear el Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals i s’institucionalitzà la celebració 
del 28 de Juny al consistori. El 2015 es va fer un pas més amb l’aprovació del Pla Municipal per al Col·lectiu LGTB 2010-2015 
per tal de garantir el desplegament de polítiques integrals en aquest àmbit. Amb la recent aprovació de la Llei contra la 
Homofòbia, la ciutat disposa d’una nova eina per combatre l’estigmatització i la discriminació que encara perviu en molts 
àmbits de la nostra societat. Per això cal una aposta clara de l’Ajuntament per garantir el desplegament de la llei a la ciutat.

HORITZÓ

Durant la darrera dècada, s’han assolit fites importants pel que fa a la lluita per la igualtat de drets de les persones LGTBI, 
així com una major visibilitat del col·lectiu. Uns èxits que, en bona part, es deuen a la lluita que moltes persones, entitats 
i col·lectius han dut a terme durant molts anys. Però aquests avenços no ens poden instal·lar en l’autocomplaença i hem 
de ser conscients que encara ens queda una feina ingent per avançar cap a la Barcelona que volem, una ciutat lliure 
d’homofòbia, una capital capdavantera en el respecte a la diversitat i garant dels drets de les persones LGTBI. Per això cal un 
Ajuntament compromés amb la igualtat, que desenvolupi polítiques transversals que incideixin en els diferents àmbits de la 
ciutat i construeixin un model de ciutat inclusiu i respectuós amb la diversitat. I, sobretot, necessitem un estat que ens doti 
de les eines polítiques, jurídiques i legals per esdevenir una capital de referència pel que fa als drets del col·lectiu LGTBI.

PROPOSTES

1.  Posarem en marxa l’Agència pels Drets Civils i la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona tot garantint la 
gestió directa del propi ajuntament en l’Agència.

2.  Elaborarem un nou Pla Municipal per al col·lectiu LGTBI 2016-2020 a partir de la participació del col·lectiu i les 
diferents entitats que el conformen.

3.  Finalitzarem el Centre Unificat de Recursos i Serveis per al col·lectiu LGTBI i posarem en marxa tots els seus 
serveis associats.

4.  Desplegarem la Llei contra la LGTBfòbia a la ciutat.
5.  Dotarem el Consell Municipal de GLHDTI de més pes en les polítiques municipals LGTBI.
6.  Crearem una Xarxa de Ciutats que promoguin polítiques adreçades al col·lectiu LGTBI.
7.  Donarem suport institucional, econòmic i logístic al teixit associatiu LGTBI de la ciutat i farem difusió de les seves 

activitats
8.  Reforçarem la formació adreçada al personal municipal relativa als drets de les persones LGTBI i la prevenció de 

la discriminació.
9.  Inclourem al nomenclàtor de la ciutat referències d’esdeveniments i de persones LGTBI.
10.  Inclourem espais destinats al Col·lectiu LGTBI als mitjans de comunicació municipals (BTV, web, 

publicacions,etc..)
11.  Reforçarem els programes de formació als professionals de les residències de gent gran.
12.  Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de les situacions de bullying lgtbfòbic per les escoles.
13.  Oferirem formació específica als professionals de l’educació en aquest àmbit.
14.  Desenvoluparem actuacions amb l’Institut Barcelona Esports (IBE) per tal de prevenir actituds i actuacions 

homòfobes als camps d’esports.
15.  Facilitarem el canvi de nom de les persones transsexuals en aquells documents que emeti l’Ajuntament, encara 

que no s’hagi dut a terme el canvi de nom legal.
16.  Reforçarem i consolidarem els programes d’inserció social i laboral adreçat a persones del col·lectiu transsexual.
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17.  Recuperarem el programa Barcelona Ciutat Refugi, apostant per la llibertat d’expressió mitjançant l’acollida d’una 
persona represaliada d’un país mediterrani. Obrirem una nova línia del programa destinat persones LGTBI.

18.  Suspendrem els agermanaments de Barcelona amb d’altres ciutats en els casos que es produeixin vulneracions 
dels drets civils per part de les autoritats, principalment en els casos de les persones LGTBI.

19.  Realitzarem campanyes que fomentin la realització de la prova del VIH així com la promoció de la vacunació de 
l’hepatits A i B en col·laboració amb entitats d’aquest àmbit.

1.1.10.  Nova ciutadania
Barcelona, capital de la multiculturalitat

DIAGNOSI

Després de més d’una dècada d’increment sostingut dels fluxos migratoris cap a Barcelona, la crisi financera de 2007 en 
redueix la intensitat i ens situa davant d’una nova realitat que requereix un nou enfocament de les polítiques de gestió de la 
immigració, que ha de donar més pes a la construcció de ciutadania, l’àmbit social i les percepcions.

Amb un 24 % de persones d’origen estranger, a Barcelona una de cada quatre persones té un familiar de primer grau no 
nascut a l’Estat espanyol. Així, la gestió de la diversitat a nivell local condicionarà la cohesió social de la propera generació. És 
per aquest motiu que tenim la responsabilitat de fomentar un discurs públic que promogui l’acceptació de les diferències i 
dels canvis socials.

El marc de referència per a les polítiques de gestió de la immigració, a Catalunya, és la Llei 10/2010 d’acollida de les persones 
immigrades i el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 de la Generalitat, que ja contempla la nova realitat dels 
fluxos migratoris.

La construcció de la ciutadania és un eix estratègic de la ciutat, sense cap tipus de discriminació, per procedència, orientació 
sexual, creences, conviccions, formació, situació econòmica, edat o sexe.

L’experiència d’altres països d’Europa ens ha de ser útil per no repetir els errors que han provocat l’augment del racisme 
i la xenofòbia malgrat els esforços i programes engegats pels diversos governs municipals: mentre la normalització i la 
visibilització de la diversitat en tots els àmbits de l’espai públic no sigui efectiva, i el respecte a la pròpia cultura sigui 
qüestionada en l’esfera privada, Barcelona resta exposada als discursos xenòfobs i feixistes i al contagi de partits europeus 
d’ultradreta.

Barcelona ha fet passos importants en matèria d’acollida i d’interculturalitat, però no són suficients. Des del municipalisme, ha 
arribat l’hora que la gestió de la immigració es deixi d’enfocar des de la perspectiva dels moviments migratoris centrant-se 
en l’acollida, per passar a polítiques adreçades al conjunt de la ciutadania.

HORITZÓ

Promoure el concepte de cultura pública comuna entesa com l’espai compartit de comunicació, de convivència, de 
reconeixement i de participació de la nostra societat diversa diferenciada, per tal que el projecte de nació continuï sent el 
referent amb el qual es compromet tota la població que viu i treballa a Barcelona.

Fomentar la inclusió de la diversitat en totes les polítiques municipals, fomentant els valors i les normes comunes a tota la 
ciutadania amb l’objectiu que el desconeixement, la invisibilització de les pràctiques culturals i religioses no siguin motiu 
d’incomprensió i de prejudicis cap una diversitat que ja forma part de la nostra societat.

Establir una política comunicativa en relació a la percepció del fet migratori com a element estratègic de la gestió de la 
immigració amb l’objectiu d’actuar proactivament, no només a través dels missatges institucionals, sinó també vetllant per 
l’ús que se’n fa des dels mitjans de comunicació.

Fer de Barcelona la capital mundial del multilingüisme, fent una aposta estratègica pel capital que representen les llengües 
pròpies dels veïns i veïnes de la ciutat.

Crear la Tinència d’Alcaldia de Ciutadania i Igualtat, que inclogui les àrees de Drets Civils, Immigració, Acció Comunitària i 
Afers Religiosos.

Incloure l’emigració en la gestió municipal.
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PROPOSTES

1.  Crearem òrgans estables de col·laboració interinstitucional amb la resta d’administracions públiques. La 
fragmentació competencial en matèria d’immigració no ha de servir d’excusa perquè els municipis de la corona 
metropolitana no desenvolupin una política coordinada en temes cabdals com l’empadronament, l’atenció 
sanitària, l’educació i l’acció comunitària.

2.  Declararem Barcelona ciutat lliure de CIE i promourem el tancament del CIE de la Zona Franca.
3.  Modificarem l’actual l’Ordenança del Civisme perquè no representi una doble penalització per a les persones 

d’origen estranger respecte de la resta de ciutadans.
4.  Facilitarem els mecanismes d’actualització del padró i establirem un circuit de seguiment d’altes noves que 

supervisi que coincideix amb el lloc de residència.
5.  Instarem la Generalitat a regular l’empadronament per a persones sense domicili fix a tot el territori català i 

revisar i millorar els mecanismes de notificació dels serveis municipals vers aquestes persones.
6.  Utilitzarem la mediació en aquells casos que es detectin anomalies en el padró.
7.  Estendrem el SAIER a tots els districtes i potenciar-lo com a servei de proximitat per a la ciutadania en general i 

ampliar les seves funcions. Prioritàriament a Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí.
8.  Treballarem les 67 propostes concretes en el marc normatiu vigent presentades pel Consell Municipal 

d’Immigració, amb la finalitat de superar els impediments en la tramitació dels expedients d’estrangeria, 
que poden portar moltes persones a situacions d’irregularitat sobrevinguda o la impossibilitat d’accés a la 
regularització.

9.  Promourem la creació de llocs de treballs estables entre les entitats que formen part de la Xarxa d’Acollida de 
la ciutat, de la Coordinadora d’Entitats per la Llengua i de la XESAJE, canviant la política de subvencions per 
contractes-programa.

10.  Aportarem els mitjans necessaris per atendre adequadament i integral les persones demandants d’asil que 
arriben a la ciutat.

11.  Dissenyarem un circuit d’acompanyament a l’acollida d’un any de durada, en el marc de la Llei d’Acollida.
12.  Emprendrem mesures d’acollida específiques per a les dones immigrades en situació de risc d’exclusió i 

desemparament social, víctimes de maltractaments i/o de tracta.
13.  Optimitzarem la gestió dels informes d’estrangeria, amb l’elaboració d’un protocol previ a l’entrevista i el disseny 

d’itineraris personalitzats d’acompanyament amb l’objectiu de disminuir la denegació de l’informe.
14.  Anul·larem la multiplicitat de taxes dels informes d’estrangeria entre les diferents administracions que hi 

intervenen.
15.  Optimitzarem la gestió de l’informe d’habitatge per al reagrupament familiar per detectar possibles casos 

d’exclusió social i/o discriminació, gràcies a les inspeccions oculars conjuntes entre els tècnics d’habitatge i els 
serveis socials.

16.  Estendrem el programa Noves Famílies a la totalitat de nuclis reagrupants i reagrupats.
17.  Redefinirem el programa de retorn voluntari per incorporar dissenyar un pla de retorn per aquelles persones que 

ho desitgin, aprofitar el talent dels barcelonins i barcelonines a l’exterior i mantenir vincles amb la ciutat.
18.  Establirem òrgans estables de col·laboració interdepartamental entre els diversos serveis de l’Ajuntament 

per assegurar la inclusió de la diversitat com estratègia de ciutat, garantir la igualtat d’oportunitats i la no 
discriminació i vetllar per la interacció comunitària.

19.  Promourem la incorporació de catalans d’origen estranger en l’oferta pública d’ocupació i, molt especialment, en 
totes aquelles vinculats amb l’educació, l’atenció ciutadana i la seguretat.

20.  Establirem un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per teixir aliances per a la 
inclusió de la diversitat també en el sector privat.

21.  Incorporarem, al pla de formació i sensibilització del personal municipal, la immigració i la diversitat religiosa i 
cultural.

22.  Dissenyarem un Pla de multilingüisme, que inclogui mecanismes de selecció del personal municipal, la retolació i 
documentació per l’avanç a la garantia activa i passiva de les llengües.

23.  Crearem marcs d’intercanvi d’experiències i de formació per al foment de l’emprenedoria entre barcelonins 
d’origen divers.

24.  Dotarem el Consorci d’Educació, pel que fa a la Matriculació Escolar, de les eines necessàries per garantir l’equitat 
en l’accés i la qualitat en l’educació de tots els infants del municipi evitant els mecanismes de segregació afegits a 
la segregació residencial.

25.  Farem un Pla de Xoc per a l’Èxit Escolar de tot l’alumnat, per incrementar la implicació de les famílies en el 
seguiment dels resultats escolars, la vinculació de l’entorn a les escoles, el reforç educatiu i, quan s’escaigui, les 
accions de formació als familiars adults.

26.  Endegarem un pla de cohesió en els centres escolars mitjançant l’educació en el temps de lleure amb activitats 
lúdiques i esportives que incorporin jocs i esports característics dels països d’origen i que ja estan molt estesos, 
com el cas del criquet.
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27.  Incentivarem l’accés als estudis universitaris dels joves migrats i fills de migrats gràcies a la figura del referent i a 
trajectòries d’èxit.

28.  Endegarem un Pla de Xoc per eradicar l’analfabetisme de persones adultes en vuit anys, vinculant, quan sigui 
possible i necessari formació de familiars d’alumnes i escola.

29.  Farem un pla de salut comunitària a partir dels promotors de salut i agents de salut, que millorin el coneixement 
dels serveis sanitaris entre la ciutadania i la cultura de salut preventiva.

30.  Potenciarem el treball comunitari per detectar situacions de vulnerabilitat de veïns i veïnes i prevenir situacions 
de conflictivitat social derivades dels dèficits d’informació o per manca de diàleg.

31.  Impulsarem el treball comunitari de la policia de proximitat, amb una vessant preventiva i afavoridora de l’accés 
als serveis de seguretat.

32.  Fomentarem el coneixement del català com a llengua comuna.
33.  Facilitarem, a les persones que acreditin dos anys de residència continuada a la ciutat independentment de la 

seva situació administrativa, la participació a les consultes promogudes per l’Ajuntament de Barcelona.
34.  Fomentarem la incorporació de ciutadans d’origen divers a tots els òrgans de participació ciutadana.
35.  Ampliarem l’abast i les funcions del Consell Municipal d’Immigració i l’estendrem als Districtes.
36.  Donarem suport a l’associacionisme comercial, tant territorial com gremial, per tal que integri els comerciants i 

empresaris de tots els orígens.
37.  Recuperarem els Plans d’entorn i els plans comunitaris als districtes per afavorir la diversitat, la cohesió social i la 

interacció entre iguals.
38.  Definirem projectes d’acompanyament a les escales de veïns i veïnes, de revitalització i dinamització dels espais 

públics i de foment de la interacció amb comerços.
39.  Promourem el codesenvolupament mitjançant les trobades entre ONGD i entitats de l’àmbit de la immigració.
40.  Defensarem i garantirem la lliure pràctica de les creences religioses i el respecte al pluralisme religiós des del 

principi de laïcitat de l’espai públic.
41.  Fomentarem el diàleg interreligiós i el coneixement de les diverses tradicions religioses com a mesura per 

combatre prejudicis i actituds xenòfobes, vetllant de forma especial contra qualsevol manifestació islamòfoba.

1.2.  ECONOMIA, COMERÇ I TURISME
Una Barcelona d’oportunitats per a tothom
Barcelona es fractura: s’incrementen les desigualtats entre barris i famílies com a conseqüència del fort impacte de l’atur i del 
baix creixement de la renda d’amplis segments de població. Tenim una Barcelona que funciona, que genera un alt volum de 
recursos i gaudeix d’un ampli reconeixement internacional i una Barcelona que pateix fenòmens de precarització i d’exclusió.

Massa cops la recerca del benefici privat ha fet oblidar dels seus efectes sobre el treball i l’impacte sobre la realitat 
econòmica de moltes llars que veuen com aquesta dinàmica no repercuteix sobre la seva situació laboral ni la seva realitat 
econòmica.

És necessari encetar una nova etapa que centri més que mai les prioritats de la política econòmica de Barcelona en 
la ciutadania i no només utilitzi les persones per fer rutllar l’economia. Cal dur a terme una política que orienti tots els 
instruments econòmics a disposició de la ciutat amb l’objectiu de canviar el rumb a curt termini i donar perspectives de 
futur a una àmplia capa de la societat que avui es veu exclosa del procés de recuperació econòmica que sembla que s’està 
consolidant.

És necessari adaptar l’actuació de les polítiques públiques al criteri de la “feina com a necessitat vital i social” en el seu 
disseny, avaluació i presa de decisions.

Cal equitat en el repartiment dels costos de la crisi i una agenda de creixement per crear ocupació i combatre l’atur 
radicalment, ja que és la principal font de la desigualtat.

La nostra proposta parteix d’un doble compromís:

– Fer de Barcelona, la ciutat de la feina i les expectatives de futur
– Fer política de promoció econòmica expansiva, participativa i redistributiva

Apostem per l’Ajuntament Emprenedor amb estratègies clares:

1.  Una política reindustrialitzadora que reforci sectors que funcionen i faci sorgir noves iniciatives empresarials per 
assolir nous llocs de treball per reduir l’atur de Barcelona als nivells del 2007.
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2. Incrementar les rendes generades per la ciutat als mercats internacionals.
3. Una política inversora que actuï sobre el territori corregint els grans desequilibris socials de la ciutat

ERC aposta per un Ajuntament renovador, que redefineixi el paper dels principals instruments amb els que compta el 
govern de la ciutat, amb:

–  Una nova política pressupostària redistributiva, capaç de generar recursos públics i que tingui com a beneficiària 
tota la ciutadania.

–  Una Agència de Desenvolupament, similar a l’existent a Nova York des de 2012, on s’integrarà l’actual Barcelona 
Activa i que incorporarà la totalitat de serveis i recursos de l’Ajuntament de Barcelona en relació a foment de 
l’ocupació.

1.2.1. La feina: una necessitat, un dret
DIAGNOSI

Del 2008 al 2014, Barcelona ha perdut més de 100.000 llocs de treball i la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) més de 
360.000. La pèrdua d’ocupació ha estat molt més intensa en els sectors industrials, fet que ha provocat l’augment del pes 
dels serveis en l’estructura productiva (85 % a BCN i 76 % a RMB).

El perfil dels actuals aturats respon a l’equació: com més edat més atur, creixen més els aturats de llarga durada, de més de 
45 anys, i amb un nivell de formació obligatòria.

El mercat de treball ha fallat en no saber crear oportunitats de treball pels aturats de llarga durada i, especialment, pels 
majors de 45 anys. I també en l’insuficient parc d’empreses capaces de generar llocs de treball per absorbir l’oferta existent 
segons qualificació.

Els darrers quatre anys s’ha produït una constant precarització del mercat laboral. Barcelona no n’és una excepció, i des de 
l’actual govern no s’han pres mesures per evitar-ho. Un exemple d’això és el fenomen de l’auto-ocupació, on persones en 
situació d’atur decideixen emprendre un petit negoci que esdevé auto-ocupació i precarització.

D’acord amb una visió republicana i social, l’administració ha de garantir uns serveis d’ocupació públics i de qualitat, amb 
polítiques actives d’ocupació que facilitin la formació contínua de les persones, la seva capacitació i un increment de la seva 
competència en el mercat laboral. Cal oferir les oportunitats per tal que tothom pugui tenir accés a un treball digne.

Alhora, cal impulsar els sectors econòmics i les empreses, motors de generació d’ocupació i reforçar les PIMES a la ciutat, els 
autònoms i acompanyar també les grans empreses.

Per tal d’atraure activitat econòmica d’alt valor afegit es fa necessària una política sistemàtica de generació i atracció de 
talent.

L’efectivitat de les futures polítiques d’ocupació a la ciutat han de tenir en compte que:

–  Barcelona té un teixit d’empreses de mida molt petita, i sovint s’ha descuidat el motor real de l’economia 
productiva de Barcelona. Actualment encara no es disposa d’un sistema adequat (CRM o similars) de relació amb 
les empreses de la ciutat.

–  La qualitat de la interlocució de l’Ajuntament de Barcelona amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és 
manifestament millorable. Barcelona hi ha de poder negociar de manera específica i evitar que la distribució 
territorial en els atorgaments de determinades convocatòries no hi jugui en contra.

–  Cal una millora en l’optimització dels recursos públics que es destinen a polítiques ocupacionals i de promoció 
econòmica, especialment als programes propis de l’Ajuntament.

Aquest marc pot estar condicionat per diversos tipus de polítiques que poden incidir sobre la generació de nova ocupació:

  Contractació pública directa. L’Ajuntament de Barcelona –incloent el conjunt d’organismes públics i 
municipals– s’ha mantingut molt estable en nombre d’empleats, fet que reflecteix el poc marge que té aquesta 
via. No obstant, fruit de l’anàlisi de necessitats ciutadanes no cobertes, es poden contemplar convenis o 
contractes-programa amb entitats educatives i/o socials que, en qualsevol dels casos, tindrien un impacte menor.
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  Incentius públics a la generació d’ocupació. Ampliar l’abast –duplicant com a mínim els recursos disponibles 
el 2015– dels programes existents per incentivar l’ocupació, amb especial incidència als col·lectius amb major 
dificultat i els treballadors dels barris amb taxes d’atur de llarga durada més altes.

  L’aposta per l’economia social, per la seva capacitat provada de generar i mantenir ocupació de major qualitat, 
ha de ser un dels canals preferents a través dels quals es vehiculin aquests incentius.

  Incentivar la demanda exterior. Un dels motors de l’encara feble recuperació econòmica a Catalunya i a 
Barcelona ha estat la demanda exterior, principalment a través de les exportacions i el turisme. Transformar 
aquesta demanda en creació de llocs de treball –incentivant per exemple la captació d’inversió estrangera– ha 
de ser el principal motor de creació de nous llocs de treball en els propers quatre anys.

  Barcelona, capital d’Estat. No podem ignorar l’impacte potencial d’assumir la capitalitat d’un nou estat, estimat 
en la generació d’uns 40.000 nous llocs de treball, segons estudis recents. No obstant, aquest és un fet més 
circumstancial que propi de les polítiques ocupacionals, que es fonamentaran principalment en els dos punts 
anteriors.

PROPOSTES

Incentius públics a la generació d’ocupació

L’Ajuntament ha d’adoptar un rol més proactiu en el suport a la generació de nous llocs de treball, més enllà del suport 
econòmic per generar d’ocupació.

1.  Crearem un Banc de prioritats ciutadanes basat en la cobertura de necessitats socials i d’atenció a les persones 
a cadascun dels barris de la ciutat. Aquest programa comptarà amb el teixit associatiu de cada barri com a 
prescriptor de la demandes socials a cobrir. Els serveis per satisfer aquesta demanda es proveiran a través de 
la contracctació de persones del mateix barri que hagin estat durant un període més llarg a l’atur i/o presentin 
majors dificultats de reincorporació al mercat laboral. Els contractes seran co-finançats per l’Ajuntament de 
Barcelona.
El programa Banc de prioritats ciutadanes vol perseguir diversos objectius de forma simultània: i) afavorir la 
inserció de col·lectius de menor ocupabilitat, ii) incentivar xarxes de solidaritat de proximitat i iii) fer florar noves 
demandes laborals que siguin sostenibles sense l’ajuda pública a mig termini.

2.  Reforçarem el programa de Bons Compromís a la propera legislatura, garantint-ne la dotació i fent especial 
incidència a les zones de la ciutat amb una major taxa d’atur de llarga durada.

3.  Crearem el fòrum empresarial “BCNxfeina”, que agrupi totes aquelles empreses generadores d’ocupació i que 
els faciliti un accés preferent als fòrums de debat, fires, congressos o altres espais d’interlocució i serveis d’àmbit 
municipal, cercant nous incentius no monetaris, fomentant l’intercanvi de bones pràctiques empresarials i creant 
un espai de diàleg permanent.

4.  Oferirem proactivament els coneixements i l’experiència acumulada de l’Ajuntament en processos de selecció i 
contractació de personal d’empresa mitjançant el “know how” de Barcelona Activa.

5.  Reforçarem els programes de suport integral a l’ocupabilitat a col·lectius amb major vulnerabilitat.
6.  Ampliarem i millorarem el model Barcelona de programes de qualificació professional i emprenedoria adreçats a 

joves i dones o a col·lectius amb risc d’exclusió social.
7.  Fomentarem la cooperativa i altres fórmules empresarials de l’economia social i solidària com a opció 

d’autocupació en determinats col·lectius amb un procés d’acompanyament i seguiment.
8.  Complementarem els programes lligats a la Garantia Juvenil en coordinació amb el Servei d’Ocupació de 

Catalunya.
9.  Impulsarem el Compromís Ciutadà per l’Ocupació Juvenil, amb l’objectiu de combatre l’atur juvenil i promoure la 

millora de les condicions laborals del jovent de la ciutat.

Millora de la capacitat decisòria i executiva de l’Ajuntament

10.  Interlocució permanent de l’Ajuntament de Barcelona amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i presència al 
Consell d’Administració.

11.  Crearem de la nova Agència de Desenvolupament Econòmic, que coordinarà tots els organismes que fan 
promoció econòmica per evitar duplicitats, i també es coordinarà amb els agents socials que treballen sobre el 
terreny.
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Millora de la qualitat de l’ocupació

La generació de nova ocupació ha de ser compatible amb la millora de la qualitat del treball per garantir un 
desenvolupament econòmic més sostenible, redistribuir les rendes i tenir en compte l’especificitat de Barcelona. Barcelona és 
una ciutat cara, amb un nivell de preus un 26,2 per cent per sobre de la mitjana estatal, fet que comporta la precarització de 
les condicions laborals amb conseqüències sobre la qualitat de vida dels ciutadans.

12.  Impulsarem un salari mínim de ciutat que es correspongui amb el cost de la vida a Barcelona. Cal dignificar 
les condicions dels llocs de treball que la ciutat genera fixant incentius a través de la compra pública i arribant 
a acords sectorials de millora de la qualitat de l’ocupació. Practica present a Nova York, Los Angeles i länder 
alemanys.

13.  Ampliarem els programes i les estructures municipals de suport a la formació al llarg de la vida – desenvolupades 
fonamentalment a l’apartat d’educació – que garanteixin una actualització contínua de competències i 
l’ocupabilitat del conjunt de població activa.

14.  Desenvoluparem un programa d’acollida del talent investigador conjuntament amb Barcelona Centre Universitari.
15.  Farem un Pla pilot d’educació trilingüe. La millora de la qualitat de l’ocupació implica una aposta a llarg termini 

pels futurs treballadors.
16.  Revalorarem i incrementarem el reconeixement de llengües en l’accés i promoció al llocs de treball en la selecció 

del personal municipal. Establirem un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per 
teixir aliances per a la inclusió de la diversitat també en el sector privat.

17.  Donarem un impuls principal a la formació continuada i ocupacional per a persones amb dificultats d’inserció. 
Valorarem les capacitats personals per la via de l’acreditació.

18.  Crearem marcs d’intercanvi d’experiències i de formació per al foment de l’emprenedoria entre persones d’origen 
divers.

Dinamització de l’economia social i cooperativa

Barcelona ha d’apostar per l’economia social com a sector i model econòmic per a Barcelona, i molt en especial, per la 
producció de serveis en àmbits clau com el social i l’ambiental. L’aportació d’aquest sector és fonamental per afrontar la crisi 
social ja que permet construir una ciutat molt més cohesionada socialment i més inclusiva amb els sectors més desafavorits 
generant ocupació de qualitat, generant ocupació per les persones mes desafavorides, aportant valors socials dins del 
mercat i la societat, incidint en àmbits d’activitat imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social, però que no són 
sempre rentables per al sector mercantil, com a àmbit clau d’innovació social, organitzant l’ajuda mútua i en xarxa entre 
diferents col·lectius de la ciutadania i contribuint a l’eficiència dels fons públics en els processos de contractació externa.

19.  Signarem un “pacte de ciutat”, a través de la Xarxa d’Economia Social de Barcelona (XESB), amb les 
organitzacions més representatives de l’economia social i solidària de Barcelona i Catalunya per visualitzar 
l’aposta per una economia al servei de les persones mitjançant la creació d’un programa transversal de foment 
de l’economia social i solidària.

20.  Fomentarem l’economia social com a forma idònia en sectors emergents fonamentats en el treball en equip.
21.  Inclourem representants dels organismes de l’economia social als principals centres de direcció i assessorament 

d’estratègies econòmiques i socials de la ciutat.
22.  Ampliarem i millorarem els programes d’inserció sociolaboral amb les entitats de l’economia social. Desplegament 

d’un model Barcelona de programes de qualificació professional i emprenedoria adreçats a joves i dones.

1.2.2. Una Barcelona Metropolitana
El paper de les ciutats és més rellevant que mai: més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, i més de 
quatre-centes conurbacions arreu del món tenen més d’un milió d’habitants. Aquesta realitat té conseqüències directes en la 
redistribució dels recursos econòmics, socials i humans en el territori i, per tant, cal gestionar-la amb excel·lència.

Qualsevol política municipal ha de tenir present el seu abast metropolità, ja que Barcelona i la seva àrea metropolitana no 
s’entenen l’una sense l’altra. L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una realitat, encapçala la sisena macro regió econòmica 
d’Europa, que coincideix amb l’àmbit territorial dels països catalans.

Proposem el Pla econòmic per a la Barcelona Nord que prioritzi aquesta part de la ciutat en totes les seves actuacions 
d’inversió i esdevingui un veritable instrument de transformació que impulsi l’activitat econòmica i l’ocupació a la zona nord 
on viuen més de 500.000 persones i on les taxes d’atur arriben a duplicar la mitjana de la ciutat, mentre la renda per càpita 
se situa a un terç de les dels barris amb major capacitat adquisitiva.
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Potenciarem un nou espai de centralitat a l’entorn del triangle Gran Via-Meridiana a partir de la plaça de les Glòries que 
fomenti l’atracció d’activitats noves, intensives en ocupació tradicional i d’alt valor afegit, que reforcin aquest caràcter multi 
sectorial de la ciutat que la fa molt més resistent a les crisis.

Pla Econòmic per a la Barcelona Nord

1.  Prioritzarem l’execució de la inversió municipal als barris o districtes de Barcelona nord i on hi hagi hagut una 
caiguda més pronunciada del preu de l’habitatge.

2.  Ubicarem de manera preferent les noves oficines i àrees de promoció econòmica municipal a Barcelona nord.
3.  Orientarem la política urbanística i d’equipaments per dotar a Barcelona Nord de nous punts de centralitat 

urbana o d’interès nacional.
4.  Definirem una Zona Urbana de Prioritat (ZUP) en polítiques ocupacionals, on qualsevol intervenció urbanística o 

de serveis s’ha de realitzar amb un percentatge mínim de personal empadronat en aquell territori. Incorporarem 
un acord amb banca ètica per finançar amb microcrèdits iniciatives a la zona, suport especific al comerç de la 
ZUP, creació de vivers empresarials o incubadores empresarials a baix cost, i una Zona franca per a negocis.
Barcelona ha d’apostar per un procés de reindustralització i diversificació productiva que també abasti el conjunt 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

5.  Liderarem una política industrial pròpia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
6.  Desenvoluparem un catàleg, adequarem i promourem els polígons industrials de Barcelona i el conjunt de la 

RMB

1.2.3. El Món com a oportunitat per a Barcelona
Es fa imprescindible un esforç addicional en produir béns que interessin al món. Fer coses tangibles i exportar-les. Els 
sectors i empreses exportadores són un dels nostres trets diferencials, un dels principals actius econòmics i constitueixen el 
nucli existent (i no per inventar) de la nostra principal oportunitat.

La tendència industrial és la d’una competitivitat basada cada cop més en els costos energètics que en els diferencials 
salarials. Així, s’està produint un cert retorn de les activitats manufactureres als països desenvolupats. El problema de les 
empreses petites i mitjanes es la dimensió de la seva xarxa comercial.

L’accés al finançament i la gestió del risc són elements clau a l’hora de desenvolupar polítiques eficients d’internacionalització 
i exportació. Les propostes de futur han de girar a l’entorn del foment de la competitivitat i la cooperació amb les àrees del 
planeta que presenten un major potencial de desenvolupament.

Cal incrementar la inversió exterior i la facturació de les nostres empreses i per això proposem concentrar les actuacions en 
el Pla Internacional DBARCELONA que tindrà tres grans objectius: captació de nova inversió, augment de les exportacions i 
sostenibilitat de la demanda turística.

Captació de nova inversió

1.  Fixarem com a prioritat política duplicar la inversió a Barcelona per generar nous llocs de treball. La nova 
Agència de Desenvolupament Economic aliniarà l’activitat de tots els instruments disponibles tant executius 
(Barcelona activa, Agencia Marca Barcelona...) com institucionals i urbanístics sota una direcció política forta (el 
director de l’Agència, amb capacitat d’interlocució internacional i dependència directa de l’Alcalde) per tenir la 
capacitat arribar a captar 15.000 milions d’inversió estrangera productiva en el període 2015-2019 i de poder 
generar fins a uns 40.000 llocs de treball.

Augment de les exportacions

2.  Crearem una xarxa de “connectors de Barcelona”, que recolzin els departaments o responsables d’internacional 
de petites i mitjanes empreses industrials per tal d’obrir nous mercats amb un pressupost d’entre 10 i 12 milions 
d’euros es pot crear una xarxa de 500 traders que operi en diversos països amb capacitat per arribar a facturar 
uns 250 milions d’euros addicionals l’any, la qual cosa implicaria la creació de 500 llocs de treball directes més 
1.250 llocs de treball a les empreses industrials.

3.  Crearem el programa de “Franquícies DBarcelona”: Impulsarem l’establiment de franquícies a altres ciutats del 
món a partir de models de negoci d’èxit i amb potencial. Crearem un fons d’inversió per gestionar l’adquisició 
de locals a l’estranger i crear centres o espais comercials DBARCELONA en ciutats emblemàtiques de països 
objectiu, com a punt d’entrada de la marca al país o bé en grans infraestuctures de transport com els aeroports.
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4.  Crearem la plataforma “Tecnologies DBarcelona” per internacionalitzar les empreses locals sorgides arran del 
desenvolupament de noves tecnologies a la ciutat.

5.  Apostem per la presència permanent de l’Ajuntament de Barcelona a Brusel·les.

Sostenibilitat de la demanda turística

La importància del fenomen creixent del turisme a nivell global i local ha fet que Barcelona hagi triplicat el nombre de visites 
en vint anys. L’evolució del turisme ha estat espectacular, de 12 milions de pernoctacions en ocupació hotelera el 2009 a 
16 milions el 2013, i de 55.000 places a 70.000, creant una ocupació de seixanta-cinc mil llocs de treball en els sectors de 
l’hosteleria i la restauració.

Aquesta nova realitat ha suposat també una transformació de la ciutat, en aspectes econòmics, socials i culturals, atès 
que els turistes han passat a ser part de la Barcelona real, i la seva identitat intrínseca s’ha vist complementada per aquest 
cosmopolitisme pluricultural i complex. Alguns barris i punts de la ciutat han patit més les conseqüències negatives 
d’aquesta afluència massiva, que ha comportat problemes com la nombrosa aparició d’albergs i habitatges d’ús turístic 
il·legals o canvis en el comerç que obliguen en molts casos a la població local a abandonar el barri i posa en perill la seva 
identitat local.

Entenem el turisme com una cadena de valor entre molts factors i sectors i, per tant, que el model turístic de ciutat el 
conformen en realitat molts models diferents de turisme. Creiem que, en definitiva, un bon model turístic és un bon model de 
ciutat.

Barcelona ha de ser una ciutat cohesionada, tolerant i cívica que posi l’accent en les persones, i es comprometi en un model 
de convivència amb el turista, que aculli el visitant i que a canvi aquests respectin i entenguin la seva cultura i identitat 
pròpies. Cal apostar per un turisme sostenible, en sentit ambiental, cultural i social, i que respecti la diversitat d’usos. 
L’Ajuntament s’ha de fer responsable de gestionar les externalitats negatives que deriven del fenomen global del turisme 
i apostar per un turisme de qualitat, i no només de quantitat, que vetlli per l’economia del coneixement i la qualitat dels 
serveis.

Cal que com a ciutat expliquem i fem entendre als turistes que Barcelona és també la capital de Catalunya i, per tant, d’una 
nació mil·lenària europea amb la vocació de tornar a ser un estat independent a curt termini, de manera que siguin els 
mateixos turistes els que tinguin ganes de donar a conèixer la nostra llengua, cultura i història un cop tornen a casa seva.

PROPOSTES

6.  Aprovarem durant el primer any de legislatura del Pla Estratègic de Turisme 2015-2020 per convertir-lo amb 
un Pacte de Ciutat, amb una participació activa par part de la ciutadania que fixi quin és model de turisme que 
volem per la ciutat.

7.  Coordinarem la política de promoció de Turisme de Barcelona amb el conjunt de la política de promoció 
internacional de la marca Barcelona.

8.  Segmentarem les polítiques de promoció turística que permetin captar nous perfils de demanda menys sensible 
al preu i més vinculada a la qualitat de l’oferta.

9.  Incorporarem més elements del conjunt de l’oferta turística de Catalunya en la promoció de Turisme de 
Barcelona.

10.  Incrementarem els ingressos provinents de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de la capacitat 
de decisió de l’Ajuntament. Impulsarem una reforma de l’impost que garanteixi una major sobirania en la gestió 
dels recursos per part de l’Ajuntament de Barcelona.

11.  Aplicarem de forma efectiva l’impost sobre estades en establiments turístics sobre el conjunt dels seus fets 
imposables, i particularment dels creueristes encara que no pernocten a Barcelona. Aquesta mesura ha de 
pretendre internalitzar els costos de congestió d’uns fluxes humans que, per altra banda, també incentiven 
l’activitat econòmica de la ciutat.

12.  Crearem les “zones grogues”, que regulin l’estacionament d’autocars a les zones turístiques més concorregudes 
de la ciutat com els entorns de la Sagrada Família, el casc antic o els entorns de Plaça Catalunya. A la vegada que 
servirà per regular l’estacionament d’autocars dins del nucli urbà generaria un ingrés addicional.

13.  Mantindrem indefinidament l’acord per a la suspensió de comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la 
instal·lació d’habitatges d’ús turístic al centre de la ciutat per tal d’induir a l’obertura de noves llicències a altres 
barris per a un major repartiment de l’activitat turística.
Paral·lelament, es facilitarà la permuta de llicències per tal de facilitar el reagrupament d’apartaments turístics en 
un mateix edifici o illa de tal manera que es minimitzin les molèsties als veïns.
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14.  Consolidarem la Unitat de Platges i Atenció al Turisme (UPAT) de la Guàrdia Urbana. Aquesta unitat ha de tenir 
les atribucions necessàries per detectar i denunciar els apartaments turistics il·legals, recepcionar i respondre 
inmediatament denúncies ciutadanes en casos de conflicte per incompliments de les ordenances municipals 
o de mostres reiterades d’incivisme, i mediar en casos de conflicte d’interès entre residents habituals i visitants 
ocasionals a la ciutat.

15.  Adaptarem la normativa d’habitatges d’ús turístic. Amb la finalitat de fer una adequada distribució i planificació 
de l’oferta turística al conjunt de la ciutat i reduir la inseguretat jurídica, s’impulsarà una reforma i adaptació 
legislativa a aquestes noves tipologies d’oferta.

16.  Descentralitzarem l’oferta turística de la ciutat amb la concessió de noves llicències orientada a aquells territoris 
més perifèrics que han d’ajudar a redistribuir els fluxes de visitants.

17.  Farem un Pla de formació contínua del sector turístic. En el marc del nou Pla Estratègic de Turisme 2015-
2020, establirem vincles permanents entre les escoles de turisme de la ciutat, el sector privat i les institucions 
públiques per tal de crear plans d’estudis i programes de pràctiques actualitzats.

18.  Vetllarem per a l’accessibilitat dels recursos i serveis turístics, així com de la ciutat en general, amb la finalitat de 
fer de Barcelona una destinació de major qualitat i cohesió social.

19.  Impulsarem les TIC en el turisme per tal de facilitar la informació vinculada als continguts turístics de la ciutat 
abans, durant i després del viatge, mitjançant nous canals de comunicació i suports digitals que permetin la 
monitorització i conseqüent segmentació dels interessos dels usuaris per a una millor promoció turística.

1.2.4. Una Barcelona emprenedora
L’economia social la formen empreses i entitats socials que generen beneficis per la seva activitat productiva de béns 
o serveis, que reinverteixen en les finalitats fundacionals de l’entitat o els distribueixen a l’interior de l’empresa o entitat, 
en base a criteris diferents al capital invertit. La conformen cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, 
empreses d’inserció, associacions i fundacions que realitzen activitat econòmica.

L’economia social i solidària és una realitat consolidada present a tots els sectors d’activitat econòmica i aporta a la seva 
actuació criteris de competència, competitivitat i integra valors d’organització democràtica, predomini de la persona per 
sobre del capital, reinverteix els beneficis, o els reparteix amb criteris col·lectius i mai com a retribució del capital invertit. 
Promouen la solidaritat amb l’entorn, la generació de cohesió social i la sostenibilitat.

L’economia social ha respost bé a la crisi, mantenint nivells de creació de noves cooperatives i d’ocupació. Suposa un 10 % 
PIB Barcelona, un 6,7 % d’oocupació, i 6,5 milions d’euros.

Al 2006 es va constituir la xarxa d’Economia Social de Barcelona en el Marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
cercant aportar coneixement i visibilitat. Cal donar-hi més recolzament.

DIAGNOSI

Les iniciatives que s’han dut a terme, tant públiques com privades, són interessants però incipients i no generen inversió 
suficient, cal impuls públic per posicionar la ciutat com a centre de referència en emprenedoria.

Per fer-ho, cal canalitzar els esforços en un sol ens públic que permeti amortitzar els recursos disponibles per arribar al 
màxim de beneficiaris. La coordinació de les polítiques d’estímul a la generació de nous llocs de treball permet una acció més 
eficient per acompanyar les empreses de la ciutat en el seu procés d’internacionalització, facilitar les gestions a autònoms i 
empreses, especialment en la generació de nova ocupació augmentant la transversalitat de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa.

Una aposta política pel concepte d’emprenedoria com a marca de ciutat, com a model per impulsar una ciutat que faci valer 
la importància dels emprenedors per al futur del sistema productiu com a generadors, no només de capital, sinó d’ocupació. I 
és que generar ocupació és una qüestió de caràcter prioritari en el marc de les actuacions del govern municipal.

D’entre les eines més útils per al foment de l’emprenedoria que generi ocupació a la ciutat, les xarxes de “co-working” 
entre professionals independents, autònoms i emprenedors de diferents sectors en un mateix espai de treball, permeten 
desenvolupar projectes professionals de manera independent i alhora que fomenten projectes conjunts, amb un enfocament 
descentralitzat de la ciutat.

Tots aquests plans de desenvolupament i creació d’ocupació s’han de dur a terme tenint en compte la transformació que ha 
patit el model de finançament empresarial. Del tradicional model de relació amb les entitats bancàries s’ha passat a sistemes 
de “Business angels, Seed capital, Capital Risc, Venture Capital, Crowdfunding, Crowdlending”, etc. Cal que la ciutat de 
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Barcelona ofereixi un punt de trobada permanent de difusió de projectes, circuits de finançament i un espai de trobada entre 
els agents protagonistes d’aquest nou model de creació i creixement empresarial.

La creació d’una nova empresa no sempre comporta una amortització ràpida de les despeses ni la generació d’un benefici 
immediat, hi ha projectes empresarials amb un cert nivell de risc i alta capacitat de creixement, i val la pena potenciar-los 
atesa la seva vàlua per a la ciutat. Els ajuntaments han de trobar noves formes de finançament i de recuperació col·lectiva de 
les inversions que permetin el retorn de la inversió risc en nous projectes en l’àmbit públic.

No és possible facilitar l’emprenedoria ni la creació d’ocupació sense una veritable simplificació administrativa entesa 
de manera integral; cal alinear l’estratègia municipal cap a la generació d’ocupació i, per tant, crar un nou organisme de 
promoció econòmica que esdevingui l’ interlocutor únic i punt de partida per a la construcció d’un sistema relacional de 
l’Ajuntament de Barcelona orientat al client-empresa.

Per altra banda, la compra pública municipal també pot ser un instrument efectiu de promoció dels productors locals, a 
la vegada que un incentiu per a la transformació, a través de la promoció de l’economia social i les empreses de caràcter 
cooperatiu, així com de la inserció laboral de les persones amb més dificultats.

D’entre tots els tipus d’emprenedoria i activitat eocnòmica, el sector del comerç és un dels de major importància a la ciutat 
de Barcelona. El seu pes en el PIB de la ciutat (12 %) els llocs de treball que genera i la superfície que ocupa a la ciutat ho 
demostren. La importància del comerç per a la ciutat va molt més enllà del seu impacte econòmic. La potenciació d’un 
comerç determinat d’una ciutat modela i afecta el model i la vida que s’hi desenvolupa.

Les ciutats compactes, cohesionades, socialment equilibrades i sostenibles reclamen un model de comerç de proximitat 
present de forma regular per tot el territori i amb vocació de servei a la ciutadania. L’equilibri dels diferents formats de 
distribució comercial representa el manteniment d’un model de ciutat determinat, el de la ciutat compacta mediterrània, 
enfront un model anglosaxó que es va imposar en determinades zones europees, que ara estan fent marxa enrere, ja que ha 
provocat uns nuclis urbans cada cop més disgregats.

La nova conjuntura socioeconòmica reclama innovació i formació comercial, que permeti fomentar la creació de programes 
de formació per a treballadors i treballadores en aquells sectors amb dèficit. Cal desenvolupar, dins del marc de l’àrea 
d’activitat econòmica de l’Ajuntament de Barcelona, accions de formació per posar a disposició del petit comerç de la ciutat, 
instruments que li permetin millorar la competitivitat, en coordinació amb entitats privades i públiques.

L’innegable valor dels Mercats de la ciutat és un actiu que es pot incrementar amb un nou Pla de Modernització dels 
Mercats per tal de remodelar i modernitzar, planificadament, el conjunt de mercats de la ciutat. Cal potenciar les zones per a 
vianants, especialment en les Àrees d’Influència de Mercats Municipals i dels eixos comercials ja que aquestes es configuren 
com a veritables eines de promoció del comerç.

PROPOSTES

1.  Crearem una Agència de Desenvolupament Econòmic que dirigeixi i integri la totalitat d’ens públics que avui 
estan desenvolupant accions de suport a l’empresa i accions de promoció económica.
Aquesta agència de promoció econòmica, partint de les estructures actualment existents, agruparà les següents 
funcions: suport a l’emprenedoria, finançament i suport a la innovació i a la internacionalització, captació i 
foment de noves inversions empresarials, plans de promoció econòmica de proximitat, polítiques d’ocupació així 
com la coordinació de la política d’infraestructures estratègiques de transport (port, aeroport...). En definitiva, 
hauria d’oferir comandament únic sobre les polítiques que avui en dia comprèn el programa Barcelona Growth/
Barcelona Creixement.

2.  Establirem un gravamen sobre l’especulació immobiliària, bona part dels recursos generats del qual es destinin a 
la promoció de noves activitats productives a través de les polítiques d’aquest nou organisme mencionat al punt 
anterior.
Aquest gravamen, que hauria de ser complementari i no reiteratiu amb l’Impost sobre l’Increment del Valor dels 
Terrenys de Naturalesa Urbana, pretén obtenir un retorn públic de la creixent activitat d’inversió immobiliària que 
s’ha experimentat a la ciutat en els últims anys.

3  Crearem el ‘Fons d’Innovació de Barcelona’ per finançar nous projectes innovadors a través de diferents formes 
de finançament i recuperació col·lectiva de les inversions fetes (royalties, patents, préstecs contingents als 
ingressos i participacions, propietat de part de les accions, etc.).

4.  Desenvoluparem polítiques d’atracció d’acceleradores globals que atraguin projectes internacionals i inversió a 
les empreses de la ciutat.

5.  Crearem la Borsa de finançament alternatiu de Barcelona, que posi en contacte de forma permanent els 
emprenedors i el capital privat.
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6.  Promourem els ens que puguin faciliar l’activitat económica i potenciarem nous models de negoci. Donarem 
suport i difusió activa a la xarxa de centres de co-working.

7.  Potenciarem els mecanismes existents per facilitar l’accés al crèdit als emprenedors, micro empreses i a les 
entitats i empreses de l’economia social.

8.  Canalitzarem el màxim de compra pública de l’Ajuntament a favor del desenvolupament del teixit productiu local 
per afavorir la creació d’ocupació a la ciutat.

9.  Posarem en marxa mecanismes previs a la contractació de millora en la contractació pública que garanteixin la 
qualitat i la eficiència dels serveis.

10.  Transformarem l’Oficina d’Atenció a l’Empresa en un veritable únic punt de consulta als tràmits administratius.

Sector del comerç

11.  Desenvoluparem un Pla específic per potenciar l’associacionisme en el món del comerç.
12.  Reforçarem la plantilla d’inspectors comercials per garantir el compliment efectiu de la normativa vigent al 

conjunt de la ciutat.
13.  Posarem en marxa el pla de reducció dels locals comercials buits, per tal de facilitar la seva reobertura. 

Prioritzarem de la seva reutilització respecte els nous usos privatius d’espais públics.
14.  Ens oposarem a la liberalització dels horaris comercials.
15.  Iniciarem les modificacions legislatives petinents per a la protecció dels establiments comercials emblemàtics.
16.  Ampliarem el Pla ‘Oberts al Futur’ com a estratègia d’innovació i formació al conjunt de treballadors i 

establiments comercials.
17.  Implementarem el Pla Reempresa comercial, una oficina amb l’objectiu de traspassar know how i fons de comerç 

a possibles nous propietaris.
18.  Recopilarem en un únic volum la normativa comercial i racionalitzarem l’estructura tècnica de comerç de 

l’Ajuntament.
19.  Mantindrem les campanyes de promoció del comerç de proximitat lligada als eixos comercials, les associacions 

de comerciants i als mercats municipals.
20.  Desenvoluparem, aplicarem i farem seguiment de les diferents accions contemplades en el Pla Estratègic de 

Mercats 2015-2025.
21.  Facilitarem els processos de continuïtat i expansió de Mercabarna, realitzant un Pla de futur per preveure i 

encaminar el seu creixement.
22.  Reforçarem l’estructura de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor i les campanyes informatives 

específiques per garantir un consum més responsable i garantirem la defensa efectiva dels drets del consumidor.
23.  Aprofundirem i avaluarem l’impacte que té en el sector el fet que el 80 % de la plantilla siguin dones.

1.2.5. Barcelona, capital d’una nova economia
DIAGNOSI

La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert problemes de fons de l’actual sistema capitalista 
i, en especial, de les economies occidentals, on han trontollat més clarament bona part dels fonaments del model de 
desenvolupament econòmic convencional. Com a exemples o símptomes d’aquesta crisi estructural ens trobem amb una 
alta taxa d’atur estructural, l’increment de les desigualtats –entre diferents nivells de renda, però també per raó de gènere– 
o la pràctica desaparició de les caixes d’estalvi i progressiva concentració del crèdit bancari. Una recuperació econòmica 
sostenible comporta, doncs, trobar un nou model de desenvolupament i noves formes de generar riquesa.

Barcelona, com a capítal del país però també pel seu tarannà innovador, té un paper rellevant com a motor econòmic i també 
en la definició d’aquest nou model econòmic. Aquest nou model ha d’afrontar necessàriament les problemàtiques que han 
sorgit en els darrers anys, com ara la precarització del treball i cronificació de l’atur en determinats col·lectius de menor 
empleabilitat. En aquest sentit, l’economia social ha respost bé a la crisi, mantenint nivells de creació de noves cooperatives 
i d’ocupació. Suposa un 10 % del PIB Barcelona, el 6,7 % ocupació i 6,5 milions d’euros. Per altra banda, l’economia social la 
formen empreses i entitats socials que generen beneficis per la seva activitat productiva de béns o serveis que reinverteixen 
en les finalitats fundacionals de l’entitat o els distribueixen a l’interior de l’empresa o entitat en base a criteris diferents al 
capital invertit. La conformen cooperatives, societats laborals, centres especials de treball, empreses d’inserció, associacions i 
fundacions que realitzen activitat econòmica.

L’economia social i solidària és una realitat consolidada i present en tots els sectors d’activitat econòmica. Aporta a la seva 
actuació criteris de competència, competitivitat i integra valors d’organització democràtica, predomini de la persona per 
sobre del capital, els beneficis es reinverteixen, o el seu repartiment es realitza amb criteris col·lectius i mai com a retribució 
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del capital invertit, solidaritat amb l’entorn, generació de cohesió social i sostenibilitat. Al 2006 es va constituir la xarxa 
d’Economia Social de Barcelona en el Marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva cercant aportar coneixement i 
visibilitat. Però cal una nova aposta.

Cal una aposta política decidida per l’economia social com a sector i model econòmic per a Barcelona i, en especial, per la 
producció de serveis en àmbits clau que permetin construir una ciutat més cohesionada socialment i més inclusiva amb els 
sectors mes desfavorits.

Una aposta per afrontar la crisi social, generant ocupació de qualitat i per les persones més desafavorides, aportant valors 
socials dins del mercat i la societat com a resposta a la crisi de valors que tenen el seu l’origen en la crisi actual, incidint en 
uns àmbits imprescindibles pel desenvolupament econòmic i social no sempre rendibles per al sector mercantil, essent un 
àmbit clau d’innovació social, organitzant l’ajuda mútua i en xarxa entre diferents col·lectius de la ciutadania i contribuint a la 
gestió eficient dels fons públics en els processos de contractació externa com a multiplicador de la inversió pública.

Els reptes de l’economia social i solidària necessiten del suport de les polítiques municipals i de l’estabilitat per superar la 
fragilitat financera del sector, per aconseguir el predomini de l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat d’atenció a les persones com a 
principals criteris per la contractació pública mitjançant de clàusules socials i ètiques; enfortir l’organització en xarxa permet 
obtenir economies d’escala en l’administració de les empreses i entitats, ampliar les polítiques públiques de foment de 
l’economia social, i aconseguir el reconeixement de l’economia social i solidària com un actor econòmic més, al mateix nivell 
que l’empresariat mercantil, per la seva aportació en valor afegit a l’economia i a la societat.

El cooperativisme ha de ser considerat el principal al·liat per a les polítiques de desenvolupament econòmic i de creació de 
llocs de treball. Cal promoure l’emprenedoria col·lectiva i el cooperativisme, amb un suport a la creació de cooperatives i un 
enfortiment i professionalització de les mateixes. Cal impulsar el finançament de les empreses cooperatives i fomentar les 
estratègies de creixement i cooperació empresarial.

L’evolució recent del mercat laboral, també a Barcelona, constata una tímida recuperació de la contractació asimètrica en 
funció del gènere, tot ratificant la històrica discriminació de les dones en termes salarials i de participació. En part, aquest 
procés es deu a la major pressió que ha suposat la crisi sobre les famílies i que ha posat de manifest un gran dèficit social 
i econòmic: la inadequada distribució dels usos del temps i el menysteniment del valor que suposa el treball reproductiu. 
Més enllà de les portes de la llar, el treball reproductiu –que inclou tot el que cal fer per atendre la vida humana en la més 
àmplia dimensió de cura– no té valor econòmic ni, per tant, reconeixement als ulls del poder social. I aquest fet té dues 
conseqüències importants: 1) és un treball que s’associa principalment a les dones, i 2) no se li reconeix valor econòmic 
perquè l’actual sistema capitalista ja té en compte que aquest treball romangui ocult i realitzat per les dones.

Dit d’una altra manera, el nostre sistema econòmic no se sostindria si el treball reproductiu estigués valorat de la mateixa 
manera que el productiu. Calen propostes polítiques que posin de relleu i facin visible el treball reproductiu, des d’una 
perspectiva comptable, com a element determinant per tal de fer evident la necessitat de tots els canvis que necessitem 
com a societat.

En un altre ordre de temes, la concentració d’usos i d’activitats provoca que la ciutat sigui la part del territori més afectada 
negativament per la manca de sostenibilitat. Això afecta la qualitat de vida de la ciutat i, en darrera instància, la seva 
competitivitat (contaminació atmosfèrica, congestió, soroll, contaminació lumínica, contaminació del sòl i de les aigües, 
qualitat de l’aigua potable...) amb greus conseqüències: increment dels costos de consum i subministraments com ara 
l’energia i l’aigua, salaris més baixos, costos de congestió, deteriorament de la imatge de marca, reducció de la capacitat 
d’atraure activitats d’alt valor afegit, visitants, talent i emprenedors. A tall d’exemple, un estudi recent del Centre de Recerca 
en Epidemiologia Ambiental (CREAL), assenyala que la contaminació de l’aire se situa molt per sobre del volum aconsellat 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i provoca 3.500 morts a l’any al conjunt de municipis de l’àrea metropolitana. 
L’aposta per l’economia verda és fer de la sostenibilitat un avantatge competitiu a curt o mitjà termini, tant per a les 
empreses com per al territori.

L’economia verda és una oportunitat que ens ha de permetre encarar i construir un nou futur: desenvolupar nous factors 
de competitivitat, perquè la sortida de la crisi no comporti la consolidació d’una devaluació interna més o menys permanent, 
alhora que s’universalitzen comportaments sostenibles des d’un punt de vista ambiental. Però per universalitzar els 
comportaments sostenibles cal que es generin avantatges tangibles i a curt termini a aquells que els assumeixen.

Finalment, la digitalització de bona part de l’economia i la societat, així com la generalització de l’accés a la xarxa, han fet 
néixer nous models i plataformes d’economia col·laborativa inimaginables fins fa pocs anys. Aquestes plataformes, en la 
mesura que tenen la capacitat de posar en contacte d’una forma més eficient i directa la demanda (necessitats) amb l’oferta 
(proveïdors), posen en qüestió els conceptes tradicionals de la propietat, l’empresari, a més de l’intercanvi comercial i, fins i 
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tot, el marc legislatiu vigent. Barcelona ha de ser una ciutat pionera aprofitant de manera atrevida els avantatges que ofereix 
aquest nou univers, en termes de democratització de l’activitat econòmica, la producció i el consum.

PROPOSTES

Economia social

1.  Ampliarem i millorarem el model Barcelona de programes de qualificació professional i emprenedoria adreçats a 
joves i dones o a col·lectius amb risc d’exclusió social.

2.  Fomentarem el cooperativisme com a opció d’autoocupació en determinats col·lectius amb un procés 
d’acompanyament i seguiment.

3.  Reformularem el Programa de Retorn Voluntari adreçat a persones immigrades, projectant vincles econòmics 
entre el país d’origen i Barcelona mitjançant els projectes d’emprenedoria.

4.  Potenciarem l’aposta municipal pel cooperativisme.
5.  Garantirem i promourem la inserció de persones en situació o risc d’exclusió en les contractacions de serveis a les 

persones, en tota la contractació municipal. Garantirem el compliment efectiu de la reserva del 2 % de persones 
amb discapacitat en el personal al servei de l’Ajuntament i incrementarem la reserva social en la contractació.

6.  Promourem un Pacte de ciutat per l’economia social. Crearem un programa transversal de foment de l’economia 
social i solidaria.

7.  Crearem vivers d’empreses d’economia social.
8.  Vincularem els espais, consells i organismes de participació de l’Ajuntament als propis de les organitzacions de 

l’economia social.
9.  Inclourem representants dels organismes de l’economia social als principals centres de direcció i assessorament 

d’estratègies econòmiques i socials de la ciutat.
10.  Considerarem l’economia social i solidaria com una agent social més.
11.  Fomentarem un ecosistema financer favorable a l’economia social.
12.  Donarem a conèixer el rol de l’economia social mitjançant activitats publiques i publicacions.
13.  Potenciarem els mecanismes existents per facilitar l’accés al crèdit a les entitats de l’economia social.

Contractació pública

14.  Crearem una Oficina de Contractació Pública de l’Ajuntament que centralitzi totes les accions, mesures i 
directrius.

15.  Establirem clàusules socials o mecanismes de priorització i discriminació positiva de les empreses i entitats de 
l’economia social en la contractació pública de serveis.

16.  Posarem en marxa mecanismes previs a la contractació de millora en la contractació pública que garanteixin la 
qualitat i l’eficiència dels serveis.

Igualtat de gènere

17.  Prioritzarem i donarem suport a les iniciatives empresarials de les dones, en especial en aquells sectors i en 
aquelles professions on les dones han estat tradicionalment subrepresentades, tot garantint l’accés i les ajudes 
per finançament de despeses de constitució, inversió en actius i de funcionament.

18.  Endegarem la recerca per conèixer els factors socials i econòmics que fan que determinats sectors estiguin més 
feminitzats o masculinitzats, i promourem les mesures correctores que garanteixin la igualtat d’oportunitats per 
accedir-hi.

19.  Establirem convenis de col·laboració amb entitats que treballin en el foment de l’emprenedoria de les dones.
20.  Sensibilitzarem el sector empresarial per tal que la bretxa salarial entre dones i homes s’elimini de cada sector de 

l’economia productiva i incentivarem mesures per tal de corregir-lo, en especial les empreses que contractin amb 
l’Ajuntament.

Nous usos del temps

21.  Iniciarem un taula de diàleg amb els diversos agents del sector per tal de proposar l’avançament de l’hora 
de tancament general a les 19.30 hores en els establiments comercials. Incentivarem les empreses que es 
comprometin a canviar els horaris per dinar a les 13.00 hores, amb l’objectiu de finalitzar la jornada de treball a 
les 18.00 hores.

22.  Desenvoluparem i aplicarem sistemes d’estimació del valor econòmic del treball reproductiu i incorporarem 
aquest treball als indicadors macroeconòmics de la ciutat de Barcelona.
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23.  Incentivarem el teixit empresarial de la ciutat perquè pugui adoptar mesures que afavoreixin la dedicació a la 
vida personal i familiar del personal directiu i treballador.

24.  Dialogarem amb les organitzacions sindicals per tal de trobar fórmules conjuntes susceptibles d’aplicar-se a 
l’empresa. Endegarem accions positives de formació i ocupació que afavoreixin la contractació de dones que 
hagin renunciat a una vida laboral per dedicar-se a la cura de la família.

Noves famílies

25.  Serem especialment sensibles amb els agents econòmics que interactuin a la ciutat per tal que les ofertes 
de viatges, vacances, activitats de lleure en família, entre d’altres, ampliïn a d’altres fórmules comercials els 
avantatges econòmics que actualment es programen únicament a nivell “2+2” (dos adults més dos menors).

26.  Analitzarem els factors que determinen la solvència econòmica de les famílies monoparentals i la dels menors a 
càrrec com a col·lectiu vulnerable a la pobresa.

Promoció de l’economia verda

27.  Generalitzarem els sistemes d’autoproducció i autoconsum energètic a tots els edificis i instal·lacions municipals.
28.  Millorarem de manera integral l’eficiència energètica al 10 % del parc d’edificis de Barcelona.
29.  Avançarem en dos anys l’assoliment dels objectius marcats per la UE per al 2020 en matèria de canvi climàtic i 

energia.
30.  Estudiarem el subministrament d’energia en tots els vaixells (de mercaderies i passatgers) durant la seva estada 

al port de Barcelona per tal de reduir l’emissió de contaminants.
31.  Penalitzarem la fiscalitat i restringir el moviment progressiu de tots els vehicles particulars de gasoil.
32.  Adoptarem fonts d’energia que no generin emissions per tot el parc mòbil (municipal i d’altres administracions) i 

del transport en superfície.
33.  Avançarem dos anys les previsions del Pla de Mobilitat Urbana i assolirem el 80 % de carrers previstos amb zona 

30 el 2016.
34.  Promourem fiscalment l’edificació amb mòduls industrials i assolirem el 30 % del total de noves construccions.
35.  Implementarem un pla de simbiosi industrial i d’autosuficiència energètica a la Zona Franca i a la zona portuària.
36.  Incorporarem l’aposta per l’economia verda a la projecció i la imatge internacional de Barcelona.

1.3.  CULTURA I EDUCACIÓ

1.3.1. Cultura
No tinguem por del talent

DIAGNOSI

Les polítiques culturals contribueixen a la vertebració social i la construcció nacional. D’una banda, refermen la pertinença 
dins d’una col·lectivitat i donen eines per créixer, de forma individual i col·lectiva. De l’altra, afavorir l’accés als recursos 
culturals i la seva difusió permet multiplicar el seu impacte en la societat i contribueix així a crear una societat més lliure, més 
crítica, més oberta i més democràtica.

Invertir en cultura implica fer una aposta pel talent, la creativitat i la innovació, reconèixer la seva aportació al creixement 
del territori i a la configuració de la seva identitat, contribuir en el coneixement i creació d’una cultura global aportant nous 
valors a la societat i a l’educació: La qualitat dels serveis culturals de titularitat pública ha de ser considerada una qüestió 
d’interès general, de la mateixa manera que ho són els serveis públics d’educació. Serà essencial una escola pública de 
qualitat i ho seran uns equipaments culturals públics de qualitat i prestigi internacional.

Les inversions realitzades els darrers anys han establert una xarxa notable, però incompleta, d’equipaments i institucions 
culturals. La crisi econòmica i les polítiques tributàries de l’estat, amb l’increment de l’IVA i la manca d’una legislació que 
afavoreixi el mecenatge cultural, han repercutit negativament en l’accés a la cultura, especialment en la cultura de pagament. 
Cal impulsar polítiques de suport a la demanda, amb una especial atenció envers els col·lectius en risc d’exclusió. I cal 
potenciar el rol vertebrador i de capitalitat de Barcelona, convertint la ciutat en l’espai de creació i acollida de manifestacions 
artístiques d’arreu, participant activament i visibilitzant la cultura produïda al país en els circuits artístics internacionals, i sent 
la impulsora de nous llenguatges i noves tendències, amb una clara aposta per l’excel·lència, la creativitat i la innovació. 
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Barcelona ha de ser també capital cultural, per a la resta del país. Aparador d’accions teatrals, artístiques i patrimonials 
generades des del país cap a la seva capital i difusora de la producció artística present a la ciutat i cap a la resta país. Creant 
una xarxa nodular, interconnectada però amb un nucli visible amb recursos i dimensió internacionals que alhora integri i 
difongui. 

Durant molt anys, la ciutat s’ha allunyat de potenciar alguns aspectes concrets de la cultura patrimonial. Cal, en aquest sentit, 
afrontar polítiques efectives d’apoderament del nostre patrimoni cultural i coordinar-les amb la gestió conjunta de la resta 
del patrimoni del país.

Catalunya ha d’apostar per la modernització de les associacions culturals i patrimonials, de llarga tradició i que històricament 
han substituït un estat que, per acció o omissió, ha actuat en contra de la cultura feta al país.

La participació activa de la ciutadania en la gestió d’equipaments no significa que els responsables públics es desvinculin de 
les seves responsabilitats. El voluntariat no pot suplantar la gestió pública, sinó que ha de col·laborar-hi. En aquest sentit, cal 
donar suport a la formació del voluntariat cultural.

Pel que fa a les indústries culturals, s’ha de treballar conjuntament amb els agents i entitats involucrades perquè sigui un 
dels sectors estratègics del nou país, ajudant al seu desenvolupament i internacionalització, especialment pel que fa al sector 
editorial i cinematogràfic, però també el disseny i la arquitectura, aixi com els àmbits teatral i musical. Aquestes indústries 
han de ser mirall de la realitat d’un país i que necessita construir un imaginari de projecció internacional. 

Les expressions culturals dels catalans d’origen divers no disposen, actualment, de les complicitats necessàries per afavorir 
el diàleg intercultural en la majoria de circuits culturals de la ciutat.

Actualment, només 2 de cada 10 visitants als monuments patrimonials de la capital catalana són catalans, més d’un 80 % 
dels visitants són turistes. Malgrat l’enorme pes del turisme, Barcelona destaca per la poca afluència de visitants als seus 
museus.

Els grans equipaments generen per si mateixos pocs moviments ascendents de la cultura, ja que manquen polítiques 
de públics i projectes socials d’accés i democratització de la cultura, alhora que manca estructurar una xarxa de petits 
equipaments que afavoreixin la formació i a la pràctica musical, la dansa, el teatre o les arts plàstiques, entre el conjunt de la 
població. En aquest sentit també, volem apostar per la presència de la cultura en els mitjans públics i de comunicació; aquells 
en els que participem directament (Barcelona televisió), i aquells en els que contribuïm al seu finançament.

Cal posar en valor les infraestructures de les entitats i crear circuits d’exhibició de les arts escèniques a preus populars. 
Aquests circuits potenciarien les diferents propostes emergents (companyies de teatre, dansa o grups de música semi 
professionals o professionals) i el teatre amateur.

La República que albirem la volem neta de sectarismes i d’hipoteques, amb la capacitat de respondre a la crisi de la política i 
als reptes del sector amb uns responsables públics que estiguin a l’alçada. En el camp cultural, això s’expressa en proclamar 
ben clar, la nostre aposta per l’excel·lència i el nostre suport incondicional al talent i de la creació. Confiem en la creació i la 
iniciativa del sector i en una presa de decisió basada en l’expertesa cultural sense dirigisme cultural.

HORITZÓ

La cultura republicana com a eix de cohesió social i participació ciutadana

  Hem de dotar al Consell de Cultura de Barcelona dels recursos i les competències necessaris per abordar la 
política cultural des d’una visió participativa global i com a eina de governança cultural, amb rigor i exigència, 
obrint-lo a la participació del sector i de la ciutadania. El Consell de Cultura pot ser una eina decisiva per 
assegurar que l’Ajuntament compleix els seus compromisos i vetllar per la qualitat de les polítiques culturals 
municipals.

  Hem de vetllar per l’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.
  Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador de la cultura, enfront de la violència, l’incivisme i 

la intolerància.
  Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura 

popular i tradicional, així com també les de nova creació.
  Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter social, cultural, esportiu i 

solidari.
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  Afavorir la interacció entre grups i associacions de l’àmbit de la nova ciutadania amb entitats socials i culturals 
del municipi, per tal que les manifestacions culturals col·lectives siguin l’expressió de la diversitat de la societat 
barcelonina.

  Gestionar integralment l’oferta cultural municipal de manera que sigui possible oferir informació, descomptes, 
promocions o activitats gratuïtes als usuaris.

  Donar suport a la creació d’entitats de voluntariat cultural.
  Donar suport a la internacionalització de la cultura produïda a Barcelona.

La cultura com a motor econòmic de la societat i el territori

  S’ha de garantir el 3 % cultural sobre les inversions municipals en obres públiques.
  Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes.
  Incloure, en el Pla de Turisme, el paper de Barcelona com a centre cultural. I reinvertir una part de la taxa turística 

al manteniment i conservació del patrimoni cultural. 
  Impulsar les millores fiscals vinculades al mecenatge, sobretot aquelles que donen suport a la creació local i a la 

col·laboració ciutadana
  Promocionar l’obra d’artistes i autors/ locals i promoure la presència de joves creadors, facilitant punts de trobada 

i contacte virtual amb programadors, artistes i autors. 
  Establir exempcions fiscals per als comerços i indústries relacionades amb l’activitat
  cultural.
  Donar suport a les activitats comercials o industrials d’interès històric i promoure mesures urbanístiques i fiscals 

que n’afavoreixin la seva continuïtat.
  Fomentar el consum cultural, incentivant l’assistència del públic a manifestacions artístiques i dotar un pla de xoc 

d’impuls cultural dirigit a la ciutadania.
  Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els seus àmbits, prioritzant la programació 

d’espectacles, concerts i activitats vinculades a aquesta.
  Afavorir l’intercanvi cultural entre els Països Catalans i altres poblacions de parla catalana.
  Dur a terme les accions necessàries perquè Barcelona sigui proclamada Ciutat Creativa UNESCO de la Literatura 

i desenvolupar una plataforma que agrupi totes les accions municipals adreçades a les lletres en tots els seus 
àmbits (creació i promoció literària, biblioteques, sector editorial, llibreries) amb l’objectiu de rellançar Barcelona 
com a capital literària europea i global.

Cultura de proximitat

  Dur a terme activitats culturals que connectin amb les necessitats i inquietuds de la ciutadania de manera que 
els equipaments esdevinguin una part central de l’activitat cívica de la ciutat i es retorni, així, a la ciutadania 
l’empoderament d’aquests equipaments.

  Fomentar l’activitat cultural de proximitat i visibilitzar, a la resta de la ciutat, la cultura creada als barris.
  Augmentar els recursos destinats a les entitats promotores de la cultura als barris.
  Reduir la càrrega fiscal municipal als establiments culturals de proximitat (llibreries, galeries d’art, museus privats, 

etc.).
  Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells escolars i els 

centres de normalització lingüística de cada districte.
  Aproparem la cultura a les escoles amb visites programades d’artistes i autors per mostrar les seves creacions 

als alumnes, tot i conscienciant-los sobre la importància de protegir els drets d’autor. Promoure programes de 
residència d’artistes amb l’objectiu de millorar la presència de la cultura en el currículum escolar.

  Impulsar la difusió entre tots els públics de les noves formes de crear cultura “fes-ho tu mateix” aplicant les noves 
tecnologies.

  Vincular les festes i tradicions populars als col·lectius de creadors locals, com a expressions de participació, 
d’innovació i cohesió ciutadana i cultural.

  Fomentar l’accés a la cultura als col·lectius amb risc d’exclusió social, així com discapacitats i gent gran.
  Redefinir i descentralitzar als districtes l’estructura i activitats de l’ICUB.
  Crear un circuit estable de circ.

Qualitat de la gestió cultural

  Cal aplicar de manera estricta les bones pràctiques recomanades per l’Associació Professional de la Gestió 
Cultural de Catalunya en la designació dels responsables dels equipaments culturals. Vetllar perquè es 
compleixin les bones practiques de contractació i defensa dels drets d’autor en tots els equipaments que directa 
o indirectament participa l’Ajuntament;
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  Reformar el sistema de gestió, concessions i concursos per la gestió dels museus de l’Ajuntament de Barcelona o 
de les institucions culturals en les que participa.

  Vetllar per tal que les empreses que gestionin concessions públiques del sector cultural garanteixin unes 
condicions laborals dignes als seus treballadors.

  Controlar que les contractacions externes de personal estiguin plenament justificades, limitades en el temps, 
i que el total dels efectius contractats no excedeixi sempre que sgui possible el 15% del total de treballadors 
públics de la institució.

  Impulsar una comissió d’investigació sobre les possibles irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes 
a la gestió del Fòrum de les Cultures.

  Redissenyar l’estructura, objectius i funcionament de l’actual ICUB, amb la idea general de situar-lo no tant com a 
àrbitre de la cultura de la ciutat sinó com un ens que faciliti i estimuli la cultura en totes les seves expressions.

  Redissenyar el sistema d’ajuts, incorporant ajuts plurianuals i reintegrables, assegurant el suport a projectes 
de nova creació i oferint un servei d’acompanyament que complementi el suport econòmic i ajudi les entitats a 
desenvolupar millor els seus programes.

  Avaluar la gestió dels serveis i els equipaments culturals per mesurar-ne el retorn social i el valor cultural.

Equipaments

  És necessari disposar d’una xarxa d’equipaments àmplia, accessible i sostenible.
  Aplicar la gestió cívica dels equipaments municipals i de la seva programació.
  Col·laborar de manera oberta i lleial amb la Generalitat per assegurar la suficiència econòmica i l’excel·lència en la 

gestió de les institucions nacionals amb seu a la ciutat i treballar per a l’eliminació de les duplicitats.
  Vetllar per la gestió eficient dels equipaments i serveis públics culturals.
  Augmentar l’horari d’obertura de les biblioteques municipals, especialment en allò que fa referència a l’obertura 

de sales d’estudi de foment de la lectura, dels nens i joves i com a espai d’oci no mercantilitzat obrint els 
dissabtes matí i tarda.

  Garantir la renovació suficient dels fons bibliogràfics de les biblioteques per adequar-los als indicadors 
recomanats internacionalment.

  Potenciar al paper cívic de les biblioteques públiques de la ciutat per tal que esdevinguin pols de difusió i 
promoció culturals, i centres d’informació ciutadania.

  Ampliar La Virreina Centre de la Imatge i agrupar a l’edifici del Palau de la Virreina tots els ens dedicats a la 
imatge i la ciutat, com ara l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, amb la idea de bastir un projecte integral sobre la 
imatge i la ciutat, amb una visió sobre la creació actual i el patrimoni. 

  Crear, en col·laboració de la Generalitat, la Biblioteca Central de Barcelona i denunciar el conveni de cessió a 
l’Administració General de l’Estat dels terrenys de l’Estació de França per falta de compromís del Ministeri de 
Cultura amb la ciutat. Una possible ubicació podria ser l’edifici del Banc d’Espanya a plaça Catalunya, pendent 
de cessió a l’Ajuntament per part del Ministeri d’Hisenda. L’edifici podria acollir també les oficines de l’ICUB quan 
s’ampliï el projecte de La Virreina Centre de la Imatge.

  Revisar i enfortir el projecte de Fàbriques de Creació.
  Crear un sistema d’arxius de la ciutat que vinculi tots els arxius de Barcelona.
  Elaborar i dur a terme a un pla de digitalització dels documents dels arxius de la ciutat.
  Impulsar els programes de difusió i accés a la creació a traves de les noves tecnologies.
  Estimular la donació, dipòsit o dació de béns culturals privats als equipaments públics.
  Dotar d’autonomia la gestió dels equipaments i professionalitzar-ne la gerència amb la mirada posada a oferir 

nous serveis culturals de qualitat a la ciutadania.

PROPOSTES

La cultura republicana com a eix de cohesió social i participació ciutadana

1.  Impulsarem la recuperació de la memòria històrica de la ciutat, amb una incidència especial en la història local 
de les dones i altres col·lectius socials fins ara poc representants, mitjançant rutes guiades estables. Afavorirem 
tant la restauració i interpretació dels espais vinculats a la defensa de les llibertats socials i nacionals, com la 
contextualització de les restes de la iconografia franquista.

2.  Revisarem la normativa aplicada per la Ponència del Nomenclàtor dels carrers de Barcelona per tal que es 
prioritzi, al moment de tenir un carrer dedicat a la capital catalana, les personalitats, les institucions o els 
esdeveniments que han fet una contribució notable en la consecució de la democràcia, la llibertat o la cultura,  
relacionats directament o indirecta amb la història de la Ciutat, de Catalunya, però també d’Europa o del món. 
La nova normativa impedirà expressament que es mantingui en el nomenclàtor el nom d’aquelles persones o 
institucions que hagin realitzat o instigat accions violentes contra la ciutat de Barcelona i la societat en general, 
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o que hagin manifestat la seva hostilitat cap a la Nació catalana. Aquests canvis onomàstics tindran en compte 
l’opinió veïnal i dels districtes, i també seran sensibles a les qüestions de gènere.

3.  Es canviarà el nom de la plaça Juan Carlos I pel de República Catalana, restituint en aquest indret el monument 
a la República amb una rèplica de l’estàtua original i la reposició del medalló a Francesc Pi i Margall. També el 
passeig Joan de Borbó recuperarà el nom de Passeig Nacional.

4.  Revisarem els criteris històrics, culturals i ètics aplicats a la concessió de distincions i guardons atorgats per 
l’Ajuntament.

5.  Es retirarà immediatament la Medalla d’Or de la Ciutat a Cristina de Borbón, i s’instarà a la casa reial espanyola a 
deixar d’usar a perpetuïtat el títol de Comte de Barcelona.

6.  Es transferirà a les col·leccions del MUHBA el patrimoni artístic relacionat amb la monarquia espanyola que es 
trobi en dependències municipals.

7.  Establirem una ruta de la memòria històrica de la ciutat, tant amb la recuperació i interpretació dels refugis i 
espais vinculats a la defensa de les llibertats socials i nacionals, com en la contextualització de les restes de la 
iconografia franquista.

8.  Vincularem les fàbriques de creació a propostes de transferència de coneixement entre creadors internacionals i 
col·lectius locals, formadors i estudiants de disciplines artístiques, alhora que han de facilitar de recursos per a la 
creació als artistes de la ciutat, i vincular la seva creació amb el barri i l’entorn immediat.

La cultura com a motor econòmic de la societat i el territori

9.  Garantirem el 3 % cultural sobre les inversions municipals en obres públiques.
10.  Potenciarem la inversió en cultura digital, recolzant la tasca dels professionals i empreses del sector radicades a 

Barcelona, alhora que vetllarem perquè la llengua catalana també sigui present als videojocs.
11.  Dignificarem el patrimoni gastronòmic de la ciutat i de la seva àrea d’influència, protegint les denominacions 

d’origen (D.O) i afavorirem la recuperació i posada en valor dels productes locals perduts com a conseqüència 
de la generalització d’una agricultura industrialitzada i extensiva. Per fer-ho, fomentarem i estimularem la difusió 
d’aquests productes i el seu ús per part dels restauradors i la seva incorporació al circuït de festes locals i mercats 
tradicionals i/o artesans.

12.  Programarem circuits de visites a les escoles del municipi d’autors, editors i bibliotecaris per conscienciar als 
alumnes del valor del llibre en qualsevol dels seus formats, amb l’objectiu de fomentar la lectura i el respecte als 
drets d’autor.

13.  Recuperarem el capital literari de la ciutat, fomentant una capitalitat literària UNESCO real, que vinculi promoció 
del sector del llibre, foment de la lectura i patrimonialització de la literatura vinculada a la ciutat i al país, i un 
projecte transversal que coordini els diversos aspectes del suport a les lletres.

14.  Revisarem les bases dels ajuts: separarem ajuts a plataformes estables i ajuts a producció, obrirem una oficina de 
seguiment i suport, complementarem els ajuts econòmics amb facilitats d’espai o d’altra mena, i permetrem una 
major facilitat per respondre a projectes nous.

15.  Facilitarem els permisos i llicències per a l’establiment de sales de música en viu i sales de teatre alternatiu.
16.  Proposarem un IBI reduït per els usos vinculats a l’activitat artística (espais d’assaig, de producció...).
17.  Donarem suport als projectes que participen en xarxes europees, captarem fons europeus per a projectes 

culturals, i participarem i liderarem el debat sobre els temes avui vigents en l’agenda europea i amb un fort 
impacte en el sector cultural : TTIP, drets d’autor, indústries creatives...

Cultura de proximitat

18.  Potenciarem el coneixement del patrimoni material i immaterial de Barcelona.
19.  Impulsarem la creació d’un portal d’Internet amb els documents i altres obres culturals digitalizades d’interès 

local per tal de preservar i difondre la memòria del territori.
20.  Durem a terme una campanya de sensibilització destinada a difondre entre la ciutadania el valor del patrimoni 

documental conservat en els arxius barcelonins, públics i privats, i la importància de la seva conservació per al 
coneixement de la història de la Ciutat, així com a promoure les donacions o les cessions en dipòsit als arxius 
municipals de documentació privada procedent d’entitats, empreses, famílies o particulars.

21.  Revisarem exhaustivament el catàleg de Patrimoni de Barcelona, així com dels criteris de catalogació, per 
incloure automàticament tots els edificis i altres elements d’especial interès (jardins, fonts, monuments...) amb 
una antiguitat superior a cent anys i protegir-los integralment com a Bé d’Interès Urbanístic, de forma que només 
puguin ser descatalogats excepcionalment per raons interès públic clarament acreditades.

22.  Aprofundirem en el reconeixement per part de l’Ajuntament de la importància de la tasca en favor de la cultura 
popular i festiva desenvolupada per les entitats del tercer sector cultural a Barcelona i posarem en valor el paper 
fonamental que juguen aquestes entitats en la configuració de l’oferta i l’activitat cultural de la Ciutat i l’aportació 
que fan a la seva projecció exterior.
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23.  Facilitarem les activitats de les entitats del tercer sector cultural simplificant la gestió burocràtica i aplicant de 
manera uniforme a tots els districtes de la Ciutat la regulació municipal relativa a les activitats a l’espai públic o 
obertes al conjunt de la ciutadania.

24.  Garantirem i potenciarem la presència de les entitats del tercer sector cultural de Barcelona en els diversos 
espais de participació ciutadana per tal que puguin incidir de manera més activa en els debats i en les decisions 
sobre qüestions vinculades al moviment festiu o relacionades amb la seva activitat.

25.  Acompanyarem les entitats del tercer sector cultural de Barcelona en la seva recerca de patrocinis i mecenatges 
privats. Alhora, modificarem les partides pressupostàries de Cultura per tal que els ajuts públics arribin en major 
percentatge a aquestes entitats.

26.  Potenciarem la co-gestió público-privada o la gestió per part d’entitats del tercer sector cultural, d’equipaments 
o serveis culturals a partir de la negociació de contractes. programa amb objectius clars, de valor públic i 
transparents.

27.  Recolzarem les expressions de cultura popular i tradicional en tots els seus àmbits, amb especial atenció 
a les pròpies del país. En aquest sentit, impulsarem l’activitat del Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia 
(Tradicionàrius) ampliant la seva oferta a d’altres àmbits de la cultura com el disseny vinculat a l’artesania i la 
gastronomia.

28.  Establirem el carnet ciutadà d’amfitrió de Barcelona perquè qualsevol ciutadà de Catalunya pugui accedir 
gratuïtament als museus acompanyat de dues persones convidades per tal de compartir el patrimoni català i 
mundial que custodia Barcelona. Crearem la figura del Mecenes de la Ciutat.

29.  Rebaixarem les taxes a les entitats sense ànim de lucre que vulguin utilitzar els espais dels centres cívics. 
Establirem uns preus públics universals i equitatius per les activitats que es realitzin als centres cívics de la ciutat.

30.  Apostarem pel model de gestió cívica dels equipaments, cedint-ne la gestió a les entitats del territori i aportant 
els recursos humans i tècnics per facilitar-ne la gestió.

31.  Potenciarem la presencia de propostes artístiques en les escoles de la ciutat.

Qualitat de la gestió cultural

32.  Fomentarem la gestió en xarxa del equipaments patrimonials del municipi integrant-los en el sistema regional i 
nacional corresponent per tal d’afavorir l’intercanvi, la eficàcia i eficiència en la seva actuació.

33.  Completarem l’actual base de dades dels equipaments culturals –públics i privats– i les entitats de cultura 
popular i tradicional de Barcelona, com a eina bàsica per a la posterior ordenació i planificació de l’acció cultural 
de l’Ajuntament. Crearem una Xarxa d’Arxius de Barcelona que aplegui la totalitat dels arxius públics i privats de 
la Ciutat i que permeti l’accés en línia als catàlegs dels seus fons documentals a través de la web de l’Ajuntament.

34.  Impulsarem el procés de digitalització i de consulta en línia dels fons documentals dels diferents centres que 
conformen el sistema municipals d’arxius, i potenciarem el paper dels Arxius Municipals de Districte com a 
centres de gestió, preservació i difusió del patrimoni documental de cadascun dels antics municipis del Pla de 
Barcelona.

35.  Formarem una comissió d’investigació sobre les irregularitats detectades al Fòrum de les Cultures per la 
Sindicatura de Comptes.

36.  Publicarem tots els contractes programa i les avaluacions dels serveis i els equipaments culturals a la pàgina web 
de l’ICUB, així com les subvencions i ajuts atorgats pel Consistori.

Equipaments

37.  Reclamarem a l’Estat espanyol i, en assolir la independència, a la Generalitat, la cessió de la propietat del Palau 
del Lloctinent –antiga seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i avui seu merament institucional d’aquest arxiu– 
(Carrer dels Comtes, 2), per integrar-lo en l’eix patrimonial Museu Marès – MUHBA, del qual en formen part la 
resta dependències de l’antic Palau Reial Major (Saló del Tinell, Capella de Santa Àgata i Torre de Martí l’Humà).

38.  Negociarem amb la Generalitat la cessió a l’Ajuntament de la propietat dels edificis de l’Antiga Foneria de Canons 
(Rambla, 2) i l’Antic Borsí –l’antiga Escola d’Arts Aplicades i Oficis de la Llotja– (Carrer d’Avinyó, 23), a canvi del 
compromís municipal de rehabilitar-los per tal de dedicar-los a equipaments culturals.

39.  Adaptarem el Centre d’Interpretació instal·lat al Castell de Montjuïc, per tal que abordi la relació de la ciutat amb 
la Muntanya, en un sentit ampli: des de les pedreres, els enterraments, la repressió militar, l’Exposició Universal de 
1929, els jardins de Forestier i Rubió, les Olimpíades de 1936 i de 1992 o el barraquisme, entre d’altres.

40.  Negociarem i proposarem als hereus de Josep M. Subirachs la cessió d’un local municipal per tal de mostrar 
al públic de manera permanent les seves col·leccions (dibuix, escultura, pintura i obra gràfica), i donar així a 
conèixer entre la ciutadania i els visitants de la Ciutat la trajectòria artística de Josep M. Subirachs.

41.  Elaborarem un catàleg exhaustiu d’establiments històrics –amb més de cinquanta anys, emblemàtics i/o 
singulars de Barcelona i redactarem una normativa que asseguri la protecció integral d’aquests comerços com 
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a part del patrimoni cultural de la Ciutat i la continuïtat de la seva activitat, i que els proporcioni l’accés a un pla 
d’ajuts específic.

42.  Redefinirem el paper dels actuals centres cívics per reconvertir-los en equipaments de creació, debat i formació 
multidisciplinars, programant activitats d’interès social i lúdic a preus populars, tot i afavorint el model de gestió 
compartida d’aquests espais municipals.

43.  Promourem la col·laboració i programació d’ activitats conjuntes dels museus de Barcelona, rendibilitzant i 
alhora enaltint els coneixements dels professionals dels museus de la ciutat, establint equips interdisciplinaris 
formats per treballadors municipals, experts i professors universitaris, amb una dotació pressupostària anual 
pel programa d’accions conjuntes dels museus de la ciutat. Paral·lelament promourem la creació de circuits  
d’exposicions i activitats culturals que puguin itinerari per les institucions de pobles, viles i ciutats d’arreu del país, 
com a exercici de capitalitat.

44.  Revisarem l’ús del nou Museu de Cultures del Món, de polèmica orientació etnocèntrica, per reconvertir-lo en un 
Centre d’Interpretació de la Barcelona Vella, per explicar la vida en les cases Marquès de Llió i Nadal i a l’antic 
barri del Born. Els continguts d’aquest espai s’elaboraran a partir del treball conjunt dels professionals dels 
museus de Barcelona (MUHBA, CCCB, Disseny, Etnològic, Marès, etc.) amb les col·leccions pròpies i aprofitant la 
infraestructura ja existent.

45.  Establirem una moratòria sobre el projecte anunciat per l’Ajuntament de construcció de l’anomenat “vestíbul dels 
Museus de Montjuïc”, per tal que es faci una valoració adient dels factors cost-oportunitat. Qualsevol actuació en 
aquest sector prendrà en consideració el criteri del Consell de Cultura de Barcelona.

46.  Rehabilitarem les instal·lacions del Conservatori Municipal de Música, i adequarem espais a cada barri per tal que 
els músics puguin estudiar i/o practicar.

47.  Farem un projete per recuperar Can Ricart, amb un entorn híbrid entre l’activitat cultural, la industrial i la del 
coneixement. Aquesta és una peça fonamental per a un eix cultural que uneixi els districtes de Sant Andreu i 
Sant Martí a través de la Sagrera.

48.  Recuperarem la designació d’Iberona per al conjunt actualment anomenat Poble espanyol de Montjuïc i 
redefinirem els seu usos i objectius.

49.  Dotarem l’Ajuntament d’uns protocols per a l’avaluació dels equipaments culturals a partir dels objectius fixats als 
contractes programa.

50.  Potenciarem els Centres Nacionals com a porta de contacte i accés amb l’escena internacional, establint vincles 
de col·laboració amb la resta d’institucions de formació i creació de la ciutat. Nomenarem persones de prestigi i 
trajectòria en el sector cultural als patronats dels equipaments culturals.

Ciència

51.  Farem de Barcelona un lloc de trobada del pensament i la ciència, que serveixi de referència dels debats sobre 
les mutacions a la societats contemporànies fruit dels avenços tecnològics i científics.

52.  Impulsarem el projecte “ Aprendre Ciència”: La regidoria de cultura s’ocuparà també de la ciència, serà pro-activa 
en la divulgació científica, en divulgar la recerca que es fa a BCN a la ciutadania. Treballarà de manera coordinada 
amb Educació en el foment de “nous” programes d’aprenentatge STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) per als més petits.

53.  Crearem un clima d’innovació: incorporarem la ciència en la nostra quotidianitat desenvolupant una ciutadania 
experimentadora. Cedirem espais per a la transferència de coneixement

54.  Desenvoluparem pols de competitivitat: Col·laborarem amb els vivers d’empreses de les universitats/centres de 
recerca/parcs tecnològics. Estimularem vivers d’empreses científiques, amb laboratoris d’experimentació.

55.   Crearem projectes de microfinançament BCN-en marxa per a menors de 35 anys per la seva incorporació a 
l’Academia; i joves menors de 30 anys per crear empreses.

56.  Crearem espais de transferència de coneixement: acadèmia, recerca, empresa societat. Promourem a les 
universitats i als centres de recerca com actors actius d’aquest procés.

1.3.2. Educació
Barcelona ciutat educadora
L’educació no és un luxe, és una necessitat. Ha de ser un element clau i motor de la nostra societat i el nostre país. De la 
mateixa manera que el país està en un moment convuls i de canvi, el món educatiu, des de fa temps, també està vivint 
un punt d’inflexió. Davant els canvis radicals i disruptius amb què s’enfronta la nostra societat (el valor preeminent de la 
tecnologia, la llengua i les identitats, la crisi social i econòmica, la manca de recursos invertits en l’educació…) ens cal una 
política educativa innovadora, amb una perspectiva a llarg termini i una gestió diferent. Tampoc no podem obviar que 
l’educació ha de tenir un caràcter compensador de les desigualtats i ha de servir per al desenvolupament personal i social. 
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La renúncia a l’atenció de de les necessitats emergents ens situa en clar desavantatge respecte les societats més avançades 
amb les quals volem igualar-nos.

Cal aprofitat les grans potencialitats de la nostra ciutat i de tots els actors del món educatiu barceloní i no escatimar esforços 
per manca de perspectiva i capacitat crítica. Malmetre aquesta força i limitar-ne les seves possibilitats no ha de ser possible, 
cal reordenar i prioritzar.

El valor de la proximitat, és l’element diferencial que explica el gran paper que pot tenir l’Ajuntament en totes les qüestions 
que afecten els ciutadans, en concret en les qüestions educatives. Les actuacions universals acaben sent injustes. Quan 
s’estableixen actuacions per a tothom difícilment serem capaços de discriminar a aquell que ho necessita. El govern local 
i la seva administració ha de ser capaç, des de la proximitat, de poder identificar on hi han les desigualtats i actuar per 
compensar-les.

Actualment s’estan obviant grans problemàtiques com la segregació escolar i el repartiment equitatiu dels alumnes 
nouvinguts. La potenciació de polítiques efectives contra la falta de recursos de les famílies o en favor de la seva participació 
en la vida escolar han estat, també, sistemàticament bandejades en els darrers anys. No s’està donant rellevància suficient 
a les activitats extraescolars o als  ensenyaments artístics, esportius, de llengües..  No hi ha una atenció real i raonada a la 
diversitat o a la innovació. Es fan necessàries polítiques que replantegin el paper de l’escola pública i la concertada en el 
servei públic d’educació, el finançament de l’educació 0-3, els horaris de l’ensenyament obligatori, la formació professional i la 
seva connexió amb el món productiu de la ciutat, el mapa escolar… 

Volem posar els alumnes com a centre de les polítiques educatives i per a fer-ho cal  optimitzar i fer una renovació 
estructural d’aquestes polítiques, amb una bona planificació i aplicant mesures que siguin avaluables en el món educatiu de 
la nostra ciutat.

HORITZÓ

La societat basada en el coneixement i l’aprenentatge ha de ser un dels pilars del nostre progrés com a país. L’educació, 
entesa com a servei públic, ha d’esdevenir una porta oberta a les  oportunitats i no una barrera. La intervenció pública ha de 
corregir les mancances del sistema i ha de ser un dels elements bàsics a partir dels quals s’estructura la nostra ciutat.

El nostre objectiu és situar Barcelona entre les ciutats de referència al món, tenint el coneixement com a factor diferencial.  
Un coneixement que ha d’impregnar la nostra ciutat i ha d’arribar a tota la ciutadania. Les desigualtats derivades de 
l’educació han de ser compensades per l’acció municipal. És per això que s’ha de garantir la formació de la ciutadania i posar-
la a l’altura de les seves necessitats.

Barcelona ha estat i ha de tornar a ser model de cultura, civilitat, modernitat i saviesa. Hem de recuperar aquest model. 
Barcelona és la capital de Catalunya i també aspira a ser una capital europea referent de l’Europa de les ciutats. Ens cal una 
Barcelona capaç d’assumir aquest repte amb un model que pugui ser un dels motors de l’Europa del sud, d’una Euroregió, on 
estigui present la dimensió europea.

El futur que proposem té el doble horitzó a mig i llarg termini: el 2020 i el 2030, respectivament. L’horitzó 2020 parteix 
d’una visió estratègica, a mig termini i a partir d’uns objectius assumibles que cal materialitzar en mesures concretes. Les 
nostres propostes i els nostres projectes van encaminats cap a una escola catalana, inclusiva, centrada en l’alumne com 
a protagonista actiu del seu aprenentatge, amb una forta autonomia dels centres a canvi de l’assumpció d’uns objectius 
sotmesos a avaluació pública, capaç de potenciar la innovació, amb una relació amb la tecnologia sincera i pedagògicament 
raonada, amb capacitat correctora de les desigualtats, participativa i integradora, encarada a un aprenentatge al llarg de la 
vida i amb capacitat de potenciar l’excel·lència i ajudar en les febleses. 

L’objectiu 2030 parteix d’una visió estratègica a llarg termini a partir de l’anàlisi de la situació, de les necessitats emergents, 
les possibilitats reals i una presa de decisions valenta i innovadora .

També apostem per una gestió de l’oferta educativa transparent, eficient, amb rigor i criteri, en la qual el compromís ètic en 
sigui eix vertebrador, i on l’avaluació, i les eines a ella associades, en siguin un element bàsic i troncal.

A partir de l’anàlisi de tots els elements del món educatiu cal una definició dels processos i criteris, de les possibilitats 
emergents i, evidentment, de les necessitats i deficiències. D’aquí la concreció en un Pla Estratègic que defineixi el model, 
dins d’un projecte de ciutat, que estableixi les  prioritats de  la gestió dels recursos públics, del criteri just en la despesa, de la 
relació amb l’ensenyament concertat, de la relació educació-tecnologia i on la pedagogia hi tingui un paper bàsic. Aquest Pla 
estratègic, arribat el moment, ha de ser dialogat i consensuat amb la comunitat educativa, en coordinació amb el nou marc 
legal i de consens que sorgeixi en la construcció de la República Catalana.
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El model ha de quedar definit a partir d’unes idees clau:

a) L’estructura del món educatiu com a servei públic.
b) L’estructura del món educatiu centrat en l’alumne.
c) La coresponsabilitat de les administracions públiques.
d) La gestió amb criteris d’eficiència, equitat, transparència i ètica.
e) La seva avaluació a partir d’indicadors clars i compartits pel món educatiu.

Els eixos bàsics dels quals en sorgiran les propostes englobades en el Pla Estratègic-Horitzó 2020 seran:

1.  La garantia de la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa: amb l’objectiu de reduir el fracàs escolar a la seva 
mínima expressió, ens comprometrem en la lluita real i efectiva contra l’absentisme escolar i l’abandonament 
prematur, la promoció de l’educació dels 3 a 16 anys i la seva universalització fins als 18 anys, la lluita contra 
la marginalitat socioeconòmica i la pobresa infantil, la participació en l’escolarització adient de l’alumnat amb 
necessitats educatives i en la seva transició al món laboral, la promoció de l’orientació i l’acompanyament escolar.

2.  La coresponsabilitat: el lideratge compartit en les polítiques educatives de la ciutat per les administracions, la 
potenciació dels plans educatius d’entorn, la creació de zones educatives prioritàries,  la coresponsabilització en 
l’oferta educativa de la ciutat en totes les seves etapes.

3.  Els centres i la seva autonomia: la potenciació dels projectes de centre destinats a la millora, l’avaluació de 
centres i la potenciació dels Instituts-escola.

4.  La innovació: l’optimització pedagògicament raonada de la tecnologia, la creació i potenciació de centres i xarxes 
d’innovació, el reforç de programes educatius i de bones pràctiques educatives basats en la millora dels resultats 
i el treball de les competències bàsiques. 

5.  La participació: la potenciació de les escoles i Instituts oberts als barris (espais per als veïns i veïnes, patis oberts, 
biblioteques públiques…), la promoció de la participació de tots els actors del món educatiu (docents, educadors, 
tècnics, pares i mares, alumnes, món associatiu, món del coneixement...). 

6.  L’educació al llarg de la vida: una aposta ferma per la formació professional, fent-la més atractiva i assegurant 
la transició entre l’escola i l’empresa. Integrar-la en Europa facilitant la mobilitat, fomentant el coneixement 
de llengües estrangeres i oferint els instruments necessaris per poder accedir als programes europeus de 
desenvolupament i d’intercanvi d’alumnes i de coneixement. Cal incorporar les polítiques de segona oportunitat 
per reincorporar a l’educació formal o no formal les persones que han abandonat el sistema educatiu, la 
potenciació de l’aprenentatge de les persones adultes sense discriminar edats ni interessos incrementant-ne 
els recursos, el reforçament de la relació entre els ciutadans i el món educatiu a través de la xarxa publica, les 
biblioteques i els centres cívics.

L’horitzó 2020 s’estructurarà a partir dels següents elements:

a) Anàlisi de la situació i de les necessitats emergents.
b) El disseny de solucions i propostes.
c) El desenvolupament de  les propostes a partir de l’elaboració programes i plans.
d) La implementació de la planificació. 
e) L’avaluació, tant de les fases anteriors com dels resultats.

PROPOSTES

L’eina que ens servirà per desenvolupar les nostres polítiques educatives serà el Pla Estratègic en l’horitzó 2020. Per tant, 
la primera de les propostes és l’elaboració del Pla Estratègic que volem consensuar amb la comunitat educativa i amb les 
forces polítiques. Vetllarem participant activament en la Llei d’Educació i els consensos nacionals que sorgeixin en el marc de 
la República Catalana i endegarem tot allò que el marc legal establert ens permeti desenvolupar, impulsant i vetllant perquè, 
des de la Generalitat s’apliquin les mesures necessàries.

Aquestes són les mesures que proposem en la línia dels eixos bàsics descrits anteriorment. 

La garantia de la igualtat d’oportunitats i la inclusió educativa

1.  Impulsarem la implantació de la 6a hora a l’ensenyament primari públic de la ciutat de Barcelona i la vincularem 
a l’elaboració de programes de millora de les competències bàsiques de l’alumnat. La implantació d’aquesta 
mesura comportarà l’augment de la dotació de personal dels centres educatius i no repercutirà en un increment 
de la càrrega lectiva de les plantilles actuals. Crearem mesures de suport i un pressupost complementari per a 
fer-la efectiva.
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2.  Implantarem el “Pla 100% Graduats en ESO”, per a eradicar el fracàs escolar, augmentant la dotació tecnològica 
dels instituts, incorporant metodologies innovadores i creant un circuit de retorn al sistema educatiu per als 
alumnes que abandonen els estudis. 

–  Elaborarem un projecte per a la prevenció de l’abandonament escolar prematur que fomenti la col·laboració 
entre tots els recursos de serveis públics i iniciatives privades.

–  Afavorirem polítiques socials per tal que les persones en situació d’abandonament escolar prematur 
esdevinguin actor principal del seu propi canvi i es puguin reincorporar al sistema educatiu formal o no 
formal.

3.  Potenciarem polítiques socials per permetin la lluita contra l’absentisme escolar com l’increment de les beques 
per als menjadors (incloent-hi beques d’esmorzar), la contractació de Tècnics d’Integració Social en els barris 
amb més absentisme escolar per treballar amb l’alumnat absentista i les seves famílies, la potenciació de la 
coordinació entre els centres educatius i els Serveis Socials.

4.  Elaborarem un pla d’acollida per a l’alumnat nouvingut que permeti la seva integració, el coneixement suficient 
de la llengua catalana i la correcta i equilibrada escolarització. Aquest pla seria d’aplicació en els centres que no 
disposin d’aules d’acollida.

5.  Millorarem el finançament de l’educació 0-3 I establirem una tarifació social de les places públiques.
6.  Promourem l’educació fins al 18 anys, millorant l’oferta d’ensenyaments post-obligatoris i de règim especial, per 

tal que tots els alumnes amb el graduat en ESO continuïn la seva formació fins a assolir aquest nivell educatiu.
7.  Augmentarem les partides pressupostàries dedicades a les beques i ajudes per a l’alumnat desafavorit 

socioeconòmicament.
8.  Potenciarem els EAP i els CREDA, amb increment de personal, amb la finalitat d’ajudar a detectar, prevenir i 

tractar l’alumnat de necessitats educatives específiques.
9.  Planificarem, d’acord amb la Generalitat, l’oferta educativa de l’alumnat amb necessitats educatives apostant 

clarament per una escola inclusiva.
10.  Afavorirem que les escoles, públiques i concertades, disposin de personal especialment format per tractar amb 

els nens amb necessitats educatives especials (psicòlegs, psicopedagogs, mestres especialistes en educació 
especial i logopedes).

11.  Promourem i farem el seguiment de la transició al món laboral de l’alumnat amb necessitats educatives.
12.  Potenciarem els Programes de Diversificació Curricular per a alumnes de secundària ja existents: Nou Barris, Sant 

Andreu i Sant Martí. Promourem la creació de nous en els districtes on sigui necessari, iniciant-ne un a Sants-
Montjuïc i els extendrem per tota la ciutat.

13.  Activarem una oferta suficient de Programes de Formació i Inserció (PFI) per part de l’Ajuntament i fomentarem 
la creació de nous perfils laborals.

14.  Fomentarem l’orientació i acompanyament de l’alumnat amb la potenciació del Pla Jove.
15.  Potenciarem l’educació fora de l’horari lectiu amb la generació d’una xarxa d’activitats variada, accessible i 

becada promocionant l’esport, la música, les arts plàstiques i escèniques, els idiomes... Es potenciarà la figura de 
l’Associació Esportiva Escolar com a associació que permet articular part d’aquestes activitats en el marc dels 
centres de secundària i es buscarà la cooperació amb les entitats de l’associacionisme educatiu, esportiu i cultural 
de l’entorn dels centres.

16.  Potenciarem l’associacionisme educatiu.

La coresponsabilitat

17.  Assumirem el lideratge en les polítiques educatives de la ciutat.
18.  Ens coordinarem amb les ciutat veïnes i llurs Serveis Territorials.
19.  Racionalitzarem i optimitzarem l’estructura, les relacions i competències dels estaments públics:  IMEB i Consorci 

d’Educació. Redefinirem el Consorci d’Educació cap a un ens amb autonomia financera i de gestió.
20.  Incentivarem projectes de districte i de barri en l’àmbit educatiu.
21.  Revisarem el mapa escolar del 2006 dels ensenyaments obligatoris de la ciutat en base als principis de servei 

públic, escola de proximitat, igualtat d’oportunitats, no segregació i adequació de l’oferta. Garantirem les reserves 
de sòl necessàries per a les noves construccions i pactarem amb la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
Consorci d’Educació de Barcelona, la programació de les construccions en el període 2015-2019, reduint al màxim 
possible l’ús d’instal·lacions provisionals.

22.  Incrementarem la partida d’obres RAM per a la conservació i millora dels edificis escolars públics.
23.  Elaborarem un Pla quadriennal per a l’adequació, remodelació o substitució d’edificis escolars dels quals 

l’Ajuntament n’és el propietari (centres de titularitat municipal i escoles de primària dels quals la Generalitat n’és 
el titular). 



PROGRAMA ELECTORAL 
ELECCIONS MUNICIPALS
MAIG 2015

l’alcalde del
- 68 -

24.  Construirem les escoles bressol ja planificades i les posarem en funcionament evitant l’externalització de la seva 
gestió.

25.  Fomentarem la creació d’Instituts-escola quan Escoles de primària i Instituts de secundària estiguin en edificis 
contigus. Per a la resta de centres, establirem vincles d’adscripció clars i limitats, que permetin l’elaboració de 
projectes educatius compartits entre els centres de primària i secundària públics.

26.  Vetllarem per la planificació i construcció dels edificis d’Educació Secundària necessaris per als propers cursos:

a) Construir l’Institut Viladomat (Eixample).
b) Construir l’Institut Fluvià (Sant Martí).
c) Promoure la creació d’un nou Institut al districte de Les Corts.
d) Promoure la creació d’un nou Institut a Horta (Horta-Guinardó).
e) Promoure la creació d’un Institut a Vallvidrera o Sarrià Nord (Sarrià-Sant Gervasi).
f) Promoure la creació d’un Institut a Vallcarca (Gràcia) per als alumnes de les escoles del nord del districte.
g) Redefinir la planificació de l’Institut Angeleta Ferrer (Eixample).

27.  Promourem la reformulació de l’horari intensiu a secundària.
18.  Recuperarem els Plans Educatius d’Entorn que s’han anat perdent en els darrers anys i en proposarem de nous, 

si és el cas.
29.  Promourem zones d’educació prioritàries en barris on hi hagi diversos centres d’alta complexitat per tal que 

tinguin recursos adients a les seves necessitats i puguin treballar en xarxa.
30.  Fomentarem la implicació de les Escoles Municipals de Música en la vida dels barris i dels districtes.
31.  Fomentarem la creació de nous camins escolars que impliquin la comunitat educativa i l’entorn social dels barris.
32.  Planificarem, amb l’àrea de Cultura, el programa de biblioteques escolars i la seva vinculació amb la xarxa pública.

Els centres i la seva autonomia

33.  Promourem els currículums competencials i les metodologies que facin de l’alumne el protagonista de l’educació.
34.  Potenciarem l’autonomia del centres amb una aplicació maximalista de la LEC, a partir d’objectius consensuats 

que hauran de ser avaluats. D’aquesta manera afavorirem els Projectes Educatius de centre.
35.  Potenciarem l’autonomia dels centres en els àmbits administratius i de gestió, tant econòmica com de recursos 

humans i materials.
36.  Establirem contractes de millora entre l’Ajuntament i els centres de titularitat municipal que tinguin objectius 

clars i avaluables.
37.  Afavorirem la col·laboració i els intercanvis entre centres, ja siguin del mateix districte o no, o entre els centre 

educatius públics i/o concertats.
38.  Acompanyarem els claustres de docents perquè es comprometin en projectes de centre. 
39.  Afavorirem el compromís de les famílies amb el projecte de centre.
40.  Afavorirem, en els centres de titularitat municipal, la ubicació del personal docent a partir de perfils adequats per 

a dur a terme projectes educatius específics. Ho promocionarem  en la resta de centres públics de la ciutat.
41.  Vetllarem perquè les administracions competents, apliquin una política efectiva i ràpida en la substitució de 

mestres en cas de baixa laboral.

La innovació

42.  Promourem la formació contínua dels docents.
43.  Promourem temps i espais per a l’intercanvi de projectes i d’innovacions entre els docents.
44.  Augmentarem les capacitats i possibilitats dels centres de recursos pedagògics dotant-los amb recursos 

materials i humans suficients amb la incorporació de tecnopedagogs. 
45.  Crearem un Centre per a la Recerca i la Innovació Educativa, autònom i amb capacitat d’intervenció, que 

esdevingui un referent a nivell de país. La coordinació amb la resta de centres municipals i/o del país de l’àmbit 
educatiu, pedagògic i tecnològic ha de ser un dels seus punts forts.

–  Aquest centre posarà èmfasi en la innovació per a l’Educació Digital, a fi de convertir la ciutat en un referent 
en l’educació, basada en un ús pedagògicament raonat de les eines tecnològiques digitals i  la millora de les 
competències digitals.

–  Fomentarà la creació de xarxes per a la innovació formades per persones de les diferents entitats i centres de 
tot el món educatiu.

–  Posarà en pràctica accions adreçades al reforç de les bones pràctiques educatives, així com a la seva difusió 
entre la comunitat educativa de la ciutat
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–  Apostarà pel plurilingüisme en l’educació partint d’una política ferma d’immersió lingüística, tan a Primària 
com a Secundària.

46.  Reformularem l’ensenyament musical a la ciutat, amb una convivència entre els centres de titularitat pública i 
privada i amb una intervenció real i efectiva del món de l’educació musical en la ciutat , en el districte i en el barri.

La participació

47.  Fomentarem la participació de les famílies en la vida escolar.
48.  Afavorirem la formació de pares i mares per millorar el seu rol educatiu i per incrementar la seva participació en 

la vida escolar.
49.  Vetllarem per una modificació de la legislació sobre els Consells Escolars per retornar-los les competències i 

donar-hi presència a l’entorn.
50.  Durem a terme un Programa per afavorir i incentivar el protagonisme i la participació  efectiva de les AMPA. 
51.  Afavorirem la creació de les AMPA en les escoles dels barris desafavorits o, en cas que ja existeixin, incentivarem 

el funcionament.
52.  Crearem taules de participació en l’àmbit educatiu en els districtes, amb la finalitat de promoure la implicació de 

la societat en l’educació.
53.  Incentivarem les polítiques d’innovació comunitària: increment del programa de Patis Oberts, potenciació els 

centres cívics i les seves activitats com a espai i temps educatiu, increment de la coordinació de la xarxa de 
biblioteques amb les escoles i instituts, reforçament d’espais de lectura. Pretenem fomentar la utilització dels 
equipaments i Instal·lacions escolars per part de la ciutadania.

54.  Incorporarem a les escoles programes estables en relació als nous valors del temps, en especial aquells 
relacionats amb la salut, la cura i la vida quotidiana.

55.  Promourem una mesa d’agents comuns en el món educatiu per a dissenyar solucions compartides que beneficiïn 
tots els interlocutors, treballant principalment en un canvi en la distribució horària prenent com a referència la 
jornada francesa escolar, instant quan calgui d’altres agents econòmics i socials.

L’educació al llarg de la vida

56.   Garantirem que la ciutadania tingui la possibilitat de formar-se al llarg de la seva vida amb una oferta de qualitat i 
ajustada a les necessitats de formació.

57.   Treballarem per una Formació Professional realment integrada en un sistema únic de formació reglada, 
ocupacional i contínua.

58.   Apostarem per grans centres de Formació Professional. S’han de promoure nous centres que basin els seus 
ensenyaments en aquesta formació.

–  Vetllarem per una oferta integral de Formació Professional d’acord amb el sistema productiu de la ciutat que 
permeti una ocupació de qualitat i la formació contínua dels professionals.

–  Potenciarem l’oferta de formació professional integrada en àrees econòmiques en expansió i de futur 
(energies renovables, aigua, biotecnologia i sanitària, noves tecnologies…). 

–  Vetllarem per una autèntica transició Escola-treball, amb la participació de les administracions educatives, 
l’àrea econòmica de l’Ajuntament i el món productiu de la ciutat.

–  Incorporarem programes d’intermediació laboral específics per a alumnes de Formació Professional que 
serveixin d’acompanyament als joves dels barris amb atur alt per augmentar les oportunitats d’inserció 
primerenca.

59.  Potenciarem l’oferta d’educació per a adults i persones grans, especialment en els centres de formació de 
persones adultes (CFA), però també en centres cívics, casals, biblioteques… 

60.  Potenciarem les CFA en aquells districtes on el fracàs escolar és més agut promocionant segones oportunitats 
als joves. 

61.  Promourem una oferta de qualitat i suficient d’ensenyament post obligatori adaptat a l’alumnat de necessitats 
educatives especial.



PROGRAMA ELECTORAL 
ELECCIONS MUNICIPALS
MAIG 2015

l’alcalde del
- 70 -

1.3.3. Universitats i recerca
DIAGNOSI

Actualment no existeix una “marca Barcelona” associada a l’ensenyament superior i la recerca, bàsicament perquè moltes 
institucions d’aquests àmbits no inverteixen prou esforços de projectar-se internacionalment o bé ho fan a títol individual.

L’Ajuntament de Barcelona no té una estratègia per aglutinar i fer visible tota la capacitat en l’àmbit del coneixement i la 
recerca. En alguns aspectes, com ara la divulgació científica, té poc sentit que la principal política de l’Ajuntament sigui 
organitzar activitats quan pràcticament totes les institucions del seu entorn en duen a terme amb els seus investigadors. 
Moltes institucions fan jornades de portes obertes (les del Parc de Recerca Biomèdica acullen més de 2.000 visitants) però 
per tenir un calendari cal anar a cercar aquesta informació un per un.

Actualment hi ha molta mobilitat entre estudiants universitaris a nivell internacional. Aquest fet ha provocat, en altres 
països, que existeixi una àmplia oferta de postgraus en llengua anglesa. Tot i que l’anglès ha de ser clau en l’aposta per la 
internacionalització, no s’ha de menystenir el potencial atractiu que tenim per Llatinoamèrica gràcies al castellà.

Barcelona és en llocs destacats a classificacions internacionals de ciutats universitàries: 10a millor ciutat universitària del 
món (3a d’Europa) i 19a millor ciutat del món (6a d’Europa) per als universitaris. També és la 2a ciutat del món amb més 
universitats joves (menys de 50 anys).

Barcelona és la 2a ciutat del món amb més Càtedres UNESCO (les mateixes que Buenos Aires, 15, i només darrere Moscou), 
incloent-hi la primera del món.

Quatre dels 42 “Erasmus Mundus Joint Doctorates” europeus estan coordinats per universitats barcelonines i hi participen 
en 11 d’aquests doctorats.

Barcelona és seu de diverses institucions internacionals: Un dels 13 centres de la Universitat de l’ONU (Institute on 
Globalisation, Cultures & Mobility); Secretariat de Fusion for Energy, el consorci internacional pel desenvolupament de la 
fusió nuclear (ITER); Secretariat d’Union for the Mediterranean, que té l’ensenyament superior i la recerca com una de les 
seves sis àrees prioritàries i una de les tres subseus de l’Academia Europea.

Al 2014, Barcelona va esdevenir la primera guanyadora del premi “iCapital” (capital de la innovació) atorgat per la Comissió 
Europea.

A l’entorn de Barcelona hi ha institucions d’excel·lència internacional com ICFO, ICREA o ICIQ i equipaments importants 
com el Sincrotró Alba i el superordinador Mare Nostrum. També Institucions que participen en el node central de dos dels 
cinc KIC (Knowledge and Innovation Communities) impulsats per l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) i 
institucions catalanes que participen en els consorcis centrals dels dos FET (Future Emerging Technologies) impulsats per la 
Comissió Europea.

Catalunya seria el 4t país d’Europa en ajudes de l’European Research Council en relació a la seva població (rere Suïssa, Israel 
i el Països Baixos).

HORITZÓ

És necessari fer unes polítiques de recerca i ensenyament superior aliniades amb les de la Generalitat, en el marc del Pacte 
Nacional per a la Recerca i la Innovació. Això respondria al paper de Barcelona com a capital de Catalunya més enllà de 
millorar l’eficiència.

Cal associar la “marca Barcelona” a la generació de coneixement (ensenyament superior i recerca). Aquest fet aportarà 
prestigi a la ciutat i facilitarà la captació de talent internacional en els àmbits universitari i de recerca.

D’aquesta manera millorarem la internacionalització i la vitalitat cultural de la ciutat, aprofitant el talent de persones joves 
i amb inquietuds intel·lectuals, tant de procedència internacional com del nostre país. L’atracció de talent universitari i 
investigador beneficiaria el teixit empresarial del país.
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PROPOSTES

1.  Elaborarem un Pla Estratègic per a la Recerca, el Coneixement i la Innovació de Barcelona, amb les Universitats 
de la ciutat i l’entorn i amb els equipaments de recerca.

2.  Farem jornades de portes obertes en les instal·lacions de recerca i coneixement de la ciutat.
3.  Dotarem la ciutat amb equipaments per a l’arribada d’estudiants i joves investigadors.
4.  Prioritzarem el coneixement de l’anglès en tots els nivells acadèmics.
5.  Convertirem Barcelona en un centre europeu d’estudis de postgrau.
6.  Fomentarem que la ciutat esdevingui un espai d’experimentació tecnològica, i que els ciutadans coneguin i siguin 

partícips dels processos d’innovació.
7.  Impulsarem, des de l’ajuntament, una canal d’informació on es visualitzi tot allò relatiu al coneixement i la recerca, 

en diversos idiomes. On hi figuri l’oferta acadèmica, l’oferta laboral, la divulgació de continguts i altres elements 
que relacionen la ciutat amb el coneixement i la ciència.

8.  Utilitzarem els canals de comunicació de l’ajuntament, com ara la web i BTV per difondre les activitats d’especial 
interès en els àmbits universitari, de la recerca i del coneixement.

9.  Impulsarem un Fòrum Internacional de la Ciència i Coneixement de manera estable a la ciutat de Barcelona.
10.  Obrirem una línia de beques, complementària a les de la Generalitat, i destinades a estudiants de la ciutat, que 

tot i el seu alt nivel curricular no poden continuar els estudis universitaris per motius econòmics.
11.  Ampliarem les dotacions destinades a l’Erasmus i a propostes que afavoreixin l’intercanvi entre estudiants de 

diferents països europeus.
12.  Crearem línies de col·laboració entre la universitat i els instituts i empreses municipals a fi d’incrementar les 

possibilitats d’estades en pràctiques i contractes de col·laboració amb els joves llicenciats.

1.3.4. Esports
Esport: educació, salut i ciutadania, junts de la mà

DIAGNOSI

Barcelona és una marca esportiva internacional gràcies, sobre tot, al record dels jocs olímpics de 1992 i a la projecció 
internacional dels seus clubs esportius professionals, sobr tot el FCB. Al costat d’aquesta imatge internacional, conviu una 
altra realitat, la d’una ciutat amb un extens teixit esportiu de base, format per centenars de clubs esportius que arriben a tots 
els barris de la ciutat, i amb una ciutadania que manté uns elevats nivells de pràctica esportiva, que utilitza una important 
xarxa d’equipaments esportius -la majoria d’ells de titularitat pública- i que sovint fa servir l’espai públic de la ciutat com a 
lloc on desenvolupar la seva pràctica esportiva.

L’elevada demanda d’instal·lacions i espais per a la pràctica esportiva, fa que la xarxa bàsica d’equipaments esportius 
municipals sigui insuficient. La demanda d’espais en pavellons i pistes poliesportives supera l’oferta existent, com també 
passa amb els camps de futbol. D’altra banda, l’augment d’altres pràctiques esportives, com el running, fa necessària la 
definició d’itineraris per a aquesta pràctica amb la qualitat i la seguretat necessàries. Finalment, la demanda d’espais on 
combinar la pràctica del fitness amb les activitats aquàtiques, han portat al límit de la seva capacitat a les instal·lacions dels 
Centres Esportius Municipals (CEM).

El teixit esportiu de la ciutat pateix també unes dificultats que li són específiques. D’una banda, la competència entre l’esport 
escolar i l’esport federat, ha portat a la duplicació d’esforços en aquest àmbit, tant des del Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, com des dels clubs i les federacions esportives catalanes. La manca d’actuacions concertades entre tots els 
agents esportius i educatius en aquestes franges d’edat porta a una disminució de la pràctica esportiva dels adolescents, 
associada al canvi de l’escola primària a la secundària.

D’altra banda, la dificultat d’accés a instal·lacions esportives cobertes (pavellons i piscines, bàsicament) per a la pràctica 
esportiva de base dels clubs federats, els porta a assumir uns costos molt elevats en concepte de lloguers d’instal·lacions, 
que limiten el seu creixement i, sovint, posen en perill la seva viabilitat econòmica. Costos que, en la majoria de poblacions 
catalanes, són més baixos o inexistents, atenent al dèficit crònic que la ciutat de Barcelona presenta en aquest tipus 
d’instal·lacions de xarxa bàsica. Finalment, un darrer problema del teixit esportiu federat és la dificultat d’establiment d’una 
certa jerarquia de dimensions entre els clubs purament de base i els grans clubs professionals, bàsicament el FCB i els grans 
clubs d’aigua (CNC, CNAB, CNB). Per la seva dimensió, Barcelona hauria de tenir una major quantitat de clubs professionals 
de dimensió petita o mitjana, o de clubs “amateurs” que fessin d’enllaç entre la base i l’alt nivell professional. Una part del 
problema rau en el dèficit d’instal·lacions: segurament aquesta és l’explicació de la inexistència de clubs d’hoquei patins o de 
handbol de primer nivell a la ciutat –tret de les seccions del FCB- mentre que altres ciutats de mida mitjana o petita, poden 
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generar i mantenir aquests clubs dins l’èlit de la competició a nivell estatal. L’altra part del problema també es pot atribuir 
a una certa disfunció del teixit esportiu, una macrocefàlia dels grans clubs esportius professionals que no ha ajudat prou al 
creixement d’una xarxa de clubs de mida mitjana a la ciutat de Barcelona.

Barcelona ha apostat per la ubicació de grans esdeveniments esportius internacionals en la ciutat. Sovint, la prioritat de 
les polítiques esportives municipals s’ha centrat en aquest àmbit, amb la destinació de grans quantitats econòmiques a la 
promoció de candidatures per a l’organització de competicions internacionals, d’àmbit europeu o mundial, mentre que les 
mancances de l’esport de base de la ciutat no rebien la mateixa atenció. En alguns casos, candidatures fallides davant la 
competència d’altres ciutats que tenien darrera grans poders econòmics regionals amb els quals no teníem la capacitat de 
competir. En altres candidatures que han portat esdeveniments a la ciutat, però que han deixat un balanç irregular per al 
teixit esportiu local amb la millora d’algun equipament esportiu o, senzillament, amb la projecció de la ciutat a nivell de marca 
global, però sense un impacte directe i específic per al sector esportiu.

Barcelona és coneguda internacionalment pel seu paper en l’organització d’esdeveniments esportius internacionals. Ha estat 
tant manifesta l’organització d’aquests esdeveniments, que segurament s’han obviat altres competicions esportives que 
podien ajudar a articular la ciutat com a capital esportiva d’una Catalunya independent. Ens trobem que, davant la lluita pel 
reconeixement internacional de l’esport català, Barcelona no s’ha destacat pas per organitzar esdeveniments esportius on hi 
participessin seleccions catalanes reconegudes, ans el contrari s’ha prioritzat l’organització de campionats amb la presència 
de seleccions espanyoles.

Aquesta preeminència de l’esport espectacle ha anat en detriment de tot l’esport de base, tant dels clubs federats com de 
l’esport escolar de la ciutat. Una situació que s’ha agreujat dramàticament amb les noves mesures impulsades pel Govern 
Estatal que han provocat el rebuig unànime de tot el teixit esportiu català, encapçalat per la Unió de Federacions Esportives 
de Catalunya. Una situació que se suma als dèficits crònics de la ciutat com la falta d’espais esportius amb preus assequibles 
als clubs i que pot portar a la desaparició de moltes d’aquestes entitats. Gran part del pressupost destinat a l’esport 
espectacle de Barcelona es podria associar a diners invertits en promoció turística. Això fa que el món de l’esport a Barcelona 
no reconegui com a seus molts d’aquests esdeveniments. És per això que s’hauria de buscar la fórmula que els practicants 
d’esport a Barcelona vegin reconegut d’alguna manera aquesta manca d’inversió clara en activitat esportiva: per exemple, 
tan sols amb els diners invertits a la Barcelona World Race es podria pagar la mutualitat esportiva obligatòria de tots els 
infants que practiquen esport a Barcelona.

HORITZÓ 2020

Barcelona és una ciutat coneguda a nivell mundial en l’àmbit de l’esport, gràcies als jocs olímpics de 1992 com, també, gràcies 
als seus clubs esportius i associacions, entre d’altres, el FCB. També volem que sigui reconeguda com la capital de l’esport i la 
ciutadania, una ciutat que fa de l’esport un motor de canvi a nivell individual, social, econòmic i nacional. L’esport forma part 
de l’ADN de la ciutadania de Barcelona.

En la primera part del segle XX, l’esport va aparèixer com un fenomen social de masses i va arrelar fortament a la societat 
catalana, que el va incorporar com una manera més de fer ciutadania, de fer país. Dins l’Estat Espanyol, Catalunya va ser 
pionera en la creació de clubs esportius i en l’extensió de la pràctica esportiva més enllà de les elits socials, forjant un binomi, 
–el d’esport i ciutadania–, que guiaria el creixement del teixit esportiu del país i les polítiques que va fer la Generalitat en el 
període republicà. Així doncs, aquesta visió republicana de l’esport forma part de l’ADN de la nostra proposta política des de 
fa més de 80 anys i ha estat actualitzat en aquest començament de segle XXI, a través d’una gestió exitosa de les polítiques 
esportives de la Generalitat en el període 2003-2010, que ha comptat amb el reconeixement de tot el sector esportiu.

La visió republicana incorpora l’esport a la ciutadania com un motor de canvi a quatre nivells:

– Individual, incorporant l’esport com un estil de vida saludable per a tothom.
– Social, com a instrument de cohesió a través de l’educació, la inclusió i l’acollida.
– Econòmic, com un sector capaç d’innovar i generar ocupació i riquesa.
– Nacional, com una targeta de presentació immillorable de Catalunya al Món.

Des de l’Ajuntament potenciarem la pràctica de l’activitat física i de l’esport per a tota la ciutadania, amb independència 
de la seva edat, gènere o nivell socioeconòmic, ja que aquesta pràctica ens permetrà treballar els valors de ciutadania i de 
cohesió social i incorporar un estil de vida saludable. Vetllarem per millorar i ampliar la xarxa de centres esportius municipals, 
que representen la garantia d’un accés de qualitat a la pràctica esportiva, amb el manteniment d’uns preus socials i de 
programes de bonificació per a aquelles persones que pateixin situacions d’atur o d’exclusió social. Treballarem per ampliar 
la disponibilitat d’espais públics per a la pràctica esportiva a l’aire lliure, especialment als parcs i a les platges i en circuits 
urbans, sempre que la qualitat de l’aire ho permeti. Finalment, potenciarem la vinculació de la xarxa de salut d’assistència 
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primària i dels centres esportius municipals, per tal d’aconseguir que els metges prescriguin activitat física per a patologies 
lleus i específiques i que els ciutadans puguin seguir el tractament en les instal·lacions dels centres esportius municipals.

Des de l’Ajuntament defensarem el teixit esportiu de base, facilitant la disponibilitat d’instal·lacions esportives i connectant 
l’esport escolar amb l’esport federat. Incorporarem, com a prioritat, l’elaboració d’un Pla d’Equipaments Esportius que posi 
en valor les instal·lacions esportives escolars i les incorpori a la xarxa pública, i que també recuperi parcialment el dèficit 
crònic de pavellons poliesportius que pateix la ciutat, aprofitant les noves construccions escolars per incorporar pavellons 
d’ús compartit pel centre educatiu i el barri. Impulsarem una organització sostenible de la pràctica esportiva als centres de 
secundària, sempre des d’un punt de vista educatiu, i establirem els lligams necessaris amb el teixit esportiu federat per tal 
que aquesta pràctica pugui tenir continuïtat més enllà dels centres educatius, complementant i alimentant simultàniament 
l’activitat dels clubs esportius federats. Tampoc oblidarem la realitat dels esports minoritaris, que requereixen una atenció 
singular per l’especificitat de les seves instal·lacions i que, gràcies a la seva singularitat, enriqueixen globalment l’oferta i el 
teixit esportiu de la ciutat.

Des de l’Ajuntament seguirem treballant per mantenir Barcelona com a referència internacional en l’organització 
d’esdeveniments esportius, amb criteris de sostenibilitat econòmica i ambiental i garantint un retorn de la inversió que 
beneficiï directament els clubs de la ciutat i la xarxa bàsica d’equipaments esportius.

Farem que Barcelona actuï ja com a capital de l’esport català reconegut internacional, de manera que les organitzacions 
esportives catalanes vegin en Barcelona un suport decidit per al reconeixement internacional de les seves respectives 
disciplines.

PROPOSTES

Promoció de l’activitat física per a tothom

1.  Actualitzarem la planificació de l’oferta de Centres Esportius Municipals (CEM) a tota la ciutat, per tal d’evitar 
l’excés d’oferta en algunes zones i els buits d’oferta en d’altres.

2.  Apostarem per continuar amb l’actual model de gestió compartida dels CEM amb entitats sense ànim de 
lucre, augmentant la transparència en els concursos de concessió de la gestió i introduint fórmules de 
corresponsabilitat real entre l’Ajuntament i les entitats gestores.

3.  Afavorirem la despesa en promoció esportiva que han de fer les entitats gestores dels CEM, introduint fórmules 
de càlcul del canon que primin aquest concepte.

4.  Mantindrem els programes de bonificació de la quota d’accés als CEM per a persones en atur i desenvoluparem 
noves bonificacions per facilitar l’accés als CEM a col·lectius amb risc d’exclusió social.

5.  Afavorirem l’ús de les instal·lacions dels CEM per part de persones amb discapacitat i per part de les entitats que 
treballen l’activitat física amb aquests col·lectius, optimitzant l’ús de les instal·lacions en horari de baixa ocupació.

6.  Desplegarem el Programa d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) a tots els barris de la ciutat, establint 
vinculacions directes entre els CAP i els CEM, de manera que s’activin protocols mèdics de prescripció d’activitat 
física per a patologies lleus i que els pacients puguin desenvolupar aquests tractaments als CEM sota l’atenció de 
personal professional qualificat i amb control de seguiment per part del metge prescriptor.

7.  Establirem circuits urbans de qualitat per a la pràctica del running i d’altres modalitats d’activitat física a l’aire 
lliure, prioritàriament a les zones verdes i a les platges. Incorporarem en aquests circuits sistemes d’informació 
que permetin conèixer als practicants el nivell de qualitat de l’aire.

8.  Posarem en marxa el programa “Esport als Parcs”, que ampliarà l’oferta dels CEM, traient l’activitat a l’aire lliure i 
oferint a la ciutadania activitat física o esportiva monitoritzada, prenent com a referència les platges, els 71 parcs 
i els 44 interiors d’illa recuperats de la ciutat. Vehicularem aquesta oferta a través de les xarxes socials, tant les 
físiques com les virtuals, i oferirem la possibilitat d’aprofitar els recursos de la ciutat (Bicing, transport públic, 
patrimoni històric i cultural) per potenciar aquesta oferta.

9.  Posarem en marxa el programa “Juguem al carrer”, adreçat especialment als infants i als joves, recuperant el 
carrer com a espai de joc i pràctica esportiva durant els diumenges, amb una oferta de competició de lleure en 
esports d’equip i amb circuits urbans de bicicleta o patinatge, sobre els carres en els quals circulen els cotxes 
durant la setmana. Organitzarem aquesta oferta a nviell de barris, rotant l’ubicació dels carrers tallats cada 
diumenge.

10.  Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Femení de la ciutat, en coordinació amb les diferents Federacions i Clubs, 
que permeti la pràctica esportiva de la dona i de les nenes, així com l’accés sense barreres de gènere a la gestió 
i direcció esportiva a qualsevol nivell. Cap equip femení d’un Club esportiu hauria de perdre la categoria o 
desaparèixer per manca de recursos.

11.  Estudiarem la implantació a Barcelona de la Ciclovia. Una espai de promoció de l’esport a través del tancament 
de circuits urbans en festiu per poder fer activitat física, amb activitats paral·leles relacionades amb l’esport i la 
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salut. D’aquesta manera també es promou el turisme barceloní dins de la ciutat, apropoant tots els barris als seus 
ciutadans.

Pla d’Equipaments Esportius

12.  Elaborarem el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM), com a instrument local de planificació dels 
equipaments esportius, previst al Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC). En aquest mapa 
inclourem les necessitats d’equipaments de la xarxa bàsica (pavellons i pistes poliesportives, piscines cobertes, 
camps i pistes d’atletisme), com la necessitat d’equipaments de la xarxa complementària.

13.  Programarem, dins el Pla d’Inversions Municipal 2015-2019, la construcció d’equipaments esportius de xarxa 
bàsica (pavellons poliesportius, piscines cobertes) en aquells barris en el qual l’oferta sigui especialment 
deficitària.

14.  Construirem, de manera acordada i cofinançada amb la Generalitat de Catalunya, un pavelló de tipus PAV-1 en 
cada construcció escolar nova que es faci a la ciutat. Aquests pavellons escolars donaran servei a les necessitats 
del centre en l’horari lectiu i estaran obert a les necessitats del barri fora de l’horari lectiu.

15.  Impulsarem el programa “Pistes escolars” per a la posada en valor de les pistes poliesportives dels centres 
educatius públics, ja siguin de titularitat municipal o de la Generalitat, per tal que siguin utilitzables fora de 
l’horari lectiu i en totes les èpoques de l’any, de manera preferent per part dels clubs escolars i federats del barri. 
Aquest programa inclourà una dotació per a la inversió necessària per a la cobertura i il·luminació d’aquestes 
pistes (per a facilitar el seu ús en condicions climatològiques i de llum adverses) i establirà un model de 
col·laboració amb els clubs esportius de barri per tal que es pugui optimitzar la seva gestió.

Suport al teixit esportiu de base

16.  Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Escolar, a través del suport de les Associacions Esportives Escolars (AEE) a 
tots els centres públics de secundària. Aquestes AEE són clubs escolars organitzats i dirigits pel propi alumnat 
dels centres, amb el suport i la implicació de l’equip docent i de l’AMPA. Aquesta figura associativa, ja existent, 
permet la implicació dels joves en el disseny i organització de la seva activitat esportiva i reforça la sostenibilitat 
de la pràctica esportiva en l’àmbit escolar en la franja d’edat dels 12 als 18.

17.  Impulsarem la coordinació entre l’esport escolar i l’esport federat, a través de la participació dels clubs escolars 
i federats en els Consells d’Esports de cada districte. Treballarem per a la creació de vincles estables entre els 
clubs escolars i els clubs federats de cada barri, de manera que els esportistes que es desvinculen del centre 
educatiu puguin continuar la seva pràctica en els clubs del barri. Aquesta vinculació també permetrà la detecció 
de talent esportiu als centres educatius i el seu treball específic en l’àmbit dels clubs federats, si és el cas.

18.  Facilitarem la relació entre els clubs esportius, –majoritàriament gestionats per personal voluntari–, i 
l’administració de l’Ajuntament. Proposem passar a un sistema que alliberi els clubs de la burocràcia i que faci 
transparents els criteris d’adjudicació dels recursos públics que l’Ajuntament destina al finançament d’aquestes 
entitats i de les seves activitats. Proposem la creació d’un panell públic d’indicadors esportius, basats en 
informació pública i objectivable, que determinin a través d’un sistema de punts, el valor d’uns premis econòmics 
als clubs, els “Premis Barcelona a l’esport base”.

19.  Crearem dins de l’àmbit de la prevenció de la violència esportiva d’una figura entre els mateixos pares; dins de 
cada club o escola que sigui l’encarregat de vetllar pel bon comportament dels pares a les graderies esportives.

20.  Promourem l’ampliació de la competició esportiva escolar organitzada pel CEEB a tots els barris de Barcelona, 
especialment a aquells amb més dificultats de tipus social.

Millora de la gestió esportiva

21.  Proposarem un nou model de concessions per a les instal·lacions esportives, basat en uns paràmetres 
estandaritzats (superfície, inversió realitzada i abonats) per a totes les instal·lacions, que permetin un 
coneixement real de la gestió que s’està realitzant i l’establiment d’unes regles de joc transparents que donin 
garanties a l’administració i als gestors. En els plecs de clàusules dels concursos, es primaran els programes de 
promoció esportiva i el manteniment preventiu de les instal·lacions.

22.  Implementarem un pla de millora organitzativa a l’Institut Barcelona Esports (IBE) amb l’objectiu d’augmentar la 
seva eficiència en l’ús dels recursos públics i la seva eficàcia a l’hora d’obtenir el valor públic desitjat.

23.  Inclourem una submarca esportiva (Barcelona Esports) dins la promoció turística de la ciutat. Sota aquesta 
imatge, inclourem oferta de pràctica esportiva per als turistes que visiten la ciutat, tant en l’àmbit del fitness, 
els esports d’aigua o de pista, com en l’àmbit dels esports nàutics o del motor. Basarem aquesta oferta en la 
xarxa dels CEM, en centres esportius singulars de la ciutat (Escola Municipal de Vela, Velòdrom d’Horta) i en 
instal·lacions properes a la ciutat (Canal Olímpic per al rem i l’esquí aquàtic, Circuit de Montmeló i de Castellolí 
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pels esports del motor, per exemple). Els beneficis d’aquesta oferta turístico-esportiva han de revertir en una 
millor dotació econòmica de les polítiques esportives de la ciutat.

Àmbit internacional

24.  Promourem l’establiment a Barcelona de seus d’organismes internacionals esportius, tant de tipus públic 
(Agència Europea de l’Esport) com de tipus privat (Federacions Internacionals).

25.  Promourem la realització a Barcelona d’assemblees i congressos de federacions esportives internacionals, per 
posar les bases a nous reconeixements internacionals de les nostres seleccions esportives nacionals.

26.  Donarem suport i oferirem les màximes facilitats des de l’Ajuntament de Barcelona a totes les accions 
encaminades a promoure el reconeixement internacional de les seleccions esportives nacionals, oferint 
l’organització de competicions internacionals a la ciutat o facilitant equipaments esportius per al 
desenvolupament de competicions oficials catalanes per als esports que disposen d’estructures federatives 
catalanes independents de les espanyoles.

27.  Treballarem la captació d’esdeveniments esportius internacionals per a la ciutat de Barcelona, sota els criteris de 
sostenibilitat econòmica i ambiental.

28.  Completarem l’oferta de grans equipaments esportius de la ciutat per facilitar la realització d’esdeveniments 
esportius de gran format, amb la planificació i construcció d’un Palau d’Esports d’entre 3.000 i 5.000 localitats, 
que s’oferiria també per a ús del teixit esportiu de la ciutat.

ALTRES PROPOSTES

29.  Desenvoluparem programes de cooperació al desenvolupament a través de l’esport.
30.  Fomentarem des de Barcelona la creació de lligues catalanes de diferents esports amb estructures pròpies.
31.  Inserirem el voluntariat esportiu dins dels programes de voluntariat de la ciutat de Barcelona.
32.  Optimitzarem els recursos de la ciutat per oferir instal·lacions esportives adequades per a la pràctica d’esports 

minoritaris.
33.  Crearem una nova polaritat amb equipaments esportius singulars i d’àmbit ciutat a l’entorn de la zona del Fórum, 

aprofitant la disponibilitat de sòl a l’entorn de l’eix del carrer Josep Pla. En aquesta zona es podria ubicar el nou 
Palau d’Esports, una zona amb dos camps de rugbi (d’ús compartit amb un camp de cricket reglamentari).



2.  Barcelona, 
Ciutat 
Republicana
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2.1.  GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
Un Ajuntament transparent i que sap escoltar
Les ciutats adquiriran els propers anys un rol sense precedents, en un món extremadament urbà, governat des de les ciutats 
i on els seus habitants confrontaran localment els reptes globals.

Mentre els processos de globalització resten cada vegada més marge d’acció als estats, les administracions locals guanyen 
pes polític. La subsidiarietat i la descentralització fomenten l’eficiència per atendre demandes que els estats no poden 
satisfer i que traspassen a les ciutats. Aquestes hauran de ser més autònomes, dotar-se dels recursos necessaris, evolucionar 
cap a una gestió pública dinàmica, àgil, eficient i que respongui a les necessitats creixents i com més va més complexes dels 
ciutadans.

El govern –tecnocràtic, jeràrquic i centralista– ha de ser substituït per la governança, que reconeix la multiplicitat d’agents 
que actuen en l’àmbit local, i que permet a cadascun d’ells ocupar el seu lloc dins de xarxes col·laboratives transversals i 
dinàmiques, capaces d’abordar conjuntament les problemàtiques locals.

La governança s’ha de centrar en la transparència, l’assumpció de responsabilitats, la rendició de comptes, la participació 
activa i l’apoderament de la ciutadania. La transformació institucional i la democratització municipal es realimenten 
mútuament i són el camí cap a la Barcelona republicana.

DIAGNOSI

Un model esgotat

Barcelona manifesta l’esgotament d’un model que mostra limitacions a l’hora de recollir i integrar les demandes i aportacions 
sorgides de la ciutadania, les entitats i els moviments socials, alhora que es palesa la incapacitat del govern municipal actual 
de progressar vers el model de governança en xarxa col·laborativa.

Pel que fa a la prestació de serveis o de compliment d’obligacions, l’Ajuntament segueix essent percebut com un sistema 
amb compartiments estancs i, malgrat avenços innegables, poc accessible i transparent.

Malgrat que la participació és valorada positivament i beneficiosa, es palesa la poca capacitat d’incidència i l’absència de 
retorn, que provoca malestar en la ciutadania que reclama ser escoltada, informada i consultada. A més, es concentra en 
la fase de deliberació, sense criteris per definir-ne la implementació, la finalitat, la funció dels agents ni l’avaluació, el que 
provoca desequilibris en la participació de persones i entitats.

HORITZÓ

Cap a una governança col·laborativa

La participació ciutadana, la gestió cívica, la iniciativa ciutadana, la transparència, la concreció dels drets i deures són 
aspectes claus per a la regeneració democràtica i la nova governança.

Repensar la governança i replantejar el govern obert considerant:

1.  Els diferents nivells territorials (barri, districte, ciutat, àrea metropolitana, estatal, europeu) i sectorials, adoptant 
una visió integral (processos, projectes, resultats) i coordinada.

2.  El procés polític (deliberació, presa de les decisions, implementació, avaluació), reflexionant sobre com cal 
implementar la participació en cada etapa i obrint-lo a la col·laboració d’agents que s’impliquin en la producció i 
prestació de serveis públics.

3.  Els agents i les persones implicades, que sustenten i alhora necessiten el suport de la ciutat, per a les quals 
caldrà concebre no només un seguit de relacions puntuals amb l’Ajuntament, sinó l’acompanyament continuat 
tot al llarg de la seva trajectòria vital.

4.  Elaborar, per part de l’Institut Municipal dels Drets Civils i Qualitat Democràtica, un Pla de Qualitat Democràtica 
que promogui un model de participació ciutadana ampli i transformador per proposar accions i gestionar 
programes de recerca, formació i innovació per a la bona governança i la qualitat democràtica.

5.  Introduir les consultes per iniciativa popular i els pressupostos participatius, incorporant-les formalment a la 
pràctica institucional de l’Ajuntament.
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6.  Extremar la transparència despolititzar l’organització municipal i incrementar l’escrutini públic i la participació, 
eliminant qualsevol factor precursor de corrupció i dignificant la política.

7.  Incidir en el triangle participació-innovació-tecnologia per potenciar la participació ciutadana, fer co-innovació i 
dissenyar una ciutat que respongui realment a les necessitats de la ciutadania.

PROPOSTES

1.  Potenciarem el Pla de Ciutadania a nivell de barri, districte i ciutat, establint les condicions que contribueixin a 
viure en plenitud la ciutadania i l’exercici dels valors essencials de la democràcia; identificar processos d’interacció 
social i identificació col·lectiva; contribuirem a crear vies d’accés a la participació i recursos generadors 
d’autonomia per fer una ciutat inclusiva; potenciarem xarxes ciutadanes per a desenvolupament del capital social; 
fomentarem espais i dinàmiques participatives que promoguin la sensibilització i la coresponsabilitat envers la 
construcció comunitària.

2.  Elaborarem el mapa de governança i participació, per simplificar els processos institucionals, identificar les 
àrees i modalitats de participació prioritàries i potenciarem la difusió envers la ciutadania i la pedagogia sobre 
governança i participació.

3.  Concentrarem la difusió i promoure la interacció en els processos participatius de la xarxa associativa de la ciutat 
i dels grups socials i col·lectius que habitualment no hi participen, que desconeixen les possibilitats de fer-ho o 
que les lleis espanyoles no els ho permet, com ara la gent més jove o les persones d’origen estranger; adoptarem 
una perspectiva de gènere permanent i d’eradicació de les bretxes de qualsevol tipus. Potenciarem la difusió a la 
comunitat educativa i la interacció dels centres escolars.

4.  Introduirem incentius a la participació i a la implicació en processos d’aquesta índole.
5.  Garantirem la disponibilitat en temps i en forma i la qualitat dels materials de treball i de les eines de 

seguiment, passant de l’accessibilitat tecnològica a la informació endreçada, accessible, manipulable, escalable i 
territorialitzada, reactiva i proactiva.

6.  Garantirem el retorn dels processos participatius de forma que en la resposta es constati l’anàlisi i valoració 
efectuada per les instàncies de govern.

7.  Ens comprometem a posar en marxa l’Institut Municipal dels Drets Civils i Qualitat Democràtica i a habilitar 
l’Observatori de bones pràctiques, dins d’aquest Institut per conèixer les millors pràctiques internacionals en 
regeneració i aprofundiment democràtic i governança col·laborativa.

8.  Dotarem a l’Ajuntament d’una nova política de Recursos Humans; promourem la formació en governança 
col·laborativa i participació del personal tècnic de l’Ajuntament i dels agents socials i ciutadania implicats en la 
seva pràctica; establirem un pla de gestió del talent per a la internalització del coneixement.

9.  Habilitarem els consells de barri per elevar als òrgans decissories d’iniciatives emanades de la seva activitat i 
facultar-los per proposar consultes ciutadanes.

10.  Sistematitzarem els procediments per a consultes ciutadanes; com consulta facultativa (a) per a aprovació o 
rebuig de normatives i ordenances o actuacions municipals, o per iniciativa popular (b) per promoure qüestions 
d’interès ciutadà. Fixarem el quòrum per convocar les consultes i per considerar rellevants o vinculants els 
resultats; constituirem l’òrgan independent que haurà de pronunciar-se sobre la procedència i el plantejament de 
la consulta.

11.  Ampliaremel cens, amb la inscripció voluntària de persones interessades i/o afectades, a: (1) persones que 
acreditin que treballen a la ciutat, (2) persones acreditin que estudien a la ciutat, (3) persones immigrades i no 
nacionalitzades.

12.  Habilitarem de forma immediata el procediment de petició dins el web bcn.cat, com a xarxa social oberta a 
l’escrutini, opinió i interacció de la ciutadania.

13.  Crearem una web intuïtiva i entenedora de participació ciutadana, transparència i governança, que incorpori tots 
els aspectes relacionats amb la participació ciutadana, la transparència, l’accés a la informació i el bon govern 
per consultar tots els procediments de contractació municipal, amb quadres resum dels principals paràmetres 
de cada adjudicació: import, durada, empresa adjudicatària, empreses licitants, puntuació del concurs i criteris de 
valoració.

14.  Continuarem impulsant l’accés universal i l’ús de les dades publiques de l’Ajuntament i de la ciutat de Barcelona, 
en formats digitals (Open Data), estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva 
comprensió i reutilització. Ampliarem l’obertura progressiva de les dades publiques i promourem l’ús d’aquests 
recursos informatius per crear nous serveis augmentant el seu valor social d’acord amb uns principis generals 
d’ús.

15.  Demanarem un canvi normatiu per a l’elecció directa dels consellers i conselleres de districte i estudiar vies 
alternatives per dur-la a terme.

16.  Promourem els pressupostos participatius per definir el volum i aplicació de les inversions en actuacions 
municipals o en la prestació de determinats serveis.

17.  Implementarem instruments d’avaluació del valor de l’actuació municipal i indicadors de compliment.
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18.  Establirem un procediment de seguiment del PAM/PAD (Open PAD/PAM) que presenti el seu progrés de forma 
accessible per a la ciutadania.

19.  Introduirem clàusules socials en la contractació pública municipal prioritzant l’economia del bé comú i les 
activitats que aposten pel benestar per a les persones.

20.  Elaborarem un Pla d’integritat per al personal de l’Ajuntament que permeti avaluar el risc de l’integritat de 
l’organització; aprovar codis de bon capteniment que incloguin valors, deures i compromisos ètics així com les 
sancions en cas d’incompliment; elaborarem un reglament de conflictes d’interès i incompatibilitat per a polítics i 
directius i crearem una comissió d’ètica externa que vetlli pel seu compliment.

21.  Eliminarem sobresous, de forma que electes i càrrecs de confiança percebin una sola remuneració per cobrir 
totes les designacions i en tots els àmbits de responsabilitat que es derivin de la condició de regidor o regidora o 
càrrec de confiança, en particular com a representants de l’Ajuntament a institucions supramuncipals; pel que fa 
a les dietes caldrà justificar totes les despeses vinculades a l’exercici del càrrec públic.

22.  Establirem el procediment per a l’accés públic actualitzat a ingressos percebuts d’electes i càrrecs de confiança, 
els quals els faran públics durant el seu exercici.

23.  Facilitarem l’accés públic als currículums professionals d’electes, càrrecs i directius d’empreses públiques i 
consorcis on l’Ajuntament ostenti més del 50 % de la participació.

24.  Reduirem el nombre de càrrecs de lliure designació, adequant el seu nombre als objectius del govern municipal, 
incloent les empreses públiques i consorcis on el consistori tingui més del 50 % de la participació.

25.  Farem públics, de forma clara i concisa, els elements més importants dels processos d’adjudicació municipals: 
import, durada, empresa adjudicatària, empreses licitants, puntuació del concurs i barems de valoració. Reduirem 
al mínim necessari els processos de pròrroga administrativa de contractes.

26.  Assumirem, per part dels càrrecs electes i de lliure designació a proposta del govern, el compromís de dimitir dels 
càrrecs públics en cas de qualsevol imputació per corrupció o irregularitats relacionades amb l’exercici del càrrec 
que s’ostenta.

27.  Ajustarem l’horari dels treballadors públics avançant la pausa general per dinar, de les 14 h a les 13 h.
28.  Constituiremuna mesa permanent amb la representació sindical a l’Ajuntament, en el foment de mesures de 

conciliació de vida familiar, laboral i personal en el sí del consistori, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics i 
personal de tota la plantilla. En aquesta tasca tindrem en especial consideració el personal que encapçali una 
família monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones grans dependents o persones joves 
discapacitades.

29.  Posarem en valor les empreses compromeses amb la racionalització d’horaris a l’hora de concursar i contractar 
amb l’Ajuntament.

2.2.  URBANISME I SOSTENIBILITAT

2.2.1.  Habitatge
L’habitatge, un dret ciutadà

Una estratègia urbanística d’habitatge barcelonina i de la Regió 
Metropolitana
DIAGNOSI

Barcelona es troba saturada de població. Malgrat ser una ciutat gran a nivel poblacional, la forta pressió de demanda que 
suporta desborda les seves possibilitats territorials. Als residents cal sumar els transeünts: treballadors, visitants i turistes, així 
que cal descartar augmentar el nombre d’habitants. La qualitat de vida actual de la població ha sofert les limitacions a que 
va ser sotmesa a partir dels anys 40 i a una articulació metropolitana insuficient. L’aplicació reiterada d’un PGMB obsolet, 
ha comportat el buidat del teixit productiu, el desequilibri d’usos i el buidat de reserves comunitàries amb el conseqüent 
desajust en mobilitat obligada. L’increment de sostre construït ha generat congestió ambiental.

Les possibilitats de creixement urbanístic de la ciutat són limitades i, des de fa més de trenta anys, porten a un déficit 
d’atenció de residencia de les persones o famílies que voldríen viure a la ciutat.
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HORITZÓ

Cal acomplir el mandat de solidaritat urbana com a objectiu polític i instaurar el precepte de Solidaritat Urbana preist a la Llei 
18/2007, del Dret a l’Habitatge (art. 73), que fixa un objectiu de disposar en un termini de 20 anys, d’un parc m’nim del 15 % 
del total d’habitatges principals destinats a polítiques d’habitatge. Aquest compliment suposa defensar que la cohesió social 
forma part del desenvolupament urbanístic sostenible.

La política d’habitatge ha de respondre a una estratègia urbanística adequada a vectors geogràfics, socials i econòmics. En 
el cas de Barcelona, s’ha d’estendre a tot el territori metropolità, homogeneïtzant-lo en tota la seva superfície i en termes 
de capil·laritat pel que fa a l’equilibri d’usos, la mobilitat, i els estàndards d’equipament i d’urbanització. Cal defugir els “nous 
barris residencials” i pensar en el conjunt de l’hàbitat que ha d’acollir els habitatges. La política pública d’habitatge ha 
Barcelona s’ha de comprometre necessàriament amb l’homogeneïtzació metropolitana, la fusió i cohabitació d’usos dins el 
terme municipal, i la descongestió. I fer-ho prioritzant l’execució d’inversions que permetin articular i estructurar socialment 
el territori.

PROPOSTES

1.  Defugirem els anomenats “nous barris residencials”, i pensarem alhora (o abans) que en els habitatges, en 
l’hàbitat que els ha d’acollir.

2.  Sotmetrem la política d’habitatge necessàriament a l’homogeneïtzació metropolitana, a la fusió i cohabitació dels 
usos, i a la descongestió.

3.  Dirigirem aquesta política d’habitatge no únicament al planejament urbanístic en tot l’àmbit metropolità, sinó 
també a l’execució de les inversions, prioritzant les que hi donin suport.

4.  Crearem un òrgan metropolità de consens, per a la coordinació de totes les a actuacions de planejament i 
d’inversions relacionades amb una política única i global d’habitatge.

5.  Prioritzarem la rehabilitació del parc d’habitatges existent, abans de qualsevol nova actuació en el territori, com a 
eix troncal de la política a emprar en habitatge de promoció pública, com a mesura de contenció de la superfície 
global de sostre construït.

Dret a l’habitatge, un impuls vers la justícia social
DIAGNOSI

L’habitatge és un dret reconegut a la Declaració Universal dels Drets de Humans, i també a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya (ho serà en la futura Constitució catalana), que assenyala que “Les persones que no disposen dels recursos 
suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir un sistema de 
mesures que garanteixi aquest dret”.

L’Ajuntament, en tant que administració més propera als ciutadans, ha de vetllar per garantir i salvaguardar el dret 
a l’habitatge dels col·lectius més vulnerables i desprotegits, principalment aquells en situació d’emergència i risc de 
desnonament. I també els joves, afectats per la greu situació d’atur i precarietat laboral. És una realitat contrastada que 
és més productiu socialment i econòmica ajudar les persones a romandre a l’habitatge que solucionar les situacions de 
desnonament.

HORITZÓ

Cal impulsar una reforma del marc legal mitjançant una nova Llei d’Arrendaments Urbans adequada als requeriments socials 
de situacions d’emergència que eviti els desnonaments; la modificació de la Llei d’Hisendes Locals per incloure l’habitatge 
desocupat permanentment com a objecte propi de tributació; i la modificació del planejament urbanístic, que permeti l’ús 
d’habitatge a les plantes baixes provisionalment per a persones de mobilitat reduïda, així com l’acompliment del mandat de 
Solidaritat Urbana. Però mentre aquesta reforma no es faci, cal fer propostes viables en el marc actual.

PROPOSTES

6.  Crearem una Taula d’Habitatge Social d’Emergència amb representació de l’Ajuntament, associacions, bancs i del 
Departament de Justícia, que impulsi i coordini accions per evitar els desnonaments.

7.  Canviarem el règim de venda a lloguer de totes les promocions públiques en fase de construcció o pendents de 
comercialització.
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8.  Determinarem que totes les promocions d’habitatge públic siguin en règim de lloguer i el 50 % adequat a famílies 
de rendes baixes.

9.  Sensibilitzarem i incentivarem el conjunt de propietaris d’habitatges desocupats, per tal d’adequar les exigències 
contractuals a la capacitat econòmica de les famílies interessades.

10.  Acompanyarem la política d’habitatge amb accions en política d’ocupació, promovent la inserció en el món 
laboral dels afectats.

Ara un parc públic de lloguer, un canvi en el paradigma
DIAGNOSI

El parc d’habitatges públic de lloguer a BCN és actualment de 10.000 unitats. Només el 18 % pertanyen al grup de lloguer 
social, si bé la seva demanda per part de col·lectius en situació de precarietat laboral i econòmica és molt superior. Alhora, 
existeix un gran nombre d’habitatges desocupats en mans privades, segurament superior al que indiquen les xifres oficials. 
Els preus de mercat, determinats per les agències i les entitats bancàries, entre altres circumstàncies, superen en molt la 
capacitat econòmica de la demanda per part de famílies en situació d’emergència i joves en situació precària. La bretxa 
d’insolvència causada no només per la crisi sinó pel diferencial d’inflació de preus 360 % i salaris del 160 % el període 1988-
2013 requereix una acció decidida per la seva superació.

HORITZÓ

El Parc Municipal d’Habitatges de Lloguer ha garantir el suport a les famílies en situació d’emergència, als joves en situació 
de precarietat laboral i econòmica i a les noves famílies en general.

PROPOSTES

11.  Crearem un Parc Municipal d’Habitatges de Lloguer, adreçat als col·lectius més necessitats, que en 10 anys 
assoleixi el 8 % del parc total d’habitatges.

12.  Impulsarem els canvis legals necessaris per establir el municipi de Barcelona com àmbit de tempteig i retracte 
públic pels habitatges desocupats especialment en els de la SAREB.

13.  Formarem el Pla Director Urbanístic d’Habitatge de Lloguer Públic, amb programes d’execució quadriennals, que 
imposin les oportunes consignacions pressupostàries. Les accions de les diferents àrees de govern municipal 
han de ser complementàries per garantir-ne el bon funcionament. En el mandat 2015-2019 ens comprometem a 
incrementar aquest parc en 4.500 habitatges, passant dels 9.000 existents actualment, a 13.500. Això representa 
una inversió directa de 500 M€ en aquest període.

14.  Incrementarem la reserva de sòl destinat a habitatge públic fins al 50 % de tot el sostre d’habitatge previst en els 
planejaments urbanístics, més enllà del mínim legal del 30 %. No tornarem a vendre ni a desclassificar mai més 
sòl destinat a habitatge públic o protegit.

15.  Acabarem tots els habitatges públics programats i aprovats pendents d’execució.
16.  Distribuirem equilibradament el Parc Municipal d’Habitatges de Lloguer al conjunt de tots els districtes, defugint 

la concentració territorial.
17.  Reservarem un mínim del 30 % del Parc Municipal d’Habitatges per a les famílies del mateix barri on es troben 

situats per protegir la cohesió social i les xarxes comunitàries. Reservarem també un percentatge d’habitatges 
públics al jovent del mateix barri perquè puguin emancipar-se sense haver de trencar els vincles amb el teixit 
associatiu i ciutadà del barri.

18.  Recuperarem el Servei d’Habitatge Jove, separat de la xarxa actual d’Oficines de l’Habitatge, per guanyar 
visibilitat del servei i facilitarem l’accés a les polítiques d’habitatge al jovent.

19.  Aplicarem bonificacions en els habitatges públics destinats a joves que neutralitzin l’impacte de la desaparició de 
la Renda Garantida d’Emancipació.

20.  Declararem tota la ciutat de Barcelona com a àrea de tempteig i retracte per tal que l’Ajuntament pugui exercir 
aquest dret en totes les transaccions que pugui fer la SAREB a la ciutat de Barcelona, especialment si es tracta 
d’habitatge protegit. per exercir aquest dret, l’Ajuntament constituirà una SOCIMI (societat cotitzada d’inversió 
en el mercat immobiliari) amb majoria pública, capaç d’intervenir-hi en el mercat. Aa.lhora impulsarem els canvis 
necessaris en la legislació urbanística.

21.  Farem servir la SOCIMI per adquirir sòl privat en lloc estratègics de manera que es pugui tenir la majoria en les 
juntes de parcel·lació i decidir l’inici de la transformació urbanística i la reparcel·lació en PMU que actualment 
estan aturats per manca d’iniciativa privada.

22.  Elaborarem el registre públic de solars o edificis buits, per execució forçosa o expropiació.
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La rehabilitació per l’impuls vers la sostenibilitat, i l’habitatge digne, 
eficient energèticament i saludable
DIAGNOSI

La rehabilitació és una activitat immobiliària sostenible, amb un benefici industrial que no es fonamenta en la plusvàlua del 
sòl, que contribueix a l’eficiència energética i miminitza la necessitat de sòl nou.

Cal incrementar l’esforç de l’Ajuntament, ja que és una activitat estratégica a Barcelona. En els propers anys, una part 
important de la nova oferta d’habitatge haurà de provenir del parc existent. Cal establir un marc de col·laboració entre 
els col·legis professionals i l’administració per facilitar les inspeccions tècniques dels edificis i l’obtenció de la certificació 
energética dels habitatges. També s’han d’establir uns barems i línies d’actuació en funció de la tipologia dels habitatges, els 
barris on s’ubiquen, la capacitat financera dels propietaris, els elements a rehabilitar i els avantatges socials i d’accessibilitat.

Una política d’habitatge ha de tenir en compte la dignitat dels habitatges. Obviant els aspectes d’emplaçament i dotacionals, 
el més important d’un habitatge és la seva superfície. Per tant, qualsevol discurs normatiu i/o econòmic que comporti la 
condició d’infrasuperfície per un habitatge, ha de ser rebutjat. Una política d’habitatge ha de ser sostenible, i ha d’incentivar 
el màxim estalvi en consums.

HORITZÓ

Cal promoure la dignitat de l’habitatge en termes de superfície. Rebutjarem les infrasuperfícies, promourem la millora dels 
habitatges per part dels seus ocupants per garantir el dret a la salut, i fomentarem el màxim estalvi en consums per tal que 
siguin sostenibles, mitjançant sistemes de generació energètica i de producció d’aigua calenta utilitzant fonts renovables. En 
un horitzó de 12 anys tot el parc d’habitatges de Barcelona ha de presentar un balanç energètic neutre que millori la qualitat 
de vida de les persones, per la disminució de la contaminació i dels consums energètics.

PROPOSTES

23.  Promourem la perfectibilitat dels habitatges, que vol dir adaptables a les necessitats particularitzades dels seus 
ocupants, optimitzant el llindar de la dotació mínima inicial i afavorint la major superfície possible, en l’equació de 
rendiment i cost.

24.  Incentivarem un nou sistema d’ajudes a la rehabilitació que millori la sostenibilitat d’edificis i habitatges.
25.  Obrirem una taula d’ajudes als habitatges individuals adreçada a propietaris i llogaters per la disminució de 

consums energètics en tots els casos en què els ciutadans es vulguin fer coresponsables de les millores. 
Aplicació 2015, cost 5 M€ anuals.

26.  Promourem el desenvolupament de noves formes d’habitatge amb espais de serveis comunitaris, abastaments 
energètics renovables i producció d’aigua calenta i altri mancomunats.

27.  Promourem el Projecte d’Habitatges Verds amb ajudes a la instal·lació de jardins als terrats i cobertes dels 
edificis, balcons i finestres dels habitatges. Aplicació 2015, cost 1 M€ anual.

28.  Incentivarem noves fórmules de cohabitació, com la “masoveria urbana”, als efectes d’afavorir l’habitatge 
assequible a formes diverses d’estructura familiar.

2.2.2.  Sostenibilitat
Una Barcelona més sostenible i saludable

DIAGNOSI

La concentració d’usos i d’activitats provoca que la ciutat sigui la part del territori més afectada negativament per la 
manca de sostenibilitat. Aquesta manca de sostenibilitat disminueix negativament la qualitat de vida dels ciutadans i la 
competitivitat de la seva economia.

L’apel·lació a la responsabilitat (personal, corporativa, col·lectiva) per reduir l’impacte ambiental de les nostres activitats, ja 
no té gaire recorregut, especialment en temps de crisi. Per universalitzar els comportaments sostenibles cal que generin 
avantatges tangibles i a curt termini a aquells que els assumeixen, així com minimitzar les externalitats negatives que 
generen tota mena d’activitats (transport, residència, producció, consum...).
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El principal consum d’energia a Barcelona prové dels edificis, bàsicament habitatges, oficines, comerços, hotels i equipaments 
públics. La climatització representa fins el 35 % del total d’energia consumida a la ciutat. L’augment de les exigències 
de confort ha accentuat la demanda d’energia, primer per a calefacció i, en aquests darrers anys, per aire condicionat. 
L’estratègia tradicional davant l’augment de demanda energètica ha estat la de generar-ne més i, en el millor dels casos, 
fer-ho amb fonts renovables. Tanmateix, no hi ha energia més barata i més ecològica que la que no es consumeix. Per això, 
aconseguir el màxim d’eficiència és un dels pilars bàsics en què es basa la política energètica de la UE, amb l’objectiu 20-20-
20 (reducció del 20 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, incorporar un 20 % del consum energètic provinent de 
fonts d’energia renovables i reducció del 20 % del consum d’energia primària).

Dels 600.000 edificis de la ciutat, 470.000 són anteriors al 1979, quan es va implantar la normativa que exigeix la 
incorporació de sistemes d’aïllament a l’obra nova. La millora d’aquests sistemes pot propiciar l’estalvi energètic. L’eficiència 
energètica comportaria un augment de la renda disponible i per als negocis una disminució de costos que els fa més 
competitius.

La construcció incideix de manera molt significativa en les emissions contaminants (sobretot CO2 i PM10, partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres) tant pel que fa als mateixos processos d’extracció de matèries primeres com en 
la seva transformació durant la fabricació i també durant el propi transport a peu d’obra. Produeix fins el 36 % d’aquestes 
emissions, és el que més energia consumeix i el que més residus genera.

Barcelona no compta amb dotacions d’espais agraris més enllà dels 13 horts urbans i la finca de Can Calopa. L’espai agrari 
és de 0,03 m2/habitant. Tanmateix, per poder atendre els seus requeriments d’alimentació, la ciutat necessitaria disposar 
d’un mínim de 82.5000 hectàrees, equivalents a uns 500 m2/habitant d’espai agrari. Al voltant de Barcelona hi ha algunes 
experiències de protecció i conservació de l’espai agrícola, com poden ser entre d’altres el Parc Agrari del Baix Llobregat, el 
Parc Agrari de Sabadell, el Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs que en el seu conjunt no superen les 4.000 hectàrees i 
que han estat sotmesos a tensions contínues sobre el seu futur.

La ciutat també pateix un dèficit d’espais verds urbans, compensat en part per la Serra de Collserola, a la qual hi dedica uns 
esforços magres per considerar-la com el gran pulmó verd de la ciutat. Viu també d’esquena a altres espais verds de gran 
valor que l’envolten, com la serra de Marina, el Garraf, les muntanyes de l’Ordal o el delta del Llobregat. Actualment disposa 
de 7,5 m2/habitant en concepte de parcs i jardins i de 10 m2/habitant com a parc forestal (Collserola, Tibidabo).

Els residus municipals han augmentat en diversitat i complexitat, a causa de la cultura dels productes d’un sol ús, al sobre 
embalatge, a l’obsolescència programada i a l’heterogeneïtat de materials que es llencen i que fan augmentar el nombre 
creixent de residus de difícil recuperació i reutilització. En els darrers anys, les polítiques sobre els residus municipals s’han 
centrat en l’ordenació de la gestió i en potenciar la recollida selectiva i la recuperació de les principals fraccions, amb un 
èmfasi excessiu en els tractaments finalistes (abocadors i incineradores) i més recentment i especialment en l’entorn de 
la Regió Metropolitana de Barcelona, en la implantació grans ecoparcs que tenen uns percentatges de recuperació de 
materials força baixos.

La major responsabilitat en la gestió de residus municipals recau ara en l’administració i en els ciutadans, que són els que 
n’assumeixen els costos econòmics, socials i ambientals. Els productors i distribuïdors haurien d’assumir la seva part de 
responsabilitat i els costos dels residus associats als seus productes, per tal d’endegar canvis en les formes de producció, 
distribució i consum que redueixin la generació de residus i la contaminació. A la ciutat de Barcelona, els indicadors de 
la gestió de residus municipals no son gaire positius: 35,36 % de recollida selectiva bruta i 16,24 % d’impropis en la fracció 
orgànica. La producció de residus municipals és de 1,23 kg/hab/dia, segons les darreres dades oficials.

HORITZÓ

Barcelona, capital de l’economia verda: Mitjançant l’economia verda es poden desenvolupar nous factors de 
competitivitat perquè la sortida de la crisi no comporti la consolidació de la devaluació interna, i universalitzar els 
comportaments ambientalment sostenibles. La millora de la competitivitat del teixit productiu a través de l’economia 
verda és una forma d’innovació que es tradueix en disminució de costos –energia, aigua, primeres matèries, residus...– i/o 
diferenciació del producte o servei –que adquireix el valor de sostenibilitat– i per això constitueix una alternativa a la 
devaluació interna. I ofereix una gran oportunitat per augmentar la qualitat de vida i la renda disponible dels barcelonins.

Estimularem els comportaments sostenibles de les activitats productives i els ciutadans. Internalitzarem els costos 
externs i generarem efectes demostració, coneixement i expertesa. Consolidarem l’oferta verda a partir de la demanda 
municipal i impulsarem els clústers d’activitats d’economia verda.

Fiscalitat verda. Tot i comptar amb capacitats limitades en matèria fiscal, l’Ajuntament de Barcelona pot actuar de forma 
rellevant per afavorir els comportaments sostenibles i exercir un lideratge de país en aquest àmbit. La fiscalitat local –
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impostos sobre els vehicles, els habitatges i les activitats, taxes i preus públics– es pot modular en funció del respectiu 
impacte ambiental. L’activitat directa de l’Ajuntament i la de tots els organismes i activitats que hi estan vinculats poden 
exercir de referent en el respectiu sector d’activitat. La demanda pública ha d’incorporar mèrits o requisits ambientals de 
forma sistemàtica i progressiva i adoptar o establir estàndards de qualitat en aquest sentit.

Aposta per la rehabilitació energètica dels edificis. Barcelona ja té una experiència reeixida en la millora de les dels 
edificis de la ciutat a través de la campanya Barcelona, posa’t guapa. La rehabilitació energètica del parc construït suposa 
l’oportunitat de revitalitzar el sector de la construcció sense necessitat de generar habitatge nou, i amb el valor afegit que les 
inversions realitzades retornaran a mitjà i llarg termini amb l’estalvi energètic i econòmic obtingut. Així millorarem la renda 
disponible de les famílies disminuint la seva factura energètica i prevenint la pobresa energètica.

Incentivarem l’ús de materials i tècniques locals a les noves construccions i les rehabilitacions, possibilitant la 
revitalització d’una industria pròpia de materials de construcció com la dels prefabricats o la dels materials ceràmics (o vitris) 
on tenim un profund coneixement arrelat en la tradició constructiva del país que sempre ha estat un signe de identitat i 
reconeixement internacional. Emprant materials locals amb matèria primera de proximitat manufacturada a gairebé a peu 
d’obra no té rival front la manera en que massa sovint importem tècniques i materials d’origen força llunyà. Incentivarem 
l’ecodisseny en la redacció dels projectes constructius emprant aquestes matèries primeres. Ho incorporarem a tots els 
concursos públics, tant de redacció de projectes com d’execució d’obres.

Apostarem pels espais agraris. Farem de la protecció dels espais agrícoles una prioritat estratègica. Si bé la ciutat 
de Barcelona no en té, sí que pot ajudar a dinamitzar i fer econòmicament viables les explotacions agràries que hi ha al 
seu voltant. Liderarem una estratègia nacional de protecció i conservació dels espais agraris basada en una alimentació 
saludable. Promourem el debat i els canvis legislatius per fixar una dotació mínima d’espai agrari per habitant: si a Barcelona 
fos de 70 m2/habitant, equivaldria a un mínim de 11.500 hectàrees agrícoles. La nostra actuació pivotarà en tres eixos 
bàsics: la fixació una dotació mínima d’espai agrari/habitant, l’impuls del consum de productes de proximitat, de temporada i 
ecològics; i mesures per facilitar facilitar-ne la comercialització.

Endegarem l’Anella Verda Metropolitana: a partir de la connexió dels diferents parcs naturals al voltant de Barcelona 
mitjançant corredors ecològics, incorporant espais d’alt valor ecològic, agrari i cultural.

Impulsarem una estratègia metropolitana de protecció i conservació dels espais verds en forma de xarxa integrada. 
Incrementarem la dotació d’espais verds urbans de la ciutat integrant-los en la xarxa d’espais verds metropolitana.

Implantarem mesures de prevenció de residus: tant a nivell públic com privat, per aconseguir a una major eficiència en 
l’ús de materials i energia; i alhora contribuir a donar sortides econòmiques tenint en compte la necessària sostenibilitat 
ambiental. Apostem per fer un canvi del model actual d’ordenació i distribució dels residus per avançar cap a un model 
de prevenció: cal produir menys residus i reciclar-los més i millor. Prioritzarem les actuacions de prevenció de residus, 
millorarem la quantitat i la qualitat de les fraccions que es recullen selectivament, i centrarem esforços de manera preferent 
en la recollida de la fracció orgànica i dels envasos lleugers.

PROPOSTES

Economia verda

1.  Generalitzarem a tots els edificis i instal·lacions municipals els sistemes d’autoproducció i autoconsum energètics.
2.  Millorarem de manera integral l’eficiència energètica del parc d’edificis de Barcelona.
3.  Avançarem en dos anys l’assoliment dels objectius marcats per la UE per al 2020 en matèria de canvi climàtic i 

energia.
4.  Estudiarem el subministrament d’energia en tots els vaixells (de mercaderies i passatgers) durant la seva estada 

al port de Barcelona per tal de reduir l’emissió de contaminants.
5.  Aplicarem enalització fiscal i restriccions al moviment progressives de tots els vehicles particulars de gasoil.
6.  Accelerarem dos anys les previsions del Pla de Mobilitat Urbana i assolir el 80 % de carrers previstos amb zona 

30 el 2016.
7.  Promourem fiscalment l’edificació amb mòduls industrials i assolir el 30 % del total de noves construccions.
8.  Introduirem com a element de valoració als concursos públics els requisits de minimització d’impacte ambiental, 

incloent-hi també el de la deconstrucció.
9.  Demanarem els certificats de cadascun dels materials i llurs traces de CO2, als concursos d’adjudicació d’obres, 

així com mesures per minimitzar les emissions de PM10, especialment rellevants en totes les obres que 
comporten moviments de terres.

10.  Implementarem un pla de simbiosi industrial i d’autosuficiència energètica a la Zona Franca i a la zona portuària.
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11.  Incorporarem l’aposta per l’economia verda a la projecció i la imatge internacional de Barcelona.
12.  Promourem i liderarem la implantació de mesures similars al conjunt de l’Àrea Metropolitana.

Fiscalitat verda

13.  Estimularem el desenvolupament de mercats eficients en els diferents àmbits relacionats amb la sostenibilitat: 
eficiència energètica, energies renovables, minimització de les emissions (CO2, micropartícules, soroll, olors) i dels 
residus, reducció del consum i reutilització de l’aigua.

14.  Incorporarem de forma progressiva i sistemàtica els paràmetres d’impacte ambiental en l’establiment dels tipus i 
l’import total de la fiscalitat municipal, sense que això comporti variacions en l’esforç fiscal global, mitjançant:

a)  Substitució progressiva del paràmetre superfície pel d’eficiència energètica en la imposició sobre els 
immobles mitjançant bonificacions o ajudes.

b)  Aplicació de bonificacions a l’impost de plusvàlues en funció de les inversions realitzades en eficiència 
energètica i altres mesures ambientals.

c)  Increment de la fiscalitat sobre els desplaçaments motoritzats destinant els nous recursos a les tarifes del 
transport públic.

d)  Modulació de la fiscalitat sobre les obres –noves edificacions, manteniment de xarxes, remodelació d’edificis– 
en funció de l’adopció de pràctiques i mesures destinades a reduir l’impacte ambiental.

e)  Incorporació de paràmetres ambientals als preus públics en funció de l’impacte ambiental (per exemple, 
utilització d’estufes de butà).

15.  Convertirem el funcionament diari dels centres de treball i els equipaments i serveis municipals, incloent-hi les 
empreses i altres organismes vinculats a l’Ajuntament, en un referent de sostenibilitat com a fórmula d’estalvi en 
despeses corrents (“Ajuntament verd”).

16.  Incorporarem requisits ambientals específics, com a mèrit i/o d’obligat compliment i de forma progressiva i 
sistemàtica, a totes les bases de contractació i concursos públics municipals i dels seus organismes.

17.  Incorporarem els requisits ambientals, especialment els destinats a minimitzar la generació de micropartícules, 
principal contaminant de l’aire de la ciutat, a totes les obres públiques, incloses aquelles que impulsen altres 
administracions i organismes no municipals.

18.  Promourem la implantació de solucions ambientals experimentals en equipaments i instal·lacions municipals amb 
l’objecte d’avaluar-ne el funcionament i la rendibilitat i, si s’escau, difondre’n l’ús i per generalitzar-lo.

Rehabilitació energètica

19.  Disminuirem un 20 % el consum del parc d’habitatges on s’actua, i un 2 % el consum d’energia primària i les 
emissions de CO2 de la ciutat.

20.  Disminuirem la importació d’energia i les emissions, directes i en origen, de CO2. Disminució de 350 GWh de 
consum d’energia anual. 1.400 GWh en el període 2015-2019.

21.  Augmentarem la competitivitat de les activitats productives ubicades a la ciutat a través de la disminució de la 
seva despesa energètica.

22.  Rehabilitarem energèticament 4.000 edificis residencials anualment, preferentment els construïts abans del 
1979 i sense catalogació patrimonial, utilitzant preferentment tècniques de baix cost, tradicionals i materials de 
proximitat.

23.  Realitzarem promoció publica de la rehabilitació finançant les actuacions a llarg termini i sense interès –atès que 
les entitats financeres no volen assumir l’esmentada posició– per tal que els veïns puguin retornar la inversió en 
funció dels estalvis energètics suposats. En cas de situacions de vulnerabilitat es pot subvencionar el total de la 
inversió i imputar els costos com a càrrega patrimonial.

24.  Incentivarem la creació d’empreses i cooperatives amb capacitat financera per fer la inversió inicial necessària 
per a la instal·lació de creació d’energia neta i de les seves xarxes de distribució, així com les intervencions 
constructives necessàries per a la millora del comportament energètic dels edificis existents. Aquestes empreses 
podrien gestionar la facturació del consum durant els primers anys a pactar amb els veïns, i un cop recuperada 
la inversió inicial cedirien la instal·lació a la comunitat perquè aquesta gaudís definitivament de l’estalvi econòmic 
resultat del conjunt de les actuacions.

25.  Licitarem públicament les actuacions en lots de dimensió mitjana, per tal d’obtenir costos molt menors als 
que es pot obtenir des de la iniciativa privada i possibilitant l’entrada de les empreses i PIMES del sector de la 
rehabilitació a Barcelona.

26.  Desenvoluparem convenis sectorials –comerç, hoteleria i restauració, grans corporacions amb oficines a la ciutat– 
per implementar rehabilitacions energètiques integrals per aconseguir actuar en el 10 % del parc no residencial 
existent en acabar el mandat.
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27.  Desenvoluparem convenis específics amb les indústries i activitats ubicades en polígons i àrees d’activitat –
Zona Franca, Bon Pastor, 22@– per millorar l’eficiència de les instal·lacions, optimitzar l’ús d’energia i produir-ne 
de pròpia a través de fonts renovables, amb l’objectiu d’actuar sobre el 20 % de les instal·lacions en acabar el 
mandat.

28.  Sistematitzarem les actuacions d’eficiència energètica en totes les dependències municipals i d’organismes 
vinculats amb l’Ajuntament, amb l’objectiu d’actuar sobre el 30 % en acabar el mandat. Pla director d’eficiència 
energètica d’edificis municipals 2015-2019.

29.  Articularem els mecanismes de suport –fiscals, financers, normatius– per estimular la generalització dels 
processos de rehabilitació energètica d’índole privada.

30.  Col·laborarem amb el clúster d’eficiència energètica i convertir la rehabilitació energètica en una nova veta 
d’ocupació.

31.  Promourem la creació i el desenvolupament d’empreses de rehabilitació energètica i la formació i el reciclatge 
dels treballadors per treballar en el sector.

32.  Col·laborarem amb la Universitat per desenvolupar tècniques i metodologies més eficaces i econòmiques per 
millorar l’eficiència energètica.

33.  Establirem convenis de col·laboració amb grans empreses de subministraments, de construcció i d’altres 
relacionades amb el sector perquè donin suport tècnic i econòmic a les actuacions d’eficiència energètica.

Espai agrari

34.  Impulsarem el consum de productes ecològics, de temporada i de proximitat en els menjadors col·lectius 
municipals i en el protocol municipal; i la seva comercialització en els mercats municipals.

35.  Promourem accions orientades a la protecció i conservació dels espais agraris d’alt valor que hi ha dins i al 
voltant de la regió metropolitana de Barcelona: el Penedès, el Parc Agrari del Baix Llobregat, el Parc agrari de 
Sabadell, Torre Negra, Gallecs, la proposta d’Espai Agroforestal de Llevant, la Via Verda del Vallès, les Cinc Sènies, 
Alella, i la proposta de parc agrari discontinu del Maresme.

36.  Destinarem 1 €/habitant a promoure i impulsar els espais agraris amb criteris de proximitat, producció ecològica i 
productes de temporada.

Espais verds estratègics

37.  Crearem una anella verda de la Regió Metropolitana de Barcelona que ampliï i doni continuïtat a l’actual Xarxa de 
Parcs Naturals, integrant els espais protegits de la serralada litoral i prelitoral i els seus espais connectors en una 
xarxa metropolitana d’espais verds. Aquesta xarxa inclouria, a títol orientatiu, les serralades d’Ancosa-Montagut, 
Miralles-Queralt, Roques Blanques, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac, Gallifa, Cingles de Bertí, 
Montseny, Corredor-Montnegre, Sant Mateu-Cèllecs, Conreria, Collserola, Garraf, Foix i Olèrdola; els espais agraris 
del Baix Llobregat, del Penedès i del Vallès; i les conques del Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. Caldrà posar 
especial èmfasi en impulsar les connectivitats entre els diferents parcs així com en potenciar els espais agraris i el 
paisatge en mosaic, per tal de fer possible que el conjunt funcioni realment com un sistema ecològic, constituint 
una infraestructura verda que cal planificar, conservar i gestionar com a garantia de la qualitat de vida de les 
persones i pensant en la prestació de serveis ecosistèmics (biodiversitat, cicles d’energia i matèria, captació de 
carboni, diversitat i qualitat de paisatges, connectivitat ecològica).
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38.  Iniciarem el procés per cosir Collserola. Aquest és un projecte que durarà molts anys, però cal començar ara, 
especialment allà on les afectacions del PGM tenen una major incidencia com ara Torre Baró, Roquetes, els nuclis 
de la Vall d’Hebron i Penitents. La frontera amb la ciutat està desordenada urbanísticament i també els seus 
accessos. Aquest projecte ha de tenir l’abast de planejament urbanístic, d’acondicionament de l’espai públic i ha 
d’estar vinculat als connectors biològics entre la ciutat i el parc. La conversió dels laterals de la ronda de Dalt en 
una avinguda apta per al passeig, l’esport i l’activitat económica, donaria un impuls important al sector de ponent 
de la ciutat i configuraria una primera línia estratégica per connectar la ciutat amb la muntanya. Crearem un Pla 
Director dels barris de muntanya, que coordini i tracti l’encaix dels barris que es troben en ple Parc Natural de 
Collserola o bé en són limítrofs.

39.  Definirem un Pla d’usos a Montjuïc.
40.  Anirem consolidant les diverses parts del parc d’Els Tres Turons, donant-li una visió de conjunt, prioritzant 

l’actuació sobre el barraquisme i delimitant de manera clara tot l’àmbit del parc. Arranjant i netejant les zones 
més deteriorades i senyalitzant els entorns.

41.  Consolidarem el projecte de parc a la plaça de les Glòries i el connectarem amb front marítim amb un Meridià 
Verd Urbà com a parc central distribuidor de l’eix verd entre el mar i el Besòs.

42.  Destinarem 1 €/habitant a promoure i impulsar la xarxa d’espais verds metropolitans.
43.  Destinarem 0,5 €/habitant a la Serra de Collserola.
44.  Crearem en l’àmbit de ciutat un pla director dels barris de muntanya que coordini i tracti l’encaix dels barris que 

es troben en ple Parc Natural de Collserola o bé en són limítrofs.

Residus municipals

Ens adherirem a l’estratègia catalana del Residu Zero, que promou un canvi de model en els sistemes de producci’i consum 
amb l’objectiu de tancar els cicles de materials, per impulsar estratègies que minimitzin la generació de residus i redueixen 
la fracció de rebuig. Amb això s’eviten tractaments finalistes com els abocadors o les incineradores i planteja alternatives 
econòmiques i socials a la gestió de les fraccions no recuperables.

45.  Aprovarem un Pla de Residu Zero, amb la participación dels diferents agents socials i economics. Garantirem la 
transparencia i la participació pública i donarem suport i impuls a una nova legislació que vetlli per la prevenció i 
la responsabilitat dels productors generadors de residus.

46.  Establirem objectius de prevenció i recollida selectiva quantificables amb l’objectiu de recuperar el 70 % de la 
brossa i produir menys de 100 kg per habitant i any de rebuig.

47.  Estudiarem la construcción d’una planta agrícola de compostatge o planta de compostatge descentralitzada.
48.  Estudiarem la recollida porta a porta de residus domèstics.
49.  Realitzarem auditories de producció de residus comercials i implantarem la recollida porta a porta per aquest sector.
50.  Adoptarem mesures de prevenció de residus i de compra verda a l’Ajuntament.
51.  Promourem la reutilització i els circuits de recuperació de productes i facilitarem l’accés de les empreses 

d’economia social als productes reutilitzables.
52.  Implantarem un sistema d’incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participación en la 

recollida selectiva quantitativament i qualitativa.
53.  Augmentarem el cost en els abocadors o incineradores municipals.
54.  Ens oposarem a qualsevol tipus d’incineració de rebuig.

2.2.3.  Urbanisme
L’urbanisme social, eix d’una nova capital
El Pla d’urbanisme social que presentem significa un canvi de paradigma en matèria d’urbanisme a Barcelona. Cal entendre 
aquest pla com un projecte de gran abast en els objectius i en el temps. Volem tornar a la idea original que l’urbanisme ha de 
ser un instrument al servei de les persones, per equilibrar la ciutat, desenvolupar l’economia i millorar la salut i la qualitat de 
vida de la ciutadania.

Farem un procés participatiu ampli amb els col·legis professionals, el món acadèmic, la societat civil i amb el conjunt de la 
ciutadania. El resultat final d’aquest pla comptarà amb un consens ampli i es fixaran les prioritats d’execució.

DIAGNOSI

La Barcelona moderna comença amb l’enderroc de les muralles i la planificació de la Barcelona Nova. Aquesta ciutat de nova 
planta es va anar desenvolupant mitjançant plans successius que han modificat la seva morfologia: Pla Cerdà (1859), Pla 
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Barcelona Futura (1929), Pla Macià (1932). Aquesta tradició va quedar interrompuda per la Guerra Civil i la dictadura, que van 
provocar que Barcelona continués creixent de manera desordenada a partir d’una suma d’afegits. No va ser fins l’arribada 
de la democràcia que es va començar a actuar sobre la ciutat ja construïda i es va fer el Pla Barcelona 92. Avui la ciutat s’ha 
tornat a desbordar i cal tornar a planificar-la a partir de la seva dimensió geogràfica i metropolitana, considerant que serà la 
futura capital d’un Nou Estat, però sense perdre de vista la seva dimensió humana i l’escala de barri. Presentarem nou Pla 
Republicà que permetrà posar la ciutat en forma i que anirà acompanyat del lema “Barcelona posa’t en forma”, fent un pas 
endavant del “Barcelona posa’t guapa”.

L’urbanisme de les darreres dècades va començar en una bona direcció però ha perdut el rumb i ha esdevingut en gran 
mesura un instrument al servei de la inversió financera i allunyat de la vocació de servei públic i el benestar de les persones. 
Els governs municipals no han estat prou ferms quan s’han produït conflictes d’interessos entre la ciutadania i la propietat 
privada. Un bon exemple ha estat la mala gestió del patrimoni. Molts edificis, comerços i referències històriques que 
són mostra clara d’una època i testimoni de moments històric del nostre país desapareixen per qüestions especulatives, 
interessos personals i econòmics, falta d’interès o fins i tot la voluntat d’esborrar la memòria històrica. Tot plegat ha 
generat el desencís de la ciutadania i del món professional i acadèmic. A aquesta manca de connexió de la ciutadania s’hi 
afegeix la manca de transparència i les disfuncions de resposta de l’Ajuntament, sovint fruit de la dispersió de multitud de 
competències en l’interior d’una corporació organitzada de manera inconnexa.

Bona part de la ciutat continua necessitant integrar-se a la Barcelona central. La plana de Barcelona –delimitada pels 
dos rius, la muntanya i el mar– ha estat històricament l’àrea d’expansió immediata de la capital. Amb el disseny de les 
rondes, s’establí una anella de circumval·lació al seu voltant. Mentre que a la zona Marítima entre Montjuïc i el Besòs s’ha 
desenvolupat progressivament una política urbanística d’una certa coherència, la zona de muntanya d’aquesta anella no 
ha estat objecte d’un tractament urbanístic i funcional, i sovint ha quedat al marge del planejament. Els límits de la plana 
de Barcelona es caracteritzen pel seu caràcter perifèric, segregat i sovint desvinculat de la resta de la trama de la ciutat. Els 
barris de muntanya estan desconnectats entre sí perquè no existeix cap avinguda travessera que els relligui i trenqui el seu 
aïllament. Això accentua les greus diferències socials entre aquests barris de Barcelona, entre els quals trobem els de renda 
més alta i els de renda més baixa de tota la ciutat. Aquesta és una reivindicació històrica dels seus ciutadans, que no poden 
desplaçar-se horitzontalment.

D’altra banda, el Front Marítim de Barcelona està molt fragmentat. És un eix metropolità que proporciona una dimensió 
geogràfica a la ciutat i la dota d’un espai públic de grans dimensions i de gran qualitat, però actualment no hi ha cap passeig 
ni transport públic que li doni continuïtat i hi trobem trams inconnexos. Presenta punts importants de conflictivitat que no 
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aprofiten totes les possibilitats que els ofereix la morfologia de la ciutat. Hi ha punts des d’on la ciutat podria arribar al mar 
però no ho fa, com el passeig de la Zona Franca i el parc de la Ciutadella.

El ràpid creixement i els criteris derivats de la ciutat funcional van fer que Barcelona acabés dividida en quatre funcions: 
residència, treball, oci i transport. Això va fragmentar la vida de les persones, que es passaven el dia circulant d’un lloc a l’altre 
per cobrir les seves funcions quotidianes. Amb la recuperació de la democràcia aquesta situació es va començar a revertir, 
amb el desplegament d’una política descentralitzadora on predominava la barreja d’usos perquè tothom gaudís de les 
activitats diàries a distàncies a peu. El 2004, en un intent per reconduir aquesta situació es va fer la coneguda com Llei de 
barris (Llei 2/2004), que malauradament ha estat abandonada pels governs posteriors.

HORITZÓ

Aposta irrevocable per l’urbanisme social. Barcelona ha de ser motor i referent d’un canvi de paradigma en matèria 
urbanística. L’administració, acompanyada del sector privat, ha d’establir com objectiu prioritari de les intervencions 
urbanístiques la millora de la qualitat de vida i el confort dels seus habitants, amb una aposta ferma per retrobar les bones 
pràctiques d’un urbanisme de component més social. L’Urbanisme social engloba els temes que són a l’eix del debat polític 
més reivindicatiu: participació ciutadana (teixit associatiu i reformulació democràtica), sostenibilitat i medi ambient (prioritat 
per la proximitat i pels recursos naturals) i capacitat per contribuir a recuperar el benestar social i l’economia perduts 
durant la crisi. El procés de transició nacional ens ofereix la possibilitat d’esdevenir la capital d’un nou estat d’Europa, una 
oportunitat que no podem desaprofitar. A Barcelona se’ns donen les circumstàncies de passat, present i futur idònies en 
aquest aspecte i volem aprofitar l’ocasió on s’ajunten expertesa, voluntat de canvi i expectatives.

Lideratge polític d’un nou discurs, absolutament necessari per poder reeixir de la complexitat dins la qual s’ha de 
moure aquest prometedor canvi. Som una ciutat que assumeix els reptes amb coneixement, treball, il·lusió i empenta. La 
projecció en el camp urbanístic de qualitat és reconeguda internacionalment per la nostra trajectòria d’èxit i innovadora. 
Aquest autèntic urbanisme, que voldríem anomenar “social” i cada cop més interdisciplinari, necessita més que mai de 
l’empenta política per poder fer-se efectiu. El món professional, acadèmic, i els moviments socials estan expectants perquè 
aquest canvi sigui conduit per un partit polític que assumeixi aquestes tesis amb convicció i amb valentia per posar-les en 
pràctica. Portarem a Barcelona l’empremta d’un corrent que també és visible arreu del món, que fins i tot ha estat objecte de 
reconeixement pels Premis Pritzker d’Arquitectura i el Premi d’Espai Públic Europeu del CCCB, que cada vegada més valoren 
la major capacitat de millora i benefici sobre els ciutadans de les obres presentades per sobre d’altres conceptes.

La participació ciutadana, pedra angular de l’urbanisme. Hem de passar d’una democràcia representativa a una 
democràcia participativa, en la qual els ciutadans tinguin una major participació en la presa de decisions polítiques. Estem 
convençuts que a les actuacions urbanístiques, la fase més important és la definició dels objectius, moment on cal incorporar 
les veus de la ciutadania. Incentivarem eines i espais de debat per facilitar la presa de decisió conjunta i així elaborar 
propostes consensuades i viables. Les característiques d’aquests processos seran la implicació dels participants, el seu 
empoderament i augment de coneixement, la presa de decisions compartides i la corresponsabilitat amb els objectius del 
projecte. Tot procés de participació ha de complir una funció pedagògica i d’activació de comunitat. Escollirem de manera 
consensuada amb la ciutadania aquelles actuacions que puguin generar més benefici pel seu benestar amb especial 
sensibilitat cap als barris amb veïnat més vulnerable (nuclis antics, barris perifèrics, intersticis entre municipis...). Treballarem 
per la implicació responsable de professionals i empreses i per fomentar amb el projecte col·lectiu de ciutat. Estimularem la 
participació des de perspectives tant emocionals com representatives, i fins i tot d’estímul econòmic (el temps invertit podria 
arribar a ser remunerat, a l’igual que a l’àmbit judicial o legislatiu).

Farem un nou Pla Republicà perquè Barcelona pugui exercir com a capital de la nova Catalunya independent, convertint 
Barcelona en una peça estructural de la Regió Metropolitana i del conjunt de Catalunya. Deixarem enrere l’actual Pla General 
Metropolità (PGM) –que ha quedat obsolet– per treballar en la millora de la ciutat i en la construcció de les infraestructures 
del nou Estat. Per la seva posició estratègica, Barcelona jugarà un paper decisiu en l’estructura econòmica del Mediterrani 
i actuarà com la porta del sud-oest d’Europa. La seva morfologia, el seu lideratge i la seva estructura social faran una 
contribució cabdal al benestar del conjunt del país i a les connexions del corredor Mediterrani. El procés iniciat amb la 
presentació del nou Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àrea metropolitana és una bona oportunitat per fer realitat el Nou Pla 
Republicà de Barcelona.

Al servei de la capitalitat de Barcelona. La situació i la dimensió de Barcelona dins Catalunya, ens posa en situació 
d’avantatge per exercir un model descentralitzat de capitalitat. Construirem una relació en xarxa i connexió directa amb el 
territori. Aprofitarem les oportunitats legislatives del nou estat per donar cobertura jurídica a aquest model de ciutat.

Posarem en marxa l’Anella de Recursos i Coneixement per completar la ciutat enllaçant noves àrees de centralitat 
i comandament. El Nou Pla Republicà és sobretot un pla d’ocupació i urbanisme social que enllaçarà els equipaments 
i activitats econòmiques situats al voltant de la ronda de Dalt, els rius i el front litoral, reactivant les zones productives 
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industrials, logístiques i de recerca que es troben a la perifèria de la ciutat, que es convertiran en filtres i espais de 
transició entre la ciutat i el medi natural. Aquestes noves àrees i centres de comandament serviran de punt de trobada i 
d’intercanviadors modals i quedaran connectades entre sí a través d’un corredor verd on hi implantarem transport públic i 
passeigs de vianants i bicicletes.

L’Anella de Recursos i Coneixement és la part barcelonina d’una matriu metropolitana que tindrà continuïtat a través 
de la Travessera de Muntanya (Gran Via Nord), el Front Marítim i els rius Llobregat i Besòs. D’alguna manera aquests eixos 
metropolitans i l’ARC funcionaran com un sistema de ciutats lineals. El Nou Pla Republicà es basarà en l’estructura geogràfica 
de la ciutat i la realitat ja construïda, aprofitant al màxim tot el que hi ha. Intervindrem de manera valenta i decisiva quan 
sigui necessari, desurbanitzant determinades àrees i sectors de la ciutat per aconseguir un millor funcionament i un resultat 
més humà, eficient i sostenible.

Urbanisme amb perspectiva de gènere. Promourem una nova filosofia de la planificació urbanística que integri 
les necessitats i sensibilitats de les dones en tota la seva diversitat, i corregeixi la bretxa de gènere que en dificulta la 
mobilització i l’ús de la ciutat. Avançarem cap a una ciutat compacta i complexa, vetllant per què els plans d’usos urbanístics 
de la ciutat prioritzin els serveis i abastaments de proximitat. Tindrem especial sensibilitat en la supressió de barreres 
arquitectòniques en el disseny de nous espais i en la transformació dels actuals.

Urbanisme lligat a l’economia verda. Renovem el compromís de Barcelona per la sostenibilitat, l’eficiència energètica, 
i la reducció d’emissions dels edificis per millorar la qualitat ambiental dels conjunt dels barris. Desplegarem un model 
constructiu respectuós amb l’entorn immediat i sensible amb el medi local. Promourem l’aprofitament dels recursos naturals 
de captació i estalvi energètics, l’ús de matèries primeres locals i tècniques constructives tradicionals per reduir costos. 
Implementarem de manera decidida sistemes de mobilitat alternatius a l’ús del vehicle privat.

Un nou concepte d’espai públic. Cal una reflexió terminològica sobre el propi concepte d’espai públic, que l’ha d’entendre 
com “espai relacional”, acceptant les noves complexitats relacionals provinents dels canvis a les estructures socials. Hem 
de repensar els límits entre els conceptes tradicionals de equipament i de l’espai públic, i la seva vinculació amb els àmbit 
públic i privat. La ciutat del segle XXI és molt més complexa i canviant que la reflectida al PMG. Els nous espais relacionals 
s’han de preveure des de la seva complexitat i transversalitat. Hem de repensar la nova estructura urbanística de la ciutat i 
el seu entorn relacional des d’una estructuració de tipus “matricial” on els conceptes es vinculin també transversalment (tant 
a nivell físic com a nivell teòric o de coneixement o simplement emocional). Renovarem l’aposta per augmentar la quantitat 
i qualitat dels espais lliures i equipaments: el creixement i la renovació urbana faran dels sistemes d’espais i equipaments 
públics els protagonistes de la regeneració dels teixits urbans. Totes les actuacions a l’espai públic vincularan la sostenibilitat, 
l’accessibilitat universal, el gènere i l’adaptabilitat a nous usos generats pels canvis socials. Treballarem el camp de la 
diversitat cultural: el món és i serà cada cop més universal. L’espai públic no es pot configurar des d’una perspectiva cultural 
estrictament local: tothom s’hi ha de sentir a gust.

Utilitzarem la capacitat regeneradora, transformadora i creativa de l’art i la cultura per impulsar canvis en les zones 
menys actives. Apostarem per la regeneració de polígons industrials i magatzems per transformar-los en autèntics barris de 
creació i intercanvi.

En defensa del patrimoni arquitectònic, històric i cultural. Apostem per construir el relat de la ciutat a través de la 
memòria històrica que proporcionen les obres d’arquitectura, l’urbanisme, les obres d’art i el patrimoni immaterial. La suma 
de petits episodis de patrimoni i de memòria històrica generen identitat i milloren la cohesió social de cada barri i cada ciutat. 
El patrimoni és una eina molt valuosa per conèixer la biografia de les ciutats. La ciutat té una dimensió espacial, però també 
té una dimensió temporal que va afegint capes de cultura i coneixement una sobre l’altra. Es construeix a través dels records 
i la memòria col·lectiva. És així com la ciutadania s’identifica amb la ciutat i se sent part d’una realitat col·lectiva.

La ciutat són els seus barris. Construirem un teixit urbà descentralitzat, organitzat per barris i dotat de tots els 
equipaments necessaris per a la vida diària. Cada barri ha d’esdevenir una petita comunitat o unitat d’assentament on 
tothom gaudeixi d’una vida diària completa i a distàncies que es puguin cobrir caminant. L’estructura de la ciutat ha d’estar 
formada per barris, que en proporcionen l’escala humana. L’escala del barri, dimensionada a la mida de les persones, 
permet fer la vida com s’ha fet sempre, a peu i sense dependre del transport privat. Els altres equipaments on ja no cal anar 
cada dia, com dependències oficials, hospitals, museus i centres direccionals, es poden organitzar per districtes o a escala 
metropolitana. També cal distingir entre espais públic de proximitat (places, carrers, parcs) i de ciutat, que relligaran els 
barris i els dotaran d’unitat geogràfica i sentit urbà. Els centres històrics, a l’origen de les petites ciutats i districtes de àrea 
metropolitana, estan distribuïts segons una trama de distàncies equivalents. Això ens proporciona un xarxa descentralitzada 
de nuclis antics que ens ha de servir de model per a la millora de la nova xarxa descentralitzada de barris. Cal dotar els barris 
d’un parc d’habitatges assequibles i de gran qualitat imbricat amb el conjunt de les altres funcions urbanes i actualitzat a les 
noves formes de vida. Fomentant la barreja d’usos i funcions als barris de la ciutat per fer possible una convivència amable, 
senzilla i humana entre el veïnat.
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Nou model d’organització administrativa. Cal simplificar i agilitzar els tràmits i gestions, i fer una anàlisi organitzativa de 
les dependències i oficines municipals implicades a projectes, obres i inspecció per facilitar la gestió i evitar concentracions i 
dispersions ineficients.

PROPOSTES

Urbanisme social
Nou marc de planejament

1.  Redactarem el Nou Pla Republicà amb perspectiva nacional, geogràfica i metropolitana. Els treballs s’iniciaran 
en el termini més breu possible i es desenvoluparan per etapes, atorgant el temps necessari al debat i la reflexió 
per garantir decisions adequades que tinguin continuïtat en el temps. El procés de redacció comptarà amb un 
procés participatiu amb la ciutadania, a través dels entorns acadèmics, professionals i territorials. La redacció de 
l’esborrany del Nou Pla Republicà serà retornat a la ciutadania per consensuar el resultat final que es plasmarà a 
la redacció definitiva.

2.  Revisarem i simplificarem la Normativa Urbanística. Cal flexibilitzar les normes i adaptar-les als models actuals. 
Fins llavors s’ha d’aplicar amb menys rigidesa a partir d’una interpretació que incentivi els canvis d’usos i la 
rehabilitació, sense perdre les garanties. En el marc d’un nou Estat impulsarem un nou marc legislatiu sobre sòl i 
normativa sobre edificació.

3.  Millorarem els processos de contractació, donant una major puntuació a les propostes tècniques i a les propostes 
econòmiques més justes. Convocarem més concursos d’idees per visualitzar millor les possibilitats de cada 
proposta i donar més oportunitats a tothom. Incorporarem els criteris de “consum zero” i “mínim manteniment” a 
les actuacions urbanístiques.
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Més i millor participació

4.  Ampliarem els processos de debat i participació ciutadana en la definició dels projectes. Simplificarem els tràmits 
burocràtics actuals per a l’aprovació del planejament, amb la reducció de l’exposició pública i l’allargament del 
període de participació. Tot això sense perjudici del control públic i ciutadà.

5.  Establirem espais de diàleg constant amb la ciutadana, tant a escala de ciutat com de districte o de barri. 
Reforçarem els existents.

Perspectiva de gènere

6.  Promourem serveis de mediació per tal que les dones, i per extensió tota la ciutadania, que es vegin desnonades 
per impagament, per causa de lloguer o deute hipotecari, pugui romandre al seu habitatge en condicions 
assequibles per al seu titular.

7.  Impulsarem l’adopció de mesures que incorporin la mirada de les dones en els espais privatius d’ús públic de les 
comunitats veïnals.

Reequilibri territorial i nous usos

8.  Promourem una nova filosofia de la planificació urbanística que integri les necessitats i sensibilitats de les dones, 
en tota la seva diversitat, i corregeixi la bretxa de gènere que en dificulta la mobilització i l’ús de la ciutat.

9.  Realitzarem inversions per equilibrar la dotació d’equipaments, transport, habitatge i espai lliure de qualitat en 
tot el territori. Deszonificarem del teixit urbà existent, promovent la barreja d’usos, el teixit associatiu i l’activitat 
esportiva.

10.  Reactivarem els polígons industrials en desús, garantint la preservació de la qualificació industrial. Estudiarem 
instruments de planejament per afavorir la implantació de petites empreses i cooperatives. Dotarem l’entorn 
d’equipaments, espais verds i transport públic.

Potenciar el talent i el coneixement

11.  Estructurem una comunitat de coneixement en matèria d’arquitectura i urbanisme, a partir del bagatge de les 
universitats, els col·legis professionals i les institucions vinculades a aquestes disciplines. Crearem complicitats 
amb el món acadèmic i universitari pel tractament, difusió i intercanvi de coneixement i pràctica urbanística. 
Establirem mecanismes d’atracció i coordinació del talent dispers entre diferents organismes públics i privats, 
mitjançant concursos d’idees i de projectes de recerca.

Espai públic

12.  Crearem sistemes d’”apropiació” dels espais públics per part dels seus usuaris/es, també en la seva gestió i 
manteniment posterior.

13.  Estimularem la cultura del km 0 en les actuacions a l’espai públic: materials, vegetació, transport i vinculacions 
funcionals (treballs en xarxa).

14.  Recuperarem eixos cívics de la ciutat com per exemple l’Eix Comtal i l’Eix Pere IV.
15.  Reforçarem els serveis d’inspecció per evitar l’ocupació abusiva de l’espai públic per part d’activitats privades en 

detriment de les persones –vetlladors, terrasses.
16.  Fomentarem el concepte de “memòria”, treballant des de la perspectiva històrica i del record vivent en les 

transformacions dels espais relacionals.
17.  Introduirem del concepte d’obsolescència de les actuacions: previsió el període d’ús i la seva reversibilitat.

Patrimoni

18.  Crearem el programa del 3 % cultural, destinat a una bossa de recursos que s’invertirà en:

a.  Actualització de l’inventari del patrimoni immobiliari municipal, posant-lo a disposició d’entitats culturals a 
canvi de la seva recuperació. Acompanyat d’intervencions en l’espai públic dels centres històrics dels barris 
aplicant criteris històrics, i treballant amb la identitat de cada lloc per implicar la ciutadania.

b.  Inversió en béns catalogats i protegits privats a través de convocatòria pública i on el privat mitjançant un 
conveni invertiria el 50 % del total.

c.  Difusió d’accions sobre patrimoni cultural, associacions i equipaments culturals municipals com el MUHBA o 
el Born Centre Cultural.
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19.  Revisarem dels catàlegs de patrimoni de tots els districtes mitjançant processos participatius i estudis 
desenvolupats per equips interdisciplinaris (arquitectes, historiadors, artistes, enginyers i experts en gestió 
jurídica i econòmica).

20.  Endegarem actuacions al sistema educatiu per donar a conèixer el patrimoni a les escoles de primària i 
secundària.

Inversió als barris

21.  Instarem la Generalitat a reactivar i millorar la llei de barris perquè es consideri cada barri com una unitat integral, 
incloent-hi espai públic, transport públic, habitatge, equipaments, barreres arquitectòniques, memòria històrica i 
patrimoni.

22.  Promourem la ubicació de dependències públiques a zones perifèriques per contribuir a la seva dinamització.
23.  Desenvoluparem un pla d’acció als barris que formen els centres històrics.
24.  Considerarem tots els districtes com a petites ciutats, equivalents als municipis.
25.  Dissenyarem de la millor manera possible la trobada de les estructures metropolitanes amb els barris i districtes 

de la regió metropolitana.
26.  Donarem impuls als planejaments urbanístics vigents que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida als 

barris, com ara la MPGM del Carmel. Prioritzarem aquelles actuacions que arrosseguen molts anys d’afectació 
urbanística.

Millorar la gestió municipal

27.  Revisarem l’estructura municipal d’urbanisme i espai públic, amb la voluntat de compactar-la i d’afavorir la 
fluïdesa de la comunicació entre departaments. Establirem una major coordinació que respongui de manera 
efectiva a les necessitats dels ciutadans que hi mantingui un contacte directe.

28.  Redefinirem la Direcció d’Hàbitat Urbà per fer-ne un departament tècnic pluridisciplinari amb capacitat 
de supervisió i coordinació de tota actuació, i amb competència per fixar criteri –d’acord amb la resta de 
departaments– en tota matèria relacionada amb l’urbanisme, des del planejament a la projectació i al 
manteniment de l’espai públic i els equipaments de la ciutat. Projectes Urbans ha d’integrar millor tota la 
projecció de la Ciutat i encapçalar el disseny de la ciutat futura. Cal una direcció de Patrimoni Arquitectònic que 
ajudi a revertir la situació actual i establir una nova política urbanística que dignifiqui la memòria històrica.

ARC: Anella de Recursos i Coneixement
La manca d’espai a la ciutat, i la zonificació del PGM, ha fet que a les zones perifèriques, sobretot al peu de Collserola, 
existeixi una important concentració d’equipaments i serveis de recerca, educatius, sanitaris, esportius, socials i zones verdes. 
Les tres grans zones industrials que resten a la ciutat pengen sobre aquesta circumval·lació: el Poblenou-22@, amb un 
elevat grau de transformació; el Bon Pastor, immers en un incipient i desordenat procés de transformació; i la Zona Franca, 
l’única que disposa d’una gestió comuna, i que mira de trobar el seu model enmig de les deslocalitzacions i de les necessitats 
i demandes logístiques i del port. La Zona Franca és la reserva de grans equipaments –Mercabarna, presó, oficines 
públiques– i acull nous desenvolupaments residencials en els seus límits. Un altre gran pol d’activitat, el Port de Barcelona, 
també bascula sobre aquesta anella. El tractament urbà de les rondes difereix substancialment segons el sector. Els més 
habitats disposen d’un cert nombre de trams soterrats o deprimits, amb calçades laterals. D’altres trams habitats creen una 
autèntica frontera entre els barris Nord de la ciutat (especialment a Horta-Guinardó) A la resta, el tractament és d’autopista 
urbana totalment segregada. La situació de les lleres dels rius també és diversa: raonablement condicionada en el cas del 
Besòs i sense cap tractament i abocada a la marginalitat la del Llobregat.

L’articulació, l’ordenació i la plena integració a la ciutat de totes aquestes zones ofereix una gran oportunitat a una ciutat 
i una aglomeració urbana pràcticament saturada. Tot i la distància física entre els diferents punts d’aquesta anella, el 
fet de disposar d’una via d’elevada capacitat que la uneix genera una proximitat funcional que cal aprofitar perquè les 
activitats, instal·lacions i equipaments existents no restin aïllats, sinó que s’interconnectin i aprofitin les sinergies que 
aquesta articulació pot generar. Es tracta de grans zones equipades a escala territorial, estratègicament localitzades, ben 
connectades a les infraestructures, amb bons accessos i transport públic, i amb un gran potencial per activar l’ARC. Zones 
universitàries i esportives, recintes firals o zones hospitalàries, reben un gran nombre de persones que desenvolupen 
activitats diverses i que són un públic potencial per activitats complementàries que aportin valor a la seva estada. Aquests 
equipaments tenen un gran potencial que s’ha d’aprofitar per millorar la vida dels barris adjacents. Són zones infrautilitzades 
i moltes vegades mal urbanitzades.
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Els recintes firals de Montjuïc i Gran Via mereixen una especial atenció per la seva aportació als fluxos econòmics de la 
ciutat i la incidència al seu entorn. A Fira Montjuïc, la barreja dels equipaments culturals amb els pavellons firals dificulta tant 
el funcionament de la fira com l’accés dels ciutadans als museus i espais públics. El tancament del recinte quan hi ha fires 
dificulta la mobilitat i impedeix l’accés a la muntanya. Pateix altres inconvenients, com la mala urbanització del passeig Maria 
Cristina, ocupada pels cotxes i plena de barreres arquitectòniques que dificulten el bon ús de l’espai públic. La connectivitat 
amb transport públic de la Fira Montjuïc i la Fira Gran Via amb el port i l’aeroport de Barcelona és millorable. Si totes 
aquestes peces actuessin juntes, reforçarien la estructura econòmica de la ciutat.

Crearem l’Anella de Recursos i Coneixement (ARC). Articularà i maximitzarà les sinergies de totes les activitats, 
equipaments i instal·lacions que s’hi ubiquen, accelerant-ne la modernització i millorant-ne de la funcionalitat urbana i la 
rendibilitat social. Amb la posada en marxa de l’ARC es podrà superar el caràcter perifèric d’aquestes zones i integrar-les 
a la ciutat a través del seu entorn immediat. Millorar la connectivitat entre els diferents sectors, en transport públic i amb 
desplaçaments no motoritzats. Incrementarem la intel·ligència de les rondes per disminuir els períodes de col·lapse.

Farem de l’ARC una estructura policèntrica de Nous Centres de Comandament, que ajudin a recuperar els polígons 
infrautilitzats, esdevinguin intercanviadors modals i potenciïn la ubicació d’empreses i centres d’alt valor tecnològic i afegit. 
S’hi podran situar les seus de les empreses i showrooms, traient-los del centre de la ciutat perquè ajudin a activar l’ARC. 
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Els Nous Centres de Comandament seran llocs de trobada, llocs d’arribada i centres distribuïdors de les zones industrials 
i d’economia verda. Caldrà equipar aquestes peces amb aparcaments d’autocars turístics i pàrquings dissuasoris per als 
ciutadans procedents del territori, i connectar-los amb el transport públic de la ciutat. Seran importants zones receptores 
de turisme i de negocis, que poden alimentar la corona d’economia verda. Permetran descentralitzar el turisme, organitzar 
noves rutes i acollir alguns hotels. La corona d’economia verda servirà de filtre entre la ciutat i el medi natural.

Deszonificarem mantenint l’especialització. Intervindrem en aquestes àrees amb projectes urbans que proporcionin 
el context adequat per afavorir i fomentar la vida de barri. Incorporarem nou equipaments complementaris per dotar 
aquestes zones d’una activitat diversificada. Això aportarà un valor afegit als visitants, però sobre tot permetrà obrir noves 
oportunitats de desenvolupament per als barris.

Una nova estratègia pels recintes firals. Incorporarem el conjunt de Fira de Montjuic i Gran Via en el projecte de nova 
industrialització que generi ocupació per a Barcelona. Aprofitarem la potència d’aquests dos pols com a dinamitzadors de 
la nova indístria que es generi a la ciutat. En tant que peces urbanes especialitzades de Barcelona, seran clau per liderar 
activitats d’abast territorial, capaces d’activar el seu entorn i barris més immediats. Per la seva localització, tant la Fira de 
Montjuïc com la plaça de les Glòries, han de convertir-se en dos pols estratègics per optimitzar el funcionament de la ciutat. 
Tots dos pols són equidistants i estan molt ben connectats amb el centre de la ciutat. Tots dos estan a la Gran Via, el primer 
coincideix amb la intersecció de la Gran Via amb el Paral·lel i el segon amb la Meridiana, dos dels carrers estructurals més 
importants de la ciutat.

Pla de desenvolupament de la Barcelona Nord

La nova estació de la Sagrera aporta un cojunt d’oportunitats per al desenvolupament de la Barcelona Nord. La seva 
proximitat amb el 22@ ha de servir per animar a les empreses a establir-se en aquest àmbit. També és una molt bona 
oportunitat per afavorir la recuperació dels polígons industrials que hi ha en aquesta zona de la ciutat. És molt important no 
repetir els errors comesos amb l’estació de Sants i permetre aflorar l’activitat econòmica a l’entorn.

PROPOSTES

Mobilitat a l’entorn de les rondes

29.  Completarem i donarem continuïtat a les vies laterals a tot el traçat de les rondes, que augmentin la permeabilitat 
amb l’entorn.
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30.  Crearem una línia d’autobús orbital que ressegueixi el traçat complet de l’Anella, preferentment a través de les 
vies laterals existents i de nova creació.

31.  Crearem un carril bici al llarg de tota l’Anella, complementària de la Ronda Verda i més propera a l’entorn urbà.
32.  Dotarem de permeabilitat i caràcter urbà les interseccions amb altres vies d’alta capacitat, com ara la C-31, Gran 

Via de l’Hospitalet o A-2.
33.  Millorarem la funcionalitat de les rondes –incloent-hi el sector A-2/B-23– a través de:

–  Generalització de la informació electrònica i la regulació als accessos –com als túnels de Vallvidrera, per 
exemple– perquè no s’agreugin les incidències que generen retencions i evitar els col·lapses.

–  Canalització del trànsit en cas d’incidències pels laterals existents o de nova construcció.
–  Creació i adaptació de les vorades perquè permetin acollir sense incidències en el trànsit vehicles avariats o 

accidentats.
–  Fer plenament efectives les restriccions a la circulació de camions de gran tonatge.
–  Millorar el manteniment i la gestió de les rondes i prestar especial atenció a l’impacte sonor. Incorporar el 

triangle que formen amb la A-2/B-23 i –a la gestió unificada i assegurar la participació directa de l’Ajuntament 
de Barcelona.

34.  Impulsarem la creació d’una associació multisectorial amb totes les empreses i organitzacions presents o amb 
responsabilitats en l’àmbit de l’ARC amb l’objectiu d’intensificar els àmbits de col·laboració i de fer propostes i 
seguiment de les millores.

Zona Franca

35.  Farem un Pla integral de modernització i de transformació de la Zona, per la millora de la seva integració a 
la ciutat i del seu caràcter urbà, que superi les velles característiques d’un polígon industrial, preservant la 
seva activitat. S’ha d’abandonar la lògica exclusivament immobiliària seguida fins ara.. S’ha de contemplar 
el sector com un conjunt articulat internament i amb la resta de la ciutat, que introdueixi nous usos –a més 
dels industrials– de forma equilibrada i prioritzi l’interès general i ciutadà. Cal dotar-la d’equipaments i serveis 
complementaris.

36.  Implementarem un pla de simbiosi industrial –residus i fluxos dels uns, esdevinguts primeres matèries, energia 
i subministraments per als altres– i d’autosuficiència energètica a la Zona Franca i a la zona portuària que 
redueixin els costos de funcionament de les activitats i minimitzin el seu impacte industrial.

37.  Implementarem un pla de mobilitat que millori els accessos de persones i mercaderies i doti la mobilitat interna 
d’un caràcter més urbà (semàfors, carrils bici, facilitats per als vianants) i contempli l’arribada del metro en el 
funcionament general.

38.  Construirem una estació a Mercabarna aquesta legislatura a la L10 i que ja arriba.
39.  Promourem la introducció de sistemes intel·ligents de regulació de l’espai i l’atracció d’activitats i serveis 

industrials d’alt valor afegit.

Pla de desenvolupament de la Barcelona Nord

40.  Prioritzarem l’execució de la inversió municipal als barris o districtes de Barcelona nord i on hi hagi hagut una 
caiguda més pronunciada del preu de l’habitatge.

41.  Ubicarem de manera preferent les noves oficines i àrees de promoció econòmica municipal a Barcelona nord.
42.  Orientarem la política urbanística i d’equipaments per dotar a Barcelona Nord de nous punts de centralitat 

urbana o d’interès nacional.
43.  Definirem una Zona Urbana de Prioritat (ZUP) en polítiques ocupacionals, on qualsevol intervenció urbanística o 

de serveis s’ha de realitzar amb un percentatge mínim de personal empadronat en aquell territori. Incorporarem 
un acord amb banca ètica per finançar amb microcrèdits iniciatives a la zona, suport especific al comerç de la 
ZUP, creació de vivers empresarials o incubadores empresarials a baix cost, i una Zona franca per a negocis.

Bon Pastor

44.  Millorarem la permeabilitat amb la resta de la ciutat per superar la barrera de les vies del tren paral·leles a Jaume 
Brossa-avinguda del Ferrocarril.

45.  Vetllarem per canalitzar adequadament l’impacte de la nova estació de la Sagrera.
46.  Reforçarem el caràcter urbà de la zona, incorporant-hi activitats emergents i de més valor afegit en la línia del 22@.
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Nous projectes d’urbanització

47.  Promourem concursos públics i processos de participació ciutadana, conjuntament amb els municipis adjacents, 
per fer propostes de reurbanització de les futures àrees de comandament situades al voltant de l’ARC:

1. Zona universitària amb la zona esportiva del Barça;
2.  Recintes Fira Montjuïc i Fira Gran Via;
3.  Zona hospitalària i olímpica de la Vall d’Hebron;
4.  Zona hospitalària de Bellvitge i oncològic;
5.  Fòrum de les cultures;
6.  Entorn al voltant de la futura estació de la Sagrera;
7.  Antiga central tèrmica de Sant Adrià del Besòs;
8.  Entorn plaça de les Glòries.

Formació i coneixement

48.  Implementarem una xarxa de centres de formació professional vinculada a la indústria verda i distribuïda al llarg 
d’aquests Nous Centres de Comandament, amb especial rellevància de la vinculada a les TIC com a sector de 
més alt potencial d’ocupació. Aquesta xarxa ajudarà a impulsar els polígons.

Montjuïc

49.  Estudiarem la creació d’una estació d’autocars i autobusos interurbans soterrada sota l’avinguda Maria Cristina 
que funcioni com a recepció de visitants i treballadors de l’Àrea Metropolitana i d’intercanviador modal amb 
estacions de metro i xarxa de bus urbà, a més de les previstes a l’estació de Sants, la Diagonal i la Sagrera.

50.  Prolongarem la L2 de metro, un cop realitzada la L9, amb la construcció un túnel per sota de la muntanya de 
Montjuïc, amb parades a Fira Montjuïc, Fira Gran Via i Zona Franca.

51.  Projectarem la nova urbanització de l’avinguda Maria Cristina per millorar l’accés a la muntanya. Prioritzarem 
la mobilitat de vianants, bicicletes i transport públic. Això permetrà recuperar aquest espai públic i portar la 
muntanya a la ciutat. Cal que l’avinguda Maria Cristina actuï com una porta de la muntanya, incorporant les 
espècies del Parc de Montjuïc fins a la plaça Espanya. Aquest filtre vegetal suavitzaria l’aspecte excessivament 
dur de la plaça d’Espanya. Situarem el flux de vianants al centre de l’avinguda per millorar les vistes de la Font 
Màgica, les Quatre Columnes i el Palau Nacional i així reforçar el seu caràcter simbòlic i monumental. Eliminarem 
les barreres arquitectòniques i suavitzarem els desnivells transversals existents. Caldrà enderrocar el pavelló 
d’Itàlia que ocupa l’esplanada de la Font Màgica.

52.   Projectarem la nova urbanització de la plaça d’Espanya amb una topografia que elimini les barreres 
arquitectòniques, faciliti l’enjardinament intens de les voreres, allunyi els vianants de la contaminació i els 
protegeixi del trànsit rodat intens.

53.  Establirem una moratòria sobre el projecte anunciat per l’Ajuntament de construcció de l’anomenat “vestíbul dels 
Museus de Montjuïc”, per tal que es faci una valoració adient dels factors cost-oportunitat. Qualsevol actuació en 
aquest sector prendrà en consideració el criteri del Consell de Cultura de Barcelona.

54.  Construirem dues plataformes soterrades a l’esplanada Font Màgica per a la Fundació Mies van der Rohe i el 
Museu d’Arquitectura amb un possible accés pel talús del desnivell. La Fundació Mies van der Rohe, que custòdia 
el Pavelló Alemany, seu del Premi Europeu d’Arquitectura Mies van der Rohe, i que pertany a l’Ajuntament de 
Barcelona, hauria de tenir la seva seu en aquest recinte, convertint-se en un dels referents internacionals més 
importants de la cultura arquitectònica del segle XXI. A través dels Premis Mies, la fundació ha anat adquirint un 
fons de maquetes originals que va en augment i que podria ser exposat de manera permanent en un museu 
d’arquitectura propi. 

55.  Millorarem dels pavellons firals existents. La majoria dels pavellons són obsolets per a la majoria de les fires, a 
causa de la gran quantitat de pilars interiors i els desnivells del paviment. Aquests pavellons es van construir 
amb tecnologies que no es corresponen amb les necessitats actuals, i per tal de ser competitius a nivell europeu, 
s’haurà de modernitzar i augmentar la seva capacitat. Caldrà optimitzar els interiors de tots aquells pavellons que 
ho necessitin perquè siguin més funcionals.

56.  Optimitzarem el recinte firal de Montjuïc, separant la zona firal de la zona cultural. Farem el recinte compatible 
amb els usos del barri, especialment en els porxos que donen a la plaça Espanya. Recuperarem per al vianant 
l’avinguda Maria Cristina, enjardinant-la amb la mateixa vegetació de Montjuïc. Estudiarem la possibilitat 
d’incorporar un aparcament d’autocars turístics al soterrani de l’avinguda Maria Cristina.
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Mobilitat

57.  Planificarem una xarxa de parades intermodals i superfícies d’aparcament de cotxes i autocars aprofitant els 
Nous Centres de Comandament.

58.  Estudiarem la possibilitat d’incorporar un aparcament d’autocars turístics en el nou projecte de la plaça de les 
Glòries Catalanes.

59.  Recuperarem el passeig de la Vall d’Hebron des d’Alfons Comín fins Karl Marx. En la línia de connectar els 
diferents equipaments educatius, sanitaris i esportius amb els diferents equipaments de barri (mercat, biblioteca) 
i amb el metro i el bus. Unirem tota aquesta activitat amb un passeig-corredor arbrat per a bicis i vianants de 
caràcter ludicoesportiu tot aprofitant el seu traçat fonamentalment horitzontal. Implementarem mesures de 
reducció de l’impacte de la Ronda al seu pas per aquest sector cobrint els trams on sigui possible i apantallant en 
d’altres casos.

Front Litoral
Actualment, el front marítim presenta moltes discontinuïtats i barreres arquitectòniques que fragmenten els espais 
adjacents. Pel que fa al tram entre el Prat, l’Hospitalet, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella, la platja de vies i la ronda Litoral suposen 
una barrera arquitectònica molt important. Està previst eliminar l’estació de tren del Morrot i el tram de via que hi arriba per 
davant de la muntanya de Montjuïc. Per més endavant, està previst simplificar o fins i tot eliminar la platja de vies que es 
traslladarà a la nova estació de la Sagrera. Aquestes dues actuacions alliberaran enormement aquesta zona i oferiran grans 
possibilitats per a l’espai públic al davant de la Zona Franca. Al tram del Moll de la Fusta hi ha un desnivell entre aquest i 
el passeig Colom que allunya el mar de la ciutat i actua de barrera arquitectònica. A més a més hi ha una munió d’edificis 
propietat de l’estat que allunyen aquest espai de la ciutadania. Al tram del Parc de la Ciutadella, les vies de tren de l’Estació 
de França fan de barrera arquitectònica per arribar al mar. Pel que fa al pas per sobre del riu Besòs, els passejos marítims de 
Barcelona i Badalona no es troben ben connectats. La ronda Litoral passa per sota del Fòrum i gira cap a munt del Besòs, 
mentre la connexió amb el passeig marítim de Badalona es produeix d’una manera secundària a través d’una rotonda.

Un eix cabdal situat al centre del front marítim, el passeig Colom, no funciona com un espai públic en condicions, ni serveix 
com a element de connexió entre els dos parcs més simbòlics de la ciutat –Montjuïc i la Ciutadella– construïts per conquerir 
la memòria de les dues fortificacions militars des d’on s’atacava Barcelona. En aquest punt, la ciutat no està ben connectada 
amb el mar per la barrera arquitectònica que representen els edificis institucionals propietat de l’Estat i la secció a dues cotes 
ben diferenciades que separen el passeig Colom i el Moll de la Fusta.

Completarem el Front Marítim. En farem un element estructural de la vida ciutadana en tota la seva amplitud, resolent 
les barreres arquitectòniques que dificulten la circulació longitudinal i instal·lant un sistema eficient de transport públic. 
D’aquesta manera, el front litoral connectarà els diferents barris de Barcelona pel litoral. Permetrà que millori la relació de 
l’Hospitalet i la Zona Franca amb Barcelona i el mar, i donarà continuïtat entre Barcelona, Sant Adrià i Badalona. Contribuirà 
a la percepció global que la plana de Barcelona s’estén de Castelldefels a Montgat. Identificarem i transformarem els trams 
necessaris perquè el transport públic vagi de banda a banda del Front Marítim, des del Prat fins a Sant Adrià, des de les 
platges de Castelldefels a les de Montgat. Millorarem la qualitat dels espais públics. El convertirem en un sistema lineal 
accessible per vianants i bicicletes en tota la seva longitud, fent visible els diferents paisatges naturals i urbans que arriben 
al mar. El potenciarem com un sistema complex, que es pot desdoblar en certs trams en funció de l’ús: vianants, bicicleta, 
transport públic, transport privat. Habilitarem un recorregut per a bicicletes i vianants al costat del mar, amb la possibilitat de 
completar-lo amb un altre itinerari marítim que permeti gaudir del skyline de la ciutat.

Convertirem el passeig Colom en un nou centre de la ciutat. Construirem un espai públic de qualitat, on mitjançant rampes 
i un pla inclinat aixecat sobre el moll de la Fusta es pugui arribar fins el mar. Farem un projecte participatiu, estudis previs 
i concursos d’idees per definir –de manera consensuada amb la ciutadania– la proposta més adient i valenta. Negociarem 
l’expropiació dels edificis propietat de l’estat per destinar-los a activitats ciutadanes i equipaments culturals. Plantejarem 
propostes de transformació que en ressaltin els valors arquitectònics barrejats amb les noves formes de l’actualitat, vetllant 
per la qualitat arquitectònica d’aquest espai públic.

Tram Prat-Montjuïc

60.  Plantejarem un camí de ronda provisional des del Paral·lel fins el Prat de Llobregat, per vianants i bicicletes.
61.  Dissenyarem una proposta d’espai públic en els terrenys alliberats per la platja de vies.
62.  Soterrarem la ronda Litoral des de l’avinguda Paral·lel fins a la Zona Franca i transformació d’aquest eix viari en 

un passeig marítim, un cop desmantellades l’estació del Morrot i les vies corresponents.
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63.  Reformarem la plaça de la Drassanes i millora de la connexió amb el Paral·lel per tal de donar-li continuïtat fins 
el front marítim.

Tram Moll de la Fusta

64.  Eliminarem la barrera arquitectònica i facilitarem l’accés al mar. Plantarem un bosc d’arbres i/o palmeres que 
naturalitzi aquest espai i filtri la visió.

Tram Parc de la Ciutadella

65.  Suprimirem les vies de tren o reduirem el seu impacte per prolongar el Parc de la Ciutadella fins el mar.

Tram riu Besòs

66.  Perllongarem els carrils en superfície de la ronda Litoral i connectar-los amb un pont amb el passeig marítim de 
Badalona després de creuar el riu Besòs.

67.  Transformarem l’espai públic del Fòrum a partir del nou traçat del transport públic.
68.  Establirem eixos perpendiculars a la costa i entre punts sense continuïtat al llarg de costa (sentit de Sud a Nord) 

per connectar el front marítim, a partir de punts amb singularitats que es converteixin en referències i enllaç 
entre els diferents trams litorals:

69.  Zona del càmping 3 Estrelles de Castelldefels: donarem continuïtat al llarg de la costa, en sentit Barcelona com a 
via verda. Continuïtat per la zona del Remolar-Filipines (Riera de Sant Climent) fins al Centre Municipal de Vela 
del Prat.
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70.  Centre Municipal de Vela del Prat: donarem continuïtat al llarg de la costa, en sentit Barcelona fins a la zona 
industrial passeig Pratenc-carretera 100, passat el Llobregat. Una passarel·la sobre el riu pot enllaçar la costa 
sud amb la zona industrial en construcció com a via verda. Es poden afegir serveis i una parada del bus marítim 
que podria aprofitar el pont en construcció, més amunt, per al seu recorregut. Desdoblarem: per la costa amb un 
enllaç naval (bus nàutic) fins a la plaça de la Rosa dels Vents / C. Circumval·lació (Hotel Vela) amb parada al Pont 
de la Porta d’Europa i possible connexió amb el Maremàgnum; per l’interior, pel carrer A, fins al final del passeig 
de la Zona Franca.

71.  Estudiarem la creació d’uuna nova àrea de nova centralitat a la confluència ronda Litoral / carrer A / passeig 
de la Zona Franca, amb l’objectiu de resoldre el buit urbà existent que incorpori una zona de serveis, comerç 
i equipaments relacionats amb el port (industrial i de passatgers) i la zona franca; amb sortida directa al mar, 
acabant l’avinguda amb una plaça directament orientada al mar. Connexió amb el bus marítim a través d’un nivell 
per sobre de l’activitat portuària.

72.  Potenciarem la comunicació perpendicular a la costa: Jardins Costa Llobera / Moll de ponent / Pont de la Porta 
d’Europa. Comunicació per bus aquàtic al punt anterior (4) i la plaça de la Rosa dels Vents (Hotel Vela).

73.  Donarem permeabilitat al front edificat i canvi d’ús dels edificis del front, especialment a nivell de carrer. 
Integració del moll al barri. Comunicarem per bus marítim el Maremàgnum, amb la plaça de la Rosa dels Vents i 
el Moll de Ponent, amb continuïtat cap a la desembocadura del Llobregat.

74.  Connectarem la zona amb el mar, com a mínim per vianants a C. Wellington amb C. Trelawny.
75.  Acabarem el passeig costaner de Mar Bella i Port del Fòrum per connectar les dues àrees.
76.  Fòrum i Parc del Litoral (Sant Adrià del Besòs): Unirem el Fòrum amb Sant Adrià, construint un nou viaducte 

seguint la costa per vianants i per bicicletes, que resolgui la inconnexió de la ronda Verda.

Passeig de Colom

77.  Reduïrem del trànsit en superfície que circula entre la Ciutadella i Montjuïc (tenint en compte que per sota passa 
la ronda Litoral), prioritzant les voreres i incorporant el carril bici. Així es garantirà la connexió entre els dos parcs 
i es facilitaria el relat històric que els acompanya.

78.  Enjardinarem les voreres del passeig Colom i el nou pla inclinat del Moll de la Fusta amb arbres mediterranis que 
proporcionin ombra sobre aquesta gran superfície pavimentada.
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79.  Impulsarem un canvi de planejament per transformar els edificis obrint les plantes baixes al carrer i fent 
passatges que permetin fer més permeable el pas entre Ciutat Vella i el mar.

Travessera de Muntanya (Gran Via Nord)
Als barris de muntanya es pot descobrir una sèrie de carrers, avingudes i antigues carreteres fragmentades que estan 
separades per valls i trames urbanes discontinues, però amb les quals es pot endevinar un possible traçat horitzontal que les 
relligui des de Castelldefels a Montgat. Si connectéssim aquests fragments es podria recuperar la idea d’un gran eix travesser 
horitzontal metropolità. Alguns dels trams existents que es podrien connectar són l’antiga nacional II (ara substituïda per 
l’autopista), la carretera d’Esplugues, el passeig de la Bonanova o el carrer Llobregós.

Crearem un eix horitzontal que relligui els municipis i districtes de muntanya, que permeti la barreja de ciutadans, des 
de Castelldefels a Montgat. Una gran avinguda urbana a escala metropolitana, pensada com un bulevard i que aprofiti al 
màxim les preexistències urbanes, sociològiques, ambientals i paisatgístiques. Aquest eix dotaria tota la plana de Barcelona 
d’una nova mesura geogràfica, que funcionaria com un balcó mirador amb vistes puntuals al mar. Aquest eix connectaria els 
districtes i municipis del Garraf, Collserola i la Marina, dotant d’unitat geogràfica a tota la Serralada Litoral. Els parcs naturals 
dotaran de sentit paisatgístic aquest eix metropolità, que podrà actuar com un element de transició entre l’espai urbà i 
l’espai natural. La successió de parcs urbans formada per la futura Diagonal Verda i les portes de Collserola també quedarà 
relligada per aquesta via travessera com element estructurador a escala metropolitana. També millorarà l’estructuració del 
nou teixit productiu. Hi integrarem el transport públic, amb el tramvia i el bus que es poden ajustar amb certa facilitat a 
aquest nou traçat sense necessitat de grans infraestructures.

80.  Detectarem els punts de connexió necessaris pel desplegament de la Travessera de Muntanya.
81.  Promourem processos participatius per definir les propostes d’actuació i projectes de millora urbana dels 

diferents sectors, amb criteris de qualitat i respecte a les característiques dels barris.
82.  Proposarem concursos entre equips pluridisciplinaris per a la definició de les diferents actuacions.
83.  Proposarem concursos entre equips pluridisciplinaris per a la definició de les diferents actuacions.
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Eixos d’experiències: Paral·lel i Meridiana
La nostra aposta és clara: el Paral·lel ha estat i ha de tornar a ser l’eix cultural de la ciutat, i la Meridiana un eix cultural 
potentíssim que es configurarà a partir del passeig Marítim, el Born i la Ciutadella. Eixamplem el cor de la ciutat i el fem 
arribar fins als seus extrems. Són eixos d’experiències perquè sempre hi passen coses. Atrauen el talent i generen identitat 
al seu voltant. Vetllarem per la correcta gestió de les llicències per evitar als sobre saturació i sobre sectorització de les 
activitats.

El Paral·lel ara ha de ressorgir com un gran eix de la cultura. La Meridiana ha de ser la continuïtat del potent eix cultural 
configurat a partir del passeig Marítim, el Born i la Ciutadella. Potenciant la Meridiana i el Paral·lel eixamplarem el cor de 
la ciutat i el farem arribar d’extrem a extrem. Són eixos d’experiències perquè sempre hi passen coses. Atrauen el talent i 
generen identitat al seu voltant.

Experiència Paral·lel: l’avinguda de la cultura i la ciutadania

Al llarg de les darreres dècades, el Paral·lel ha patit un procés de degradació continu arran la deixadesa amb què ha estat 
tractat, i a la seva reconversió en vial orientat al trànsit, convertint-lo en una barrera de separació dels barris del Poble Sec, 
Sant Antoni i el Raval. Aprofitant la reforma de l’avinguda, volem tornar a cosir els barris i que el Paral·lel esdevingui un eix 
ciutadà amarat per la cultura. A nivell urbanístic cal donar solució als extrems de l’avinguda.

84.  Crearem elements de senyalització singular: al principi, un cartell que indiqui “A Nova York, 6.222 quilòmetres, tot 
recte / To New York City, 3.866 miles, straight ahead” que recordi que el seu traçat és coincident amb el paral·lel 
de Nova York.

85.  Establirem d’un itinerari explicatiu del Paral·lel, amb la senyalització dels antics cafès i teatres més significatius 
amb un rètol i una foto al seu indret original (també la fàbrica de la Canadenca), plafons divulgatius que 
expliquin la coincidència del traçat de l’avinguda amb el Paral·lel de Nova York, la història dels edificis amb 
porxades, i altres elements interpretatius que permetin resseguir la trajectòria de l’avinguda i el seu encaix en el 
Pla Cerdà.

86.  Donarem solució al discontinu comercial que hi ha a prop de la plaça Espanya a la banda Montjuïc, aprofitant la 
columnata de la Fira. La Fira hauria de cedir la façana de la columnata i fer-la més porosa a l’activitat comercial 
de barri. Acabarem la reforma de l’avinguda, remodelant el tram entre el carrer Lleida i la plaça Espanya.

87.  Donarem solució al discontinu comercial que hi ha a prop del Port a la banda Montjuïc, millorant la relació amb el 
mar. Acabarem la reforma de l’avinguda, remodelant la plaça de les Drassanes.

88.  Elaborarem el Pla d’Usos del Paral·lel, que permeti establir restriccions a la concessió de llicències de bars i 
restaurants.

89.  Impulsarem l’ús cultural i ciutadà de les noves placetes de l’avinguda, facilitant que les entitats dels barris de 
l’entorn hi puguin realitzar les seves activitats. Aplicarem una ordenança de terrasses restrictiva en tot l’àmbit de 
l’avinguda.

90.  Rellançarem el Paral·lel com a eix cultural, aprofitant la proximitat de la Ciutat del Teatre, de diversos centres 
cívics, del Museu Marítim i dels museus de la muntanya de Montjuïc. Rehabilitarem el Teatre Arnau, de propietat 
municipal, per convertir-lo en un nou equipament cultural.

91.  Dialogarem amb les entitats i la ciutadania de Sants com s’ha de transformar l’eix quan es converteix en carrer de 
Sants, fent un pla d’equipaments i espais públics.

92.  Dialogarem amb les entitats i la ciutadania de les Corts i l’Hospitalet perquè li donin continuïtat a l’eix quan es 
converteix en carretera de Collblanc, millorant la relació amb el Camp Nou i la Zona Universitària. En aquest tram 
és important aprofitar les instal·lacions esportives del Camp Nou i Universitàries per cosir el barri i fer ciutat.

Experiència Meridiana

93.  Crearem elements de senyalització: Rellotge al principi amb l’hora històrica del meridià de París i un element de 
recordatori que es va mesurar per aquí.

94.  Vialitat: Obrirem una entrada per a vianants al Parc de la Ciutadella per l’escaire de la Meridiana que arribi al 
costat de la font i connecti amb el Parlament.

95.  Transport: Connectarem el tramvia amb el passeig Marítim.
96.  Façanes pintades per artistes urbans, especialment les parets dels solars de les vies del tren.
97.  Projeccions a la façana de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
98.  Places que pacifiquin el trànsit d’entrada i sortida. Començar per la quasi plaça de Sant Andreu Arenal/Fabra i 

Puig.
99.  Habilitarem nous passos de vianants al tram de la Sagrera per millorar l’accessibilitat i mobilitat entre les dues 

bandes de l’avinguda.
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100.  Reordenarem el carril bici al llarg de Meridiana per evitar obstacles i discontinuïtats.
101.  Reformarem el tram entre plaça de les Glòries i carrer de València per donar-li estructura de bulevard.
102.  Establirem connexions amb la futura Diagonal Verda i garantir el flux de persones amb un pla d’usos acordat 

amb la ciutadania.

Les rondes de Ciutat Vella: de Muralles a Cremallera
Les rondes del casc antic de Barcelona són un espai de transició entre dues ciutats, són la frontera i alhora les portes. 
Segueixen el traçat de les antigues muralles de la Barcelona del segle XIX que sota el lema de “A terra les muralles!” van 
ser enderrocades entre els anys 1854 i 1873. El perímetre d’aquella antiga, densa, estreta, asfixiada i insalubre ciutat, es va 
convertir en un espai destinat a oxigenar-la i a fer de transició entre les dues ciutats. Havia de cosir amb eficiència i elegància 
dos teixits urbans molt diferents. Cadascuna una de les diferents rondes té la seva identitat pròpia, fruit del caràcter de la 
ciutat. Tots els trams de les Rondes tenen elements diferenciadors positius, que s’han de mantenir i potenciar, i de negatius 
que s’han de minimitzar. Formen un conjunt fragmentat, amb manca de coherència, que no es llegeix globalment i amb uns 
recorreguts per a vianants poc clars, incòmodes i de baix confort i qualitat. Existeix un predomini del vehicle rodat evident. 
Estan pensades des d’una lògica purament funcional, amb una urbanització poc amable que prioritza clarament el vehicle 
per davant del vianant i que presenta alts índexs de contaminació ambiental.

Recuperarem les Rondes de Ciutat Vella. Contenen el paisatge cultural i històric de la ciutat, emmarcades en el traçat de 
les muralles del casc antic, del qual es conserven les portes d’accés, baluards i la relació entre “el dins” i “el fora” de les 
muralles. Amb la recuperació del camí de ronda construirem un espai públic de qualitat i disposarem de l’elevat potencial 
educatiu i divulgatiu d’un passat llunyà, recent i present. Ens dotarem d’una visió de conjunt de totes elles. Recuperarem la 
vocació històrica d’anella de cohesió social i urbana. Farem un mapa d’edificis, locals i sòl públics existents, i aprofitarem les 
oportunitats d’adquisició de sòl i edificis per ampliar les dotacions d’equipaments existents. Serà una cremallera entre teixits 
i realitats socioeconòmiques diferents, porta entre passat, present i futur. Bastirem espais el màxim permeable possibles, per 
recuperar el seu caràcter i la seva identificació de conjunt.
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Farem una proposta unitària, coherent i cohesionada per restablir el Camí de Ronda, mitjançant estratègies comunes 
d’espai públic i mobilitat, on cada tram mantindrà la seva idiosincràsia i identitat. El conjunt s’integrarà en el projecte de 
transformació del centre de la ciutat, que s’ha de debatre a fons però que tendeix inevitablement cap a un espai públic 
confortable i de qualitat, amb prioritat per als vianants i les bicicletes i el transport públic.

Establirem un cinturó orbital d’equipaments potent, que ajudi a equilibrar el perfil socioeconòmic i a fer més heterogènies 
les poblacions dels dos costats de l’anella. Farem un estudi de necessitats per elaborar un pla d’equipaments específic per al 
cinturó orbital, que tingui en compte criteris per fer més heterogènia la població als dos costats de l’anella.

PROPOSTES

103.  Elaborarem un projecte de reforma i recuperació de l’espai públic de les rondes de les muralles a executar en 
els propers quatre anys.

104.  Endegarem un procés participatiu per consensuar els objectius, actuacions i terminis de la reforma amb veïns, 
entitats, comerciants i altres agents socials.

105.  Establirem una una ronda orbital amb prioritat per als vianants i la bicicleta, amb presència molt menor de 
vehicles motoritzats, sobretot intentant minimitzar la presència del vehicle privat. Estudiarem com simplificar la 
mobilitat de manera coordinada amb el pla de mobilitat per al centre de la ciutat.

106.  La secció del carrer guanyarà metres de vorera en detriment dels de la calçada.
107.  Farem un carril bici orbital segregat a tot el casc antic, que enllaci de manera còmoda amb la resta de carrils de 

la xarxa de carrils bici, evitant situacions i creuaments laberíntics.
108.  Crearem una única línia d’autobús de barri orbital, que enllaci amb la xarxa d’autobús ortogonal proposada.
109.  Alinearem la vorera en tot el recorregut, fixada en el seu límit amb la calçada, independentment de la variació 

de l’alineació de les façanes en cada tram de ronda. Hi haurà un traçat continu per caminar de punta a punta, 
clar ample i inequívoc, suprimint si cal alguns girs fàcils per a vehicles en favor del vianant.

110.  Completarem i homogeneïtzarem la presència d’arbres, mitjançant un pla ambiental, en tots els trams. Implantar 
vegetació als trams on no n’hi ha. Farem el traçat més confortable lumínica i tèrmicament durant tot l’any. 
Al llarg del recorregut, i especialment als eixamplaments, es promourà la recuperació d’espais d’estada, amb 
presencia de verd i amb la col·locació de bancs públics en equilibri i no en inferioritat amb els vetlladors privats 
que hi pugui haver.
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111.  Recuperarem el Paisatge Cultural i Històric: Hi haurà un camí de ronda coherent de la ciutat antiga, recordant 
el traçat de les Muralles, les portes d’accés a la ciutat i els seus baluards, amb punts senyalitzats d’explicació 
històrica, afegint aquest recorregut a la xarxa de recorreguts històrics de la ciutat.

112.  Farem visitables algunes de les troballes i restes arqueològiques més interessants al llarg del camí de ronda, 
segons el criteri dels arqueòlegs.

Eixos comercials
Barcelona disposa de 18 eixos comercials actualment que li donen el caràcter de ciutat compacta, mediterrània i amb 
una mixtura d’usos característica. Hi ha barris que no tenen eix comercial i altres amb eixos que presenten problemes de 
mobilitat, aparcament. La majoria dels mercats municipals han tingut una forta inversió en modernització i adequació a les 
noves necessitats dels compradors, però cal que aquesta millora arribi a tots els mercats municipals existents i vincular-los 
més estretament als eixos comercials principals. Hem d’estendre el model de trama urbana comercial compacta de petit i 
mitjà comerç principalment als màxims punts de la ciutat, tenir uns eixos comercials moderns i ben distribuïts, que arribin on 
actualment no n’hi ha, que generin creixement econòmic i ocupació i atreguin compradors d’arreu.

Foment dels eixos comercials. Cal potenciar i estimular els 18 eixos comercials actuals, veritables centres de comerç 
de proximitat que creen el model de ciutat compacta i mediterrània, aporten qualitat en l’espai públic i estan al servei del 
ciutadà. Adequant-los urbanísticament (voreres, il·luminació, neteja, aparcament, seguretat, zones de càrrega i descàrrega...), 
renovar-los i modernitzar-los perquè cobreixin les necessitats que el comprador exigeix. S’han de redoblar els esforços per la 
creació de nous eixos allà on no n’hi ha, i així aprofitar la seva capacitat de dinamització del teixit comercial existent.

Suport a la urbanització dels mercats municipals. Apostem per modernitzar, dinamitzar i assegurar la viabilitat dels 
mercats municipals existents i les seves àrees d’entorn, per tal de crear uns centres comercials de proximitat integrats a la 
trama urbana consolidada. Potenciarem la seva connectivitat i la dels eixos comercials amb el transport públic i avançarem 
en la pacificació del seu entorn.

Mesures de protecció dels comerços tradicionals i emblemàtics, mantenint els seus valors i potenciant les seves 
possibilitats de renovació.
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Potenciarem la reconversió d’eixos actuals amb la introducció de nous usos culturals:

113.  Les Rambles com a eix cultural i comercial. Cal recuperar les Rambles com una artèria cultural i comercial 
barcelonina. La Rambla ha d’esdevenir una autèntica arteria cultural i comercial que permeti recuperar una de 
les principals i més conegudes vies del centre de la ciutat. Els equipaments i serveis presents permeten capgirar 
l’ús i la imatge que avui té la Rambla. La Boqueria, el Centre d’Art Santa Mònica, l’ELISAVA Escola Superior de 
Disseny i Enginyeria de Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, el Museu de Cera de Barcelona, el Teatre Capitol, 
el Teatre Poliorama, el Teatre Principal o el Palau de la Virreina, juntament amb l’associació de comerciants han 
d’enfortir el projecte cultural de la Rambla i enfortir les iniciatives culturals i artístiques.

Accessibilitat
L’orografia de la nostra ciutat és un dels problemes més grans per molts ciutadans. En el camp de l’accessibilitat en l’espai 
públic Barcelona ha fet un esforç raonable de millora, tant pel que fa a la mobilitat com en els equipaments i en el transport 
públic. Ara bé, queda una important tasca a fer. Als barris Nord de la ciutat, de la ronda del Mig en amunt, són necessàries 
actuacions per reduir els obstacles i barreres arquitectòniques i facilitar el trànsit per tots aquells espais que superen els 
pendents permesos amb elements d’ajuda.

PROPOSTES

114.  Situarem l’accessibilitat universal al punt de partida de qualsevol projecte, obra o actuació per petita que sigui. 
El disseny per a tothom deixarà de ser un simple propòsit o una reivindicació per ser el primer objectiu de les 
intervencions urbanístiques.

115.  Millorarem e les ajudes físiques, des de simples baranes fins ascensors i escales mecàniques, allà on la 
topografia faci inviable l’aplicació dels estàndards d’accessibilitat.

116.  Acompanyarem d’una major naturalització els espais d’estada. Aquestes actuacions poden anar des d’una 
simple butaca a un grup de bancs acompanyats d’arbrat.

117.  Incrementarem la presència de senyalètica informativa.
118.  Revisarem la xarxa de parades d’autobús per garantir que els accessos als busos estiguin lliures d’obstacles 

(escocells, jardineres...).

2.2.4. Mobilitat
Millorem el transport públic, reduïm la contaminació

DIAGNOSI

Barcelona, juntament amb la resta de municipis de l’àrea metropolitana, és un dels nuclis urbans més compactes i 
densament poblats d’Europa. Aquest fet afavoreix que molts dels desplaçaments es puguin fer amb mitjans no motoritzats: 
més de la meitat dels desplaçament dins de la ciutat es fan a peu o en bicicleta. Des de l’Ajuntament cal facilitar-los, ja que 
permeten reduir la circulació de vehicles privats. Per això és necessari estendre i protegir la xarxa de carrils bici i ampliar i 
millorar els espais per a vianants. La solució que pot permetre resoldre aquesta equació passa per l’aposta de les superilles, 
que permet racionalitzar i concentrar el trànsit en corredors concrets i pacificar la resta del teixit urbà de la ciutat.

Sense una xarxa potent de transport públic, però, l’aposta per reduir el vehicle privat no té sentit. El gran problema de la 
ciutat són els desplaçaments interurbans, en els quals el cotxe s’imposa a una xarxa d’autobusos interurbans que no és prou 
potent i un sistema de Rodalies que, per culpa de la deixadesa i la manca d’inversió, no és vista com una alternativa fiable al 
cotxe.

Barcelona ha impulsat el transport públic fent una aposta clara pel metro. En canvi, la xarxa d’autobusos ha quedat 
desfasada malgrat la recent implantació a proposta d’ERC de la nova xarxa ortogonal d’autobusos, que necessita millorar 
la velocitat i la freqüència de pas. També són millorables les estacions del Nord i Sants, receptores dels autobusos 
internacionals.

Pel que fa al tramvia, resta pendent la interconnexió del TramBaix i el TramBesòs per maximitzar-ne l’eficiència. En horari 
nocturn, la xarxa NitBus segueix centralitzada a la plaça Catalunya i oblida alguns barris; d’altra banda, l’obertura del metro 
els dissabtes a la nit ha estat una bona experiència, enterbolida per l’eliminació del servei nocturn dels FGC.
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A la xarxa de rodalies, dels 4.000 milions d’euros d’inversió prevista en el Pla de Rodalies només s’ha invertit el 12 %. El 
sistema de Rodalies de Barcelona pateix aquesta manca d’inversió amb un resultat de menys velocitat comercial, menys 
línies, menys estacions, cap línia amb vies quadruplicades, més incidències i menys fiabilitat del sistema el que repercuteix 
negativament en el conjunt de l’economia, en forma de costos externs.

Al llarg dels darrers anys el transport públic ha patit un finançament deficient del sistema i les tarifes: a les retallades del 
pressupost cal afegir la decisió que els bitllets dels usuaris financin el 50 % del cost del funcionament (abans de la crisi 
es cobria el 40 %). Tot plegat ha provocat l’augment desmesurat de les tarifes, de fins el 12 % en el cas de la T-10 el 2012. 
ERC s’ha oposat reiteradament a l’augment de tarifes que dificulten l’accés al transport públic. La precarietat econòmica i 
financera del sistema de transport públic a Catalunya fa augmentar-ne el deute i posa en risc no només la posada en marxa 
de nous sistemes de transport sinó la viabilitat d’alguns ja en servei. L’ATM no pot assumir més finançament per llei i TMB 
no el pot assumir per tenir tancat l’augment del crèdit per part del sistema financer. I creiem que els ciutadans no són els que 
han d’assumir el deute i el dèficit del transport públic per sobre de l’IPC.

El Pacte Nacional per a les Infraestructures del 2009 contempla entre els seus objectius millorar significativament l’oferta 
d’autobusos, dignificar el servei i fer-lo més competitiu amb el vehicle privat. La realitat és que només l’estació del Nord ha 
acomplert (més o menys) els objectius. L’Estació de la Sagrera no té data per ser operativa, la de Sants no té data de reforma 
i a la de la Diagonal-Zona Universitària només s’ha iniciat el procés per fer el projecte tècnic.

Tot i la seva ampliació, la xarxa de carrils bici no arriba a tota la ciutat. Carrils com els de Diagonal i Meridiana estan mal 
dissenyats. En relació al Bicing, existeix un problema amb el finançament del servei, que continua sense arribar als barris 
amb una orografia complicada.

Actualment el sector del taxi pateix una manca de clients produïda per l’alt nivell d’intrusisme de sistemes de lloguer de 
vehicles amb conductor com UBER, i l’activitat camuflada de taxis de luxe.

Les xarxes de FGC del Vallès i del Llobregat-Anoia no estan interconnectades i funcionen com xarxes independents. La 
unió de plaça Espanya (FGC-Llobregat) amb Gràcia (FGC-Vallès) passant per Francesc Macià (TramBaix) permetria que els 
viatgers del Trambaix tinguessin connexió directa amb els FGC.

HORITZÓ

Estendre i racionalitzar la xarxa de transport. Aconseguir un transport públic més eficient i de qualitat que desincentivi 
l’ús del transport privat, per tal de millorar la qualitat de l’espai públic i ambiental de la ciutat. És necessari augmentar les 
freqüències de pas de les xarxes, l’oferta horària i la seva velocitat comercial. Cal avançar en l’accessibilitat de les estacions 
i parades de transport públic per als usuaris amb mobilitat reduïda i amb discapacitats visuals o auditives. Cal invertir en 
una millora general de les xarxes existents, en infraestructura i estacions, en sistemes i instal·lacions, així com actuacions en 
tallers i cotxeres.

Foment del bus. Per tal de reduir el trànsit de vehicle privat, invertirem en millorar la xarxa i el servei de transport públic. 
Completarem la xarxa ortogonal. Farem una aposta per una nova xarxa de bus per la Regió Metropolitana juntament amb 
els nostres alcaldes i regidors de les poblacions que en formen part, concebuda des de la intermodalitat (connectivitat amb 
metro, rodalies, bus urbà...) que doni servei a polígons industrials i pobles aïllats de la xarxa ferroviària. Apostem per una flota 
d’autobusos no contaminants (elèctrics alimentats per bateries) que complementi el transport ferroviari i respongui a les 
noves necessitats. Ateses la urgència i manca d’inversió al transport ferroviari, emprendrem mesures per compensar-ho amb 
el desenvolupament del bus no contaminant, mentre es realitzen les accions ferroviàries pertinents.

Garantir les connexions d’autobús interurbà. Els autobusos regionals han de connectar Barcelona amb la resta de 
Catalunya, l’Estat i els punts internacionals de transport, donant resposta a la demanda interregional. Els autobusos 
internacionals entraran i sortiran a través del corredor mediterrani viari a través del qual enllaçaran amb els principals eixos 
viaris europeus. Defensem la vigència dels objectius del Pacte Nacional, que assenyala la necessitat de millorar el servei de 
transport públic per carretera, que inclou bones infraestructures pel que fa a estacions d’autobús interurbà.

Millorar la inversió a la xarxa de rodalies: La inversió necessària per situar Rodalies com un sistema central de 
comunicació ferroviària augmentaria un 60 % l’oferta comercial fins a assolir la xifra de 160 milions de passatgers en l’horitzó 
de l’any 2019, el 99 % dels trens tindrien retards inferiors als tres minuts. Endegarem totes les mesures al nostre abast perquè 
es portin a terme les inversions necessàries per fer el sistema més eficient.

Fomentar la bicicleta. Aprofitant la implantació de les superilles per convertir Barcelona en una ciutat ciclista, 
desenvolupant una xarxa ciclista que abasti tota la ciutat i que sigui segura per als ciclistes i els vianants. Buscarem la 
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sostenibilitat del servei del Bicing, aprofitant la renovació de la concessió del servei el 2017. Aprofitarem el Bicing elèctric per 
fer arribar el Bicing a tota la ciutat.

Avançar cap a la mobilitat sostenible. Fomentarem polítiques de zero emissions en nucli urbà per reduir la contaminació, 
actuant sobre el tràfic rodat en ser-ne el principal emissor. Fomentarem l’extensió del vehicle elèctric i endegarem accions 
per minimitzar els desplaçaments interns en cotxe.

Front litoral. Reforma urbanística de la part central del front marítim barceloní, alliberant-lo d’usos d’edificis obsolets, 
proporcionant un nou passeig més diàfan adequat pel vianant i el resident. Dotant-lo d’un servei públic de transport que 
connectarà la Zona Franca amb Ciutat Vella i Port per la banda mar. Millorarem la connectivitat amb transport públic fent 
més eficients el desplaçaments. Convertirem el front marítim de la ciutat en un nou corredor de transport públic millorant les 
connexions entre totes les àrees per tal de millorar-ne la mobilitat, principalment amb la Marina i la Zona Franca, mitjançant 
amb les línies 2 i 9 del metro, combinades amb una xarxa ortogonal ben desenvolupada i amb freqüències de pas elevades.

Front muntanya. Reforma urbanística de la part central del front muntanya barceloní, cercant un recorregut horitzontal 
que connecti els barris de muntanya transversalment i amb transport públic. Aquest eix podria resseguir el traçat definit pel 
passeig de la Bonanova i el carrer del Llobregós, que es podrien connectar a través d’un pont a Vallcarca.

També reforçarem aquest eix muntanya amb la recuperació del passeig de la Vall d’Hebron (de la plaça Alfons Comín a Karl 
Marx) com a eix cívic connector d’equipaments de barri i de ciutat intervenint amb l’execució d’una gran vorera per la part 
Nord on poder encabir un passeig ample i carril bici alhora que cobrirem i apantallarem el màxim possible el tronc central de 
la Ronda per tal de minimitzar-ne l’impacte ambiental.

PROPOSTES

Xarxa i tarifes
Metro

1.  Reforçarem la unificació de la xarxa de metro i la interconnexió entre línies, millorant les freqüències de pas, la 
velocitat comercial i els horaris de servei, també dels FGC.

2.  Completarem les línies 9 i 10, posant en servei les estacions previstes atesa la seva funció articuladora de 
diferents barris de la ciutat, garantint-ne la gestió pública.

3.  Perllongarem les línies L1, L2, L3 i L4, d’acord amb les previsions del PDI 2010-2020, i millorarem la connexió amb 
la resta de la xarxa.

4.  Treballarem per fer aribar la L3 del Metro fins al Pont d’Esplugues, un trajecte curt de dues estacions (Hospital 
Sant Joan de Déu i Pont d’Esplugues, correspondència amb Tram).

5.  Potenciarem les xarxes de FGC de Reina Elisenda cap al Baix Llobregat, connectant-la amb plaça d’Espanya, i 
ampliarem i millorarem el Metro del Vallès.

6.  Traspàs a la Generalitat de les infraestructures d’ADIF per integrar-les a una xarxa de transport metropolità 
comuna.

Xarxa d’autobusos

7.  Completarem la xarxa ortogonal d’autobusos, tenint en compte les connexions intermodals.
8.  Ampliarem el carril bus, perquè aquest hi pugui passar adequadament.
9.  Ubicarem llocs de càrrega i descàrrega de passatge pels autobusos turístics, per tal de minimitzar-ne les 

molèsties i facilitar els desplaçaments dels turistes.
10.  Potenciarem i millorarem les línies de bus de barri, complementàries de la xarxa ortogonal, en especial als barris 

amb dificultats de mobilitat.
11.  Millorarem les freqüències de pas de les noves línies especialment segons la demanda dels caps de setmana i els 

festius.
12.  Millorarem la velocitat comercial de la xarxa garantint la prioritat de pas i els carrils bus amb l’amplada suficient.
13.  Potenciarem les connexions amb les zones industrials i àrees comercials i de lleure, planificant horaris en funció 

d’hores punta i hores vall.
14.  Canviarem progressivament el parc mòbil de bus urbà i interurbà per vehicles amb motors no contaminants.
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Transport nocturn

15.  Dissenyarem una nova xarxa de NitBus, amb intercanviadors que connectin els diferents punts d’oci nocturn de 
la ciutat.

16.  Establirem una nova línia que connecti la Marina amb Ciutat Vella i el Fòrum per la ronda litoral.
17.  Garantirem l’arribada del transport nocturn a les zones menys comunicades en horari nocturn.
18.  Restablirem l’horari nocturn dels FGC els dissabtes, amb el mateix horari d’obertura que el metro.
19.  Estudiarem la possibilitat d’ampliar el servei de metro ininterromput dels dissabtes a la nit dels divendres.

Política de tarifes

20.  Estendrem la integració tarifària de totes les xarxes de transport públic urbà amb les xarxes intermunicipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

21.  Redactarem una llei de finançament del Transport públic i revisarem les tarifes públiques per tal de beneficiar els 
usuaris habituals.

22.  Establirem un sistema de finançament del transport públic vinculat a una fiscalitat verda que penalitzi el 
transport privat individual.

23.  Revertirem els increments tarifaris dels últims anys, molt per sobre de la inflació.
24.  Aprofitarem l’entrada en funcionament de la nova T-Mobilitat a finals d’any per tal de repensar les actuals 

corones tarifàries de l’Àrea Metropolitana, per tal d’evitar penalitzar els moviments entre ciutats metropolitanes 
i millorar-ne l’accessibilitat. La incorporació de la T-Mobilitat és una oportunitat per racionalitzar les tarifes 
del transport, establir avantatges tarifaris per joves, gent gran, aturats, discapacitats, famílies monoparentals i 
nombroses, i fomentar descomptes als usuaris habituals.

25.  Allargarem la T-12 fins els 16 anys.

Govern del transport metropolità

26.  Fusionarem l’EMT i l’ATM.

Superilles
27.  Desenvoluparem plenament les superilles pilot existents actualment.
28.  Impulsarem a través de la participació ciutadana la implantació de noves superilles pilot en altres districtes de la 

ciutat.
29.  Elaborarem un Pla de Superilles per a la implantació d’aquestes al conjunt de la ciutat.

Bus internacional i interurbà
30.  Completarem la construcció de la xarxa d’estacions d’autobusos de Catalunya. Inclourà la reordenació de les 

terminals d’autobusos a Barcelona, agrupant els serveis a l’estació del Nord i la remodelada estació de Sants, 
així com a les terminals que es construiran a l’entrada per la Diagonal i a la futura estació de la Sagrera d’alta 
velocitat. Estaran connectades amb la xarxa de transport públic urbà.

31.  Aprovarem i executarem un pla d’equipaments per a la millora de les parades d’autobús arreu del territori 
metropolità.

32.  Desenvoluparem una xarxa de bus interurbà amb carrils específics per vies interurbanes parades i estacions 
intermodals que donin servei al conjunt de la regió metropolitana, atenent la demanda de polígons industrials i 
poblacions aïllades del transport ferroviari, amb servei de semidirectes per autovia i autopista. Construirem carrils 
especials per vies ràpides per aquest tipus de bus.

33.  Construirem terminals d’autobús soterrades i connectades amb la xarxa de transport públic de la ciutat, situades 
a les vies d’entrada a Barcelona (Maria Cristina-Fira Montjuïc, Diagonal, Gran Via, plaça de les Glòries, Meridiana).

34.  Acabarem la construcció de l’àrea per la terminal d’autobusos de l’Estació de la Sagrera, així com la terminal 
d’autobús soterrada de l’Estació de Sants.

35.  Estudiarem un sistema de terminals d’autobús a construir en els Nous Centres de Comandament que hi haurà 
distribuïts al voltant de les Rondes.

36.  Estudiarem la ubicació d’una terminal a la Diagonal-Pedralbes, una altra a Les Glòries i la remodelació i ampliació 
de les terminals de Estació del Nord i Sant Andreu-Fabra i Puig.
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Bicicleta
37.  Ampliarem de la xarxa de carrils bici, a partir del Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018), definint corredors prioritaris 

en els quals fer carrils bici. Estudiarem desdoblaments dels carrils bici més transitats possibilitar una mobilitat 
més ràpida i donar continuïtat a tota la xarxa.

38.  Reducció de l’accidentalitat.

		Farem un estudi dels carrils bici de la ciutat i buscarem solucions per adaptar els carrils bici no segurs a les 
recomanacions de seguretat fetes per la Generalitat (amplada mínima, carrils segregats).

		Impulsarem mesures a les zones 30 per evitar l’excés de velocitat dels vehicles privats i millorar la seguretat 
dels ciclistes.

	 Instal·larem nous aparcaments de bicicletes als llocs més transitats de la ciutat.
	 Dissenyarem un pla conjunt amb els ajuntaments dels municipis limítrofs per connectar les xarxes 

interurbanes.

39. Millora del servei de Bicing

	 Estendrem el servei de Bicing elèctric als barris de muntanya.
	 Instal·larem més estacions a les zones on hi ha més demanda.
	 Aprofitarem la implementació de la T-Mobilitat per instaurar tarificacions socials al Bicing. Crearem una nova 

tarifa de Bicing reduïda per joves.
	 Definirem un model de finançament clar del servei, incloent com a font els beneficis de l’àrea verda per tal 

que la mobilitat privada financi el transport públic.
		Establirem un sistema de punts a la tarjeta de Bicing que resti punts per sanció, tal com es fa amb el carnet 

de conduir.

Taxi
40.  Estudiarem mesures consensuades amb el sector per reduir la flota fins ajustar-la a la demanda real mitjançant la 

reducció de llicències, i de la quota de llicències de doble torn.
41.  Incrementarem l’exigència dels exàmens d’accés a la credencial de taxista, incorporant temaris adaptats a la 

professió, psicotècnics i coneixement dels idiomes cooficials. Valorar la necessitat d’un examen de renovació de 
credencial. Promoure el reciclatge dels taxistes i adaptació a les TIC.

42.  Elaborarem un Pla Integral de Seguretat amb mecanismes de coordinació policial, garantint la seva presència als 
punts conflictius, la localització per GPS, la instal·lació de mampares de seguretat i indicadors lluminosos.

43.  Introduirem incentius per la renovació de la flota de taxis amb vehicles elèctrics no contaminants.
44.  Inclourem al taxi en el nou sistema d’integració tarifària per el transport col·lectiu, adaptant els taquicronòmetres i 

un sistema de lectura de targetes xip sense contacte.
45.  Potenciarem el Consell Català del Taxi com a òrgan permanent de participació i consulta entre el sector i les 

administracions. Elecció democràtica de representants del sector en el Consell.
46.  Incrementarem del nombre d’inspectors de l’IMT per prevenir el frau i controlar l’intrusisme.
47.  Elaborarem un nou reglament de drets i deures de les empreses de radiotaxi.
48.  Revisarem la normativa per la regulació de l’activitat de vehicles de lloguer amb conductor, a fi d’evitar que 

perjudiquin el sector del taxi.
49.  Impulsarem la creació de cooperatives, de societats anònimes laborals i de limitades, i optimització de les 

radioemissores.
50.  Potenciarem de les parades de taxi, per reduir la circulació en buit.
51.  Agilitzarem i millorarem el servei evitant la invasió dels carrils bus-taxi i l’aparcament a les parades de vehicles no 

autoritzats, incloses les bicicletes.

Vehícle elèctric
52.  La renovació de la flota municipal de vehicles convencionals serà amb vehicles no contaminants a partir de 2015; 

el 80 % de les flotes de vehicles especials (neteja, jardineria, etc.) a partir de 2016.
53.  Impulsarem de manera decidida els busos elèctrics a TMB: el 50 % dels busos de barri elèctrics el 2019, 100 % 

dels busos de 12 i 18 metres híbrids i/o gas, impulsos als busos elèctrics de 18 metres.
54.  Establirem un programa progressiu de prohibició explicita de circulació amb vehicles contaminants al centre de 

la ciutat.
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55.  Fomentarem dels taxis 100 % elèctrics: Prioritat en el torn de recollida a l’aeroport per a taxis 100 % elèctrics.
56.  No limitarem la velocitat variable als accessos a la ciutat per a vehicles 100 % elèctrics en cas d’episodi de 

contaminació atmosfèrica.
57.  Establirem facilitats per la instal·lació de carregadors de vehicles elèctrics als pàrquings municipals i privats:

		Cobrarem l’electricitat en els punts públics existents (18 punts de recarrega semi rapida a BCN actualment 
2015).

		Crearem un 25 % de places pàrquings públics i privats de lloguer, amb recàrrega de 240V (lenta) i 5 % places 
amb recarrega ràpida (400V i 32A).

58.  Aplicarem descomptes en zona blava, zona verda i aparcaments públics (tant de gestió directa com els 
concessionats) per a vehicles 100 % elèctrics.

59.  Establirem mesures de suport als fabricants locals de vehicles elèctrics locals –inclosos autobusos i motos. 
Suport al clúster d’autobusos no contaminants.

60.  Fomentarem l’ús dels vehicles elèctrics compartits, de motos elèctriques en modalitat de car-sharing, i de 
ciclomotors elèctrics.

61.  Farem un estudi per tal que els fanals incorporin punts de recàrrega de motos.
62.  Instal·larem 20 punts de recàrrega ràpida al pàrquing de taxis de l’aeroport.
63.  Aplicarem descomptes als Túnels de Vallvidrera i al peatge de Mollet per a vehicles 100 % elèctrics (període 

2015-2019), i descomptes als vehicles elèctrics procedents de la Regió Metropolitana de Barcelona als peatges 
de Sitges, Martorell, Granollers i Maresme.

64.  Bonificarem l’Impost sobre Vehicles municipal als vehicles elèctrics.
65.  Promourem la subvenció a l’adquisició de vehicles elèctrics no contaminants per equiparar-los als vehicles 

contaminants.

Front litoral: transport públic
66.  Crearem la nova línia horitzontal H18 a la xarxa de bus ortogonal connectant el Fòrum amb la Marina i el polígon 

Pedrosa. Transcorrerà per la ronda Litoral al llarg del front marítim de la ciutat, connectant la Marina del Prat 
Vermell i la Marina del Port amb les estacions de Fira 2 i Amadeu Torner de la L9, i amb punt d’intercanvi V3-
H16-H18 a passeig de la Zona Franca amb el carrer del Foc. Connexió amb la Zona Franca i el Prat amb un punt 
d’intercanvi d’autobusos a Drassanes que permeti fer el transbord entre l’H-18 i el 21.

67.  Millorarem la infraestructura del transport públic a la zona del Morrot aprofitant la transformació de la ronda 
Litoral utilitzant la plataforma existent, creant un carril bus segregat que permeti velocitats comercials elevades. 
Al mateix temps iniciar l’estudi de viabilitat de l’ampliació prevista del tramvia de Ciutadella a Drassanes 
estenent-lo fins al passeig de la Zona Franca, amb plataforma compartida BUS-TRAM.

68.  Executarem el perllongament de la L2 fins el Parc Logístic de la Zona Franca, passant per sota de Montjuïc, per la 
Marina i per la Fira. Pressupost: 400 M€ aproximadament.

69.  Construirem una estació a Mercabarna aquesta legislatura a la L10.

Tramvia
70.  Garantirem la connexió del tramvia i estudiarem la viabilitat de fer-ho per la Diagonal. Iniciar de forma immediata 

l’estudi del tram plaça de les Glòries-Passeig de Sant Joan.
71.  Crearem una nova línia de tramvia Wellington-Zona Franca, des Ciutadella fins Zona Franca (L8+L2), associada 

a una reforma urbanística del front marítim central de Barcelona (passeig de Circumval·lació, Marquès de 
l’Argentera, passeig Isabel II, passeig Colom, passeig Josep Carner, carretera Miramar + ronda Litoral i passeig de 
la Zona Franca). Tindrà un trajecte de 8 o 10 parades i un recorregut de 30-40 minuts.

72.  Millorarem la intermodalitat i la velocitat comercial de les línies actuals.

FGC
73.  Perllongarem la L8 des de plaça Espanya per connectar-la amb les línies urbanes de FGC i les del Vallès per 

unificar tota la xarxa FGC (Vallès, Llobregat-Anoia, línies urbanes de Barcelona).
74.  Establirem una parada de FGC a Entença per enllaçar amb la L5 del metro, connectant també amb el Trambaix a 

Francesc Macià.
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Rodalies
75.  Integrarem les vies a l’Hospitalet: La configuració actual dels túnels de Barcelona està saturat, fet que 

impossibilita la connexió de les línies costa a costa (Vilanova-Mataró) i interior a interior (Vilafranca-Granollers) 
malgrat ser un dels objectius del PIF de BCN 2015. El soterrament del tram de la via R2 a l’Hospitalet permetria 
l’encreuament (amb un salt de línies) entre la línia de costa R2 (línia de Vilanova) i la línia de l’interior R4 (línia 
de Vilafranca) i facilitaria un nou model d’explotació, que incrementaria l’eficiència per la millor adequació entre 
l’oferta i la demanda de cada corredor.

76.  Crearem l’intercanviador a la Torrassa: entre les línies de rodalies R2 i R4, i les línies de metro L1 i L9/10, que 
possibilitaria la integració urbana de les dues línies ferroviàries a l’Hospitalet, la línia R2 en una primera fase i el 
de la línia R4 en una fase posterior.

77.  Establirem una variant Castelldefels-Zona Universitària (L3) de la línia de Vilanova, que desviaria el tren per 
una altra zona al mateix temps que descongestionaria la via tradicional. A Castelldefels (R2), iniciaria el seu 
recorregut com R9, connectaria al seu pas per Cornellà amb la R4, la L5 i Trambaix. Passa per Esplugues i acaba 
a l’intercanviador de la Zona Universitària (L3). Quan s’ampliï la L6 fins a Finestrelles es podrà enllaçar la Zona 
Universitària amb la Xarxa de FGC fins a Reina Elisenda.

78.  Crearem una nova línia Barcelona-Mataró, de ferrocarril de via quadruplicada de Barcelona a Mataró per un 
traçat nou capaç de reduir el temps de viatge i la capacitat de transports de viatgers, fonamental per la mobilitat 
entre el Maresme i el Barcelonès. Això suposaria l’oportunitat de fer una reforma urbanística sobre la primera línia 
de mar. L’antic traçat podria acollir una línia de tramvia que conservi les parades i temps de viatge del tren de 
la costa actual. L’antic traçat podria acollir una línia de tramvia que conservi parades i temps de viatge. Aquesta 
actuació comportaria una reforma urbanística de la primera línia de mar des de Sant Adrià del Besós fins Mataró, 
reformant la N II per habilitar un passeig marítim des de Barcelona fina a Mataró, servit per una línia de tramvia.

2.2.5.  Infrastructures
Connectem Barcelona amb el món
Un nou país, un nou model capitalitat. Barcelona vol ser la capital de la Catalunya independent, encapçalant un nou 
model de lideratge integrat amb el territori i punta de llança de la seva projecció al món.

Entenem la capitalitat de Barcelona com la culminació de les aspiracions de la ciutat a convertir-se en un veritable 
centre de comandament internacional del sud-oest d’Europa.

–  Infraestructures: Amb les infraestructures necessàries per poder explotar al màxim les seves oportunitats de 
lideratge polític, captació d’inversions i projecció internacional, i així competir en igualtat de condicions amb les 
ciutats europees del nostre entorn geogràfic.

–  Interconnexió: Una xarxa d’infraestructures de transport de viatgers i mercaderies interconnectada, que fomenti 
la intermodalitat del transport i maximitzi les sinergies entre les activitats econòmiques del territori i fomenti la 
internacionalització.

–  Equilibri territorial: Generant dinàmiques que reverteixin en el creixement i el benestar del conjunt del territori, 
apostant per un model policèntric que enforteixi el lideratge polític, econòmic i cultural de Barcelona.

La Barcelona republicana només podrà exercir la seva capitalitat amb un estat que la recolzi i només podrà ser capital de 
Catalunya treballant conjuntament amb el país que representa.

La capitalitat de Barcelona no ha concentrar oportunitats i activitats a la ciutat en detriment del territori. Cal unir el 
concepte de “capitalitat” al concepte de “ciutat territori”, per referir-nos a la ciutat de Barcelona com a concepte 
general més enllà de les actuals divisions administratives (municipi, àrea metropolitana...). Els fenòmens urbans 
(administratius, socials, econòmics) de Barcelona s’estenen pel territori de Catalunya i es mesclen amb les activitats no 
urbanes (agricultura, espais naturals...), i ho han de fer forma estructurada i cohesionada.

CORREDOR MEDITERRANI

França i Espanya són dos territoris europeus centralitzats, amb relativament poca presència urbana excepte per les seves 
capitals (París i Madrid). En canvi, països europeus com Alemanya, Anglaterra, Països Baixos, Àustria o Suïssa presenten una 
estructura territorial de ciutats i activitats en xarxa molt densa.
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Des de l’Europa central surten diversos corredors cap a Moscou i el sud de Itàlia. La costa mediterrània és un corredor molt 
clar que guanya molta força del 1992 al 2010 en trànsit de persones i mercaderies i en activitats econòmiques, amb una una 
estructura territorial lineal, diferent de la resta de la península.

La ruta de mercaderies més important del món uneix el Centre d’Europa amb Àsia, i passa per la Mediterrània. Actualment, 
un 80 % dels vaixells d’aquesta ruta envolten la península i recalen als ports europeus: Rotterdam, Hamburg, Amberes i 
Londres. Menys del 20 % dels vaixells recalen al litoral mediterrani. L’aposta pel corredor de la Mediterrània possibilitaria que 
aquesta proporció passes a més d’un 50 %, gairebé triplicant el volum de trànsit logístic als ports del Mediterrani. El corredor 
mediterrani es una necessitat reclamada –aprovat per la Unió Europea amb l’únic vot en contra de l’estat espanyol– pels 
països de la Europa central que necessiten també facilitar la sortida a les seves exportacions de forma eficient.

El corredor mediterrani posicionaria Catalunya com a Porta Logística del sud d’Europa. Els ports de recalada 
acullen la industria de manipulació, preparació per la comercialització, distribució i emmagatzematge de productes. 
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Aquesta activitat pot representar mes d’un 60 % de la facturació de les empreses export-import. Calen centres logístics i 
industrials a Catalunya orientats a la transformació i distribució de mercaderies a la península i Europa. Això contribuirà 
a la reindustrialització de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i a l’expansió del teixit econòmic lligat a la logística i les 
exportacions.

Es preveu que a la segona meitat del segle XXI el nord d’Àfrica assoleixi un grau interessant d’industrialització. La explosió 
demogràfica farà que el nord d’Àfrica arribi a 500 milions d’habitants, que units als 500 milions actuals a Europa (amb una 
població que no creix) pot crear un escenari d’una Mediterrània de 1.000 milions d’habitants amb un sud productiu i un nord 
consumidor que necessitarà d’importants infraestructures distribuïdores de persones i mercaderies. En aquest escenari el 
corredor mediterrani té una importància fonamental per posicionar Barcelona i Catalunya al seu entorn geogràfic.

PROPOSTES PEL CORREDOR MEDITERRANI

1.  Donarem prioritat absoluta a la construcció de les infraestructures ferroviàries del corredor mediterrani i la seva 
connexió amb el port i l’aeroport de Barcelona. Cal destacar també la posició privilegiada de les instal·lacions de 
la Fira Barcelona a l’àrea d’influència del port i l’aeroport.

2.  Garantirem la participació de l’Ajuntament a la gestió de les infraestructures. Port, aeroport i, molt especialment, 
al sistema ferroviari.

3.  Crearem entitats de coordinació entre els ports catalans, especialment Barcelona i Tarragona; i entre els 
aeroports catalans, per posar en marxa sistemes de cooperació portuària i aeroportuària que posicionin de 
manera capdavantera aquests infraestructures a la gran ruta internacional del Mediterrani.

4.  Planificarem una xarxa de plataformes logístiques lligades a la connexió ferroviària del port, enllaçant amb el 
corredor mediterrani i amb als polígons industrials de l’Àrea Metropolitana. A curt termini, construir una primera 
experiència pilot de Plataforma logística.

5.  Estudiarem l’establiment d’una zona franca duanera en part dels terrenys de la Zona d’Activitats Logístiques.

Aeroport de Barcelona i transport de viatgers
DIAGNOSI

L’aeroport de Barcelona és la porta de connexió de l’economia catalana amb la resta del món: el 2014 hi van passar 37,5 
milions de passatgers. El fet que no s’esgotin al màxim les capacitats i possibilitats de connexió interoceànica significa un 
fre importantíssim per a la internacionalització, l’activitat comercial i el desenvolupament de la economia de Catalunya 
i Barcelona. Actualment el Prat no pot explotar al màxim les seves possibilitats atesa l’actitud d’AENA en no permetre 
determinades connexions.

Manca de coordinació dels aeroports: Catalunya compta amb 5 aeroports comercials, 7 aeròdroms i 32 heliports. Quatre 
aeroports són de titularitat estatal i formen part de la xarxa d’Aena: Barcelona-el Prat, Girona-Costa Brava, Reus-Tarragona i 
Sabadell. Això implica un problema a l’hora de coordinar la gestió i coordinar una xarxa d’aeroports.

Accessos a l’aeroport: són clarament millorables. A banda de la connexió amb l’Aerobus i algunes línies de TMB (a banda 
dels busos privitas), només hi arriba una línia de Rodalies, i només fins la T2 de l’aeroport. Per dirigir-se a la T1 cal fer 
transbord mitjançant un bus llançadora. Mentre no arriben les connexions ferroviàries (metro L9 i tren a la T1) el servei 
públic es fa amb bus (privat i públic) i una llançadora ferroviària a la T2. El servei del bus des de Barcelona és millorable en 
capacitat i freqüència. La comunicació de la població del Prat amb l’aeroport es correcta.

HORITZÓ

Fer de l’aeroport de Barcelona un hub intercontinental, convertint-lo en una de les peces clau del corredor mediterrani, 
per tal de desenvolupar una política comercial pròpia que atregui oportunitats de negoci per al desenvolupament econòmic 
de la nació catalana. Per aconseguir que la nostra xarxa sigui realment eficient, caldrà que els nostres aeroports formin un 
sistema integrat entre ells i amb altres sistemes (ports) del Corredor Mediterrani.

PROPOSTES

6.  Participarem a la gestió de l’aeroport.
7.  Crearem una xarxa de coordinació entre els aeroports catalans: Barcelona, Girona, Reus i l’Alguaire, per tal que 

formin un sistema de cooperació aeroportuària amb un enfocament de xarxa de terminals especialitzades que 
puguin treballar coordinadament.
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8.  Gestionarem de manera individualitzada cada infraestructura, mitjançant un consorci d’ens públics locals o un 
partenariat públic-privat amb les cambres de comerç. Es podria estudiar la creació d’una marca conjunta BCN 
Moving (que identifiqui els dos grans hubs de transport de Barcelona: port i aeroport) o CAT Moving (que 
identifiqui la xarxa de ports i aeroports de Catalunya).

9.  Atraurem noves rutes: hem de tenir la capacitat de concedir la venda de bitllets amb origen i destí a Catalunya a 
qualsevol companyia de fora de la Unió Europea que vulgui fer escala a Barcelona.

10.  Crearem accessos a l’aeroport de Barcelona: Completarem la connexió ferroviària de les terminals T1 i T2 amb la 
xarxa de TAV i Rodalies. Ampliarem la L2 perquè la L9 pugui ser més ràpida.

Port de Barcelona i transport de mercaderies
DIAGNOSI

El Port de Barcelona és una peça cabdal per a la consolidació de Catalunya com a porta logística del sud d’Europa. El seu 
èxit va lligat a la seva capacitat i eficiència, vinculada als accessos viaris i ferroviaris, que actualment no són els adequats; i a 
la seva interconnexió amb l’aeroport i la xarxa viària. El gruix de la seva activitat econòmica està centrat en l’activitat logística, 
els creuers i les línies regulars. Tres camps on el Port fa la feina ben feta, però on les autoritats catalanes no tenen la darrera 
paraula en la planificació estratègica i en les decisions econòmiques.

Hi ha altres sectors, com ara les marines esportives o espais comercials com el Maremàgnum que tenen una gran incidència 
als barris propers i és aquí on la ciutat ha de tenir plena capacitat de presa de decisions urbanístiques. Des d’una lògica 
d’activitat portuària al front barceloní, Barcelona ha de poder gestionar l’activitat que es fa al Maremàgnum, el Port Vell, El 
port olímpic o el port del Fòrum i ho ha de fer des d’una perspectiva global amb un programa comú i amb coordinació amb 
Ports de la Generalitat. Si realment volem posar ordre al front litoral que fa ciutat i guanyar ciutat al mar, ens cal sobirania 
municipal sobre els terrenys i preservant l’interès públic ciutadà per sobre d’interessos aliens.

Connexions per ferrocarril: El port de Barcelona no està connectat amb el transport de mercaderies per ferrocarril. S’ha 
connectat el Morrot i Can Tunis amb la nova terminal de contenidors amb un tram de 250m provisional, en forma de tercer 
carril, que impedeix la fluïdesa del trànsit, fent necessària la doble via.

Connexions per carretera. Esta saturada de vehicles per la manca de connexió ferroviària del port amb l’eix mediterrani i 
destorba a la fluïdesa de transit local.

Plataformes logístiques: Els ports de Catalunya representen les plataformes logístiques més importants del territori, 
on s’hauria de produir un intercanvi modal vaixell-tren de les mercaderies, que actualment no existeix. Aquesta ports 
s’haurien de complementar amb una xarxa de plataformes logístiques (ports secs) a l’interior del territori que permetessin la 
manipulació i distribució posterior de les mercaderies.

HORITZÓ

Catalunya ha d’actuar com a porta logística del sud d’Europa amb els ports de Barcelona i Tarragona com a terminals A 
i B d’una mateixa infraestructura portuària, amb una política comercial diversificada però complementària, i connectats a un 
eix mediterrani ferroviari eficient. Cal desenvolupar accessos viaris i ferroviaris als ports, aeroports i plataformes logístiques, 
que combinats amb una xarxa eficient i ràpida d’infraestructures connectin tot el territori amb els principals eixos i corredors 
europeus de transport.

Cal guanyar espais al port: la superfície del port és 830 hectàrees i 20 quilòmetre de molls i atracaments donen idea 
d’aquesta extensió –pràcticament sis vegades la de Ciutat Vella. Al marge dels molls ja usats per activitats urbanes, gran part 
d’aquesta superfície està ocupada per vials, estacions marítimes, àrees d’embarcament, magatzems, dipòsits de contenidors 
i altres activitats exclusivament portuàries. Tanmateix, la racionalització dels usos portuaris podria alliberar nous espais 
públics per a la ciutat.

PROPOSTES

11.  Crearem una xarxa de coordinació dels ports de Catalunya, especialment Barcelona i Tarragona, formant un 
sistema integrat amb els aeroports i connectat al corredor mediterrani. Cal gestionar els ports de Barcelona i 
Tarragona com una xarxa d’infraestructures especialitzades que puguin treballar coordinadament.

12.  Promorurem la gestió individualitzada de cada port, ja sigui pública o en col·laboració amb el sector privat.
13.  Establirem mecanismes de coordinació amb l’aeroport per optimitzar la interacció entre viatgers i mercaderies.
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14.  Planificarem i construirem una xarxa de plataformes logístiques que connecti els ports amb les zones industrials 
del territori. La xarxa de ports i plataformes logístiques ha d’estar connectada de manera eficient a través de 
la xarxa de ferrocarril i carreteres per garantir el bon funcionament del sistema. A la Regió Metropolitana de 
Barcelona: Bcn Can Tunis, Bcn Morrot, Castellbisbal, Granollers, La llagosta, Manresa, Martorell, Martorell Seat i 
Montcada Bif. A la resta de Catalunya: Constantí, Flix, Girona, Pla Vilanoveta i Portbou.

15.  Impulsarem la creació d’accessos per carretera al port de Barcelona: Connexió entre la AP-7 i la A-2 (el Papiol-
Castellbisbal). Connexió de la A-2 amb la C-32 a Sant Boi. Augment de capacitat de la ronda Litoral mitjançant un 
nou carril en ambdues calçades des del pas superior en l’autovia A-2 fins al nou enllaç d’Hospitalet. Autovia amb 
dues calçades de dos carrils per sentit, entre aquest enllaç i l’encreuament amb l’autovia C-31.

16.  Impulsarem la creació d’accessos per ferrocarril: Per transformar en un traçat de doble via el tram de tercer carril 
de 250 metres de la nova terminal de contenidors. Per connectar amb València el Corredor Mediterrani. Millorar 
la infraestructura i la gestió de les instal·lacions ferroviàries evitant l’endarreriment de les operacions, i permetent 
temps més competitius i una més gran fiabilitat.

17.  Reduirem l’impacte ambiental: Estudiarem un sistema de subministrament elèctric als vaixells per evitar la 
contaminació que provoca el fet que els motors dels vaixells continuïn funcionant durant les seves operacions de 
càrrega, descàrrega i manteniment un cop amarrats. Mesures de prevenció de la contaminació de l’aire, el sòl i les 
aigües.

18.  Establirem un nou límit per la zona Marítim terrestre. Cal avançar en el compromís per modificar la delimitació 
del domini públic marítimo-terrestre, traslladant-lo arran d’aigua al Port Vell de Barcelona (molls de la Fusta, 
d’Espanya, del Dipòsit, de la Barceloneta i del Rellotge) i al Fòrum.

19.  Incrementarem la participació al Consorci de la Zona Franca. El Consorci disposa de més de 12 milions de metres 
quadrats de sòl industrial des d’on es promouen projectes capdavanters en els sectors immobiliari, logístic i 
tecnològic. El volum de negoci –495 milions d’euros–, la propietat del sòl, l’expansió territorial a Catalunya de les 
activitats i la implicació en sectors estratègics, justifica que les institucions catalanes tinguin la majoria al Plenari 
del Consorci i al Comitè executiu. És des de la proximitat que podem fer front a la crisi, i no volem ni podem 
renunciar a dirigir una eina amb un impacte i unes capacitats econòmiques tan rellevants.

2.3.  CONVIVÈNCIA, SEGURETAT I JUSTÍCIA
Primer els drets de la ciutadania

DIAGNOSI

La ciutat de Barcelona té un índex de victimització i delinqüència prou continguts si els relacionem amb altres ciutats de 
poblacions similars a la nostra. Però algunes disfuncions en el sistema judicial, la manca de cura de determinats espais 
públics i la descoordinació policial fan que la sensació d’inseguretat sigui major des d’un punt de vista subjectiu.

L’ús intensiu dels espais públics de Barcelona ha fet que l’ús equilibrat i que en permeti una convivència veïnal esdevingui 
un repte pel conjunt de ciutadans i administracions. El creixent nombre de visitants i pernoctacions a la ciutat; la major 
participació en festes, curses o esdeveniments de ciutat; nous usos o tendències a la vida urbana; són tots indicadors que 
evidencien la necessitat d’adoptar mesures que evitin la degradació de la qualitat de vida i asseguri la tranquil·litat ciutadana. 
En aquest sentit, l’ordenança de convivència és francament millorable i ha de donar resposta a les diferents casuístiques 
personals. L’àmbit de la justícia a Barcelona resulta un instrument lent i poc eficaç per resoldre aquests conflictes 
convivencials.

Pel que fa a la Guàrdia Urbana, cal reconèixer el treball exercit fins ara pels homes i dones membres de la Guàrdia Urbana 
i, amb l’objectiu d’assolir nivells de prestació encara millors, cal adoptar mesures que permetin per una banda, aconseguir 
una major satisfacció dels ciutadans de Barcelona pel que fa el servei bàsic de policia, i per l’altra, en el marc d’una nova 
estratègia organitzativa que ho faciliti, promoure una major motivació de tots els seus integrants. Alguns casos com el 
documental “Ciutat Morta” han perjudicat greument el prestigi i la confiança dels cossos policials. Cal, per tant, establir 
protocols i mesures de transparència que ajudin a millorar en aquest sentit.

La Guàrdia Urbana de Barcelona, juntament amb els Mossos d’Esquadra, són els actors fonamentals del sistema de 
seguretat pública. Més de 6000 agents dels dos cossos exerceixen conjuntament el servei bàsic de policia, compartint 
objectius i duplicant estructures de comandament, desplegament de mitjans al territori i esforços. Altres quatre cossos 
policials estatals, exerceixen diferent especialitats policials a la ciutat.

A Barcelona, hi intervenen diversos cossos policials. Fins ara la tasca de grups de treball amb membres de diversos 
cossos ha estat satisfactòria, i els esforços institucionals s’han orientat a fomentar l’ús d’eines comunes, la unificació de 
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procediments de treball o criteris d’actuació. Tot i així, en termes generals, la superposició dels cossos de seguretat estatals, 
autonòmics i policials és encara ineficient, i els esforços en coordinació no es justifiquen en els resultats.

Pel que fa a l’àmbit de la justícia, malgrat l’elevat grau de centralització del sistema judicial a l’Estat espanyol, Barcelona juga 
un paper important en l’àmbit de la justícia. La capitalitat, la complexitat social de la seva realitat i els reptes derivats de les 
noves competències que ha atorgat la Carta municipal, fan que l’Ajuntament de Barcelona tingui una tasca molt important a 
desenvolupar. Barcelona és la seu de les instàncies superiors de Catalunya, i la dels propis jutjats i tribunals, tant locals com 
provincials. Aquest fet suposa que un gran gruix de ciutadans utilitzin els serveis judicials que radiquen a la ciutat.

HORITZÓ

El civisme, la convivència i el respecte als espais públics ha de ser una prioritat de l’Ajuntament i cal abocar tots els esforços 
possibles des dels diversos àmbits per prevenir, educar i garantir el compliment de les normatives. La mediació en els 
conflictes i l’educació són claus per resoldre els conflictes derivats de l’us i la convivència a l’espai públic.

Hem de prioritzar l’efectivitat i la cooperació entre els diversos cossos de seguretat que actuen a Barcelona i evitar la 
duplicació de competències i hem d’avançar cap a l’excel·lència en la prestació del servei de policia. Cal recuperar el prestigi 
d’aquests amb mesures de transparència i participació ciutadana i també amb una revisió dels protocols d’actuació.

les institucions locals, com ara l’Ajuntament de Barcelona, han de fer una gran aposta per articular una Política púbica i un 
sistema institucional que sigui capaç d’actuar de filtre, orientar, mediar i resoldre conflictes menors, sense que aquest tipus 
de controvèrsies arribin als Tribunals de justícia. El principal rol que hauria d’assumir la justícia de proximitat és el d’apropar 
la justícia a la ciutadania, agilitzar els processos i millorar el sistema de drets i garanties. És fonamental per a la regulació de 
l’espai públic la resolució dels conflictes ciutadans amb celeritat, eficàcia i més proximitat per a la ciutadania.

Volem una Administració de justícia al servei de les persones, un servei públic, essent una justícia de qualitat, eficient i de 
proximitat, tot garantint el dret a la tutela judicial efectiva. Volem una Justícia àgil, eficaç i de qualitat per a una societat 
moderna, complexa i en constant creixement. Continuem pensant que la justícia de proximitat és una bona eina i no 
renunciem a que sigui una realitat.

Apostem de manera clara per la resolució de conflictes, de manera adequada, en cadascun dels casos. Els incompliments 
d’ordenances, les faltes i els delictes requereixen vies de solució diferenciades i àgils. Això permetrà descongestionar els 
organismes judicials per un costat i la resolució ràpida i adequada dels conflictes menors per un altre.

Volem una Barcelona que sigui capdavantera i referent en l’àmbit de la Justícia. Que preservi els drets de la ciutadania i 
alhora pugui garantir la seguretat d’aquesta.

PROPOSTES

El civisme, la convivència i el respecte als espais públics

1.  Farem una nova ordenança de convivència, que substitueixi l’actual ordenança de civisme, que contempli les 
diverses casuístiques des de la vessant de l’acció social, la mediació i la resolució de conflictes.

2.  Impulsarem de nou el Pla Municipal per a la promoció del civisme, orientat a la neteja, el soroll, la tinença 
responsable d’animals, la mobilitat, la convivència i el turisme. Incrementarem la dotació d’educadors de carrer.

3.  Instal·larem sonòmetres informatius en els punts més conflictius de la ciutat.

Justícia i Drets Civils

4.  Avançarem en el desenvolupament de la Justícia de proximitat, amb criteris de qualitat, eficiència i celeritat.
5.  Elaborarem un mapa i una guia del conjunt d’equipaments i serveis judicials, penitenciaris i de seguretat 

presents a la ciutat, com a eina d’informació pels serveis judicials, policials, municipals implicats i, sobretot, per la 
ciutadania.

6.  Connectarem la xarxa de serveis socials amb totes les instàncies per tal de proporcionar recursos als jutges 
(allotjament, sanitaris, tècnics, etc.) i millorar la prestació del servei per part de totes les instàncies implicades.

7.  Coordinarem serveis municipals de mediació, prèvia la via de recurs administratiu o judicial, per tal de 
coresponsabilitzar els implicats en la resolució dialogada de conflictes.

8.  Millorarem i ampliarem els serveis de mediació com a vies reals i fortes per a la resolució dels conflictes.
9.  Establirem un servei de mediació per districtes.
10.  Donarem suport a les iniciatives ciutadanes en l’àmbit de la mediació, especialment a nivell veïnal i de barri.
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11.  Redactarem el Reglament de Mediació Comunitària de Barcelona.
12.  Ens comprometem a regular l’activitat de les associacions cannàbiques, a partir d’un procés participatiu amb el 

sector implicat, per tal de reconèixer l’ús de la substància i reduir els riscos a partir de la col·laboració d’aquestes 
entitats. Aquest procés l’iniciarem en el primer any de legislatura.

Cap a l’excel·lència en la prestació del servei de policia

13.  Potenciarem el desenvolupament de la carrera professional en el si del cos municipal de la Guàrdia Urbana, 
dotant-lo d’una relació de llocs de treball, potenciant l’especialització i posant a disposició dels agents d’un Pla de 
Formació Permanent desenvolupat conjuntament amb l’Institut de Seguretat de Catalunya, el qual proveeixi de 
formació de qualitat, presencial i en línia.

14.  Incorporarem en el pla de formació i sensibilització continuada del cos municipal la nova ciutadania i la diversitat 
religiosa i cultural.

15.  Facilitarem la presentació de suggeriments, queixes i agraïments, mitjançant l’obertura d’una oficina d’atenció al 
públic a la Gerència de Seguretat, i amb un compromís de resolució d’un mes.

16.  Reforçarem el personal de la Unitat de Règim Intern (URI), la qual rendirà comptes directament a l’Alcalde i a la 
Gerència de Seguretat, i anualment al Consell de Ciutat.

17.  Farem que a la Guardia Urbana hi accedeixin els millors i els més ben preparats. Per això introduirem canvis en 
les proves de selecció dels nous aspirants a Guàrdia Urbà. Establirem proves de temari (com passa amb la resta 
de proves d’accés a l’administració) enlloc de proves de cultura general com fins ara, que permetin valorar millor 
els coneixements i les capacitats. Es valorarà el coneixement d’idiomes estrangers.

18.  Implementarem la certificació ISO 9001 per als procediments de detenció i custòdia de persones.
19.  Incrementarem la incorporació de dones i de persones d’origen divers al cos de la Guàrdia Urbana.
20.  Impulsarem el treball comunitari de la policia de proximitat, amb una vessant preventiva i afavoridora de l’accés 

als serveis de seguretat.
21.  La Unitat de Platges i Atenció al Turisme (UPAT) de la Guàrdia Urbana, de nova creació, tindrà un paper 

protagonista en la detecció i resolució de les problemàtiques derivades del turisme durant tot l’any, de manera no 
estacional.

22.  Incrementarem la dotació nocturna de la guàrdia urbana per tal que hi hagi, com a mínim, una unitat a cada 
districte.

Cap a una major eficiència policial: més coordinació i major transparència

23.  Crearem el Consell de Seguretat de Barcelona amb polítics, experts i membres de la societat civil. Aquest òrgan 
podrà emetre dictàmens sobre l’orientació, la formació, la cooperació entre els diversos cossos de seguretat i 
elevar propostes per millorar la participació, la transparència i els protocols d’actuació. Aquest òrgan també serà 
l’encarregat d’avaluar el model actual de seguretat i analitzar la conveniència de dotar la capital de Catalunya 
d’una policia única.

24.  Aquest Consell de Seguretat serà l’encarregat d’elaborar un codi d’ètica per a les actuacions dels cossos policials.
25.  Prioritzarem la feina de la Guàrdia Urbana a les tasques de convivència, espai públic, proximitat, serveis als barris, 

trànsit, inspecció i patrullatge.

Cos de bombers

26.  Destinarem el nombre necessari de bombers, tal com estableixen els protocols d’actuació, per a les operacions 
d’intervenció i salvament de la ciutat.

27.  Destinarem les dotacions necessàries en equipaments, vehicles i eines de treball.
28.  Incorporarem millores en la gestió dels recursos humans, en els camps de la formació de bombers, carrera 

professional, trasllats de personal i reconeixement professional.
29.  Garantirem la preservació del patrimoni històric de Bombers.
30.  Garantirem la continuïtat del programa escolar de Bombers.

Sistemes d’avís d’emergències

31.  Impulsarem les noves tecnologies (app) en els serveis d’emergències i implementarem mesures de millora en el 
servei d’avís del 112.
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Trànsit i seguretat viària

32.  Supervisarem els punts de més risc de la ciutat i incrementarem les mesures de seguretat viària.
33.  Realitzarem campanyes de sensibilització per a una conducció responsable.
34.  Prioritzarem les accions disciplinàries en el respecte al transport públic, les bicicletes i els vianants.
35.  Mantindrem els dispositius de control d’alcoholèmia i conducció sota els efectes de les drogues.
36.  Avançarem en les mesures de pacificació del trànsit a través dels òrgans de participació.
37.  Completarem la xarxa de Camins Escolars en totes les zones escolars de la ciutat.

2.4.  DRETS DELS ANIMALS
Convivència i protecció de la vida dels animals

DIAGNOSI

La ciutat de Barcelona ha estat capdavantera en la defensa dels drets dels animals, així com en la promoció dels valors cívics 
i la convivència a l’espai públic. Va ser la primera capital en declarar-se anti-taurina i va impulsar Catalunya a prohibir les 
curses de braus. També ha suprimit els espectacles amb animals i l’exposició de mascotes en aparadors. I recentment s’ha 
permès l’accés d’animals de companyia al transport públic en un horari determinat.

No obstant, encara queda feina per fer. Barcelona ha de ser una ciutat amiga dels animals i innovadora en aquest aspecte. El 
nombre d’abandonaments multipliquen per cinc el de les adopcions. I el Zoo i l’Aquari no són espais adequats per als animals 
que s’hi allotgen.

HORITZÓ

Volem que Barcelona sigui una ciutat referent a nivell mundial pel que fa al respecte per la vida dels animals i que vetlli per la 
tinença responsable d’animals de companyia. Per tal de facilitar la convivència cal habilitar espais perquè els animals puguin 
relacionar-se i gaudir d’activitat física. És molt necessari fomentar l’adopció d’animals abandonats i també ho és repensar el 
Zoo de Barcelona.

Hem d’adoptar mesures concretes i a mitjà termini per solucionar les problemàtiques que esdevenen dels animals salvatges, 
com per exemple la sobrepoblació de senglars a Collserola o els coloms i les cotorres a la ciutat.

PROPOSTES

1.  Mantindrem la prohibició de les curses de braus a la ciutat en qualsevol cas.
2.  Habilitarem espais de relació per als animals de companyia, amb uns pipican amplis i nets on puguin fer activitat 

física.
3.  Durem a terme el trasllat del Parc d’Acollida d’Animals a la seva destinació de Montcada i Reixac.
4.  Habilitarem un espai a la platja per poder-hi anar amb gossos.
5.  Evitarem la sobrepoblació de senglars a Collserola amb:

a.  Un pla d’esterilització de senglars a Collserola.
b.  Reintroducció paulatina de l’espècie original.
c.  Plantació d’arbres fruiters a les zones centrals del parc de Collserola.

6.  Col·laborarem activament amb el Consorci del Parc de Collserola per a la protecció de les espècies animals que hi 
viuen.

7.  Fomentarem l’adopció d’animals abandonats a través de:

a.  Campanyes institucionals.
b.  Creació d’una xarxa d’oficines d’adopció d’animals en els equipaments públics.
c.  Realitzar convenis de ciutat i de districte amb les entitats animalistes.

8.  Crearem espais adequats i controlar les colònies de gats amb l’esterilització i el suport a les entitats locals que hi 
tenen cura dels animals en aquests espais.

9.  Esterilitzarem els coloms i cotorres argentines i no fomentarem hàbits ciutadans d’alimentació d’aquestes 
espècies.
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10.  Controlarem l’entrada d’animals exòtics i la seva venda. Realitzarem una campanya per la no adquisició espècies 
exòtiques.

11.  Controlarem la compra-venda d’ocells cantaires.
12.  Vetllarem pel compliment de la prohibició de les baralles d’animals com a espectacle i negoci i lluitar contra 

qualsevol forma de maltractament animal.
13.  Pel que fa al Zoo de Barcelona cal un replantejament d’aquest espai, més enllà de la millora de les seves 

instal·lacions. Per això volem realitzar canvis en profunditat:

a.  Anirem suprimint progressivament les espècies d’altres hàbitats i introduir espècies autòctones més 
adaptades climàticament.

b.  Enfocaremel Zoo cap a la recerca, l’educació i la reintroducció d’espècies en perill d’extinció a Catalunya.
c.  Implementarem tecnologies virtuals que permetin observar als animals en el seu hàbitat natural.
d.  Impulsarem la participació ciutadana i la transparència del Zoo de Barcelona. En aquest sentit crearem 

una taula de treball amb les ONGs, animalistes, universitats i professionals per tal de prendre les decisions 
adequades per a les instal·lacions del Zoo.





3.   Barcelona, 
capital 
d’un nou 
estat
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3.1. CAPITALITAT
Construïm la capital d’un nou país més lliure i just

DIAGNOSI

Tot i no comptar amb el suport d’un estat, Barcelona ha estat capaç de desenvolupar un model d’èxit i de projectar-lo 
internacionalment. És reconeguda arreu i és un dels pols més potents del sud-oest d’Europa. És la setena ciutat del món 
amb millors perspectives de futur, per davant de Berlín i Amsterdam. Ocupa la tercera posició entre les millors ciutats 
europees per al desenvolupament de negocis i és la desena al món pel que fa a recepció d’inversió estrangera de nous 
emplaçaments. Pel que fa a la celebració de congressos internacionals, Barcelona ocupa quarta posició mundial, per darrere 
de París, Madrid i Viena. Està considerada la quarta smart city d’Europa. La Marca Barcelona se situa com la sisena millor 
marca global. Ocupa la cinquena posició en producció científica a Europa i l’onzena al món.

Malauradament, Espanya sempre ha considerat Barcelona una ciutat perifèrica, relegant-la a una posició de simple unitat 
administrativa que els gestors municipals no han qüestionat amb prou valentia. A més, el marc legal vigent limita la capacitat 
de Barcelona per exercir el seu potencial de lideratge i capitalitat.

D’una banda, malgrat que la Carta Municipal estableix les bases per l’assumpció de competències en aspectes clau –
com la participació en la gestió d’infraestructures, la hisenda municipal i la justícia de proximitat–, no ha estat possible 
desenvolupar-les a causa dels incompliments de l’Estat i l’aprovació de lleis restrictives de l’autonomia municipal. D’altra 
banda, els actuals gestors municipals no han visualitzat el potencial de Barcelona i s’han deixat arrossegar per, que 
arrosseguen inèrcies i disfuncionalitats que no permeten la gestió eficient de les competències municipals.

De l’altra, Barcelona gaudeix d’una posició geogràfica estratègica a mig camí entre la Mediterrània i Europa. Ara bé, la relació 
amb l’Estat i els errors de posicionament global han limitat la seva capacitat de creixement i competitivitat. La manca de 
col·laboració de l’Estat en l’ampliació i millora d’infraestructures bàsiques, afegida a l’absència de visió estratègica de l’actual 
govern municipal resta un gran potencial a Barcelona. Aquesta situació és fruit d’una cultura centralista i provinciana que 
no comprèn la rellevància econòmica de Barcelona i el seu potencial d’aportació al creixement econòmic. L’aeroport del 
Prat és el desè a nivell europeu, el port és el primer del mediterrani en passatgers de creuers i un dels 10 primers en tràfic 
de mercaderies. Són infraestructures cabdals per la connexió de l’economia catalana amb el món, però la falta d’inversions i 
lideratge, així com els incompliments del marc legal, no han permès ni el seu desenvolupament ni la seva connectivitat d’una 
manera eficient. S’ha deixat de banda el corredor mediterrani, relegant-nos a una situació perifèrica en la connexió ferroviària 
amb Europa i amb els centres logístics de la Mediterrània. Els governs de l’estat espanyol i municipal no han fet una aposta 
decidida per la inserció de Barcelona a les principals xarxes europees, deixant-nos en una posició de desavantatge malgrat 
comptar amb infraestructures punteres a nivell europeu.

Arribats a aquest punt, constatem com els successius governs municipals no han potenciat la capitalitat inherent a la 
marca Barcelona. L’actual equip de govern ha cercat únicament l’aprovació de la gestió ordinària, i no ha sabut teixir acords 
que maximitzin el potencial estratègic de la ciutat. Ni els governs de l’Estat ni els municipals han fet una prioritat del 
desenvolupament de les infraestructures, posant traves a la internacionalització, l’activitat comercial i el desenvolupament de 
la economia de Catalunya i Barcelona.

El repte principal per una ciutat global com Barcelona és preparar-se per ser capital d’Estat. En el moment actual, Espanya 
i la visió provinciana de l’actual equip de govern municipal no només no afegeixen res al posicionament de Barcelona, sinó 
que li resten valor. Només amb un estat propi i un equip de govern valent i amb voluntat de lideratge podrem ser una ciutat 
global competitiva. Hem de deixar de ser la segona ciutat d’Espanya per passar a ser la primera ciutat del sud d’Europa.

Hem d’abandonar aquest context de crisi. No ens podem limitar a rebre els efectes de les dinàmiques internacionals i a patir 
les disfuncions del marc jurídic espanyol: hem de desenvolupar polítiques per afrontar-les amb les eines que tenim a l’abast, 
però també buscar-ne de noves. Hem de ser creatius, agosarats i, sobretot, resolutius. Continuar a l’Estat espanyol ens 
condemna a ser una ciutat perifèrica, i una gestió sense ambició ens hi condemna a perpetuïtat. Catalunya va deixar de ser 
un estat, però Barcelona mai ha deixat de ser capital.

Barcelona mai ha renunciat a la seva vocació de capital de Catalunya i ha d’exercir com a tal. Per tal d’aprofitar el potencial de 
la capitalitat de Barcelona necessitem un estat que ens recolzi i un equip de govern que lideri. En fundar la Mancomunitat, 
Prat de la Riba ja va assenyalar que “Volem per a Catalunya un cos d’estat”. Barcelona ha d’esdevenir la capital del nou 
estat català i cal dotar-la de les estructures d’estat que donin resposta a les nostres necessitats i aprofitin les capacitats 
de Barcelona per reafirmar el nostre posicionament internacional. I així acompanyar Catalunya en el procés de transició 
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nacional. Una Barcelona forta i disposada a exercir la seva capitalitat és la millor contribució al camí de Catalunya per 
esdevenir un nou estat d’Europa.

HORITZÓ

Un nou país, un nou model de capitalitat. Barcelona vol ser la capital de la Catalunya independent, encapçalant un nou 
model de lideratge integrat en el territori i punta de llança de la seva projecció al món. Entenem la capitalitat de Barcelona 
com la culminació de les aspiracions de la ciutat a convertir-se en un veritable centre de comandament internacional del 
sud-oest europeu, aprofitant al màxim les seves oportunitats de lideratge polític i projecció internacional i així participar 
en igualtat de condicions amb les ciutats europees del nostre entorn geogràfic als grans reptes internacionals. Generant 
dinàmiques que reverteixin en el creixement i el benestar del conjunt del territori, apostant per un model policèntric que 
enforteixi el lideratge polític, econòmic i cultural de Barcelona. La Barcelona republicana només podrà exercir la seva 
capitalitat amb un estat que la recolzi i només podrà ser capital de Catalunya treballant conjuntament i sent solidària amb 
el país que representa. Fem nostres les propostes del Llibre blanc. Barcelona, capital d’un nou estat, que orienten la ciutat 
per acompanyar el procés de transició nacional que ha portar el país a un futur millor, més just i més lliure. Reclamem el 
ple desplegament de la Carta Municipal de Barcelona, que reconeix la nostra voluntat d’autogovern, seguint una tradició 
normativa que es remunta a més de mil anys enrere. S’hi expressen els anhels de la ciutat per exercir la seva capitalitat més 
enllà dels seus límits territorials. Cal superar els incompliments dels successius governs de l’Estat que malversen el potencial 
de Barcelona, però mirant més enllà ja que aquest marc es troba pràcticament esgotat.

Mirada conjunta de Barcelona i Catalunya. El nou país que volem construir ha de tenir una mirada compartida, que superi 
les divisions i els recels entre el territori i la seva capital. La capitalitat de Barcelona no ha de ser centralitzadora i no ha de 
significar una concentració d’oportunitats en detriment de la resta de ciutats del territori. Només una mirada conjunta entre 
el país i la seva capital podrà aprofitar el potencial de Catalunya i de Barcelona. Barcelona ha de ser l’aparador de Catalunya. 
Barcelona és catalana, i Catalunya és barcelonina. Catalunya ha d’estar orgullosa de Barcelona, i Barcelona n’ha d’exercir amb 
orgull la capitalitat.

Capital del benestar per a tothom. La capitalitat comença pel compromís amb els homes i dones de la ciutat. Barcelona 
serà una capital inclusiva on ningú quedi fora per raons socials, ideològiques, de gènere, d’origen, econòmiques o d’accés 
a la tecnologia: tothom ha de ser lliure per fer-se present en el seu espai, sense risc de discriminació per la seva opció 
personal, familiar i professional. Acompanyarem les persones al llarg del seu cicle vital, garantint-ne el benestar i el dret al 
propi desenvolupament en igualtat d’oportunitats. Desplegarem un model de ciutat potenciador de l’autonomia personal, 
de la capacitació i del respecte a la diversitat. Garantirem el finançament adequat de les polítiques socials, especialment 
les adreçades a col·lectius en risc. Barcelona liderarà la transformació dels horaris de la ciutat i donarà exemple la seva 
compatibilitat amb una aposta ferma per a la racionalització dels temps laborals, econòmics i socials.

Un nou model organitzatiu per exercir la capitalitat. Posarem en marxa una administració pública republicana, 
participativa, transparent, innovadora i simplificada al servei de la ciutadania i finançada adequadament per garantir 
i desplegar l’Estat del Benestar, amb uns serveis públics de qualitat, basats en la idea de contracte: amb una definició 
clara dels drets de la ciutadania i els deures de l’administració, garantint l’assumpció de responsabilitats públiques en cas 
d’incompliment. Establirem un model de gestió que respongui al nostre model de ciutat i de país, a partir de la idea de 
compromís públic i de contracte ciutadà. Els barcelonins i les barcelonines no som clients de l’administració. Som ciutadans i 
som republicans.

Capital de la llengua i la cultura catalanes. Una Barcelona capital ha de portar els valors universals que la representen 
com a capital de Catalunya. Reivindiquem la llengua i cultura catalanes com a elements essencials de la identitat de 
Barcelona i el valor que aporta la seva diversitat lingüística i cultural. El valor de la cultura és essencial: compta amb una 
capacitat productiva altament regeneradora, i al mateix temps, reafirma la nostra identitat i és una eina imprescindible per 
a la cohesió social. Apostem pel paper de la cultura a la construcció de la ciutat: no s’ha de tenir por del talent, invertir en 
cultura és invertir en la societat. Posarem en valor l’aportació de la cultura al creixement del territori, des de les indústries 
culturals fins al valor afegit que, pel sector turístic, representa una oferta cultural potent i equilibrada en el territori. Ho farem 
amb un model descentralitzat que impulsi les sinergies culturals arreu de la ciutat i del país, a partir de xarxes amb centres 
ben dotats en punts clau del territori però amb un centre capçalera a la capital amb recursos i dimensió internacionals. 
Barcelona ha de ser el gran motor cultural de Catalunya. Les xarxes de comunicacions, el planter creatiu que representa la 
concentració urbana i l’impuls de la contemporaneïtat serà la base del lideratge cultural del nou país que volem.

Compromesa amb la memòria històrica. Barcelona ha estat escenari d’episodis rellevants de la història de Catalunya i 
d’Europa des de la seva fundació, que es poden resseguir al llarg de la ciutat. La preservació de la memòria històrica és un 
acte de justícia i una obligació vers el nostre patrimoni material i immaterial. Endegarem iniciatives de difusió de la memòria 
històrica de la ciutat, donarem suport a les realitzades des de la societat civil, i dignificarem els espais existents vinculats a 
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la preservació de la memòria històrica. Estendrem les actuacions del MUHBA i fomentarem la implicació de la comunitat 
educativa en la difusió i coneixement de la memòria històrica de la ciutat.

Capital europea i de la Mediterrània. Barcelona ha estat tradicionalment la porta d’entrada a la Península dels valors 
liberals i de canvi procedents d’Europa. Tenim una mirada orientada a Europa que ha estat clau per posicionar-nos com un 
agent de dinamització cultural, econòmica i empresarial del sud-oest europeu. La localització estratègica de la ciutat la ubica 
com el centre d’un eix cabdal de la connexió mediterrània amb Europa. Barcelona és reconeguda com la de l’Eurorregió, que 
inclou el conjunt dels Països Catalans. Hem de ser el pont de Catalunya cap a Europa, i d’Europa cap al món. Aprofitarem 
la nostra ubicació geogràfica privilegiada com a punt de connexió: ens reivindiquem com a capital no només del sudoest 
d’Europa, volem esdevenir la capital de la Mediterrània i el centre polític de les seves dues ribes. I també l’enllaç amb la 
península Ibèrica, a partir de la connexió amb Madrid i Lisboa que reforci les relacions atlàntiques d’Europa a partir de les 
connexions amb les infraestructures aèries i portuàries d’Amèrica. Desenvoluparem els instruments per exercir el lideratge 
internacional de la capital de la Catalunya independent.

Infraestructures de capitalitat. Desenvoluparem les infraestructures necessàries per ser la capital econòmica de la 
Mediterrània. Ampliarem la capacitat i l’eficiència del port i l’aeroport en el transport de mercaderies i passatgers, i en 
garantirem la connexió amb les xarxes de transport i amb noves plataformes logístiques per tal d’inserir-les al corredor 
mediterrani. Vetllarem perquè aquestes infraestructures estiguin ben integrades en la ciutat i en el paisatge, superant 
les barreres arquitectòniques i evitant la desarticulació del territori. Invertirem en les infraestructures tecnològiques per 
reforçar tot el nostre potencial en innovació i comunicacions. Esdevindrem capital logística del sudoest d’Europa, per fer-nos 
imprescindibles en els fluxos econòmics i comercials amb la Mediterrània.

Capital econòmica. L’exercici de la capitalitat és clau pel posicionament econòmic de la ciutat. Fomentarem la innovació, 
la connectivitat, la creació i la tecnologia i les posarem al servei de la captació d’inversions i de la generació d’activitats 
econòmiques d’alt valor afegit. Desplegarem polítiques perquè els fluxos econòmics reverteixin en la creació d’ocupació i 
s’incorporin al combat de la precarització i de l’exclusió. Farem de les 189 llengües que es parlen a Barcelona una oportunitat 
per l’expansió dels negocis. Durem a terme una política de reindustrialització per crear nous llocs de treball. Reequilibrarem 
les inversions per impulsar noves àrees de centralitat econòmica a les zones de la ciutat més castigades per la crisi. Les 
noves funcions de comandament de la ciutat seran un motor d’activitat i creixement econòmic, que serviran per millorar 
l’equilibri social i territorial del país. Crearem espais de coneixement i producció que donin lloc a noves àrees de centralitat i 
capitalitat arreu de l’àrea metropolitana i del territori català, de manera coordinada perquè esdevinguin motors de activitat 
econòmica i focus de reequilibri territorial.

Capital del coneixement i la innovació. Situarem Barcelona entre les deu primeres ciutats globals europees i en farem 
el principal eix d’innovació del sud-oest d’Europa. Apostem pel capital humà que fa de Barcelona una ciutat altament 
competitiva. Fomentarem l’atracció de projectes de recerca capdavanters per tal que els nostres investigadors no hagin de 
marxar del país. Millorarem l’aprofitament dels fons europeus del FSE per formar més i millor els nostres treballadors i ajudar 
les nostres empreses a ser més eficients en la seva gestió. Liderarem l’avantguarda tecnològica al món, reforçant el lideratge 
tecnològic de la ciutat a nivell internacional en contraposició als localismes centralistes. Barcelona és un referent i s’ha de 
potenciar des del Mobile World Capital fins a l’impuls de l’estratègia d’Smart Cities i el 22@.

Capital de l’excel·lència en recerca i educació superior. Cal revertir l’impacte de la crisi en el finançament de les 
universitats i els centres d’educació superior. Barcelona ha de ser també una capital de l’excel·lència en aquests àmbits. 
Invertir avui en recerca i universitats és bastir estructures d’Estat, és fer-ho pel creixement i pels llocs de treball de demà. 
Barcelona ha de liderar una política sistemàtica de generació i atracció de talent.

Articulació territorial d’un nou centre de comandament europeu. La Barcelona capital ha de ser una part del territori 
europeu amb funcions especials de comandament institucional, financer, econòmic-productiu, cultural, científic i tecnològic; 
que constitueixi un model urbanístic propi, original i irrepetible. Un model de referència urbanístic de les ciutats del món 
del segle XXI. Destinarem espais perquè el territori de la ciutat pugui encabir aquestes funcions de comandament que 
corresponen a una capital europea contemporània. Aquests espais s’han de disposar de forma adequada a la ciutat, l’àrea 
metropolitana i el territori de Catalunya, convenientment estructurats entre si i connectats amb la resta del món a través 
de comunicacions i infraestructures d’estat. Barcelona ha de ser una ciutat coneguda i reconeguda, amb una imatge sòlida i 
universal. La Barcelona capital ha de ser una gran ciutat, no per la seva extensió sinó perquè la seva realitat construïda serà 
capaç d’explicar la grandesa i sana ambició dels seus habitants.

Amb un model d’urbanisme social propi. Posarem l’urbanisme al servei de les persones i de la capitalitat. Barcelona 
ha d’assumir el seu lideratge per convertir-se en motor i referent d’un canvi de paradigma en matèria urbanística, on 
l’administració –acompanyada del sector privat– faci de la millora de la qualitat de vida i el confort dels seus habitants 
l’objectiu prioritari de les polítiques urbanístiques. Fem una aposta ferma per retrobar les bones pràctiques d’un urbanisme 
de component social, que incorpori eines de participació ciutadana i fomenti la sostenibilitat a totes les actuacions. 
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Incorporarem l’una aposta per la sostenibilitat, l’eficiència energètica, i l’eliminació d’emissions a totes les actuacions. Farem 
un nou Pla Republicà per l’urbanisme social i l’ocupació que substitueixi l’actual PGM.

Capitalitat metropolitana. Barcelona és una ciutat metropolitana. La ciutat ii la seva àrea metropolitana encapçalen 
l’onzena megarregió mundial en acumulació de talent, coneixement i innovació. L’AMB, compta amb 3,2 milions d’habitants, 
636 km2, 36 municipis, el 63 % del PIB del total de Catalunya, i hi tenen lloc 2,5 milions de viatges diaris. El fet metropolità i 
regional reforça Barcelona: la regió metropolitana és decisiva pel creixement, el benestar i la projecció de la seva capitalitat. 
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té més sentit que mai: per fortalesa socioeconòmica, per eficiència i unificació 
de les institucions, per qüestions d’identitat i per l’equilibri centre-perifèria. Apostem per un nou model territorial basat 
en la cooperació i l’intercanvi amb la resta de capitals regionals catalanes i les ciutats de l’àrea metropolitana barcelonina, 
fomentant les sinergies amb la resta de Catalunya. Bastirem un Govern metropolità potent que dirigeixi els seus esforços cap 
a objectius compartits amb els seus municipis.

PROPOSTES

Nou marc per la transició nacional

1.  Bastirem un nou marc legal per la ciutat que garanteixi la capitalitat de Barcelona: Impulsarem les reformes 
necessàries del marc regulador de l’administració local perquè Barcelona sigui una de les principals ciutats 
globals d’Europa. Reivindiquem la necessitat de donar ple compliment a la Carta Municipal de Barcelona a fi 
d’esgotar les possibilitats que ofereix.

2.  Ens adherirem a l’Assemblea de Municipis per la Independència: enfortirem el moviment municipalista català en 
favor de la independència.

3.  Ingressarem els tributs recaptats per l’Ajuntament a l’Agència Tributària Catalana. Ho reivindicarem també pels 
recaptats per la Diputació i les entitats metropolitanes.

Cultura

4.  Promourem l’ús de la llengua catalana com a llengua nacional i idioma comú de relació social en un context de 
diversitat lingüística en totes les actuacions de l’Ajuntament. Aplicarem de manera ferma i decidida el Reglament 
d’Usos Lingüístics, garantint que qualsevol comunicació pública ha d’utilitzar, com a mínim, el català. Vetllarem 
l’ús dels espais de comunicació públics per protegir l’ús del català.

5.  Impulsarem una política de comunicació per tal que Barcelona exerceixi de cocapital dels Països Catalans, 
conjuntament amb València, Perpinyà i Ciutat de Mallorca, al mateix temps que impulsi el lideratge regional de 
Catalunya en l’àmbit geogràfic de la riba occidental de la Mediterrània.

6.  Promourem Barcelona com a centre de la comunicació cultural, incentivant la celebració de grans congressos i 
fires mundials relacionats amb la indústria dels mitjans, les telecomunicacions, la informàtica, els nous negocis 
digitals o el mercat dels drets de propietat i venda de produccions multimèdia. Amb el gran avantatge competitiu 
d’una ciutat cada vegada més trilingüe en què català, castellà i anglès són una força de comunicació formidable 
per arribar arreu de Catalunya, als països hispanoamericans i a la gran comunitat de cultura i de negocis en 
llengua anglesa.

Perspectiva de gènere

7.  Crearem l’Institut Municipal de les Dones, per fer efectiu el nostre compromís en el desenvolupament de totes les 
polítiques municipals amb perspectiva de gènere.

8.  Incorporarem la visió de gènere a totes les polítiques municipals. Barcelona serà una ciutat inclusiva, solidària i 
compromesa amb les dones.

Govern Municipal

9.  Definirem un cartera de serveis amb compromisos de prestació per tots els tràmits i actuacions municipals. 
Establirem cartes de serveis de caràcter contractual, on es fixaran objectius, terminis, indicadors d’avaluació del 
compliment i mecanismes de responsabilitat i rescabalament cap al ciutadans.

10.  Incrementarem la transparència de la gestió municipal. Farem públiques totes les dades relatives a la gestió, 
l’estructura, la contractació i la presa de decisions municipals.
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Memòria històrica

11.  Establirem una ruta de la memòria històrica de la ciutat, on participin els barris i districtes, per tal de recuperar els 
espais i la memòria de les persones lluitadores pel drets i llibertats socials i nacionals de Catalunya.

12.  Desenvoluparem actuacions a les Cases Barates del Bon Pastor, habilitant espais de memòria i un centre 
d’interpretació.

13.  Museïtzació dels refugis antiaeris, incorporant-los a la xarxa d’espais de memòria del Memorial Democràtic de 
Catalunya.

14.  Establirem convenis de col·laboració amb la comunitat educativa i les associacions juvenils per fer de la 
recuperació de la memòria democràtica de Barcelona una eina de prevenció contra el totalitarisme, el racisme, el 
feixisme i la xenofòbia.

15.  Retirarem la simbologia franquista de Barcelona. Farem un inventari de la simbologia franquista present als 
espais públics de la ciutat. Establirem criteris clars per la seva retirada i per la seva contextualització explicativa, 
per tal d’evitar-ne qualsevol apologia.

16.  Donarem suport a la creació d’un Banc d’ADN per la identificació de les persones desaparegudes a la Guerra 
Civil.

Acció exterior i Unió Europea

17.  Desplegarem una acció exterior coordinada amb la Generalitat de Catalunya: amb una estratègia coherent, 
cohesionada i coordinada per projectar la ciutat al món i d’enllaç amb la comunitat diplomàtica, els governs 
estrangers i els organismes internacionals presents a la ciutat. Crearem una Oficina Municipal d’Afers 
Internacionals i coordinarem la nostra presència exterior amb la Generalitat de Catalunya.

18.  Farem de lobby davant la Unió Europea: Farem de Barcelona una capital europea amb presència institucional 
pròpia a Brussel·les per encarar tots els temes que afecten la ciutat.

19.  Aprofundirem la participació a l’Euroregió per millorar el nostre posicionament regional a Europa. Reforçarem els 
instruments de cooperació transfronterera, la implicació a les xarxes mediterrànies i en els programes sectorials 
en àmbits estratègics com la recerca i les TIC.

20.  Millorarem els mecanismes de cooperació transfronterera: en l’àmbit terrestre en els estats adjacents (França, 
Espanya i Andorra); en el marítim esdevenint el port de Barcelona com principal destí i centre logístic de la 
Mediterrània; i en l’aeri: garantint la presència de l’Ajuntament en la gestió i funcionament de l’Aeroport de 
Barcelona-el Prat.

Infraestructures i territori

21.  Apostarem irrevocablement pel corredor mediterrani: donarem prioritat absoluta a la construcció de les 
infraestructures ferroviàries del corredor mediterrani i la seva connexió amb el port de Barcelona, recuperant els 
valors urbanístics i paisatgístics del territori.

22.  Crearem entitats de coordinació de les infraestructures aeroportuàries i portuàries entre els aeroports catalans: 
d’una banda, per tal que Barcelona, Girona, Reus, l’Alguaire i la Ràpita formin un sistema aeroportuari coordinat i 
cooperatiu que fomenti l’activitat econòmica i les sinergies entre territoris. De l’altra, entre Barcelona, Tarragona, 
Palamós i la Ràpita, per tal que formin un sistema que potenciï la seva inserció a la gran ruta internacional del 
Mediterrani.

23.  Garantirem la interconnectivitat de les infraestructures de transport i logístiques per fer de Barcelona la 
capital del sud-oest d’Europa: Treballarem per la connexió entre port, aeroport, ferrocarril i xarxa de carreteres. 
Establirem mecanismes de coordinació entre el port i l’aeroport que permetin optimitzar la interacció entre 
viatgers i mercaderies.

24.  Treballarem per un nou model territorial: descentralitzat i que garanteix el reequilibri territorial a partir d’una 
estructura policèntrica, reforçant l’autonomia local i on tots els òrgans de gestió –consells comarcals, diputacions, 
entitats metropolitanes i consorcis– garanteixin serveis de qualitat als ciutadans. Simplificarem les estructures 
administratives per fer-les més eficients amb una distribució competencial clara i basada en la responsabilitat i 
amb un finançament adequat.

25.  Crearem d’un pla de barris metropolità on s’abordi de manera transversal actuacions en barris amb necessitats 
urbanístiques i socioeconòmiques més importants.

26.  Impulsarem un Consell Metropolità que actui com a òrgan de governança de l’Àrea Metropolitana.
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3.2.  RELACIONS INTERNACIONALS
Una capital oberta al món

DIAGNOSI

Barcelona està clarament ben posicionada a nivell internacional. Apareix a llocs destacats a tots els rànquings i compta amb 
condicions objectives per la projecció d’una imatge de prestigi. D’una banda ha desenvolupat un model de gestió urbana 
d’èxit al que s’hi sumen recursos culturals, de patrimoni i l’atractiu d’una forma de vida i, de l’altra, ha esdevingut un referent 
com a model d’èxit en la gestió i com a imatge d’una identitat i una manera d’entendre el món. Tot plegat la posiciona 
favorablement a nivell internacional per jugar un paper actiu en la defensa dels seus interessos. A Barcelona comptem amb 
el talent, el coneixement i el valor afegit de la nostra identitat. Ara el que hem de fer és desenvolupar tot el nostre potencial.

Tanmateix, els darrers anys, Barcelona ha mirat d’impulsar la presència de seus i delegacions d’ens i organismes 
internacionals, i ha sabut aprofitar l’atractiu de les bones connexions i la qualitat de vida. Però sovint no ha aconseguit 
integrar-los en la vida de la ciutat. El retorn a aquests efectes ha estat escàs, i el desconeixement de la ciutadania 
generalitzat. Alhora, l’actual model de projecció de la ciutat s’està esgotant, en centrar-se en unes elits molt limitades que no 
han garantit el seu aprofitament global.

Malgrat tot, som una ciutat d’èxit que podria millorar la seva capacitat d’atracció d’inversions i de creixement econòmic si 
comptéssim amb les estructures d’estat necessàries. Ens hem de preparar per una nova etapa. Hem d’aprofitar per corregir 
les mancances que ha tingut aquest model d’èxit fins ara. L’atracció que genera Barcelona ha creat disfuncions a l’economia, 
dificultats a la convivència i tensions a l’espai urbà. Els beneficis de la projecció internacional de Barcelona han d’arribar a 
tots els racons i fer-se’ls seus tots els barcelonins i barcelonines.

HORITZÓ

Fi d’un model. Travessem un moment cabdal de canvis al nostre entorn. Europa afronta reptes que qüestionen les 
polítiques preses fins ara, com la pèrdua de confiança en les institucions, l’auge de la intolerància religiosa, els estralls socials 
de la crisi econòmica, i les turbulències al seu entorn geogràfic immediat pels conflictes d’Ucraïna, Síria i Líbia. D’altra banda, 
l’ordre constitucional espanyol també trontolla. La deslleialtat institucional i el centralisme de l’estat ofeguen la capacitat 
financera de les ciutats i el seu potencial de creixement.

Farem servir la nostra presència al món per explicar el procés polític que viu Catalunya. Ara més que mai Barcelona 
assumeix la seva responsabilitat com capital del Catalunya, i posarà al servei del país tots els actius de la seva presència a 
Europa i al món per reivindicar el nostre dret a decidir i avançar en el camí que ens ha de portar a ser un nou estat d’Europa. 
Contribuirem a explicar el procés polític que viu Catalunya, a la recerca de suports internacionals. Reforçarem el paper 
de l’alcalde de Barcelona com ambaixador de la ciutat i de Catalunya al món. Actuarem com la capital d’un nou país, amb 
valentia i compromís amb el procés polític que travessa Catalunya.

El projecte col·lectiu de Barcelona al món. Volem una nova forma de fer política. Fem una aposta irrevocable per la 
democràcia com a forma de govern i pels valors republicans. En un moment en que la seguretat, la lluita contra el terrorisme 
i les receptes contra la crisi econòmica deixen de banda els governs locals i la ciutadania, Barcelona vol ser capital de la 
democràcia i recuperar la política des de l’àmbit local. La ciutat és molt més que el seu govern: és un projecte col·lectiu 
on conflueixen les pròpies estructures de govern, la societat civil, les universitats, els agents econòmics i socials, i del qual 
ningú ha de quedar fora. Aprofundirem la participació ciutadana i la implicació de la societat civil barcelonina en la projecció 
exterior de la ciutat per contribuir a un ordre internacional més democràtic on hi estiguin representades totes les veus.

Barcelona liderarà la comunitat de la cultura i la llengua catalanes. Explicarem qui som i explicarem la nostra 
catalanitat, la nostra llengua i la nostra identitat cívica. La llengua i cultura catalanes formen part de la nostra identitat i 
de la nostra manera de mirar el món, amb les quals hem fet grans aportacions al patrimoni universal. Barcelona exercirà 
el lideratge dels territoris de parla catalana, i farà de la promoció de la llengua un dels eixos vertebradors de l’actuació 
internacional.

Mirem a Europa. Barcelona sempre ha mirat cap a Europa i la Mediterrània. La ciutat ha estat històricament el punt 
d’entrada de les idees de progrés provinents d’Europa a la península. Ara n’hem de ser la via de sortida per esdevenir una 
nova capital d’Europa i de la Mediterrània. És en el marc europeu on podrem realitzar les nostres aspiracions de capitalitat 
política i on podrem desenvolupar el nostre potencial econòmic. Ens aproparem a les institucions europees, participarem 
de manera activa a les instàncies que donen veu a les ciutats, consolidarem la nostra presència econòmica regional i ens 
implicarem a la resolució de conflictes a la Mediterrània.
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I mirem a la Mediterrània. La nostra vocació mediterrània és indestriable de la nostra vocació europea i es remunta a la 
fundació de la ciutat. Hem estat terra d’acollida, d’intercanvi i de trobada. Vam ser-ne la capital medieval i ara ho tornarem 
a ser. Exercirem de capital política, econòmica i cultural, de punt de trobada entre les dues ribes, i liderarem resposta als 
grans reptes de seguretat, migratoris, culturals polítics i econòmics que hi tenen lloc. Apostem decididament per la Unió 
per la Mediterrània. Jugarem un paper actiu en les polítiques mediterrànies de la Unió Europea. Estrenyerem lligams amb el 
Secretariat de la Unió per la Mediterrània, amb seu a Barcelona, i impulsarem iniciatives conjuntes per rellançar-la. Iniciarem 
una nova etapa de participació a l’Assemblea Regional i Local de la Mediterrània.

Compromís amb la democràcia, els drets humans, la pau i la transparència. Exportarem aquests valors, que ens 
legitimen com la ciutat cosmopolita, d’intercanvis, solidària i oberta al món que hem estat sempre. Ara més que mai 
Barcelona reivindica la seva trajectòria de ciutat compromesa amb la pau i la democràcia al nostre entorn. Amb coratge en 
la denúncia de les situacions humanitàries i d’injustícia i de fermesa en el respecte dels drets humans. Declarem irrevocable 
el nostre dret a decidir sobre el nostre futur polític. Redoblarem el nostre compromís amb la pau al Mediterrani i treballarem 
per la celebració d’iniciatives internacionals per la resolució negociada dels conflictes. Reivindiquem la transparència i la 
rendició de comptes també en l’acció exterior.

Diplomàcia de les ciutats. Avui, les ciutats necessiten posicionar-se internacionalment per defensar els seus interessos 
i afrontar problemes globals de repercussions a nivell local. No ens podem limitar a rebre els efectes de les dinàmiques 
internacionals: hem de desenvolupar polítiques per afrontar-les. Barcelona farà servir les noves formes de diplomàcia de 
les ciutats per desplegar una agenda internacional en la defensa dels nostres interessos i els de Catalunya, des de l’atracció 
d’inversions econòmiques fins la resolució pacífica de conflictes.

PROPOSTES

Barcelona, capital d’un nou Estat d’Europa. Farem la nostra pròpia aportació al procés de construcció europea. Actuarem 
de manera decidida com representants de Catalunya al món i davant les institucions comunitàries. Consolidarem la 
presència de Barcelona com una nova capital política de la Unió Europea. Expandirem les capacitats d’atracció, d’intercanvi i 
d’internacionalització per exercir la nostra capitalitat política, econòmica i cultural. Situarem Barcelona entre les deu primeres 
ciutats europees i en farem el principal eix d’innovació del sud-oest d’Europa.

1.  Recuperarem l’Oficina Municipal d’Afers Internacionals. Barcelona, és la tercera ciutat del món que no és capital 
d’un Estat amb major nombre de consolats estrangers després de Nova York i Hong Kong, i acull diversos 
organismes internacionals. L’Oficina Municipal d’Afers Internacionals serà l’enllaç entre la Barcelona i la comunitat 
diplomàtica, els governs estrangers, els organismes internacionals amb seu a la ciutat i les àrees d’Afers Exteriors 
i internacionalització de la Generalitat de Catalunya. Teixirem una relació diària i de proximitat per consolidar i 
fomentar la presència, interlocució i intercanvi amb delegacions, representacions i consolats estrangers.

2.  Establirem una representació permanent a Brussel·les. Desenvoluparem un perfil propi de lobby davant les 
institucions europees.

3.  Crearem el programa “Benvinguts a Barcelona”. Promourem la presència d’institucions diplomàtiques, 
europees i internacionals a la ciutat. Acollirem institucions internacionals, i facilitarem espais flexibles i serveis 
descentralitzats en condicions avantatjoses per aquells països i organismes que encara no disposen de 
representació a Barcelona. Promourem la l’obertura de nous consolats i seus d’organismes internacionals i 
intergovernamentals a espais emblemàtics de la ciutat com el recinte modernista de Sant Pau i el Castell de 
Montjuïc.

4.  Endegarem el portal únic pel retorn de la internacionalització. La presència internacional a Barcelona ha 
de generar un retorn a la ciutat i als seus ciutadans. Cal enfortir la presència als organismes i ens de caire 
internacional amb un retorn a la ciutat mitjançant un portal únic per a la ciutadania –accés únic amb ofertes de 
feina, licitacions internacionals, subvencions a projectes, col·laboracions i informació relativa a esdeveniments.

5.  Millorarem els mecanismes de cooperació transfronterera en l’àmbit terrestre amb els estats adjacents –França, 
Espanya i Andorra–; en l’àmbit marítim fent del Barcelona el principal destí i centre logístic de la Mediterrània –
Euro-Mediterranean Logistic Network–, i en l’aeri garantint la presència de l’Ajuntament en la gestió de l’aeroport.

6.  Coordinarem l’acció exterior amb la Generalitat de Catalunya per la creació d’estructures d’estat. Desplegarem 
una estratègia coherent, cohesionada i coordinada per projectar la ciutat al món, entre àmbits de l’Ajuntament i 
amb la Generalitat de Catalunya. Complementarem la creació d’estructures d’estat a l’exterior, creant sinergies i 
incorporant la societat civil, per maximitzar-ne l’eficàcia i reforçar la capitalitat de Barcelona.

7.  Consolidarem la presència de Barcelona a xarxes de ciutats i organismes internacionals per tal d’influir a la presa 
de decisions internacionals. Potenciarem el lideratge a Eurocities i a l’Organització de Ciutats i Governs Locals 
Units. Projectarem un nou model de govern local democràtic, fort, autònom i transparent a les xarxes de ciutats 
on participem.
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8.  Potenciarem la presència internacional de l’Alcalde de Barcelona com líder del moviment internacional de ciutats. 
L’alcalde de Barcelona, Joan Clos, va ser el primer alcalde de la història a prendre la paraula a l’Assemblea General 
de Nacions Unides. És temps de tornar-hi.

Barcelona, capital de la Mediterrània. La Mediterrània serà zona prioritària de l’acció exterior de Barcelona. Potenciarem 
la ciutat com a porta del Mediterrani, impulsant iniciatives que assegurin el seu posicionament a tots els nivells. Apostem 
per la cooperació transversal amb totes les institucions econòmiques, polítiques i socials, prioritzant els espais multilaterals 
i la concertació. Durant el 2015 Barcelona serà objecte de dues efemèrides que la situaran com capital mediterrània: el 
20è aniversari del Procés de Barcelona i el 5è Aniversari del Secretariat de la Unió per la Mediterrània. Perseverarem pel 
reconeixement de Barcelona com a eix central en la política mediterrània.

9.  Crearem una missió permanent al Mediterrani. Designarem una representació permanent d’interlocució de 
l’Ajuntament amb el Secretariat de la Unió per la Mediterrània. Obrirem missions de promoció de la ciutat a 
d’altres països de la ribera mediterrània per al foment d’oportunitats polítiques i econòmiques en coordinació 
amb els organismes de promoció exterior de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ, ACCD, DIPLOCAT).

10.  Farem una aposta ferma per estrènyer els lligams entre les estructures de la Unió per la Mediterrània i la ciutat 
de Barcelona. Farem una aposta decidida per la marca Barcelona al procés Mediterrani per a l’atracció de 
finançament i projectes amb un retorn a la ciutat i al país. Participarem activament en el debat i implementació 
des de la vessant municipalista de la Política de Veïnatge de la Unió Europea.

11.  Crearem el Patronat del Palau de Pedralbes per a la gestió conjunta de les instal·lacions del Palau de Pedralbes –
Seu del Secretariat de la Unió per la Mediterrània– i el seu entorn com a centre de formació i estudis mediterranis 
a Barcelona. Implicarem les institucions barcelonines amb vocació mediterrània com l’IEMed i el CIDOB.

12.  Impulsarem la candidatura per acollir la Seu del Secretariat de l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània 
(ARLEM). Enfortirem les connexions euromediterrànies de Barcelona amb el Secretariat de la Unió per la 
Mediterrània i la Xarxa Mundial de Ciutats i Governs Locals i Regionals.

13.  Impulsarem la creació d’un nou centre d’arbitratge internacional per a la Mediterrània amb seu a Barcelona, el 
“Mediterranean Arbitration and Mediation Centre”. Seguint les recomanacions del grup de treball de l’OCDE en 
el seu programa de suport per la seguretat de les inversions en el Mediterrani (ISMED Support Programme), 
l’objectiu serà que el centre tingui no només un paper complementari, sinó que també exercici un paper rellevant 
a nivell internacional per a tots els actors de la zona (públics i privats) pel desenvolupament d’una cultura 
compartida de l’arbitratge i altres mètodes de solució de controvèrsies. Això ajudarà a millorar la situació actual, 
on la qualitat dels àrbitres i els judicis en la riba de la Mediterrània no és equiparable.

14.  Impulsarem els clústers mediterranis. Apostarem pel desenvolupament dels clústers existents (22@, Barcelona 
Design Innovation Cluster...) en la seva dimensió mediterrània i per la promoció de nous clústers amb vocació 
mediterrània.

15.  Endegarem iniciatives per la resolució dels conflictes a la Mediterrània i l’ajuda a refugiats. Posarem la ciutat a la 
disposició de la comunitat internacional per acollir iniciatives de diàleg per la resolució dels conflictes al Pròxim 
Orient i al Magreb. Barcelona vol oferir un espai de trobada i reconciliació, i jugar un paper actiu en la creació de 
confiança. Prendrem un paper actiu en la celebració d’iniciatives per l’enviament d’ajuda humanitària: proposem 
la celebració d’una cimera internacional de donants per les agències de Nacions Unides que presten assistència a 
la població refugiada i desplaçada a causa del conflicte a Síria: UNRWA, ACNUR i OCHA.

16.  Mostrarem la nostra solidaritat amb Síria i amb Gaza. Expressarem decididament la nostra solidaritat amb les 
persones refugiades i desplaçades a causa de la guerra a Síria i la seva extensió més enllà de les seves fronteres. 
Ens solidaritzem amb Kobane, símbol de la resistència i la lluita popular: hi enviarem ajuda humanitària i oferirem 
l’experiència de Barcelona per la reconstrucció de la ciutat i de la seva universitat. Destinarem recursos a la 
reconstrucció de la ciutat Gaza, amb la qual Barcelona està agermanada i que ara més que mai necessita de la 
nostra solidaritat i el nostre compromís. Establirem criteris clars per definir l’actuació de l’Ajuntament en conflictes 
i crisis humanitàries, de manera consensuada amb la resta d’actors governaments i no governamentals amb qui 
hi col·labora.

Barcelona, capital de la diplomàcia de les ciutats. Liderarem el moviment municipalista mundial, aprofitant totes 
les possibilitats que ofereix la participació als organismes internacionals i les xarxes de ciutats per influir a la presa de 
decisions internacional. Reivindicarem el paper de les ciutats en la diplomàcia pública, la governança, la pau i la resolució de 
conflictes. Donarem veu als sense veu: reivindiquem el paper de les ciutats i la societat civil per defensar els drets i llibertats 
fonamentals. Desplegarem iniciatives de suport a les víctimes dels conflictes bèl·lics i per cridar l’atenció internacional sobre 
la persecució dels activistes dels drets humans.

17.  Participarem decididament a la Xarxa de Ciutats i Governs Locals Units, aprofitant que el seu secretariat es troba 
a Barcelona. Farem sentir la nostra veu al Comitè Assessor d’Autoritats Locals de Nacions Unides i al programa 
ONU-Habitat, encapçalant la tasca de lobby de les ciutats als fòrums mundials i sectorials. Fomentarem 
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una participació més àmplia a aquestes estructures, en col·laboració amb les entitats municipalistes, l’Àrea 
Metropolitana i altres organismes de l’administració local.

18.  Establirem un Institut de Diplomàcia de les Ciutats al recinte de Sant Pau per fomentar la recerca i l’intercanvi de 
bones pràctiques sobre diplomàcia local, la formació de treballadors de les administracions locals i els intercanvis 
professionals. Bastirem una comunitat de coneixement en diplomàcia local, aprofitant les sinergies de treball 
amb els organismes internacionals que ja són presents a la ciutat, com la Universitat de Nacions Unides, els 
think tanks de la ciutat i les universitats catalanes, per realitzar activitats de recerca, formació i divulgació sobre 
diplomàcia de les ciutats.

19.  Potenciarem el paper de les dones i situarem Barcelona a la capdavantera en la defensa dels drets i 
l’empoderament de la dona endegant iniciatives de col·laboració amb referents internacionals, com UN Women.

20.  Crearem un programa d’intercanvi d’experts municipals que permeti els treballadors municipals els intercanvis 
professionals amb municipis adherits a l’estranger en sectors prioritaris i de valors afegit, com la governança, la 
transparència, l’urbanisme i les Smart Cities. Endegarem un programa específic amb altres ciutats mediterrànies 
per compartir coneixement i bones pràctiques.

21.  Endegarem un servei d’atenció als expatriats amb els Consulats i representacions de comunitats exteriors per 
fomentar la interlocució, la integració i l’intercanvi cultural a la ciutat i al seus països d’origen.

22.  Reprendrem la col·laboració amb el Departament d’Operacions de Manteniment de la Pau de Nacions Unides. 
Posarem experts locals a la seva disposició per participar a projectes de reconstrucció postconflicte.

23.  Rellançarem el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB): Establirem una col·laboració 
àmplia, permanent i fluïda amb el CRIPB per tal que organitzi i aculli activitats de formació i recerca 
internacionals, i sempre que sigui possible, les organitzarem al Castell de Montjuïc. Impulsarem la creació d’una 
línia de recerca i difusió sobre la mediació i solució pacífica de conflictes en col·laboració amb la Universitat de les 
Nacions Unides (UNU) i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

24.  Crearem un programa de beques per cursar estudis de postgrau a l’estranger pels estudiants de Barcelona.
25.  Iniciarem un programa de secondment de professionals barcelonins a la xarxa d’organismes de la Generalitat 

a l’exterior. Col·laborarem al programa de beques de la Generalitat per estades en pràctiques a organismes 
internacionals i europeus, delegacions de la Generalitat i oficines d’ACCIÓ.

26.  Actuarem internacionalment en la promoció del patrimoni. Exportarem els símbols de la memòria de la ciutat 
que depassen les fronteres: Castell de Montjuïc, Born i Sant Pau. Ens implicarem en la defensa de la protecció del 
patrimoni a nivell internacional, endegant iniciatives en favor del patrimoni en risc de la UNESCO. Participarem a 
projectes a Síria i Iraq, on la guerra ha fet estralls en la nostra herència compartida.

27.  Reforçarem la presència internacional de la societat civil de Barcelona a esdeveniments, accions formatives i 
xarxes internacionals. Garantirem una major interrelació entre la ciutat, la comunitat acadèmica i els think tanks 
del sector internacional. Reforçarem la participació als consorcis culturals-econòmics com Casa Àsia i Casa 
Amèrica, i els fòrums d’intercanvi bilaterals existents (Espanya-Xina, Espanya-Japó). Donarem suport a iniciatives 
similars posades en marxa per la comunitat índia a Barcelona.  

3.3.  COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PAU
Barcelona, referent mundial de la pau i el diàleg

DIAGNOSI

L’Ajuntament de Barcelona fa trenta anys que desplega accions de cooperació internacional al desenvolupament, en fa vint 
que els coordina sota el programa Barcelona Solidària, tot i que només en fa nou que respon als principis d’una estratègia 
planificada a través de plans directors. Vint anys després cal una profunda reflexió per adaptar-nos als reptes del context de 
crisi actual i les oportunitats de la capitalitat d’un nou Estat.

Fa dècades que el model de desenvolupament predominant ha entrat en una crisi profunda. Les seves conseqüències 
econòmiques, laborals, socials, alimentàries i els efectes del canvi climàtic afecten greument a milions de persones. Aquesta 
situació ha empitjorat a mesura que la crisi financera ha afectat els compromisos dels donants tradicionals d’ajuda oficial al 
desenvolupament, provocant una forta retallada en la seva política de cooperació i solidaritat internacional.

Justament quan era més reconegut el paper determinant de la cooperació pública descentralitzada, és quan aquesta va 
començar a minvar, posant en perill fins i tot la pervivència del model català de cooperació municipalista. El model nascut 
fa 35 anys està en crisi també a Barcelona, arran l’allunyament del discurs de la cooperació envers una ciutadania que no 
la percep com una prioritat municipal en temps de crisi, i de les reformes legals del govern espanyol destinades a reduir 
l’autonomia local també en l’àmbit de la cooperació i solidaritat internacionals.
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Amb la quasi desaparició de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) l’Ajuntament de Barcelona ha 
esdevingut l’administració referent per la majoria de les ONG catalanes que han resistit la crisi del sector. L’Ajuntament ha 
realitzat una política continuista de cooperació mantenint el percentatge de recursos econòmics, però no ha estat capaç de 
comunicar aquest compromís solidari i n’ha rebaixat el perfil polític i la projecció.

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa mantenir l’ajuda oficial al desenvolupament 
i desplegar una política pública coherent amb un model de cooperació transformador que, al Sud, acompanyi processos 
locals que generin desenvolupament i equitat i redueixin la vulnerabilitat front les catàstrofes humanitàries i, al Nord, ajudi a 
construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament.

HORITZÓ

Volem una Barcelona solidària local i globalment, una ciutat que generi inclusió i cohesió social en totes les actuacions 
que realitza i que, de manera coherent, projecti aquest compromís al món i actuï amb aquest mateix patró en la seva 
acció exterior. Volem que Barcelona sigui una capital de la pau i torni a liderar internacionalment la cooperació al 
desenvolupament de les ciutats. Per això ERC creu que el compromís solidari de Barcelona ha de ser un dels seus trets 
distintius, tot impulsant una veritable política pública de cooperació, pau i solidaritat local i global, que no es limiti a un 
departament municipal estanc sinó que ha de ser una política integral i coherent en tota l’actuació municipal, alineant 
les seves polítiques amb aquest compromís solidari. Barcelona ha d’encapçalar un nou model de cooperació catalana 
municipalista basada en el valor afegit, entrant de ple als debats internacionals sobre la divisió del treball i la cooperació 
delegada mitjançant l’especialització en la seva cooperació directa amb els municipis prioritaris del Sud i el treball conjunt 
amb les ONG i la resta d’actors.

Barcelona pot liderar la cooperació pública local enfortint la governança democràtica, el teixit associatiu i dels drets humans, 
i el desenvolupament local de les ciutats sòcies del Sud, tot impulsant un paradigma de desenvolupament que posi al centre 
de la política la generació d’espais de sobirania, amb l’ampliació de capacitats, oportunitats i llibertat d’elecció dels ciutadans. 
Una política coordinada amb la resta d’actors públics de cooperació com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
(FCCD), l’ACCD, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona.

Per superar la malfiança i el desconeixement de la ciutadania entorn les polítiques de cooperació en temps de crisi cal 
combinar l’educació per al desenvolupament, la sensibilització i la comunicació amb el desplegament d’una política de 
qualitat basada en els principis de col·laboració i complementarietat, transparència, informació, participació, planificació 
estratègica i operativa, coordinació interna i externa, eficiència, eficàcia, coherència, responsabilitat social de l’administració, 
pública concurrència, i control, seguiment i avaluació de les accions executades amb recursos públics.

PROPOSTES

Planificació estratègica i finançament del desenvolupament

		Mantindrrem el compromís de dedicar com a mínim el 0,7 % dels tributs municipals a polítiques de cooperació 
per al desenvolupament i solidaritat internacional i consolidarem mecanismes de finançament pluriennals per als 
programes amb les ONG.

		Acabarem de desplegar el Pla director de cooperació al desenvolupament, solidaritat i pau 2013-2016 i fer-ne 
una revisió el 2015 en el marc del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per 
actualitzar-lo.

		Elaborarem un nou Pla director per al quadrienni 2017-2020 de manera participativa i amb el màxim consens 
possible amb tots els actors de cooperació i solidaritat de Barcelona.

Enfortiment de capacitats

		Recuperarem el Comissionat d’Alcaldia de Barcelona Solidària, reforçant l’equip tècnic especialitzat en lloc de 
contractar consultories externes.

		Modificarem els requisits i criteris de valoració de les convocatòries d’ajuts a ONG del Programa Barcelona 
Solidària per fer-los més àgils i transparents tot garantint el principi de concurrència competitiva.

		Crearem un línia d’ajuts per reforçar les capacitats de les ONG petites i mitjanes de Barcelona i acordar un pla de 
dinamització de la Casa del Món i de l’equipament d’Erasme de Janer amb La Fede.Cat.
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Coherència de polítiques

		Introduirem en els plecs de compra de béns i serveis de l’Ajuntament de Barcelona criteris ètics i reactivar la 
participació a la Xarxa ciutadana de compra pública ètica. Ampliarem l’adquisició de productes de comerç just a 
les compres municipals.

		Elaborarem una estratègia de coherència de polítiques de cooperació de l’Ajuntament que incideixi de manera 
transversal a totes les unitats i organismes del consistori.

		Activarem mecanismes d’avaluació i seguiment d’actuacions ja realitzades en cooperació al desenvolupament i 
solidaritat internacional, per destacar les bones pràctiques que permetin millorar la qualitat de la nostra actuació.

		Reactivarem la Xarxa d’Escoles per al comerç just a Barcelona en coordinació amb la Regidoria de Comerç, 
Consum i Mercats i l’Institut Municipal de Mercats.

		Ens compromotre amb la desmilitarització dels espais en els que l’Ajuntament de Barcelona participa de manera 
majoritària o consorciada com el saló de l’Ensenyament, el Saló de la Infància i la Joventut o els actes de la Festa 
Major de la ciutat.

		Farem avaluacions d’impacte i facilitar visions integrals que incorporin l’estudi i la divulgació de la “petjada” 
que deixen indústries i empreses participades o promocionades per l’Ajuntament a través de fires i congressos, 
de forma regular i sistemàtica, i obrir espais de participació als sectors afectats per donar testimoniatge i a les 
organitzacions del tercer sector per fer-ne el seguiment, tot cercant el diàleg i la col·laboració mútua.

Coordinació, sinèrgies i complementarietat

		Reforçarem la coordinació, la col·laboració i la comunicació de l’Ajuntament amb tots els actors catalans públics i 
privats de cooperació al desenvolupament, especialment amb La Fede.cat, la Generalitat de Catalunya, l’ACCD, el 
FCCD, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

		Aprofitarem les sinèrgies derivades de la presència a Barcelona de xarxes com Ciutats i Governs Locals Units o 
les oficines dels diferents organismes de NNUU a Sant Pau per potenciar la projecció de Barcelona com a ciutat 
solidària.

		Participarem activament en els espais de debat internacionals sobre cooperació al desenvolupament tot 
potenciant la veu de la cooperació descentralitzada. Farem un seguiment específic dels debats sobre l’eficàcia de 
l’ajuda, el finançament del desenvolupament i la renovació dels ODM i la seva adaptació a nivell local al Nord i al 
Sud.

		Col·laborarem amb la resta d’administracions per tal de garantir que tots els projectes solidaris de l’Ajuntament 
compleixen els estàndards de seguretat, prevenció de riscos i reducció de vulnerabilitat que minimitzin les 
situacions de perill que es puguin produir.

Educació per al desenvolupament i sensibilització

		Potenciarem la educació per al desenvolupament (EPD) i la sensibilització de manera coordinada amb l’Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona tant a la educació primària com secundària de les escoles de Barcelona. 
Col·laboració amb l’IMEB en l’elaboració de materials educatius i crèdits de síntesi, així com en el marc del 
Programa d’Activitats Escolars del Consell de Coordinació Pedagògica.

		Desplegarem campanyes de sensibilització conjuntament amb les entitats de la ciutat, millorarem els 
mecanismes de transparència i activarem canals per la rendició de comptes per enfortir una ciutadania crítica 
compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans, i compromesa amb la solidaritat 
internacional.

		Prioritzarem les campanyes de sensibilització en els àmbits de l’educació per la pau, el respecte i garantia dels 
drets humans individuals i col·lectius, la diversitat, l’equitat de gènere, el comerç just i el consum responsable, i les 
finances ètiques.

		Donarem suport des dels Districtes a les iniciatives ciutadanes d’educació i sensibilització en temes de 
cooperació, pau i solidaritat.

Cooperació municipalista i codesenvolupament

		Recuperarem la cooperació directa ciutat-ciutat que posi en valor la col·laboració entre treballadors municipals i 
el treball complementari amb ONG locals.

		Fomentarem la cooperació municipalista que cerqui el valor afegit en l’enfortiment de la governança democràtica 
i els drets humans, la sostenibilitat del desenvolupament i l’equitat de gènere, fent cooperació directa 
amb administracions locals dels països socis del Sud i participant activament en els espais de coordinació 
supramunicipal a Catalunya, en especial amb el FCCD, l’ACCD, la Diputació de Barcelona i l’AMB.
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		Introduirem dins dels programes de cooperació directa el recolzament als mecanismes de participació de la 
societat civil i d’aprofundiment democràtic als governs locals dels països socis del Sud.

		Impulsarem el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països 
d’origen de la població nouvinguda, tot vinculant el teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i 
catalanes.

		Revisarem, actualitzarem, i donarem continguts als agermanaments de Barcelona amb d’altres municipis de 
països empobrits o amb conflicte, amb especial atenció als dels districtes, i reorientar a projectes intercanviant 
bones pràctiques. Impulsarem la participació dels moviments veïnals, centres educatius i entitats dels barris. 
Suspendrem els agermanaments en els casos en què es produeixin vulneracions dels drets civils per part de les 
autoritats, pricipalment en els casos de les persones LGTB.

Pau, drets humans i acció humanitària

		Obrirem el Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona a la ciutat i a les ONG de pau de Barcelona 
i treballarem conjuntament amb l’Institut Català Internacional per la Pau per tal de fer de Barcelona la Capital 
Mundial de la Pau.

		Crearem un Observatori de Drets Humans.
		Recuperarem el programa Barcelona Ciutat Refugi, apostant per la llibertat d’expressió mitjançant l’acollida d’una 

persona represaliada d’un país mediterrani. Obrirem una nova línia del programa destinat persones LGTB.
		Enfortirem el Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència de la Generalitat de Catalunya mitjançant un 

compromís més actiu de l’Ajuntament en aquest organisme.
		Farem de Barcelona la seu de reunions internacionals de l’agenda humanitària aprofitant la capitalitat de la Unió 

per la Mediterrània, com les reunions de donants de l’UNRWA sobre els refugiats palestins, o de l’ACNUR sobre 
els refugiats del conflicte de Síria.

		Recuperarem el model del Districte 11 perquè l’Ajuntament doni resposta a les crisis humanitàries de llarga durada 
a la Mediterrània com les que s’esdevenen a Palestina, Síria, el Kurdistan o el Sàhara Occidental, entre d’altres.

3.4.  MITJANS DE COMUNICACIÓ
Barcelona, un nòdul de comunicació amb Europa i la Mediterrània

HORITZÓ

Des del govern municipal s’ha de vetllar per una política de transparència comunicativa. Alhora cal assegurar la mínima 
intervenció en l’ecosistema de comunicació de la ciutat, és necessari incentivar el contrapès a l’hegemonia mediàtica de les 
elits econòmiques i assegurar la intercomunicació de la ciutadania de Barcelona.

Barcelona és un gran centre de producció i exportació cultural, audiovisual i tecnològica, amb nombroses iniciatives i 
empreses nascudes i/o implantades a la ciutat (BCN Plató, 22@...). Tot i així, actualment és una ciutat massa reglamentada 
i amb una normativa massa estricta que representa un fre a les indústries de creació de continguts. Cal flexibilitzar aquesta 
rigidesa per tal d’aprofitar els avantatges que representa veure la ciutat com a plataforma de treball, alhora que restar oberts 
a les propostes del sector.

La política de comunicació que s’impulsi des de l’Ajuntament ha de facilitar que Barcelona exerceixi de cocapital dels Països 
Catalans, conjuntament amb València, Perpinyà i Ciutat de Mallorca, al mateix temps que impulsi el lideratge regional de 
Catalunya en l’àmbit geogràfic de la riba occidental de la Mediterrània a partir de la col·laboració pública-privada.

PROPOSTES

1.  Facilitarem, al web bcn.cat, tota la informació referent a la gestió municipal.
2.  Crearem un mapa d’espais i catàleg de mitjans online que faciliti la divulgació dels mitjans de comunicació local, 

continguts culturals i de les plataformes de creació (equipaments, xarxes, plataformes...).
3.  Orientarem la missió de Barcelona Televisió cap a una TV de la ciutat: pública, moderna i de proximitat; 

consolidar la transició a corporació local multimèdia (ràdio, televisió i internet), reforçant la seva autonomia de 
funcionament i consolidant l’estructura empresarial.

4.  Promourem l’ús del català com a llengua nacional i idioma comú de relació social, en un context de diversitat 
lingüística.

5.  Crearem el Consell Municipal del coneixement; un òrgan consultiu i de participació que impliqui tots els actors de 
ciutat de l’àmbit de la cultura, els mitjans de comunicació, i la indústria audiovisual i de les noves tecnologies.
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6.  Potenciaemr Barcelona com a viver audiovisual, creador de continguts per a l’exportació; donant suport a les 
nombroses productores establertes a la ciutat i flexibilitzant i simplificant els permisos i tràmits de programes 
com BCN Plató.

7.  Suprimirem els controls i les traves burocràtiques innecessàries i afavorir més estímuls, com ara la facilitació 
d’avantatges en les taxes municipals de totes aquelles iniciatives de l’àmbit de la comunicació sorgides en el si 
del tercer sector.

8.  Promourem i potenciarem, tant com sigui possible, una estructura i un enfocament cooperativista en totes 
aquelles empreses relacionades amb l’àmbit de la comunicació sorgides a la ciutat.

9.  Promourem les persones creadores i artistes locals, a través de noves polítiques de joventut.
10.  Impulsarem la comunicació en el currículum escolar, com a eina bàsica de capacitació i d’interacció personal i 

social de l’individu.
11.  Proposarem al sector i impulsarem la creació amb seu a Barcelona d’una plataforma de creació de continguts 

sobre la Mediterrània i d’un eventual canal internacional específic per a la seva difusió.
12.  Crearem un espai que es pugui convertir en la seu de les agències de notícies i corresponsalies internacionals 

que operin al país.
13.  Facilitarem i impulsarem l’establiment a Barcelona de les seus de les agències de notícies i les corresponsalies 

que cobreixin informativament la Mediterrània.
14.  Promourem Barcelona com a hub de comunicacions, incentivant la celebració de grans congressos i fires 

mundials relacionats amb la indústria dels mitjans, les telecomunicacions, la informàtica, els nous negocis digitals 
o el mercat dels drets de propietat i venda de produccions multimèdia.

15.  Incentivarem i difondrem les publicacions d’interès públic realitzades als barris i districtes, amb especial atenció a 
les de comunitats immigrades i associacions de la societat civil.

16.  Impulsarem la presència de la diversitat en els mitjans de comunicació.
17.  Fomentaemr programes que tractin el fet diferencial i la diversitat com un valor positiu.
18.  Vetllarem per l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista i no permetrem el discurs de l’odi.
19.  Donarem suport als mitjans de comunicació de les comunitats d’origen divers.
20.  Consolidarem els mitjans de comunicació dels barris de la ciutat i ajudarem a la implementació de nous.

3.5. INNOVACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
La Smart City per a les persones

DIAGNOSI I HORITZÓ

Els darreres anys Barcelona ha aconseguit situar-se com a referent internacional en l’àmbit de les Smart Cities i de la 
innovació. Els ciutadans no han pogut però gaudir dels suposats beneficis ja que no hi ha hagut una implantació realment de 
solucions tecnològiques que millorin el benestar dels barcelonins, augmentin el pes de la indústria TIC catalana o potenciïn 
la innovació tecnològica per millorar els sector tradicionals de la nostra ciutat creant una industria 4.0. Barcelona no ha estat 
capaç de passar de la fase de prototips i proves pilot.

En molts casos aquestes proves pilot han estat només tecnològiques sense que hi hagi hagut una preocupació per resoldre 
els problemes reals dels ciutadans i en cap cas no se’ls ha tingut en compte per conèixer el problema ni dissenyar la solució.

Prova que els ciutadans no estan en el centre de les preocupacions de la ciutat Smart és el fet que no s’ha dissenyat un 
pla integral de lluita contra l’escletxa digital que, malgrat els alts índexs d’ús de les tecnologies, afecta a més de 200.000 
persones en edat laboral. Cal felicitar, però la tasca que les entitats del tercer sector estan desenvolupant en aquest àmbit, 
sense aquesta tasca pic coneguda la situació seria molt pitjor.

Tanmateix, no s’ha desenvolupat cap política que potencií l’empoderament ciutadà. El fet de potenciar la participació 
ciutadana utilitzant les tecnologies i aplicacions TIC ha estat el gran absent en aquesta Barcelona intel·ligent construïda per 
l’actual consistori.

D’altra banda, la falta de lideratge polític i de coordinació entre les accions desenvolupades per les diferents regidories i la 
manca d’estratègia global pel que fa a la política industrial TIC fa que el sector TIC no hagi crescut i l’actuació de la Mobile 
World Capital estigui molt lluny de les expectatives inicialment creades i aquesta falta de lideratge posa en risc la possibilitat 
de mantenir el Mobile World Congress.
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PROPOSTES

1.  Crearem la Barcelona Digital Academy. Es calcula que aquest 2015 a tot l’estat espanyol caldrà 85.000 nous 
professionals TIC dels que uns 30.000 corresponen a Catalunya i aquesta situació no és conjuntural sinó que 
es preveu continuarà els propers anys. Aquests nous llocs de treball no podran ser coberts pels nous titulats 
o estudiants de cicles formatius i alhora caldran persones amb titulacions no tecnològiques (dissenyadors, 
psicòlegs...), alhora, sorgeixen noves professions i noves tecnologies (com ara tractament de dades, drones, 
telemedicina...) en les que necessitem gent formada sense haver d’esperar a la creació, després de llargs 
processos, d’estudis universitaris formals. L’objectiu d’aquesta acadèmia és donar la formació professionalitzadora 
a joves llicenciats d’estudis no tecnològics que vulguin formar-se per entrar en el sector tecnològic i alhora oferir 
la formació continuada de les PIMES que no tenen capacitat de gestionar-la o que no la troben fàcilment en el 
mercat.

2.  Endegarem una campanya de captació de talent femení. Un dels problemes del sector tecnològic és la 
masculinització, la manca de vocacions femenines. És imprescindible revertir aquesta situació que ja s’inicia en 
els estudis de secundària. Per aquest motiu es dissenyarà una campanya específica a desenvolupar als instituts 
per fomentar les vocacions cientificotècniques en les noies.

3.  Crearem l’escola de Formació professional TIC i beques per estudiants amb pocs recursos. A Catalunya, i en 
especial a Barcelona, hi ha una greu mancança de persones amb formació professional, degut a la manca 
d’escoles especialment públiques que ofereixin aquests estudis. Proposem la creació d’un gran centre de 
formació professional, exclusió de professions tecnològiques (Telecomunicacions. Informàtica i audiovisual), 
coordinada amb la Barcelona Digital Academy.

4.  Modificarem les ordenances per afavorir la creació d’empreses innovadores. La contínua innovació en l’àmbit 
tecnològic fa aparèixer noves professions i també noves activitats empresarials o maneres de treballar, com 
ara els espais de coworking. Malgrat que actualment ja dóna feina a centenars de persones i Barcelona ha 
esdevingut un referent internacional, les ordenances municipals no contemplen aquesta nova manera de treball, 
el que provoca endarreriments en l’obertura d’espais i desmotiva noves inversions. Cal doncs, canviar urgentment 
les normatives que impedeixen la creació d’aquesta o de noves activitats que les TIC poden generar.

5.  Crearem un pla específic de suport a la creació d’empreses de base tecnológica. Barcelona no dóna prou suport 
a la creació d’empreses de caire tecnològic. No existeixen plans específics ni els tècnics de Barcelona Activa 
que han de donar suport coneixen suficientment la problemàtica i les necessitats del sector. La ciutat tampoc 
disposa de prou espais per acollir la gran quantitat d’emprenedors tecnològics i els elevats preus de les oficines a 
Barcelona i la saturació als vivers d’empreses dificulten el seu establiment. Proposem la creació d’un pla específic 
orientat a la creació de noves empreses de caire tecnològic que inclogui: creació de nous vivers d’empreses i 
d’espais d’oficina a preus baixos, desenvolupament d’una xarxa de mentors i professionals que assessorin i ajudin 
a les empreses en les seves fases inicials i de llançament dels seus productes i servei; establiment de mecanismes 
per potenciar la transferència tecnològica des de les universitats. Així mateix, treballarem conjuntament amb 
altres Estats, regions i ciutats europees en recerca i innovació per potenciar el coneixement tecnològic català i 
posicionar la nostre ciutat com un referent en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

6.  Potenciarem la MWCapital. Malgrat els importants pressupostos destinada a la Fundació MWCapital la manca 
de lideratge polític, de gestió i d’estratègia fa que sigui un projecte que ni de bon tros ha assolit els objectius 
inicialment marcats i que van donar a Barcelona la seva capitalitat del mòbil, una capitalitat que ben gestionada 
i amb un lideratge clar polític, poden tornar a portar el MWC el proper 2018. Farem una aposta decidida i 
contundent en aquest sentit i treballarem per posicionar Barcelona com la veritable e indiscutible Mobile World 
Capital.

7.  Potenciarem la Smart City Expo. Malgrat tot, Barcelona és un referent internacional. La seva màxima expressió és 
el Smart City Expo i Congress. Cal donar el màxim suport a aquesta iniciativa perquè no succeeixi com en el cas 
de la MWCapital i la indústria catalana en pugui sortir beneficiada.

Persones

8.  Farem un Pla de lluita contra l’escletxa digital. Objectiu 0 en 4 anys. Malgrat que l’ús de les TIC entre els 
ciutadans està a la mitjana europea, ens trobem que més de 200.000 persones en edat laboral no són usuàries 
habituals d’internet o fins hi tot d’un ordinador o tauleta. Això provoca que aquestes persones, caracteritzades 
per un nivell molt baix d’estudis i molt concentrada en determinats barris de la ciutat, quedin exclosos del mercat 
laboral amb greu risc d’exclusió social. Farem doncs un pla d’alfabetització digital, perquè tots els ciutadans en 
edat laboral tinguin les competències mínimes.

9.  Desplegarem el wifi ciutadà amb criteris socials. Potenciarem l’accés a Internet com un dret universal. Un dels 
principals motius perquè els ciutadans no usin internet és l’elevat cost que té la connexió. Alhora els darrers anys 
Barcelona ha desplegat un gran nombre de punts wifi, prescindint del criteri de que aquests punts poguessin 
ser usats pels ciutadans amb baixos recursos. Cal replantejar el desplegament futur d’aquesta xarxa, de manera 
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que doni servei a les persones amb pocs recursos i es desplegui en els barris amb major necessitat, amb una 
distribució social equilibrada.

10.  Augmentarem la seguretat de les radiacions electromagnètiques. Augmentarem el desplegament de sensors 
electromagnètics que permetin garantir nivells de radiació per sota de les recomanacions de la OMS, en especial 
a les escoles. Farem manuals de bon ús tant de la telefonia mòbil con de les xarxes wifi.

11.  Augmentarem la cobertura 3G i desplegament de 4G. No pot ser que, mentre Barcelona és la Capital del móvil, 
hi hagi zones de Barcelona o amplies zones del metro amb una mala cobertura, volem que Barcelona sigui 
una ciutat on la cobertura de telefonia mòbil sigui real a tot arreu, per això treballarem conjuntament amb 
les operadores de telecomunicacions per oferir un servei de primera qualitat que permeti realitzar trucades i 
connexions de dades.

12.  Reformarem l’administrció electrònica cap a la pro activitat, crearem del CRM dels ciutadans de Barcelona. 
Malgrat l’esforç que s’ha fet en la implantació de l’administració electrònica no està plenament implementada 
(p.e. l’ús de la factura electrònica o la matriculació a les escoles) i l’ús que se’n fa per part de les persones i les 
empreses és baix. Cal doncs promoure el seu ús i passar de l’administració reactiva a la proactiva. Es tracta de 
la creació d’un sistema integral de relació amb la ciutadania (Citizen Relationship Management) que aglutini en 
un sol sistema tota la informació disponible de les persones o de les empreses i que permeti tenir una relació 
proactiva i integral cap a la ciutadania.

13.  Ciutats intel·ligents. Apostem perquè les tecnologies estiguin al serveis dels ciutadans i de les ciutats. 
Les smart cities només tenen sentit si serveixen per solucionar els reptes que tenim. Per tant, les solucions 
tecnològiques han d’estar al serveis dels projectes de ciutat. Sovint el disseny d’aquestes solucions es fa sense la 
participació activa de la ciutadania en una actitud de despotisme il·lustrat en la que tècnics, tecnòlegs i polítics 
decideixen quines han de ser els problemes prioritaris a solucionar o implementen solucions tecnològiques 
difícilment acceptables, En un moment en que els ciutadans hem decidit prendre el carrer i innovar no té cap 
sentit que el disseny de les nostres ciutats (intel·ligents o no) o dels nous serveis que ens calen (amb o sense 
tecnologia) no es faci d’una manera participativa. Implementarem les solucions tecnològiques que les diferents 
àrees operatives i que la ciutadania necessiti i identifiqui, tant pel que respecta a dissenyar una ciutat més 
eficient i sostenible (il·luminació eficient, recollida d’escombraries optimitzada o una bona gestió del trànsit), 
oferir respostes adequades a les noves necessitats, com a l’envelliment de la població o la dependència. Les Tic 
ens proporcionen eines valuoses per poder potenciar la participació ciutadana, fer co-innovació i dissenyar unes 
ciutats del present i del futur que responguin realment a les necessitats dels ciutadans. És imprescindible, doncs 
que el triangle participació-innovació i tecnologia estiguin presents en qualsevol organització municipal que 
vulgui oferir el millor de si mateixa als seus conciutadans.



4.   Barcelona, 
barri a barri
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4.1. CIUTAT VELLA
DIAGNOSI

Ciutat Vella és un districte petit quant a territori. Poc més de quatre quilòmetres quadrats dels més de cent que té Barcelona, 
on viuen unes 100.000 persones, però per on en passen milions al cap de l’any. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, 
7,5 milions de turistes l’any visiten la ciutat, i sumen més de 16,5 milions de pernoctacions. És precisament el turisme, i 
els efectes adversos que provoca, un dels principals reptes als quals s’enfronta el govern de la nostra ciutat. L’altre repte 
prioritari que tenim al districte és fer front a l’atur i al risc d’exclusió social de molts ciutadans i ciutadanes. La Barcelona dual 
és aquella que fa compatible ser una ciutat d’èxit a escala internacional, al mateix temps que dóna cobertura a situacions 
dramàtiques com els desnonaments, les persones sense llar o el col·lapse dels serveis socials.

Segons la darrera enquesta de serveis municipals, la principal demanda dels ciutadans dels barris del Raval, Santa Caterina 
i la Barceloneta és la seguretat i, en el barri Gòtic, la neteja. La mateixa enquesta destaca que el problema més greu és el 
soroll, en el cas del Gòtic, i la seguretat a la resta del districte. I pel que fa als temes més importants a tractar, el principal 
és reduir l’atur, als barris del Raval i la Barceloneta, i millorar la seguretat a la resta del districte. La meitat de les denúncies 
d’incompliment de l’ordenança de convivència de tot Barcelona es concentren a Ciutat Vella (68.504 d’un total de 130.775 
denúncies). Així doncs, i atenent a les estadístiques oficials del propi ajuntament, els aspectes relacionats amb la situació 
econòmica i els derivats de la convivència ciutadana, concentren gran part de les demandes i queixes dels nostres veïns i 
veïnes.

HORITZÓ

A Ciutat Vella plantegem un horitzó per invertir aquesta situació en base a tres conceptes:

–   Aprofitar el dinamisme econòmic del centre de la ciutat per aflorar la creació de noves oportunitats i nous llocs 
de treball amb l’objectiu de disminuir la xifra de 8.500 persones aturades al nostre districte.

–  Dissenyar i implementar noves polítiques públiques que atenuïn el fort impacte que tenen les pràctiques i 
actituds que perjudiquen la convivència i empitjoren la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

–  Revertir els costos que la indústria del turisme està provocant a Ciutat Vella. Amb un control més exhaustiu, 
un reemplaçament progressiu d’activitat econòmica pensada en exclusiva per al turisme i la implantació d’una 
fiscalitat més justa.

PROPOSTES

El dret a l’habitatge

1.  Prioritzarem l’habitatge social de lloguer vetllant perquè el preu no superi el 30 % dels ingressos familiars.
2.  En el cas de Ciutat Vella vetllarem perquè el 50 % dels habitatges públics de nova construcció sigui per als veïns i 

veïnes del districte.

Educació

3.  Augmentarem l’oferta de tallers “oferta d’oficis a la ciutat” del districte de Ciutat Vella i promourem acords entre 
els eixos comercials i aquests centres de formació professional del districte per tal que l’alumnat d’aquests últims 
puguin realitzar les pràctiques en empreses i comerços del barri.

4.  Promourem mesures de planificació que afavoreixin l’escolarització equilibrada per tal d’evitar l’augment de ràtio 
en els centres dels barris adjacents i d’altres.

5.  Crearem un pla d’entorn específic per a cada barri i augmentarem la dotació al Pla d’entorn del barri del Raval.
6.  Crearem un pla específic en el districte, per reduir l’abandonament prematur i reconduir els joves de 16 a 18 anys 

que han deixat el sistema educatiu, a programes formatius en coordinació amb Barcelona Activa.
7.  Crearem un programa per al reconeixement i suport a les entitats de lleure i associacions de joves, especialment 

a les entitats esportives i culturals que tinguin escoles d’esport de base.
8.  Impulsarem que l’Espai d’Andrea Dòria sigui una escola bressol, un cop finalitzat el contracte vigent.
9.  Realitzarem un estudi de demanda real d’escoles bressol a Ciutat Vella, i negociarem amb el Consorci la 

construcció de les que siguin necessàries en els propers anys.
10.  Impulsarem la transformació del programa EXIT en un programa de repàs continuat durant el curs, d’acord 

amb els centres i amb el consorci, per tal que en la mesura que sigui possible, els responsables siguin mestres 
contractats i no voluntaris.
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Polítiques socials i serveis d’atenció a les persones

11.  Augmentarem el personal dels serveis socials tant com la legislació estatal ens ho permeti per tal de fer més àgil 
la resposta a les problemàtiques sorgides.

12.  Crearem una Taula de Coordinació dels Serveis Socials de Barcelona Vella, on participaran totes les entitats, 
públiques, privades o subvencionades, que desenvolupen la seva tasca als barris del districte. Aquesta taula 
durà a terme tasques de diagnosi, planificació i seguiment de les actuacions, i establirà un Protocol d’Informació 
Coordinada.

13.  Adoptarem mesures per a la millora de la coordinació entre els serveis socials i els cossos de seguretat per tal de 
procurar que l’acció social no es vegi interrompuda per les intervencions policials.

14.  Establirem un Cens d’Activitat Social del districte per tal que les entitats del Tercer Sector dels barris de la 
Barcelona Vella puguin avaluar superàvits o dèficits de determinades activitats socials o bé puguin determinar 
l’excés o la manca d’oferta en els diferents grups de població.

15.  Crearem un programa de convenis quadriennals per a projectes de treball social, que s’auditaran i avaluaran 
anualment.

16.  Consensuarem amb les entitats que treballen al districte els Plans d’Emergència Social per tal d’assegurar que 
s’hi destinen tots els recursos existents.

17.  Incrementarem el nombre de pisos i llars d’acollida d’infants als barris de Barcelona Vella per promoure la 
vinculació de la mainada acollida amb el seu entorn.

18.  Posarem en marxa programes EMP (Escola de Mares i Pares) que ajudin a solucionar o a conduir els problemes 
familiars que es generen a les llars dels nostres barris, de manera coordinada amb els centres educatius i entitats 
especialitzades.

19.  Engegarem programes de col·laboració a l’entorn del Consell de Bona Convivència per tal de facilitar l’establiment 
de lligams entre les entitats veïnals de llarga tradició i les de recent constitució, per tal de trencar els dics de 
separació de relació entre el veïnat i fomentar el coneixement mutu.

20.  Oferirem suport a aquells infants de famílies migrades que puguin tenir conflictes d’identitat a causa de la 
contraposició de valors rebuts a l’escola, a la societat i a la família. S’iniciaran programes DiD (d’aquí i d’allà), entre 
el jovent, per tal de fomentar la comprensió envers les diferents cultures i tradicions, el respecte i la convivència 
envers la cultura catalana, i animar-los a compatibilitzar el fet de sentir-se i ser català i, alhora, del país d’origen 
propi o dels seus pares.

21.  Impulsarem, a Ciutat Vella, el debat per la modificació de l’Ordenança del civisme.
22.  Fomentarem el voluntariat, i crearem xarxes que ajudin a l’acompanyament i a la detecció de la gent gran que viu 

sola i en una situació precària.
23.  Fomentarem projectes com l’escola de salut, que ja funciona a la Barceloneta, també a Sant Pau, Santa Caterina i 

la Ribera, que és un referent en l’aprenentatge dinàmic i participatiu en temàtiques de salut i estructura sanitària, 
on la gent gran aprèn a cuidar-se tant des del punt de vista físic com alimentari, i a més proporciona una activitat 
intel·lectual i de socialització, sobretot amb la gent gran que viu sola.

24.  Proposem la construcció d’una nova residència als barris del Raval i la Barceloneta, així com la construcció 
d’habitatges amb serveis als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta.

Comerç, mercats i turisme

25.  Vetllarem per la diversificació comercial al districte, mitjançant un nou Pla d’usos i incentius fiscals.
26.  Iniciarem les modificacions legislatives petinents per a la protecció dels establiments comercials emblemàtics.
27.  Crearem una Taula de Turisme de Ciutat Vella formada per associacions de veïns, partits polítics, l’administració i 

els agents econòmics implicats.
28.  Fomentarem la creació de nous establiments i models de negoci amb alt valor afegit als nostres barris. Apostem 

perquè l’Ajuntament compri locals a les Galeries Maldà i els cedeixi a start-up tecnològiques per fomentar la 
creació d’un viver d’empreses del sector.

29.  Durem a terme una moratòria sobre la concessió de llicències d’hotels i habitatges d’ús turístic a Ciutat Vella.
30.  Extingirem les llicències d’habitatges d’ús turístic, en un termini de sis anys des de l’execució del Pla d’usos del 

2013, que no s’hagin agrupat en edificis complets en els quals no hi existeixi cap unitat destinada a habitatge.
31.  Controlarem el procés d’agrupació dels HUT en edificis complets per evitar casos d’assetjament immobiliari 

(mobbing).
32.  Promourem el trasllat de llicències per afavorir els criteris de desconcentració i descentralització recomanats, 

seguint criteris tècnics.
33.  Consultarem la ciutadania sobre la idoneïtat o no del rescat o recompra de les llicències legals que perdurin.
34.  Dotarem el districte d’un servei d’inspecció ajustat a les necessitats per controlar el fenomen existent.
35.  Reforçarem la detecció d’activitats legals i il·legals especialment en les plataformes d’economia col·laborativa.
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36.  Agilitzarem els serveis jurídics del districte –augmentant tant els recursos humans com els logístics– per reduir el 
temps que passa entre la inspecció i la publicació de la sanció al BOPB.

37.  Instarem a la modificació de la normativa vigent per preveure la retirada de la llicència d’aquells HUT que siguin 
propietat d’una mateixa persona física o jurídica que posseeixi pisos turístics il·legals.

38.  Destinarem una part significativa dels ingressos generats per la recaptació al districte de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, per desenvolupar mesures de racionalització i minimització de l’impacte del 
turisme als barris de Ciutat Vella, d’acord amb les propostes sorgides en els Consells de Barri del districte.

39.  Implantarem carrils bici segregats per evitar la circulació per les voreres en bici, segway, patins i altres enginys 
mecànics.

40.  Estudiarem el subministrament d’energia en tots els vaixells (de mercaderies i passatgers) durant la seva estada 
al port de Barcelona per tal de reduir l’emissió de contaminants.

Patrimoni

41.  Durem a terme una campanya per conèixer la significació del patrimoni històric i artístic (edificis, monuments, 
fonts, noms de carrer...) del districte a la ciutadania, amb una atenció especial per als infants, amb l’objectiu 
de fomentar l’apoderament dels barris del centre històric per part de la ciutadania i afavorir el sentiment de 
pertinença a Ciutat Vella.

42.  Revisarem la normativa urbanística de Ciutat Vella per tal de dotar el districte d’un règim de protecció 
arquitectònica i patrimonial equivalent al de l’Eixample.

43.  Catalogarem com a Bé d’Interès Urbanístic de la Ciutat els edificis que encara es conserven de l’entramat urbà 
original de la Barceloneta, de la segona meitat del segle XVIII, encara que hagin sofert transformacions posteriors, i 
en facilitarem la rehabilitació integral a través d’un pla d’ajuts específic.

44.  Durem a terme la dignificació i rehabilitació del Baluard del Migdia i del Baluard de Sant Antoni per fer 
accessibles aquests dos conjunts arqueològics a la ciutadania i donar a conèixer la significació de les muralles en 
la història de Barcelona.

45.  Rehabilitarem els edificis del carrer de la Seca número 2, que havien format part de l’antiga Seca de Barcelona, 
la fàbrica de moneda de la ciutat entre els segles XIII-XIV i XIX, per crear un centre d’interpretació dedicat a la 
moneda catalana, on es farà un recorregut pel patrimoni numismàtic barceloní i català a través dels fons del 
Gabinet Numismàtic de Catalunya, i s’explicarà l’evolució del procés d’encunyació de moneda aprofitant les restes 
arqueològiques conservades en els immobles.

46.  Posarem en relleu el valor patrimonial de l’antic Rec Comtal i senyalitzarem el traçat des que entra a la ciutat pel 
Portal Nou fins a la sortida al mar prop del Baluard del Migdia.

47.  Crearem un centre d’interpretació del Raval per conèixer la ciutadania, l’evolució històrica del barri i comprendre’n 
la complexitat social actua. Aquest centre ha d’abordar temes com els monestirs, els hospitals i les hortes de les 
èpoques medieval i moderna, l’efervescència fabril del segle XIX, l’arrelament del moviment anarcosindicalista de 
principi del segle XX, les onades migratòries dels segles XX i XXI, l’època daurada del Paral·lel o l’anomenat “barri 
Xino”, entre d’altres.

48.  Dignificarem i potenciarem el conjunt monumental de l’Hospital de la Santa Creu, de manera que pugui 
compatibilitzar les funcions de seu d’importants institucions culturals del país (Institut d’Estudis Catalans, 
Biblioteca Nacional de Catalunya i Reials Acadèmies de Medicina i de Farmàcia de Catalunya) i de vector de 
creació artística contemporània (Teatre de la Biblioteca de Catalunya i La Capella) i, alhora, esdevenir un espai 
públic de lleure familiar de la ciutadania del barri del Raval, aprofitant la presència de la Biblioteca de Sant Pau i 
Santa Creu i dels jardins Rubió i Lluch, i coincidint amb la redefinició de les dependències que alliberarà el trasllat 
de l’Escola Massana al seu nou emplaçament de la plaça de la Gardunya, anunciat per al 2016.

49.  Cedirem un local municipal al Raval a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, perquè pugui conservar i posar a disposició 
de la ciutadania el seu importantíssim fons documental sobre el moviment obrer i la cultura popular a la 
Catalunya dels segles XIX i XX, en compliment de l’acord signat per l’Ajuntament el 2011, a més de dur-hi a terme 
les seves activitats culturals.

Política cultural

50.  Impulsarem un projecte per tal d’apropar l’art de la fotografia i altres arts a la ciutadania mitjançant l’exposició de 
fotografia de gran format en mitgeres i solars del districte d’acord amb els propietaris dels solars.

51.  Realitzarem una prova pilot per acostar el teatre a les places, creant un programa en què, de juny a setembre, es 
representin obres de teatre de joves autors per companyies amateurs.

52.  Revisarem els Criteris d’Ordenació dels Pintors de la Rambla per vetllar perquè l’espai recuperi la personalitat que 
sempre ha tingut i que l’ha fet famós.

53.  Impulsarem la compra del Teatre Principal, el Barts, i juntament amb l’Arnau promourem la creació d’un consorci 
d’espais públics, que servirà per fomentar la cultura, espai d’ensenyament del teatre i la música. Per a la concessió 
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dels espais es valorarà que l’entitat adjudicatària tingui la raó social al districte i reservi horaris de “qualitat” a les 
possibles bandes, companyies o grups del districte per assajar o representar-hi les seves obres o actuacions.

54.  Donarem suport a les entitats amb programes de promoció de la lectura.

Seguretat

55.  Farem un desplegament d’educadors i agents cívics als barris del districte per tal d’establir una xarxa de 
complicitats amb la realitat social dels nostres barris.

56.  Publicarem les dades de seguretat de tots els cossos que actuen al districte de Ciutat Vella a la pàgina web del 
districte, amb periodicitat bimensual.

BARRIS DE CIUTAT VELLA

Malgrat que Ciutat Vella és un dels districtes que més inversió reben de la ciutat de Barcelona, també és cert que és un dels 
més necessitats a causa de l’ús que es fa dels nostres barris. Encara hi ha barris que, bé per falta d’inversió, per l’aturada dels 
plans de barri, o fins i tot per manca de voluntat política, arrosseguen problemàtiques antigues.

57.  Durem a terme la remodelació del carrer Joaquim Pou ampliant la vorera cantó muntanya i reduint el carrer a un 
sol carril.

58.  Recuperarem la direcció del trànsit dels carrers Joaquim Pou, Capellans i Sagristans, fent-los de nou un carrer 
d’entrada per tal de minvar les molèsties al veïnat de la zona i sense molestar el nou teixit comercial.

59.  Abordarem la reforma urbanística dels carrers Arc del Teatre i Lancaster i iniciarem els tràmits per adquirir la 
propietat del Teatre Principal, per fer que ambdós projectes de rehabilitació es projectin de forma conjunta. 
Aquesta reforma consistirà en l’eixamplament del carrer de l’Arc del Teatre entre Lancaster i Guàrdia, passant 
dels actuals 4 m als 8 m, la construcció d’un aparcament que ocuparà tot el soterrani de l’àmbit d’actuació, 
l’habilitació d’un pati interior d’illa privat continu a la resta de patis de l’interior d’illa, i l’ampliació de la placeta de 
la Palmera en 160 m2 (cantonada Lancaster amb Arc del Teatre).

60.  Complirem el mandat del veïnat de Ciutat Vella quant a la reforma de la plaça Folch i Torres d’acord amb el 
procés participatiu.

61.  Canviarem el sentit dels carrers Ripoll i Magdalenes (fins a Tomàs Mieres) per tal que els cotxes puguin accedir 
als dos aparcaments que es troben a la zona i que, en sortir, puguin accedir a la via Laietana. Els vehicles que 
actualment circulen pel carrer Comtal faran servir la mateixa sortida cap a la via Laietana per Tomàs Mieres.

62.  Estudiarem com millorar o habilitar una zona de càrrega i descàrrega en aquesta zona per facilitar aquesta 
activitat.

63.  Impulsarem la reforma de la via Laietana creant una taula de deliberació formada pels partits amb representació 
al consell plenari, les entitats veïnals i comercials dels barris Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i tècnics 
de mobilitat. Definirem el projecte de remodelació.

64.  Impulsarem un pla especial de la Rambla per recuperar aquest espai per a la ciutadania, d’acord amb les entitats 
veïnals i comercials de la zona, seguint el projecte del Pla Cor.

65.   Millorarem l’accessibilitat de les voreres per tal que compleixin la normativa vigent.
66.  Crearem nous espais infantils als nostres barris, com, per exemple, a la plaça de la Mercè, i millorarem els ja 

existents, com el de la plaça Sant Miquel.
67.  Realitzarem auditories sobre les actuacions que s’han dut a terme sota la Llei de barris de Santa Caterina i de la 

Barceloneta.
68.  Elaborarem i farem públic un cens de solars i immobles de l’ajuntament.
69.  Impulsarem la recuperació en clau urbanística d’equipament a les finques 13b i 17 del carrer Sant Pere Més Alt i el 

número 2-8 del carrer Amadeu Vives, on s’havia d’edificar l’anomenat hotel del Palau.
70.  Incrementarem el Pla d’inspeccions periòdiques dels vetlladors de restauració per evitar abusos i també per 

prevenir els efectes de la llei antitabac.
71.  Impulsarem el redactat d’un nou pla d’usos, modificat, amb el consens de les entitats veïnals, comercials i els 

gremis que els pertoqui, posant una atenció especial a la supressió de les àrees de tractament específic (ATE) tal 
com estan ara, excepte en els casos de possible implantació d’activitats de restauració, establiments individuals 
especialistes, establiments d’hostaleria, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic.

72.  Promourem l’eliminació de places hoteleres fomentant la reducció de places en els trasllats d’establiments 
d’hostaleria, i eliminarem la possibilitat d’ampliar les àrees complementàries, ja que faciliten espai a nous bars i/o 
restaurants que fan la competència als ja existents.

73.  Promourem la reforma de la ronda de Sant Antoni, mitjançant un procés participatiu entre les associacions 
veïnals i comercials més els partits polítics amb representació al Consell Plenari de Ciutat Vella i l’Eixample.

74.  Impulsarem la creació de l’aparcament i de les zones de càrrega i descàrrega necessàries per al mercat de la 
Barceloneta.
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4.2. EIXAMPLE
DIAGNOSI

L’Eixample és el districte més poblat i amb més densitat de Barcelona. Hi viuen un total de 264.000 habitants, i per tant 
suposa el 16,5 % de la població total de Barcelona i ocupa la sisena posició en superfície.

Tot i no ocupar més de 7,5 quilòmetres quadrats, a cada barri de l’Eixample hi conviuen realitats diferents. Les desigualtats 
socials són elevades. El barri amb una renda per càpita menor és la Sagrada Família (95 % respecte a la mitjana de 
Barcelona) i la més elevada és al barri de la Dreta de l’Eixample (150 % respecte a la mitjana de Barcelona). A més, el teixit 
associatiu és completament diferent a cadascun dels barris que componen el districte.

En els últims quatre anys l’Eixample ha patit un greu deteriorament a causa de la manca de control respecte a la convivència 
entre els veïns i l’activitat turística. Actualment, alguns dels edificis més emblemàtics de la ciutat de Barcelona situats a 
l’Eixample reben la visita interior de tres milions de turistes anuals.

A més, han proliferat els habitatges d’ús turístic, legals i il·legals, fet que ha afectat negativament la convivència i l’equilibri 
que existia en la vida quotidiana de molts veïns de l’Eixample.

Si a la densitat de l’Eixample hi afegim la seva situació central a Barcelona i la massificació turística, tenim com a resultat una 
evident manca de zones verdes i equipaments municipals.

El dèficit d’inversió i uns plans d’inversió municipal poc ambiciosos han comportat que l’Eixample sigui un dels districtes amb 
menys equipaments municipals per càpita.

Creiem que els governs anteriors no han intentat revertir aquesta situació, i no han invertit prou en l’habilitació dels interiors 
d’illa ni tampoc han plantejat un alternativa coherent a l’actual sistema de planificació urbana de l’espai públic a l’Eixample. 
Aquest és un districte que no compta amb equipaments suficients per a la gent gran, si tenim en compte que el 30 % de 
la població és major de 65 anys. És un dels pocs districtes que no compta amb cap equipament juvenil. Existeix un dèficit 
d’inversió en serveis socials, escoles bressol, equipaments esportius i equipaments escolars.

Hi ha diverses actuacions amb un retard considerable i que són imprescindibles per promoure el teixit econòmic dels barris, 
com ara la remodelació del mercat de Sant Antoni, la reforma del mercat del Ninot o l’habilitació per a ús públic de l’espai de 
la Model.

HORITZÓ

Primer, per la seva localització entre districtes i basat en un model consolidat de ciutat compacta, l’Eixample té força difícil, 
en comparació amb altres zones de la ciutat, la implementació àgil d’un pla d’equipaments i serveis públics com mereix. No 
obstant això, cal fer un esforç des de les institucions i plantejar de manera ràpida el desenvolupament dels equipaments 
i serveis públics previstos en espais estratègics com ara el de Germanetes o la presó Model. Aquests grans espais que 
hi ha disponibles han de servir per pal·liar el dèficit d’equipaments que pateixen els nostres barris i han de contribuir a la 
millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, els pressupostos a l’Eixample també han de ser més 
equilibrats en relació a la població del nostre districte.

Segon, tot i el seu pes econòmic, l’Eixample també pateix desigualtats pel que fa a la renda per càpita i el poder adquisitiu. 
En aquest moment de crisi econòmica, ens preocupa el gran nombre de persones que poden patir exclusió social. Cal 
aconseguir el pressupost necessari per fer front a totes les demandes, amb una atenció especial a la gent gran que viu al 
llindar de la pobresa al nostre districte. D’aquesta manera, el districte no disposa de totes les eines per poder solucionar 
problemes com ara l’atur, la pobresa energètica o la mateixa exclusió social. Apostem per una descentralització dels serveis 
socials cap als districtes per poder fer una política més eficient, democràtica i popera a la ciutadania.

Tercer, pel que fa a la participació creiem que també s’han de fer molts més esforços per apropar la institució a la ciudadania. 
Els consells de barri no es comuniquen correctament i no arriben a la ciutadania. A més, són poc operatius, ja que els 
problemes que les entitats i la ciutadania exposen no hi troben solució. La participació ciutadana no és vinculant en cap dels 
sentits. Es dóna la paradoxa que malgrat haver-hi audiències públiques, consells consultius, consells de barri i altres òrgans 
de participació, la ciutadania segueix tenint la sensació que no pot participar realment.

Quart, creiem en polítiques que creïn valors cívics i de convivència ciutadana, i per tant estem en contra de la degradació 
dels nostres barris i carrers més turístics, com ara la Sagrada Família o l’anomenat “Quadrat d’Or” del districte, així com de 
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l’aparició desmesurada d’albergs i d’habitatges d’ús turístic, que, en alguns casos, generen problemes de convivència. Per tal 
de gestionar el fenomen del turisme cal donar resposta a tots aquests problemes de massificació, i per descomptat donar 
resposta als efectes negatius que té el turisme en els usos comercials. El comerç de barri s’ha vist molt afectat per la crisi 
actual i també per la pressió de l’activitat turística. Si no apliquem mesures, el comerç a l’Eixample es transformarà de manera 
irreversible. Apostem per un turisme de qualitat on visitants i ciutadania puguin conviure.

Per acabar, també considerem que cal tornar a alguns dels principis que van dur a pensar l’Eixample com l’evolució d’una 
Barcelona vuitcentista i emmurallada cap a una ciutat amb menys densitat, menys contaminació i més espais verds i qualitat 
de vida. D’aquesta manera, una de les assignatures pendents també és retornar l’Eixample a la ciutadania recuperant espais 
per a tothom, reduint el trànsit de vehicles i implementant superilles per a vianants. Apostem per la recuperació de l’espai 
públic i la salut dels nostres veïns i veïnes.

PROPOSTES

Atenció social

1.  Farem arribar l’assistència domiciliària a totes aquelles persones dependents que ho necessitin, per tal de 
garantir-los l’autonomia personal.

2.  Lluitarem contra la soledat de les persones grans, fomentant la solidaritat i el civisme entre aquelles persones 
que tinguin més a prop i donant suport a les entitats de voluntariat que centren la lluita en les persones grans 
que viuen soles.

3.  Potenciarem la cogestió entre el districte de l’Eixample i les entitats, en aquells equipaments públics on sigui 
possible. Aquestes han de tenir presents els conceptes de qualitat del servei, participació, cost i valors cívics.

4.  Desenvoluparem el Pla per la inclusió i la cohesió social i aplicarem mesures d’urgència derivades d’aquest. 
Prestarem una atenció especial a les noves bosses de pobresa i als col·lectius en risc d’exclusió social.

5.  Potenciarem els centres de distribució d’aliments (CDA) coordinats amb els serveis socials del districte, a fi de 
millorar la quantitat i la qualitat de la distribució solidària d’aliments.

6.  Incrementarem les ràtios dels equips treballadors socials i educadors socials fins assolir el que marca la Llei de 
serveis socials, amb un equip de tres treballadors socials i dos educadors socials per cada 15.000 habitants.

7.  Implementarem els recursos contra la pobresa, incloent-hi la pobresa energètica.
8.  Exercirem la mediació en casos d’execucions hipotecàries, treballant activament amb Ofideute i altres entitats per 

evitar els desnonaments d’habitatge.
9.  Treballarem conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona en la reutilització d’habitatges buits.
10.  Potenciarem el disseny i la realització d’accions culturals i lúdiques en què es fomentin els valors cívics, solidaris i 

de tolerància.
11.  Donarem la benvinguda com a ciutadans de Barcelona als nounats del districte, en un acte solemne.

Salut

12.  Impulsarem un model on els centres sociosanitaris, centres de dia i d’atenció primària siguin propers, per facilitar 
una bona qualitat de vida, especialment de la gent gran que viu amb la unitat familiar.

13.  Potenciarem la coordinació dels serveis sanitaris, hospitalaris, especialistes i d’atenció primària amb l’objectiu 
d’aconseguir la continuïtat assistencial de cada ciutadà, i per tant, millorar-ne l’eficiència i la proximitat.

14.  Educarem els nostres infants en matèria de salut. Farem campanyes i iniciatives enfocades al reforçament de 
l’educació sanitària.

15.  Garantirem cursos d’educació sanitària a totes les escoles de primària i secundària de l’Eixample.
16.  Elaborarem programes d’informació sobre drogodependència i sexualitat als instituts del districte.

Esports

17.  Promourem l’esport com a mitjà per aconseguir una millor qualitat de vida.
18.  Promourem la pràctica de l’esport a l’espai públic dotant de mobiliari esportiu les places del districte.
19.  Donarem suport a les entitats sense ànim de lucre que fomenten l’esport de base.
20.  Elaborarem un mapa esportiu del districte amb tots els equipaments i activitats que s’hi poden desenvolupar 

tant d’iniciativa pública com privada.
21.  Promourem la pràctica de l’esport federatiu potenciant la tasca d’entesa amb els clubs esportius.
22.  Potenciarem l’ús de les instal·lacions esportives fora de l’horari habitual, en especial equipaments dels centres 

educatius.
23.  Incremetarem la difusió de material informatiu que expliqui els avantatges a curt i llarg termini d’una vida activa, 

tant des del punt de vista de la salut, com social i econòmic.
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24.  Fomentarem l’ús de la bicicleta mitjançant celebracions i festes que tinguin com a eix vertebrador aquest vehicle.
25.  Fomentarem l’activitat física per a la gent gran, creant programes específics i circuits en interiors d’illa i parcs 

públics, dotant-los de mitjans i promocionant-los a tots els barris, casals de gent gran, entitats, etc.

Educació

26.  Construirem 5 noves escoles bressol: 2 a l’Esquerra de l’Eixample (Germanetes i Model), 2 a la Dreta de 
l’Eixample (una a l’espai del bingo Billares) i 1 en l’àmbit d’influència de la plaça de les Glòries.

27.  Ampliarem una línia a l’Institut Lluïsa Cura.
28.  Seguirem col·laborant amb la Generalitat en les obres RAM (reforma, ampliació i millora) de les escoles i instituts 

del districte.
29.  Vetllarem pel manteniment i ampliació de les infraestructures TIC als centres: xarxa wifi, cablejat, equipaments i 

manteniment.
30.  Elaborarem un mapa de serveis i recursos educatius (públics, privats, d’associacions, etc.) del districte tot definint 

un mecanisme de coordinació, ja que actualment hi ha duplicitat i manca de coordinació entre les entitats que 
ofereixen suports educatius i propostes d’educació no formal i del lleure.

31.  Promourem l’ampliació de places disponibles i professorat per al programa ÈXIT, per millorar els resultats de 
fracàs escolar.

32.  Implantarem al districte el Pla Jove per a joves de 16 a 25 anys, tal com es fa en altres districtes de la ciutat, per 
facilitar l’accés dels joves al mercat laboral.

33.  Potenciarem l’ús social de les instal·lacions educatives fora d’horari escolar.
34.  Estudiarem la possibilitat d’obrir algunes escoles bressol públiques fora dels horaris habituals.

Cultura

35.  Promourem la democratització de la cultura procurant que cada ciutadà tingui un accés ràpid i fàcil al 
coneixement i la cultura, a través dels equipaments culturals, Internet i les noves tecnologies.

36.  Impulsarem la creació de nous públics (tallers per a escolars, etc.) fomentant estratègies per incrementar el 
consum cultural entre els ciutadans, mitjançant l’accés a la formació i la informació en àmbits com les arts 
escèniques, la música i les arts visuals.

37.  Fomentarem i donarem suport a la cultura tradicional i popular de cada barri, impulsant-les i difonent-les en 
altres barris i districtes de la ciutat amb la col·laboració dels grups i les entitats locals.

38.  Vetllarem per l’obertura de casals de cultura popular i tradicional als barris de l’Esquerra i la Dreta de l’Eixample i 
Fort Pienc.

39.  Fomentarem i impulsarem la creació artística i promourem la presència de joves creadors del districte.
40.  Fomentarem un sistema d’intercanvi de llibres en llocs públics per tal de promoure la lectura.
41.  Potenciarem els valors identitaris de cada barri i del districte amb la finalitat de potenciar els seus productes 

culturals a través del turisme.
42.  Elaborarem un catàleg de patrimoni del districte per preservar els béns culturals d’interès local, difondre’l 

mitjançant Internet i les noves tecnologies i cercar, d’aquesta manera, noves maneres de conèixer el patrimoni 
cultural al districte.

43.  Promourem la programació de festivals donant impuls a la música local en català.
44.  Promourem una Agenda Única Cultural del districte que sigui difosa per tots els mitjans disponibles.
45.  Impulsarem el Consell de Cultura de l’Eixample per elaborar un Pla de cultura per a cada barri.
46.  Potenciarem les festes majors dels diferents barris del districte.
47.  Elaborarem un cens de les entitats que treballen en l’àmbit de la cultura al districte.
48.  Sistematitzarem el funcionament dels consells rectors dels centres cívics i aprofundirem en els canals de 

participació d’entitats i usuaris.
49.  Prioritzarem noms de dona per als nous equipaments culturals, interiors d’illa i espais públics en general al 

districte.
50.  Promourem la zona del carrer Consell de Cent (entre passeig de Gràcia i Enric Granados) com a focus d’atracció 

de botigues d’art i galeries.

Joventut

51.  Ampliarem els horaris dels centres bibliotecaris i de les sales d’estudi ja existents en tant que instal·lacions d’ús 
prioritari per part del jovent no associat.

52.  Promourem que el jovent pugui accedir, fora d’horari lectiu, a escoles i instituts, per realitzar activitats de lleure i 
activitats esportives.
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Dona

53.  Farem més difusió del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD).
54.  Fomentarem la recuperació de la memòria històrica de les dones de l’Eixample.
55.  Donarem suport al teixit associatiu femení del districte.
56.  Millorarem l’atenció a les dones víctimes de violència masclista incorporant punts informatius als centres de 

serveis socials de cada barri.

Nova ciutadania

57.  Promourem la participació dels joves nouvinguts en el teixit associatiu del districte.
58.  Impulsarem programes de conscienciació per la igualtat i la convivència entre cultures adreçats als estudiants de 

primària i secundària.
59.  Donarem suport i fomentarem la creació de xarxes ciutadanes que ajudin a fer una societat més igualitària.
60.  Crearem una guia (català-llengua d’origen) de serveis del barri i participació ciutadana.

Espai públic

61.  Fomentarem la creació d’un pla integral de recuperació dels passatges de l’Eixample que constaria de dues 
fases: 1. Elaboració d’un catàleg de tots els passatges del districte tenint en compte l’accés, grau de conservació 
i manteniment, localització i interès paisatgístic. 2. Consensuar amb els propietaris les condicions per permetre 
l’accessibilitat als veïns en general i la integració a la xarxa d’interiors d’illa recuperats al districte.

62.  Mantindrem la política d’alliberar espais d’interiors d’illa, per arribar a l’objectiu d’un interior d’illa a un màxim de 
dues illes de distància.

63.  Dotarem els interiors d’illa d’activitats per afavorir-ne l’ús i el manteniment.
64.  Incrementarem les zones per a vianants, especialment en les àrees d’influència de mercats municipals i dels eixos 

comercials.
65.  Mantindrem els programes de restauració i embelliment de parets mitgeres.
66.  Buscarem una solució a les mancances de l’actual avinguda de la Diagonal, i farem una proposta que millori el 

transport públic, en totes les variants, l’espai per a vianants, la càrrega i descàrrega de mercaderies per abastir 
els comerços i donar servei als habitatges, l’accés als aparcaments, els aparcaments per a motocicletes, el carril 
bici i els aparcaments per a bicicletes, el pas del vehicle privat i les parades de taxi. En aquest sentit, continuarem 
la reforma de l’avinguda de la Diagonal, a través d’un procés participatiu que inclogui els veïns i entitats, entre el 
passeig de Gràcia i el carrer Lepant.

67.  Vetllarem per tal que cada un dels barris de l’Eixample tingui un mínim de dues superilles, i prioritzarem la 
implantació als barris de la Sagrada Família i de Sant Antoni. Ho vincularem amb les successives fases de 
desplegament de la xarxa ortogonal de bus.

68.  Impulsarem la construcció d’aparcaments d’autobusos a la plaça de la Hispanitat, per evitar el col·lapse de 
l’entorn del temple de la Sagrada Família.

Comerç i promoció econòmica

69.  Garantirem que els entorns dels mercats i eixos comercials gaudeixin d’un espai públic de qualitat on vingui de 
gust passejar.

70.  Realitzarem millores a les instal·lacions del mercat de la Sagrada Família. A més, actuarem a la zona deprimida del 
carrer Provença, promovent la rehabilitació dels establiments comercials i la reubicació de part dels autoserveis 
en planta.

71.  Assegurarem la finalització de les remodelacions dels mercats de Sant Antoni i el Ninot.
72.  Mantindrem les millores als mercats de la Concepció i de Fort Pienc.
73.  Crearem un cens de locals comercials desocupats i cercarem fórmules per incorporar-los al mercat immobiliari.
74.  Pactarem polítiques d’inserció laboral per a col·lectius de joves i dones grans amb les entitats de comerciants del 

districte.
75.  Promourem la consolidació de l’eix Gaudí (entre el temple i l’Hospital de Sant Pau) com a eix comercial 

vertebrador del barri.
76.  Impulsarem polítiques per preservar els comerços històrics de l’Eixample.
77.  Promourem un pla de foment de l’associacionisme en l’àmbit de Barcelona que tingui en compte les especificitats 

de l’Eixample, i que faciliti el creixement de les entitats, especialment en aquests moments de crisi.
78.  Reforçarem el Consell de Comerç com a òrgan de participació i diàleg permanent amb les entitats de botiguers.
79.  Promourem l’intercanvi d’experiències entre les entitats més veteranes i aquelles que fa poc que s’han constituït.
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80.  Aprofitarem l’empenta de l’obertura dels mercats de Sant Antoni i del Ninot per potenciar la sinergia amb el barri 
i l’economia de tota la zona.

81.  Explicarem als ciutadans els avantatges d’anar a comprar al mercat: productes frescos, professionals 
especialistes, tracte més personalitzat, cohesió de la societat i integració.

82.  Durem a terme campanyes municipals i convenis amb el mercats perquè els barcelonins comprin als mercats; 
oferirem descomptes, per exemple, en el transport públic.

83.  Impulsarem i mantindrem l’esperit de la Fira de Bellcaire (mercat Encants Vells) com un lloc singular i únic de la 
ciutat.

84.  Impulsarem la gastronomia que ofereixen els restaurants de l’Eixample i organitzarem una Fira Gastronòmica.
85.  Crearem una oficina de traspassos on contactin els comerços que volen tancar amb nous comerciants 

emprenedors amb l’objectiu de traspassar know how i fons de comerç.
86.  Recopilarem en un únic volum totes les ordenances, legislació, recomanacions i ajudes que han de seguir els 

comerços en diferents àmbits (accessibilitat, horaris comercials, recollida d’escombraries, política lingüística, etc.).
87.  Reforçarem el paper del Consell de Comerç del districte com a espai de comunicació directa entre les entitats i 

els responsables municipals de seguretat, neteja, urbanisme i espai públic.
88.  Fomentarem la creació de programes de formació per a treballadors i treballadores en els sectors amb dèficit de 

personal.
89.  Realitzarem cursos d’assessorament per als comerciants actius de l’Eixample per millorar els aspectes de 

màrqueting i de gestió de producte (qualitat, km 0, etc.) per afavorir i incrementar les seves aptituds i opcions 
comercials.

Turisme

90.  Donarem continuïtat als grups de treball iniciats en la passada legislatura de “Gestió d’impacte dels visitants 
en l’entorn de la Sagrada Família” i “Futur del temple de la Sagrada Família i ordenació urbanística” i si escau 
adoptarem mesures exportables a altres àrees del districte, com són les de l’anomenat “Quadrat d’Or”.

91.  Implementarem un pla de xoc eficaç per a la regulació dels habitatges d’ús turístic a tot l’Eixample, especialment 
a les àrees més cèntriques.

92.  Diversificarem les zones d’aparcament d’autobusos turístics i fomentarem diferents vies d’accés amb transport 
públic de turistes al barri.

93.  Estudiarem la viabilitat d’eixamplar les voreres i reduir la velocitat dels carrers Marina, Sardenya i Mallorca al 
voltant del temple, tal com s’ha fet amb Provença.

94.  Implementarem el Pla estratègic de comerç de barri redactat en la passada legislatura tenint en compte els 
efectes del turisme en la transformació dels usos comercials de la zona d’influència del temple.

95.  Inclourem la zona d’influència de la Sagrada Família com un dels principals eixos a tenir en compte de cara al nou 
Pla estratègic de turisme de Barcelona.

96.  Diversificarem l’oferta turística i promourem altres elements tangibles o intangibles vinculats a la història, cultura i 
identitat dels nostres barris.

Medi ambient

97.  Farem campanyes sobre el bon ús de la climatització i el consum responsable d’aigua
98.  Promourem la creació d’horts urbans, tant permanents com efímers. Per exemple, ocupant provisionalment 

solars on està pendent construir-hi equipaments, o terrats.
99.  Celebrarem des del districte els dies internacionals declarats per l’ONU i aprofitarem per sortir al carrer i 

explicar als ciutadans, mitjançant exposicions didàctiques, totes les estratègies de sostenibilitat que poden 
aplicar en la seva vida quotidiana.

100.  Detectarem aquelles tipologies edificatòries més deficients pel que fa a aïllament tèrmic i en promourem la 
rehabilitació.

101.  Farem auditories energètiques en totes les dependències municipals per reduir el consum energètic.
102.  Recuperarem la biomassa de les restes de poda de l’arbrat viari per a la seva valorització energètica, dins o fora 

del districte.
103.  Utilitzarem espècies vegetals mediterrànies en els jardins públics, i abandonarem l’ús d’espècies pròpies de 

zones més humides i que requereixen reg.
104.  Aplicarem criteris ambientals en la compra de material d’oficina i en la contractació de serveis per part del 

districte.
105.  Minimitzarem la generació d’envasos en el comerç al detall mitjançant la promoció de cabassos i bosses 

reutilitzables per fer la compra.
106.  Promourem el comerç i el consum de proximitat mitjançant la potenciació de la xarxa comercial urbana i els 

productes provinents dels entorns més immediats a la ciutat.
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107.  Establirem, com a mínim, un punt verd mòbil permanent a cadascun dels barris del districte com a sistema 
provisional mentre no hi hagi un punt verd fix, o com a complement d’aquest allà on ja n’hi hagi.

108.  Farem dels punts verds de barri el punt de referència de la ciutadania per al reciclatge de petits residus 
especials. Organitzarem sessions de formació en col·laboració amb els centres escolars, promocionarem el 
projecte “Escoles verdes” i fomentarem la cultura de la sostenibilitat i el reciclatge.

109.  Vetllarem per una correcta implantació i una millora continuada dels resultats obtinguts en la recollida de la 
brossa orgànica.

110.  Implantarem de manera progressiva la recollida d’olis de cuina usats.
111.  Fomentarem l’educació dels consumidors, especialment dels més joves, per promoure l’elecció d’aquells 

productes que generen una menor producció de residus.
112.  Elaborarem un Pacte per la descontaminació atmosfèrica de Barcelona tot establint uns objectius compartits de 

millora de la qualitat de l’aire.
113.  Completarem el desplegament de la normativa sobre contaminació acústica, dotarem els mitjans humans i 

tècnics necessaris per aconseguir reduir el volum del districte.

Societat del coneixement

114.  Impulsarem cursos d’alfabetització digital, especialment entre la gent gran i els col·lectius més desfavorits.
115.  Adaptarem la web del districte per fer-la accessible també a les persones amb dificultats visuals.
116.  Impulsarem mesures de digitalització d’arxius d’entitats i col·lectius per contribuir a la recuperació de la 

memòria històrica.
117.  Fomentarem l’ús del programari lliure entre els diferents sectors associatius del districte.
118.  Fomentarem la presència a Internet de les associacions de veïns i veïnes.
119.  Impulsarem campanyes per a la reutilització de material informàtic destinat a entitats i col·lectius sense poder 

adquisitiu suficient.
120.  Ampliarem la creació d’espais webs sectorials en les diverses conselleries del districte com a espais participatius 

i comunicatius.
121.  Reestructurarem l’espai web del districte per ampliar la capacitat de participació i proximitat a la ciutadania.
122.  Farem que els debats i acords presos als plenaris tinguin més visibilitat dins de l’espai web del districte i que les 

actualitzacions de les actes siguin més freqüents.
123.  Aprofitarem les tecnologies associades a la telefonia mòbil com a mitjà de comunicació bidireccional entre 

l’administració i la ciutadania, permetent la descàrrega i consulta d’informació útil i aprofitant els missatges 
multimèdia com a eina de denúncia o queixa instantània per part dels veïns i veïnes.

124.  Promourem la creació de mitjans digitals propis de l’Eixample.
125.  Dotarem tots els consellers/es i grups del districte d’un e-mail corporatiu municipal així com d’un espai web 

propi per fomentar el diàleg continu amb la ciutadania.

Participació

126.  Incorporarem sistemes participatius en aquells projectes urbanístics que afectin els espais comuns i els 
equipaments de titularitat pública.

127.  Crearem una junta amb representació de tots els partits presents a l’Eixample així com d’entitats i experts 
independents per marcar les línies de comunicació del districte.

128.  Seguirem potenciant la gestió cívica d’equipaments per part d’entitats del districte, tendint cap a un model 
d’ateneu republicà. Cal fer un canvi radical en el funcionament dels centres cívics, ampliació d’horaris, posar a la 
disposició dels joves dels diferents barris de l’Eixample els seus locals i sales d’actes per tant que hi puguin fer 
les seves activitats, obrir els caps de setmana amb programació per a infants i gent gran, etc. Hem de fer que 
els ciutadans tinguin el centre cívic com a lloc de referència per al gaudi del temps lliure.

129.  Revisarem el funcionament del Consell Ciutadà ja que s’ha demostrat poc efectiu per la baixa participació que 
té actualment.

130.  Desplegarem els consells sectorials en totes aquelles àrees que encara funcionen mitjançant comissions 
consultives. Com a conseqüència, no hi podrà haver cap àrea de govern que encara no disposi d’algun sistema 
de participació ciutadana i/o associativa.

131.  Establirem un pla de seguiment del PAD i dels acords de govern i de plenari que tingui periodicitat anual.
132.  Estudiarem quines són les possibilitats més eficients per fomentar i facilitar la participació ciutadana en el 

plenari, l’audiència pública i les comissions consultives de govern.
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Serveis municipals

133.  Avançarem cap a l’aprofitament dels equipaments municipals (centres cívics, biblioteques, poliesportius, etc.) 
com a subseus del districte per a informació de tràmits menors (recollida de formularis, demanda d’informació, 
etc.).

134.  Elaborarem un protocol d’atenció al ciutadà que garanteixi el seguiment i retorn a les seves queixes i 
demandes.

135.  Crearem un protocol per tal d’assignar espais, recursos i subvencions a entitats (amb ànim de lucre o sense) 
per part del districte, basat en criteris de transparència, igualtat i eficàcia.

136.  Elaborarem un protocol per definir la simbologia i les banderes que han de ser presents a la seu del districte en 
dates assenyalades.

Identitat i llengua

137.  Ampliarem els criteris en la compra de material d’oficina i en la contractació de serveis per part del districte per 
incloure-hi també criteris lingüístics.

138.  Impulsarem i donarem suport tècnic, econòmic i de formació a la normalització lingüística del català, tant en 
la retolació com en l’atenció al client. Garantirem el respecte a la identitat local i nacional especialment en el 
comerç orientat a l’activitat turística.

139.  Col·laborarem amb el Centre de Normalització Lingüística de l’Eixample en la seva tasca de normalització 
lingüística.

140.  Establirem un conveni amb el Centre de Normalització Lingüística per tal que a la web del districte es promogui 
el cinema en català incorporant a l’agenda els títols i sales de l’Eixample on es projecten pel·lícules en aquesta 
llengua.

141.  Demanarem les ajudes pertinents a la Generalitat per tal de retirar totes les plaques franquistes que encara 
queden als nostres carrers.

142.  Donarem tot el suport a aquells projectes de recuperació d’història local dels barris.
143.  Impulsarem la museïtzació de l’Eixample generant una ruta històrica per indrets amb significança en la història 

contemporània del districte (fets relacionats, per exemple, amb la Setmana Tràgica, el moviment sindical, el 19 
de juliol de 1936, el maig de 1937, la lluita antifranquista, etc.).

144.  Elaborarem un mapa interpretatiu de l’Eixample, que inclogui edificis històrics, indrets destacats i procés de 
creixement i constitució dels diferents barris.

BARRIS DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE

Als barris de la Nova i Antiga Esquerra de l’Eixample s’hauran de desenvolupar durant el proper mandat diversos 
equipaments, llargament reivindicats pel veïnat.

Una de les reivindicacions històriques del barri que finalment es farà realitat és el trasllat de la presó Model, i la conversió 
dels terrenys ocupats en equipaments i zona verda.

El recinte de l’actual presó Model serà un espai obert per als ciutadans i ciutadanes. Això oferirà una nova perspectiva a 
l’entorn millorant molt la sensació d’eixamplament i esponjament de l’espai.

Es guanyarà un espai verd de 12.000 metres quadrats que quedarà integrat en la trama de l’Eixample de Cerdà, així com 
equipaments de proximitat per a l’Esquerra de l’Eixample, i també equipaments de ciutat.

Amb la finalització de les funcions penitenciàries previstes per a l’any 2017 cal reobrir el procés participatiu sobre els usos 
de l’espai que deixarà lliure la presó Model, tenint com a punt de partida els acords entre l’Associació de Veïns i Veïnes de 
l’Esquerra de l’Eixample i l’Administració i que van culminar l’any 2009 amb el Pla director de transformació de la presó 
Model de Barcelona.

Aquest projecte, molt especialment pel que fa a equipaments públics, segueix sent vigent en l’actualitat ja que al barri de la 
Nova Esquerra de l’Eixample no s’hi ha fet cap dels equipaments públics que el projecte preveia l’any 2009.

Els equipaments de proximitat que preveu el projecte, i que proposem, són:

145.  Escola de dues línies amb una capacitat per a 450 alumnes amb una superfície construïda de 4.703 metres 
quadrats en planta baixa més tres plantes.

146.  Escola bressol d’una línia amb capacitat per a 80 infants, amb una superfície construïda de 460 metres 
quadrats en planta baixa.
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147.  Residència de gent gran i centre de dia, amb una superfície construïda de 5.089 metres quadrats en planta 
baixa més tres plantes.

148.  Casal per a joves, amb una superfície construïda de 2.762 metres quadrats en planta baixa més tres plantes.
149.  Equipament poliesportiu, amb una superfície construïda de 5.551 metres quadrats en planta baixa més dues 

plantes sota rasant.
150.  Aparcament soterrat de 200 places en tres plantes soterrades amb una superfície construïda de 16.153 metres 

quadrats.
151.  Equipament residencial-assistencial i de recerca per a malalts autistes. Amb una superfície construïda de 5.753 

metres quadrats en planta baixa més tres plantes.
152.  Espai Memorial Salvador Puig Antich, que tindrà com a finalitat mantenir viva la memòria històrica de la presó 

Model. Serà un espai de divulgació però també de conservació i de recerca, amb un espai construït de 1.378 
metres quadrats en planta baixa més dues plantes.

Un altre àmbit prioritari per a l’Esquerra de l’Eixample són les illes d’equipaments de Germanetes i Paula Montal. En aquests 
solars proposem:

153.  Vetllar per la ràpida execució de l’illa d’equipaments de Germanetes (Consell de Cent, entre Viladomat i Comte 
Borrell), incloent-hi:

 –  Institut Viladomat, amb tres línies d’ESO i dues de batxillerat.
 –  82 habitatges de protecció oficial (35 de lloguer social i 47 per a gent gran).
 –  Casal de gent gran.
 –  Escola bressol.
 –  Zona verda, amb pistes esportives, petanques, espai infantil i altres elements de joc.

154.  Vetllar per la ràpida execució de la residència de gent gran i centre de dia a l’interior d’illa Paula Montal (Illa 
Škoda) (Viladomat, entre Consell de Cent i Diputació).

En el marc de la implantació de superilles al districte de l’Eixample, proposem:

155.  Seguir el procés participatiu per concretar els projectes en curs de superilles als barris de la Nova i l’Antiga 
Esquerra de l’Eixample.

156.  Prioritzar el projecte de pacificació del carrer Rosselló entre l’avinguda Josep Tarradellas i el carrer Villarroel.
157.  Promoure la pacificació del carrer Londres entre els carrers Urgell i Casanova, on es concentren tres escoles en 

tan sols dues illes.

En l’àmbit de la cultura:

158.  Vetllar per fer possible l’obertura d’un casal de cultura popular i tradicional.

Finalment, en matèria d’espai públic, proposem:

159.  Finalitzar la reforma de l’avinguda de Roma fins a l’estació de Sants.
160.  Posar nom a la plaça de l’avinguda de Roma entre Calàbria i Viladomat.
161.  Ubicar un pipi-can a l’avinguda de Roma davant de l’edifici de Telefonica.
162.  Destinar a usos de centre cívic tots els espais de l’edifici històric de la Casa Golferichs.
163.  Agilitzar les obres de la caserna de bombers del carrer Provença i d’ampliació de l’Hospital Clínic, per tal de 

treure la caserna del Parc Joan Miró un cop estiguin enllestides.
164.  Urbanitzar i ampliar les voreres del carrer Balmes des de Gran Via de les Corts Catalanes fins a Pelai, amb la 

consegüent reducció d’un carril per a vehicles.
165.  Ampliar la vorera del costat muntanya de la Gran Via entre la rambla de Catalunya i el carrer Balmes.

BARRI DE LA DRETA DE L’EIXAMPLE

El barri de la Dreta de l’Eixample té un gran dèficit d’equipaments, en gran mesura provocat per la manca de sòl disponible. 
Tanmateix, alguns dels equipaments necessaris podrien estar situats en plantes baixes i locals que resten buits i tancats. És 
per això que des d’ERC-Eixample prioritzarem els equipaments següents:

166.  Equipaments per a gent gran. El barri de la Dreta de l’Eixample té una població de majors de 65 anys del 22,6 % 
amb un total de 9.368 persones. No té cap residència pública ni centre de dia i un sol casal de gent gran, per 
tant ens comprometem dins el present mandat a fer:
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–  Un casal de gent gran.
–  Una residència geriàtrica.
–  Un centre de dia.
–  Implementar jocs esportius per a gent gran als interiors d’illa, per tal que aquest col·lectiu pugui 

desenvolupar exercicis de gimnàstica.
–  Un menjador social.

167.  Ensenyament. Com a tot l’Eixample també el barri és deficitari en escoles bressol. El nostre compromís és fer un 
mínim de dues escoles bressol a la Dreta de l’Eixample, una de les quals a l’espai Bingo Billares, a la confluència 
entre Nàpols i Gran Via.

168.  Equipaments per a joves. El districte de l’Eixample, malgrat tenir una població de joves entre 15 i 24 anys de 
22.188 persones, no té cap equipament juvenil per donar cobertura a la demanda d’aquest col·lectiu. El barri de 
la Dreta de l’Eixample no disposa de solars per construir, però sí que disposa de molts locals de gran superfície 
que resten tancats. Per tant, el barri disposa de locals suficients per obrir un espai per a joves.

Des del nostre punt de vista, a banda de les característiques pròpies d’un Punt d’Informació Juvenil, aquest espai jove que 
proposem hauria de complir com a mínim algunes de les característiques següents (moltes ja es preveuen en el Pla jove):

–  Espai bàsic de trobada amb servei de bar
–  Serveis de suport a la creació jove, com ara amb bucs d’assaig musical, sales de concerts i actuacions, o 

espais d’assaig d’arts escèniques (degudament insonoritzades)
–  Espai i servei multimèdia especialitzat en la creació audiovisual
–  Accions per afavorir l’intercanvi creatiu i la difusió de la creació juvenil
–  Cessió d’espai per a emmagatzematge de material divers per a joves
–  Programa estable d’activitats de dinamització sociocultural (exposicions, tallers, actuacions, concerts...)
–  Activitats formatives, de reflexió, debat i anàlisi diversa
–  Suport i promoció de l’associacionisme

Aquest equipament entenem que hauria de tenir la infraestructura adequada també pel que fa a les dimensions de l’espai tal 
com indica el Pla d’equipaments juvenils, que en el cas dels espais joves determina que ha de tenir un mínim de 1.000 m2.

169.  Equipaments culturals. Garantir que l’edifici del carrer Bailèn 72 cedit recentment a l’Ajuntament de Barcelona 
sigui un equipament cultural per al barri de la Dreta de l’Eixample.

170.  Consolidar la zona coneguda com “Zona 11” fomentant els equipaments culturals de caràcter públic.
171.  Facilitar l’obertura de locals que hagin quedat buits per la crisi econòmica per a la instal·lació d’espais de 

coworking i business centers que desenvolupin programes d’incubació i acceleració d’start-ups i empreses 
innovadores per a la seva consolidació, i promoció i difusió dels espais per a la captació d’emprenedors 
vinculats a la “Zona 11”.

172.  Vetllar per fer possible l’obertura d’un casal de cultura popular i tradicional.

Pel que fa a l’espai públic del barri de la Dreta:

173.  Renovarem la il·luminació de tots els carrers per sota de la Gran Via fins a ronda de Sant Pere, amb fanals que 
facin més llum i siguin de baix consum.

174.  Demanarem la substitució del nom actual de la plaça de Joan Carles I, única localització amb el nom d’un 
personatge encara en vida, pel de República Catalana. Així mateix, restituirem en aquesta plaça el monument a 
la República amb una rèplica de l’estàtua original i reposició del medalló a Francesc Pi i Margall.

BARRI DE SANT ANTONI

Durant el proper mandat, el barri de Sant Antoni viurà un moment important amb l’obertura del renovat mercat i 
l’alliberament de l’espai ocupat pel mercat provisional a la ronda de Sant Antoni. Una gran oportunitat per generar nous 
espais de ciutadania.

En aquest marc proposem:

175.  Iniciar el debat sobre el futur de la ronda de Sant Antoni un cop s’enretirin les carpes del mercat provisional. 
Aprofitant que mentre han durat les obres del mercat la ronda de Sant Antoni ha estat tallada al trànsit, valorar-
ne la peatonalització o pacificació, i la inclusió d’espais verds. Però no de manera aïllada sinó vinculada a una 
estratègia global per a totes les rondes de l’antiga muralla de la ciutat (ronda Sant Pau, Sant Antoni, Universitat 
i Sant Pere), de manera que es generi un nou passeig i espai per als ciutadans.
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176.  Obrir un debat per definir els usos de les quatre noves places situades entre les naus del mercat de Sant 
Antoni.

A banda del mercat i el seu entorn, en matèria d’espai públic, proposem:

177.  Definir una estratègia per a l’avinguda del Paral·lel que tingui en compte tota la seva potencialitat, sobretot 
aquells aspectes que poden reforçar la idea de ciutat compacta, amb mixtura d’usos, cultural, convivencial i 
comercial.

178.  Reformar parcialment l’avinguda de Mistral, incloent-hi:

–  Un espai per a gossos (de 300 o 400 m2 o ampliar el “pipican” existent).
–  Dignificar el monument al poeta occità Frederic Mistral, premi Nobel de literatura.
–  Posar nom a la plaça de la cruïlla de Rocafort i Floridablanca.
–  Canvi de plantació als parterres/escocells.

179.  Finalitzar la urbanització i pacificació del carrer Borrell des de Gran Via fins al Paral·lel.
180.  Reformar i ampliar el poliesportiu Aiguajoc del carrer Borrell, per posar-hi pistes de bàsquet i futbol sala.

Finalment, el barri de Sant Antoni ha patit i està patint de manera especial els efectes de la crisi, per la qual cosa proposem:

181.  Crear un segon menjador social al barri. Estudiar com a possible ubicació l’edifici a reformar on hi ha l’escola 
bressol Els Tres Tombs, antiga seu dels serveis socials.

182.  Potenciar un banc d’aliments després que Càritas hagi tancat els dos que tenia al barri. Incloure les ONG i 
entitats socials del barri en la definició del nou espai.

BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Durant els darrers anys el veïnat de la Sagrada Família ha vist com el temple que dóna nom al barri s’ha convertit en una de 
les visites obligades per als milions de turistes que arriben a la ciutat, i s’ha creat una situació de massificació que dificulta la 
bona convivència entre veïns i visitants.

En matèria d’activitat turística, espai públic i gestió del temple de la Sagrada Família, proposem:

183.  La retirada i nova redacció del Pla de terrasses i vetlladors de Barcelona.
184.  En el marc de la implantació de superilles a la ciutat, prioritzar l’estudi i execució d’un projecte de superilles de 

l’entorn de l’àmbit del temple de la Sagrada Família, que comporti un eixamplament de les voreres i la reducció 
de velocitat dels carrers Marina, Sardenya i Mallorca al seu pas pel voltant del temple, tal com s’ha fet amb 
Provença.

185.  La regulació de circulació del Bus Turístic i supressió de les actuals parades en un radi de 600 metres a l’entorn 
temple de la Sagrada Família.

186.  Modificar l’actual servei de Zona Bus de BSM amb l’objectiu de reduir l’impacte a la mobilitat quotidiana i a 
l’espai públic de les zones d’afluència turística com ara la Sagrada Família. No permetre la circulació d’autobusos 
turístics a l’àmbit proper al barri de la Sagrada Família, i establir uns aparcaments en zona blava o de BSM que 
siguin punt de destinació, on els passatgers poden traslladar-se cap a algun punt de transport públic proper.

187.  Diversificació de les zones d’aparcament d’autobusos turístics i foment de diferents vies d’accés amb transport 
públic de turistes al barri.

188.  Que es requereixi a la junta del temple la seva participació i contribució per tal d’abordar la problemàtica 
de l’ocupació de l’espai públic per part dels visitants del temple assumint un paquet de mesures de millora 
de gestió: cues d’accés dins del mateix recinte, limitació de l’aforament i venda anticipada d’entrades amb la 
limitació d’aforament màxim del temple.

189.  La revisió del compliment tant del Pla especial d’equipaments comercials alimentaris com no alimentaris, així 
com la redacció i execució d’un nou pla de dinamització comercial, i la redacció d’un nou pla d’usos per al 
conjunt de l’Eixample, amb atenció especial al comerç de l’entorn del temple de la Sagrada Família.

190.  Crear la Taula de Turisme i Espai Públic en el marc del Consell de Barri de la Sagrada Família.
191.  Incloure la zona d’influència de la Sagrada Família com un dels principals eixos a tenir en compte de cara al nou 

Pla estratègic de turisme de Barcelona.
192.  Diversificació de l’oferta turística i promoció d’altres elements tangibles o intangibles vinculats a la història, 

cultura i identitat dels nostres barris.
193.  Engegar un procés participatiu per canviar el nom de la plaça de la Hispanitat.

En matèria de política d’habitatge i d’equipaments:
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194.  L’impuls des de l’Ajuntament de Barcelona d’una nova regulació sobre habitatges d’ús turístic i tipologies afins, 
en què s’impliquin les institucions que corresponguin, ja sigui la Generalitat de Catalunya o el Parlament.

195.  Que l’Ajuntament vetlli per tal que els veïns i veïnes afectades pel PGM per a la futura reordenació de l’entorn 
del temple siguin reallotjades al barri.

196.  Que es valori la possibilitat d’adquirir el solar edificable de la zona de l’antic cinema Niza, per destinar-lo a parc 
públic d’habitatge de lloguer o, si és procedent, habitatge tutelat per a gent gran, amb el canvi corresponent de 
qualificació de sòl residencial a sòl d’equipament.

197.  Que l’Ajuntament de Barcelona iniciï un procés per a la definició dels usos de la peça qualificada d’equipament 
al carrer Mallorca 424-432, actualment propietat d’Agbar.

198.  Vetllar i facilitar la construcció prevista d’una residència de gent gran i centre de dia al carrer Roger de Flor/
Rosselló.

199.  Realitzar millores a les instal·lacions del mercat de la Sagrada Família. A més, actuar a la zona deprimida del 
carrer Provença, rehabilitar els establiments comercials i reubicar part dels autoserveis en planta.

200.  Buscar emplaçament i construir un menjador social al barri de la Sagrada Família.

BARRI DE FORT PIENC

201.  Fer un seguiment del procés de transformació de l’àmbit de les Glòries. Vetllar per l’acompliment de la 
construcció dels nous equipaments programats, entre els quals una escola bressol a la zona d’influència de la 
plaça de les Glòries (tal com recull el Compromís per Glòries signat per l’Ajuntament el 2007).

202.  Estudiar i definir estratègies per promoure i densificar, a mitjà termini, aquelles zones properes a l’àmbit de les 
Glòries on hi hagi oportunitats o se’n puguin generar des de l’Ajuntament.

203.  Redefinir l’avinguda Meridiana Sud, tenint en compte l’actual implantació de grans equipaments culturals, amb 
l’objectiu de generar un corredor verd, o parc lineal entre els parcs de la Ciutadella, Parc de l’Estació del Nord i 
Glòries.

204.  Impulsar un canvi en l’actual model de gestió de la Monumental, per a un ús cultural amb un projecte innovador 
i atractiu per al barri i per a la ciutat.

205.  Construir l’Institut Angeleta Ferrer a l’interior d’illa Clotilde Cerdà, amb un projecte pedagògic innovador.
206.  Vetllar per fer possible l’obertura d’un casal de cultura popular i tradicional.

4.3. SANTS-MONTJUÏC
DIAGNOSI

El districte de Sants-Montjuïc, amb 183.000 habitants en l’actualitat, és un districte amb una realitat molt polièdrica, amb 
barris molt diferents entre si. A escala global, però, el districte és un dels més afectats per les desigualtats que fracturen 
Barcelona: tal com reflecteixen les dades de la Renda Familiar Disponible del 2013, tots els barris es troben sota la mitjana 
de la ciutat. Som conscients de quina és la situació real dels nostres barris i de la importància cabdal que han de tenir les 
polítiques socials en el proper mandat. La nostra voluntat és treballar per implementar el màxim de millores socials als 
nostres barris sense deixar de treballar per incidir en els grans temes de districte, com Can Batlló, Montjuïc, la Línia 9 del 
Metro, etc.

No n’hi ha prou amb demanar el vot cada quatre anys, la participació i la transparència han de ser continuades. I això 
en l’àmbit municipal és on es pot fer millor. Per això, els nostres representants estem al servei de la ciutadania i la nostra 
intenció és dur a terme una política de proximitat i de participació, ja que és la que permet conèixer els interessos de la 
ciutadania.

Els grans temes del districte

Can Vies i el calaix de Sants

Un dels efectes col·laterals del projecte del calaix de les vies ha estat el conflicte relacionat amb el futur del centre social 
autogestionat de Can Vies. Aquest afer estat un dels temes calents del mandat, amb el desallotjament del centre a finals de 
maig de 2014 i el posterior intent d’enderroc. La gestió duta a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona ha estat més que 
qüestionable, ja que es va generar un nou focus de conflicte al barri de Sants. En aquest sentit, cal apostar per utilitzar la 
intel·ligència i no la força, i des d’ERC Sants-Montjuïc ens comprometem a donar suport a les iniciatives que provinguin de la 
societat civil per trobar solucions de consens per mantenir les activitats que es realitzaven a Can Vies.
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Can Batlló

En relació a Can Batlló, la nostra voluntat és que l’espai sigui distribuït de la millor manera per tal que totes les associacions 
i moviments socials tinguin el seu espai i puguin seguir desenvolupant les seves tasques de dinamització del districte. Ens 
comprometem en la defensa de l’autogestió per part de les entitats veïnals i a donar-hi suport en qualsevol circumstància. 
A més, ens comprometem a seguir desenvolupant els equipaments, els habitatges públics i les zones verdes previstes en el 
pla.

El Poble-sec i el Paral·lel

El debat polític al Poble-sec aquests darrers anys s’ha centrat, sobretot, en el Pla d’usos del barri i en la reforma del Paral·lel. 
Pel que fa al primer punt, hem defensat des de fa anys la conveniència de redactar el pla, i tot i que hi estem a favor 
considerem que ha arribat tard —tal com es pot comprovar amb la saturació de bars i restaurants als carrers Blai i Blesa.

Pel que fa a la reforma del Paral·lel, el més important és decidir quins usos es donen a l’avinguda reformada. Volem impulsar 
el Paral·lel de la cultura i la ciutadania, a partir d’un procés participatiu i de debat obert a tota la ciutadania que defineixi 
els usos culturals i ciutadans que cal donar a les placetes guanyades amb la reforma. També és urgent l’elaboració d’un Pla 
d’usos de l’avinguda que permeti limitar les llicències de bars i restaurants per evitar que s’arribi a les situacions de saturació 
de manera proactiva.

Estació de Sants

El projecte d’ampliació de l’estació de Sants està aturat des de fa anys per la desídia d’ADIF i de l’Estat espanyol; a més, cal 
tenir en compte l’estat d’abandonament dels entorns de l’estació i la deixadesa de les instal·lacions de l’estació d’autobusos, 
que espera sine die el trasllat definitiu a la nova estació soterrada que hauria de construir ADIF.

És urgent dignificar els entorns de l’estació de Sants. És per això que proposem reformar els entorns de l’estació per poder 
minimitzar definitivament l’impacte de la infraestructura sobre el barri. A les zones al voltant de l’estació en què hi hagi 
previstes obres a mitjà termini es pot optar per una urbanització provisional que doni qualitat a l’espai públic, com ja s’ha fet 
a la plaça de les Glòries.

El transport públic a la Marina

Als barris de la Marina el transport públic sempre ha estat la gran assignatura pendent i una de les grans reivindicacions 
veïnals d’uns barris actualment aïllats respecte a la resta de la ciutat. Durant aquest mandat s’han succeït les protestes per 
demanar un transport públic de qualitat, ja que a les demores de l’arribada del metro s’hi han afegit les retallades de TMB 
del servei d’autobusos.

Si bé és veritat que darrerament s’hi han aplicat millores, creiem que no n’hi ha prou. Cal reforçar la freqüència de pas de 
les línies d’autobús que hi circulen per poder garantir plenament el dret a la mobilitat. A més, s’ha d’apostar per l’arribada 
al més aviat possible del metro. Actualment el túnel que passa per sota del passeig de la Zona Franca ja està construït, i 
només cal acabar d’instal·lar-hi les vies i les instal·lacions interiors de les estacions. Es calcula que posar en marxa una de les 
estacions suposa una inversió de 35 milions d’euros; des de l’Ajuntament de Barcelona, es podria avançar aquesta inversió 
per permetre, per fi, trencar l’aïllament de la Marina.

Montjuïc

La muntanya de Montjuïc és una peça clau dins de la ciutat, ja que a més de ser un dels grans pulmons verds té una gran 
importància tant des del punt de vista històric com cultural per a la ciutat. Tanmateix, un dels problemes que té actualment 
la muntanya és que gira l’esquena als barris que l’envolten. Per tant, cal apostar per la millora de les connexions entre 
els barris i la muntanya, rehabilitant els antics camins que hi pujaven. Pel que fa al projecte de la muntanya dels museus, 
considerem que s’ha d’estudiar molt a fons si el gran volum d’inversió que suposa, calculat en 70 milions d’euros, realment és 
justificat des del punt de vista cultural i museístic.
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PROPOSTES

FONT DE LA GUATLLA

Serveis i equipaments:

1.  Dotarem el barri d’una ludoteca, una biblioteca i una escola bressol. Per a la consecució d’aquesta necessitat i a 
fi de facilitar la tasca dels serveis del districte, es farà un inventari de locals o terrenys susceptibles de poder�hi 
ubicar els esmentats equipaments.

2.  Dotarem el barri d’un trajecte d’autobús que el connecti amb aquells serveis i equipaments dels quals no disposa 
(CAP, mercat, etc.). Es proposa variar l’actual circuit que fa la línia 115, fent�la passar al llarg del carrer Sant 
Fructuós, que és l’espina dorsal del barri.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

3.  Reordenarem el trànsit “visitant” al barri, habitualment punt de circulació i sortida dels esdeveniments celebrats a 
Montjuïc.

4.  Instarem a l’elaboració d’un protocol d’actuació que prevegi entre altres aspectes el compliment de la vigent 
Ordenança municipal de medi ambient, en especial pel que fa al títol IV, que tracta sobre la contaminació 
acústica. Aquest protocol haurà de ser lliurat a tota entitat que dugui a terme alguna activitat en tot el que es 
considera Parc de Montjuic i en especial a les zones de l’avinguda Maria Cristina, el recinte del Poble Espanyol i la 
zona de la Font Màgica.

5.  Establirem un pla de millora i arranjament dels carrers. En línies generals caldria:

–  El soterrament del cablejat que penja de manera impròpia, i perillosa en segons quins casos.
–  Millora i posada al dia del sistema de clavegueram.
–  Arranjament de les voreres dels vianants.
–  Acabar les actuacions que queden pendents del Camí Escolar.
–  Seguir en la millora de les tasques de neteja dels carrers de Sant Fructuós i dels que connecten aquest amb 

l’avinguda de la Gran Via.
–  Donar solució al problema de petits esllavissaments de terra al tram que va des del camí del Polvorí fins a 

l’escola Pau Vila.
–  La solució d’aquest problema passa per replantar arbres i o heura rastrera la zona adjacent a la muntanya.
–  Actualització i conclusió del PERI del Turó. El temps que ha transcorregut des de l’aprovació del PERI i els 

canvis que s’han produït a la zona, aconsella reconsiderar tot el pla per tal de finalitzar-ne l’execució.

Convivència, seguretat, prevenció

6.  Establirem un calendari de jornades sobre nova ciutadania i integració que s’haurien de celebrar a l’entorn del 
centre cívic del barri.

POBLE-SEC

Serveis i equipaments

7.  Planificarem i construirem una nova escola bressol al barri.
8.  Impulsarem un nou concurs públic per la gestió del Centre Cultural Albareda, adequant els criteris tècnics a la 

realitat del territori.
9.  Rehabilitarem la Casa de la Premsa i dissenyarem el projecte per convertir-la en un equipament de barri, 

reservant un espai pel casal de joves del Poble Sec i per un casal de gent gran.
10.  Instal·larem gespa al camp petit del camp de futbol de la Satalia.
11.  Estudiarem l’ampliació d’horaris de la biblioteca Francesc Boix els dissabtes a la tarda.
12.  Estudiarem la viabilitat de la construcció d’un mercat al barri.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

13.  Elaborarem un nou pla d’usos participatiu per a l’avinguda del Paral·lel, que també tingui en compte l’ús ciutadà 
de les noves placetes.

14.  Garantirem l’aplicació estricta del nou Pla d’usos del Poble-sec.
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15.  Subvencionarem la instal·lació d’ascensors als edificis antics del barri.
16.  Continuarem la reforma dels carrers en mal estat, especialment a les zones no beneficades per la Llei de Barris.
17.  Seguirem rehabilitant els antics camins que comuniquen el Poble-sec amb la muntanya de Montjuïc.
18.  Impulsarem mesures per solucionar els problemes d’aparcament al barri. Estudiarem la viabilitat de la construcció 

d’un aparcament al passeig de l’Exposició o l’ampliació de l’aparcament situat al costat de la Fira.
19.   Elaborarem un pla de dinamització del comerç de proximitat al barri.

Convivència, seguretat, prevenció

20.  Impulsarem mesures per combatre els problemes de soroll i incivisme, sobretot als carrers Blai, Blesa i Vila i Vilà. 
Aplicarem criteris restrictius amb les terrasses dels carrers Blai i Blesa.

21.  Atorgarem ajuts per a la insonorització d’habitatges afectats per la proliferació de bars i restaurants.
22.  Augmentarem la presència policial al barri en les franges horàries més conflictives.
23.  Potenciarem la Taula de Convivència del Poble-sec.
24.  Augmentarem la dotació d’educadors de carrer, actualment insuficient.

SANTS

Serveis i equipaments

25.  Adequarem i habilitarem l’Orfeó de Sants com a viver d’entitats.
26.  Cercarem solucions per poder convertir la Casa del Mig en l’espai jove del districte.
27.  Ampliarem l’horari d’obertura de la Vapor Vell els diumenges.
28.  Donarem suport a les iniciatives que provinguin de la societat civil per trobar solucions de consens per mantenir 

les activitats que es realitzaven a Can Vies.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

29.  Dignificarem els entorns de l’estació de Sants i l’estació d’autobusos.
30.  Enllestirem la darrera fase dels Jardins de Màlaga, atacant els problemes d’insalubritat.
31.  Impulsarem i calendaritzarem la millora dels carrers Melcior de Palau, Robrenyo, Guitard i Comtes de Bell-Lloc.
32.  Impulsarem la reforma de la plaça de Sants, combinada amb la reivindicació de l’adaptació de l’estació de metro 

de les línies 1 i 5.
33.  Crearem un carril bici des de Riera Blanca fins la plaça de Sants paral·lel al calaix per enllaçar amb el carril bici del 

passeig de Sant Antoni.
34.  Crearem un correcan al Parc de l’Espanya Industrial.

Convivència, seguretat, prevenció

35.  Cercarem solucions per als problemes de sorolls de la plaça d’Osca, per tal de garantir el dret al descans dels 
veïns i veïnes, a través de la mediació.

LA BORDETA

Serveis i equipaments

36.  Seguirem el desenvolupament dels equipaments previstos a Can Batlló. Trasllat de l’escola Perú (carrer de 
Sagunt) al recinte.

37.  Elaborarem un pla per definir els usos de la Lleialtat Santsenca.
38.  Elaborarem el projecte d’espai per a joves de la Bordeta.
39.  Impulsarem la construcció del nou camp de futbol de la Magòria, i negociarem amb la Generalitat la fórmula 

adient per poder tirar endavant el projecte.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

40.  Avançarem en el desenvolupament del projecte de Can Batlló, i impulsarem els projectes d’equipaments i 
habitatges previstos i el gran parc central del recinte.

41.  Elaborarem un pla per dinamitzar el comerç de la Bordeta.
42.  Estudiarem la creació d’un aparcament soterrat a la Magòria.
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43.  Habilitarem un aparcament públic al solar situat entre els carrers Quetzal, Riera Blanca i l’avinguda del Carrilet.
44.  Transport públic: implantarem de manera prioritària la línia V5 de la nova xarxa ortogonal d’autobusos per tal de 

recuperar el servei d’autobús al barri diumenges i festius.
45.  Crearem una nova àrea per a gossos al Parc de Quetzal-Riera Blanca.

Convivència, seguretat, prevenció

46.  Reforçarem la presència de la Guàrdia Urbana les nits del cap de setmana.

HOSTAFRANCS

Serveis i equipaments

47.  Construirem un casal per a gent gran al barri.
48.  Elaborarem una nova estratègia per lluitar contra el fracàs escolar i evitar l’estigmatització dels centres educatius 

públics del barri. Reforçarem el Pla Èxit i Repesca en aquests centres.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

49.  Crearem la plaça Major d’Hostafrancs, i convertirem en zona de vianants el carrer Vilardell entre Moianès i Sant 
Roc.

50.  Obrirem el carrer Diputació per descongestionar la plaça Espanya.
51.  Cercarem solucions per a la manca d’aparcament al barri.
52.   Potenciarem l’eix comercial de Creu Coberta i hi donarem suport per superar el problema del relleu generacional.
53.  Executarem el projecte de superilla entre el carrers de Creu Coberta, Consell de Cent i l’estació de Sants.

Convivència, seguretat, prevenció

54.   Augmentarem la dotació d’educadors de carrer al barri.

SANTS-BADAL

Serveis i equipaments

55.  Desenvoluparem els equipaments previstos en el Pla Joan de Sada. Impulsarem els projectes del poliesportiu i 
l’escola bressol previstes en el pla de manera prioritària.

56.  Vetllarem pel compliment dels terminis del trasllat del CAP Carreras Candi.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

57.  Reformarem la plaça de l’Olivereta.
58.  Impulsarem la creació d’una nova línia de bus de barri que connecti Sants-Badal amb els equipaments de la zona 

i amb el nou CAP Carreras Candi.
59.  Executarem la zona verda prevista inicialment en el pla de Joan de Sada.
60.  Impulsarem polítiques de promoció del comerç de proximitat a l’interior del barri i enfortirem l’eix comercial del 

carrer de Sants.

Convivència, seguretat, prevenció

61.  Impulsarem una Taula d’Interculturalitat i Agents Socials per millorar la convivència al barri.
62.  Reforçarem la seguretat al barri en les zones properes al calaix de les vies.

BARRIS DE LA MARINA

Serveis i equipaments

63.  Obrirem una sala d’estudi nocturna permanent a la biblioteca Francesc Candel.
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64.  Seguirem amb el desenvolupament del poliesportiu de l’Energia, amb l’impuls de la segona fase que inclogui la 
construcció del gimnàs i la piscina.

65.  Planificarem els nous equipaments que s’han de construir a la Marina del Prat Vermell.
66.  Crearem espais socioeducatius al barri i un projecte de dinamització i intervenció socioeducativa per a infants.
67.  Donarem suport a les entitats que treballen als barris per poder dinamitzar el teixit associatiu.
68.  Reforçarem l’atenció als veïns en risc de desnonament.
69.  Impulsarem una borsa de treball al barri.
70.  Elaborarem el projecte de casal de joves de la Marina.

Espai públic, mobilitat, habitatge, urbanisme

71.  Habilitarem una línia d’ajuts per a la rehabilitació després de la modificació del planejament relacionat amb la 
MPGM Plus Ultra.

72.  Millorarem el passeig de la Zona Franca.
73.  Reforçarem les freqüències i la velocitat comercial de les línies de la xarxa d’autobús que comuniquen el barri 

amb la resta de la ciutat.
74.  Millorarem la freqüència de pas de la línia 13 d’autobús.
75.  Obrirem la L10 al barri de la Marina.
76.  Crearem una xarxa de carrils bici a la Marina, prenent com a eix de referència el passeig de la Zona Franca.
77.  Potenciarem l’eix comercial de la Marina.
78.  Elaborarem un pla per calendaritzar els arranjaments i millores de carrers pendents.

Convivència, seguretat, prevenció

79.  Incrementarem la presència policial i la dotació d’educadors de carrer.

4.4. LES CORTS
DIAGNOSI

Les Corts és un dels districtes de la ciutat amb renda per càpita més elevada. No és cap sorpresa dir que Pedralbes (242) és 
el barri amb la renda per càpita més alta de la ciutat, que és d’una mitjana de 100 segons dades disponibles del desembre 
del 2012. També els altres dos barris del districte, les Corts (130) i Sant Ramon-Maternitat (116), estan per sobre de la mitjana 
de Barcelona. Si ens fixem en un altre important indicador com és l’atur, veiem que el registrat l’octubre del 2013 és del 4,6 % 
a Pedralbes; el 8,9 % a les Corts, i el 9,3 % a Sant Ramon-Maternitat. Pel que fa a l’esperança de vida, és el districte on és més 
alta: 85,6 anys respecte als 83,3 anys de mitjana en el conjunt de la ciutat de Barcelona, segons dades de l’any 2012. Aquests 
indicadors no inclouen, però, totes les realitats dels cortsencs, ja que és evident que les mitjanes amaguen diversitat de 
situacions d’exclusió i altres problemàtiques a dins mateix del districte.

Altres aspectes que marquen el districte són la presència de grans equipaments esportius com el Camp Nou i, en menor 
grau, instal·lacions esportives com les de la Universitat de Barcelona (UB), el Club de Polo, el David Lloyd Club Turó i el Club 
de Tennis Barcelona; la presència de campus universitaris, entre els quals destaquen els de la mateixa UB, la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Escola Superior d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE); la situació de grans 
equipaments comercials com l’Illa o El Corte Inglés; i la presència de dues grans vies de comunicació: la Gran Via de Carles 
III i la Diagonal, essent aquesta darrera també un gran eix econòmic on tenen la seu empreses com Planeta, el RACC o La 
Caixa i que alhora és també una de les portes principals d’entrada a la ciutat. En aquest sentit, la connexió dels barris de la 
zona més alta del districte amb el Parc de Collserola també marca un dels aspectes geogràfics més importants.

També imprimeix caràcter al districte de les Corts el fet que compta amb un teixit associatiu dinàmic, que es troba 
concentrat al casc històric de les Corts, malgrat tenir presència arreu del districte. En aquest context s’inscriuen, per tot el 
districte, un seguit d’associacions de veïns i de comerciants, sense oblidar associacions de caràcter científic com són les 
universitàries.

En resum: a les Corts hi ha nou associacions de veïns, diverses associacions de comerciants, com l’Eix Sants-les Corts o 
el Mirall de Pedralbes; en l’àmbit cultural tenen gran presència l’Espiga de les Corts, l’Ateneu Popular de les Corts o les 
associacions de dones, com el Grup Mou-te; en l’àmbit juvenil és molt activa la Plataforma Infantil i Juvenil, que engloba una 
quinzena d’entitats d’educació en el lleure, culturals i polítiques. Totes elles són les que construeixen, en bona part, el dia a 
dia del districte.
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Valoració del darrer mandat

Els darrers quatre anys, hem vist com s’ha accelerat la manca d’obertura del Govern municipal a la participació veïnal d’una 
manera preocupant. N’és un bon exemple la supressió de consells sectorials com són el Consell de Dones, que agrupava les 
associacions de dones del districte, o el Consell de Joventut.

Aquesta llunyania respecte a les entitats ha derivat en problemes de gestió al Centre Cívic les Corts-Tomasa Cuevas, i ha 
provocat que es cedís la gestió a un fons d’inversió, d’origen desconegut per la població, de l’habitatge públic pertanyent a 
REGESA o que el govern del districte decidís, sense participació del teixit associatiu, aturar l’aplicació del Pla d’equipaments 
juvenils de Barcelona 2008-2015. Aquesta darrera decisió ha impedit la construcció de l’Espai Jove de les Corts, reclamació 
històrica del moviment associatiu juvenil cortsenc. També amb l’argument de voler accelerar processos històricament 
encallats com el PERI de la Colònia Castells o el PERI Anglesola, hi ha hagut una manca de diàleg i coparticipació amb els 
veïns i veïnes afectats en aquests processos de reordenació urbanística.

La zona alta del districte s’ha vist també afectada per aquesta política d’escassa vinculació amb els veïns i veïnes. Després 
del procés participatiu engegat de selecció d’idees per a les futures Portes de Collserola, hem pogut veure com aquest 
projecte, que pretén unir d’una forma natural però molt més intensa la ciutat amb el Parc de Collserola, s’ha aturat per 
decisió unilateral del govern municipal.

És evident que la valoració sobre els darrers quatre anys al districte de les Corts també inclou punts positius. La construcció 
d’equipaments com l’Escola Paideia, l’Escola Xiroi finalitzada a l’inici del mandat, el disseny del projecte de l’edifici 
d’equipaments de les antigues Cristalleries Planells, l’activitat a l’Ateneu de Fabricació de l’antiga fàbrica Benet i Campabadal, 
així com el disseny de la superilla de Sant Ramon-Maternitat, que ha de ser una de les cinc primeres que s’impulsen a la 
ciutat, o l’impuls de mesures de govern a favor del comerç de proximitat, el Pla de turisme de les Corts, el projecte Radars, 
el Pla les Corts, un compromís vers la inclusió o la feina feta en recuperació de la memòria històrica impulsada pel teixit 
associatiu del districte i en el qual destaca el projecte de construcció d’un monument digne per a la presó de dones, han 
estat alguns dels punts a destacar de la feina feta pel Consistori de districte en el darrer mandat.

Tot i això, les Corts segueix sent un districte amb reptes cabdals que haurà d’afrontar per al seu futur. La lluita contra 
l’explotació sexual que té lloc al nostre districte, ja sigui al carrer o en locals de forma menys visible per la ciutadania, és una 
xacra que s’ha d’afrontar, en primer lloc, des del punt de vista dels drets de les persones explotades; la unió de les zones de 
la Maternitat i de Sant Ramon mitjançant una reordenació del recinte del Camp Nou; la finalització de l’aplicació del PERI 
Colònia Castells i PERI Anglesola; la implementació de les superilles; el necessari impuls d’habitatge protegit que permeti 
als i a les joves del districte emancipar-se dins del seu mateix barri; la consolidació d’equipaments dels quals històricament 
les Corts s’ha vist mancada, com són la residència per a persones amb discapacitats i la residència de gent gran del carrer 
Benavent, la construcció d’un Espai Jove digne per a les entitats juvenils del nostre districte o el quart institut del nostre 
districte, l’IES Anglesola.

HORITZÓ

imaginem un districte on es faci barri. Volem fer barri. Certament aquesta expressió pot semblar buida de contingut i un 
tòpic, però nosaltres la definim com un districte que es construeix des de la seva gent i des del seu teixit associatiu amb una 
Administració amb parets de vidre transparent, obertes a la mirada de veïnes i veïns i que faci de la participació ciutadana, 
de la transparència en tots els seus processos i de la cohesió social, els tres valors bàsics sobre els quals dissenyar i 
implementar les seves polítiques públiques.

D’altra banda, volem un districte ambiciós. Ambiciós en els grans projectes, però també ambiciós en la quotidianitat. Això 
vol dir que aquells projectes que plantegi com a prioritaris han de ser aquells que millorin d’una manera més palpable el dia 
a dia de tota la ciutadania, amb una atenció especial a tots els col·lectius per als quals aquestes polítiques poden suposar 
un canvi més gran en la qualitat de vida. En aquest sentit, nosaltres estem totalment convençuts que la millor proposta és 
aquella que es treballa en xarxa amb tots els agents implicats: administració, ciutadania, entitats i altres agents directament 
afectats.

En la mateixa línia, creiem que el districte ha de fomentar la cohesió social a través de totes les eines a l’abast de 
l’Administració pública. Ara bé, l’Administració entenem que el que sobretot ha de fer és donar suport a dinàmiques i sectors 
que, per se, ja generen cohesió, tot facilitant la seva activitat. Un exemple d’això és la nostra proposta de solucionar la manca 
d’espais on les entitats d’educació en el lleure del districte puguin dur a terme la seva tasca de transformació de la societat. 
L’Administració, com a gestora del filat d’equipaments públics i el teixit tant associatiu com comercial de barri, han de ser 
copartícips d’aquest treball transformador en assolir l’aprofitament per part de les entitats de la xarxa d’escoles i instituts 
públics del districte.
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De fet, el concepte principal que volem remarcar en aquest aspecte és la proximitat. La proximitat és el principal element 
aglutinador del barri i de tots els agents que hi intervenen, i és per això que totes les polítiques engegades des del districte, 
amb una atenció especial a l’urbanisme com a política que defineix l’entorn i múltiples condicionants del desenvolupament 
del barri, han de ser treballades des de la proximitat, amb la complicitat dels agents implicats i des d’una òptica social, de 
justícia i d’igualtat.

Finalment, en relació a l’urbanisme, creiem que el districte ha de liderar reivindicacions històriques i que donarien un nou 
impuls als barris de les Corts. L’alliberament de l’espai ocupat per la caserna del Bruc, la reordenació de l’àmbit del Camp 
Nou i del Miniestadi, la implementació de les superilles com a forma d’organització dels barris de les Corts o l’establiment 
d’una nova relació molt més directa però que respecti la naturalesa de Parc Natural de Collserola, permetran, de ben segur, 
imaginar i construir un districte de les Corts molt més amable amb la seva pròpia ciutadania.

PROPOSTES

Equipaments i hàbitat urbà

Les Corts ha estat històricament un districte amb una manca endèmica d’equipaments que malgrat alguns esforços per 
construir-ne de nous, no ha aconseguit revertir aquesta situació. Creiem que cal apostar per potenciar aquells espais en 
desús del districte i lluitar perquè reivindicacions també històriques com la cessió de la caserna del Bruc a la ciutat o la 
caserna de l’avinguda de Madrid esdevinguin una realitat.

D’altra banda, apostem per la codecisió entre ciutadania i districte en el disseny i aplicació de les polítiques relacionades amb 
la gestió de l’hàbitat urbà. El diàleg permanent i el consens amb els veïns i veïnes és una necessitat bàsica si volem garantir 
l’èxit de projectes urbanístics com poden ser les superilles o possibles remodelacions urbanístiques com la de la zona del 
Camp Nou. L’element de participació de la ciutadania ha de ser clau en aquests aspectes.

EQUIPAMENTS

Proposem posar en marxa de manera prioritària les actuacions que afecten el conjunt del districte.

1.  Volem de manera més eficient els plans urbanístics en aplicació per tal de dotar d’habitatge públic el districte.
2.  Treballarem per aconseguir la cessió de la caserna del Bruc, en tant que es tracta d’un gran recinte amb el qual 

es podria dotar àmpliament de nous equipaments i usos, no només el districte sinó també la ciutat.
3.  Mantindrem el pla de biblioteques actual i acomplirem la construcció de la Biblioteca Central del districte.
4.  Potenciarem i ampliarem els horaris i serveis dels equipaments municipals.
5.  Consolidarem i ampliarem l’obertura de patis a les escoles fora de l’horari lectiu.

Detallem, barri a barri, les actuacions en l’àmbit dels equipaments

LES CORTS

6.  Finalitzarem la construcció de l’edifici de les Cristalleries Planell, on han d’estar situats l’hotel d’entitats, el Centre 
de Normalització Lingüística i l’escola d’adults.

7.  Durem a terme la fase final del PERI Colònia Castells establint un diàleg permanent amb tots i cadascun dels 
veïns afectats per tal de garantir la finalització del projecte sense que això impliqui una gestió ràpida del projecte 
i sent sensibles al fet que en alguns casos estem parlant de veïns i veïnes que fa més de cinquanta anys que 
resideixen al barri. Cal garantir, a més, la construcció d’habitatge social i de zona verda.

8.  Construirem la residència del carrer Benavent conjuntament amb l’equipament per a persones discapacitades.
9.  Recuperarem l’antic edifici de la Telefonica del carrer Bordeus.

PEDRALBES

10.  Finalitzarem el projecte de restauració de la Casa Hurtado i dissenyarem un pla d’usos en diàleg amb l’Associació 
de Veïns de Pedralbes.

11.  Crearem un nou casal de barri i casal per a la gent gran.
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SANT RAMON-MATERNITAT

12.  Treballarem per recuperar l’antiga fàbrica Can Carné al carrer Danubi del barri de Sant Ramon per construir els 
equipaments demanats durant anys pels veïns, com ara un centre poliesportiu municipal, un centre d’atenció 
primària i el trasllat i millora del casal de la gent gran.

13.  Treballarem per recuperar la caserna de la Guàrdia Civil de l’avinguda de Madrid per a equipaments públics.

Hàbitat urbà

14.  Farem les entitats partícips del projecte Espais Buits per dignificar els solars no ocupats del districte.
15.  Aprofitarem la remodelació del Camp Nou i el seu entorn per trencar la barrera que suposa actualment entre els 

barris de la Maternitat i Sant Ramon Nonat.
16.  Treballarem per implementar la SUPERILLA de Sant Ramon-Maternitat en col·laboració amb la UPC, i el disseny 

de SUPERILLES a la resta del districte en consens amb els veïns afectats.
17.  Urbanitzarem i millorarem els carrers que encara manca humanitzar, com, per exemple, diversos trams de 

l’avinguda de Madrid o del carrer Berlín.
18.  Recuperarem i millorarem els espais públics de la plaça del Sòl de Baix.
19.  Garantirem que les entitats puguin fer ús de l’espai públic diversificant les ubicacions de les seves activitats.

Educació, infància i joventut

Proposem polítiques que impliquin la comunitat de les Corts en conjunt, donant suport tant a l’educació reglada com a 
l’associacionisme educatiu, atès que les diverses vessants i oportunitats formatives són imprescindibles per garantir la 
qualitat de vida de les persones, sigui quin sigui el seu grup d’edat o social.

20.  Dotarem el districte d’una nova escola bressol i assolirem la concertació de places que complementin la mancança 
d’oferta pública.

21.  Aconseguirem una tarifació social d’aquestes places públiques.
22.  Millorarem l’escola de joves on s’imparteix formació professional, quant a capacitat, instal·lacions i equipament.
23.  Promourem la creació d’un nou institut d’educació secundària al carrer Anglesola.
24.  Obrirem una sala d’estudi nocturn permanent.
25.  Cobrirem les necessitats d’equipaments que sol·licitin les agrupacions d’educació en el lleure, ja siguin caus o 

esplais.
26.  Aconseguirem un espai jove digne, n’iniciarem la construcció o adequació abans del final del mandat i 

consensuarem el procés amb la Plataforma Infantil i Juvenil de les Corts.
27.  Donarem suport a les entitats d’educació en el lleure per tal de millorar les seves condicions, tot garantint el seu 

finançament i uns espais dignes on dur a terme la seva tasca.
28.  Estudiarem la possibilitat de recuperar la ludoteca situada al Parc de Cervantes.
29.  Consolidarem i augmentarem l’activitat de la Coordinadora Educativa de les Corts, garantint que hi participin tots 

els agents del districte implicats en educació, per tal d’establir estratègies comunes en aquesta matèria (equips 
directius dels centres educatius, representants de les entitats d’educació en el lleure, AMPA, serveis socials, etc.).

Acció social i persones grans

Prioritzarem el suport a iniciatives de cooperació al desenvolupament, a programes i serveis locals que permetin establir una 
nova relació en els usos del nostre temps i a l’associacionisme com a eina d’integració social.

30.  Potenciarem l’ús dels serveis socials del districte per lluitar contra la pobresa i l’exclusió.
31.  Implementarem projectes d’acompanyament social per a la identificació de persones en risc d’exclusió social.
32.  Atendrem i assessorarem els ciutadans en risc de caure en la pobresa energètica.
33.  Promourem accions formatives dirigides a la població amb més risc d’exclusió social.
34.  Augmentarem el coneixement de la llengua catalana com a element d’integració.
35.  Promourem l’educació cívica per afavorir la convivència a l’espai públic.
36.  Afavorirem la participació en les diferents activitats del districte, de les entitats que treballen amb persones amb 

discapacitats.
37.  Elaborarem un pla de millora integral del Casal de la Gent Gran.
38.  Fomentarem els programes de mediació per a la resolució dels conflictes de convivència en el districte.
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Dona i drets civils

Promourem i consolidarem accions en tots els àmbits d’actuació del districte que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes i facin visible aquesta política.

39.  Recuperarem el Consell de Dones, que agrupa les associacions de dones del districte.
40.  Afrontarem la prostitució al carrer des de la perspectiva dels drets de les dones i la lluita contra les màfies. Cal 

anar més enllà de les simples batudes policials i proposar solucions per tal de racionalitzar el problema que 
afecta la zona del Camp Nou i rodalies.

41.  Promourem polítiques actives de suport al col·lectiu LGTBI que garanteixin la llibertat de la identitat sexual de les 
persones al nostre districte.

42.  Implementarem un pla d’acció contra l’homofòbia i la violència de gènere en les escoles i el seu entorn.
43.  Atendrem les peticions del Consell de Dones del districte sobre la difusió de l’existència de l’antiga presó de 

dones de les Corts.
44.  Sensibilitzarem homes i dones del districte per tal que puguin fer-se presents i respectats als espais que 

lliurement decideixin, sense risc de discriminació sigui quina sigui la seva opció personal, familiar i professional.

Promoció econòmica, comerç i turisme

Considerem que s’ha de posar en valor i promocionar aquest aspecte central en la vida i motor del districte, especialment pel 
que fa al mitjà i petit comerç.

45.  Fomentarem la distinció de qualitat del petit comerç del districte (foment km0, vinculació amb l’entorn, guia 
de descomptes del districte...), en estreta col·laboració amb l’Eix Comercial Sants-les Corts, el mercat i les 
associacions de comerciants del districte.

46.  Garantirem que la reforma del Camp Nou suposi un atractiu turístic per al barri i que afecti positivament el teixit 
comercial del districte.

47.  Garantirem el desplegament de la xarxa de fibra òptica, la cobertura de telefonia mòbil i l’accés a la TDT en 
tots els barris del districte, donant prioritat a les zones i carrers, el barri de la Mercè n’és un, que per les seves 
singularitats no disposen de tots aquests serveis.

Ocupació

Una de les apostes clau del districte de les Corts ha de ser la vinculació de tots els actius de què gaudeix per construir una 
ocupació de qualitat al nostre districte.

48.  Promourem programes de formació professional al districte com a mesura d’inserció laboral.
49.  Impulsarem la creació d’una OTG al districte.
50.  Vincularem l’activitat de l’Ateneu de Fabricació amb els instituts de formació professional i amb el teixit 

empresarial i comercial del barri per tal de fomentar l’ocupabilitat de les persones amb aquests estudis.

Cultura i memòria històrica

Entenem la cultura com una eina bàsica i indispensable per al creixement personal i social de la ciutadania. És una forma 
de vehicular i transmetre els coneixements i valors passats, presents i futurs de manera transversal i universal. La cultura 
és identitat, i com a tal, una manera de cohesionar un territori i la gent que hi conviu. A les Corts, que s’estén des de Sant 
Ramon fins a Pedralbes amb personalitats diferenciades, ens proposem posar en valor aquestes idiosincràsies fomentant 
la memòria històrica i fent-les, al mateix temps, més permeables. Volem oferir transvasament de sabers i d’oportunitats que 
contribueixin al benestar del conjunt dels seus habitants. En aquest sentit, impulsarem un millor aprofitament dels espais i 
de les manifestacions culturals en la nostra comunitat.

51.  Atendrem les peticions del Consell de Dones del districte sobre la difusió de l’existència de l’antiga presó de 
dones de les Corts.

52.  Potenciarem les activitats de l’Arxiu Històric del Districte.
53.  Recuperarem les jornades de recerca històrica de les Corts, i les seves publicacions.
54.  Senyalitzarem punts d’interès històric amb elements visibles i emprant les TIC per fer-ne difusió.
Amb la finalitat d’augmentar la connexió física i virtual entre els diferents barris de les Corts, ens proposem:
55.  Incrementarem la publicitat dels diferents festivals musicals i d’arts escèniques que es realitzen al districte.
56.  Agilitzarem el funcionament de l’agenda de les Corts.
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57.  Establirem un servei de transport públic especial d’interconnexió dels diferents barris, amb motiu de les festes 
majors o festivals culturals.

En l’àmbit del foment de les capacitats dels ciutadans i del suport a la creació, volem optimitzar els recursos existents:

58.  Augmentarem els horaris i el calendari d’obertura de les biblioteques públiques del districte i crearem espais de 
lectura de proximitat.

59.  Establirem relacions amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, com a centre de creació, 
oferint-li espais públics per al seu desenvolupament i participació al districte.

60.  Obrirem al barri i a la ciutat els pavellons Güell.

Salut i esports

Considerem l’esport com una peça fonamental per a la salut i el benestar de les persones. En el districte de les Corts es 
compta amb un potencial significatiu, tant públic com privat, del qual no s’obtenen els beneficis socials, d’integració i de salut 
que volem assolir per a la ciutadania.

61.  Elaborarem un pla de millora dels equipaments esportius al districte impulsant la seva vinculació a programes de 
benestar i salut.

62.  Impulsarem l’ús comunitari d’equipaments no municipals amb aquesta finalitat, com una singularitat i una 
oportunitat que es presenta al districte de les Corts.

63.  Revisarem el sistema tarifari dels equipaments públics esportius, com és el cas del Centre Esportiu les Corts.

Participació i transparència

El republicanisme es fonamenta en la col·laboració, l’intercanvi i el foment de la comunitat entesa com un conjunt solidari i 
protagonista. Considerem que una comunicació entre el veïnat i l’ajuntament efectiva és fonamental, i que ha d’incloure tota 
la ciutadania que s’hi senti implicada.

64.  Donarem suport a les entitats per desenvolupar els seus objectius.
65.  Recuperarem la Mostra anual d’Entitats, a fi que esdevingui el gran aparador del teixit associatiu i d’entitats que 

genera el nostre districte.
66.  Aconseguirem fer partícips les entitats i la ciutadania dels barris de les Corts dels grans projectes que du a terme 

l’Ajuntament: l’Ateneu de Fabricació, la Superilla (Sant Ramon-Maternitat), els Plans d’equipaments, el Projecte 
Espais Buits i el PAD.

67.  Potenciarem els Serveis d’Atenció al Ciutadà i la resta de mitjans de comunicació i informació del districte.
68.  Farem de la web del districte una eina que serà una finestra on el nostre veïnat pugui obtenir tota la informació 

que sobre la gestió i decisions que es generen des del seu districte. I esdevindrà una via de comunicació real i 
veritable entre l’administració i l’administrat.

69.  Assolirem un model de gestió dels centres cívics, on les persones i entitats han de prendre més protagonisme 
mitjançant el foment del treball conjunt entre entitats, administració, serveis i equipaments.

70.  Accelerarem una gestió cívica dels equipaments que sigui compartida amb el teixit associatiu del districte.
71.  Redefinirem els Consells de Barri com l’òrgan més proper de participació de la ciutadania dotant-los d’un 

contingut i una estructura que fomenti la participació i hi garanteixi l’elaboració de propostes per al Consell de 
Districte i la rendició de comptes del govern del districte.

Mobilitat i medi ambient

Entenem que les qüestions de mobilitat i de medi ambient són centrals en el dia a dia de la gent. En la gestió d’aquests 
aspectes es mostra la capacitat del municipi per dur a terme polítiques justes de repartiment, de reequilibri dels recursos 
existents i de millora de la qualitat de vida. En el cas de les Corts-Pedralbes:

72.  Millorarem la connectivitat de la xarxa de carrils bici amb l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc, 
l’Hospitalet de Llobregat i Esplugues de Llobregat.

73.  Potenciarem Collserola com un espai d’interès natural que cal protegir i a la vegada mantenir per tal que la gent 
hi pugui accedir per gaudir de la natura amb criteris sostenibles.

74.  Recuperarem els projectes aprovats i dissenyats mitjançant projectes participatius per tal de millorar la relació 
entre els barris de Pedralbes i la Mercè i el Parc de Collserola garantint la no urbanització d’aquest darrer.

75.  Executarem el projecte de Can Rigalt com a gran parc metropolità.
76.  Reformarem els Jardins Bacardí i els Jardins de Clara Campoamor.
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77.  Elaborarem un pla integral d’usos i de manteniment dels jardins del districte.
78.  Realitzarem, mitjançant agents cívics, campanyes d’aprofitament i bon ús dels circuits de vianants, de les àrees 

enjardinades, dels gimnassos a l’aire lliure, etc., i millorarem la convivència entre col·lectius, com són els ciclistes, 
els passejants amb mascotes, els motoristes o els patinadors, per posar-ne alguns exemples.

79.  Millorarem el servei de transport públic als instituts i escoles de la zona, tot augmentant les freqüències en hores 
punta o establint un servei de bus llançadora des de Diagonal.

80.  Treballarem perquè s’acabin les millores en accessibilitat al metro de Zona Universitària.
81.  Treballarem per implantar progressivament el servei de Bicing arreu del districte.
82.  Treballarem per la finalització de la L9 del metro.

4.5. SARRIÀ-SANT GERVASI
DIAGNOSI

Sarrià-Sant Gervasi és el districte de Barcelona amb renda per càpita més elevada. La mitjana de persones llicenciades és 
superior a la mitjana de la ciutat. I els índexs d’atur també són dels més baixos.

Un dels principals problemes és el de l’envelliment de la població; moltes persones grans viuen soles i cal una atenció 
especial per tal d’evitar l’aïllament i l’exclusió per motius de soledat, manca de salut i dificultats de mobilitat.

Una altra de les grans mancances del districte són els espais de trobada, els equipaments culturals de proximitat que 
fomenten la cohesió i la participació dels veïns i veïnes. En aquest sentit, posem èmfasi en la necessitat de construir almenys 
dues biblioteques més (Sarrià i Sant Gervasi-Galvany) i d’ampliar la xarxa de centres cívics, però també de crear més espais 
per a joves i gent gran.

L’aturada de les obres de la L9 ha suposat una frenada per a les expectatives de millora del districte en matèria de mobilitat. 
A banda de cercar fórmules per garantir que es reprenguin les obres, calen mesures per pal·liar aquesta mancança: 
potenciant la xarxa de busos i el Bicing i ampliant els horaris dels FGC.

La convivència al districte té punts de dificultat, especialment en les zones d’oci nocturn, on cal plantejar la necessitat de 
recuperar instruments com el Pacte del Silenci.

Una de les qüestions clau, sens dubte, és l’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural així com amb els limítrofs. 
Calen mesures reals que enforteixin el verd de la ciutat i el connectin amb la muntanya i resoldre els àmbits urbanístics que 
poden implicar que la ciutat esgarrapi més muntanya.

PROPOSTES

1.  Defensarem el model de comerç de proximitat, i potenciarem els quatre mercats del districte: Sarrià, Tres Torres, 
Sant Gervasi i Galvany.

2.  Millorarem la connexió transversal del districte: Diagonal, via Augusta, ronda General Mitre, passeig Sant Gervasi-
Bonanova-Reina Elisenda-carretera d’Esplugues, ronda de Dalt. Potenciarem el transport públic per aquests 
eixos (especialment línia 22 a l’espera de xarxa ortogonal) i plantejarem la ubicació de parades de Bicing que 
permetin enllaç transversal (en molts casos el canvi de cota és reduït). Estudiarem l’aprofitament dels pàrquings 
de BSM de Putxet, Bonanova i Sarrià per posar-hi parades de Bicing elèctric.

3.  Millorarem les freqüències dels FGC. Especialment la L7 en caps de setmana i nit.
4.  Garantirem la gratuïtat dels túnels de Vallvidrera per als veïns del T-V-P.
5.  Mantindrem i millorarem els camins escolars vigents i en crearem de nous. Incentivarem l’accés als centres 

educatius en transport públic. Estudiarem mesures, zona per zona, per pal·liar les dificultats de trànsit en hores 
punta.

6.  Potenciarem les festes majors dels barris. En alguns barris hi ha poc sentiment de pertinença, i les festes majors 
poden ser una bona eina. Molts barris tenen la seva festa major però, exceptuant la de Sarrià, la major part tenen 
poc impacte i són poc conegudes.

7.  Potenciarem la Taula d’Entitats del Districte per tal de fomentar el coneixement entre el moviment cívic, 
l’intercanvi d’experiències i l’enfortiment dels vincles.

8.  Crearem en l’àmbit de ciutat un pla director dels barris de muntanya que coordini i tracti l’encaix dels barris que 
es troben en ple Parc Natural de Collserola o bé en són limítrofs.
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9.  Reforçarem l’Oficina de Collserola per tal que es coordinin de forma efectiva les mesures, actuacions i polítiques 
que han de permetre una correcta relació entre Parc Natural de Collserola i els barris de muntanya de Barcelona i 
les altres poblacions limítrofs al parc.

10.  Rebaixarem les taxes a les entitats sense ànim de lucre que vulguin utilitzar els espais dels centres cívics i 
establirem uns preus públics universals i equitatius.

11.  Crearem una plataforma on participin tots els agents educadors, associacions juvenils del món del lleure i 
representants de la realitat cultural del districte per definir les línies pedagògiques.

12.  Habilitarem sales d’estudi, en especial en èpoques d’exàmens, i n’adaptarem els horaris a les necessitats del 
jovent.

13.  Fomentarem la creació d’un consell d’alumnat del districte com a ens de representació de l’alumnat.
14.  Vetllarem perquè es compleixi el pacte establert respecte al casal de joves de Vil·la Urània per garantir un espai 

específic per a joves.
15.  Incentivarem i donarem suport a les associacions juvenils del districte per recuperar la Taula de Joves.

PUTXET-FARRÓ

16.  Vetllarem pel bon desenvolupament de l’equipament Vil·la Urània i garantirem la gestió veïnal.
17.  Canviarem el nom de la plaça Mañé i Flaquer per plaça del Farró.
18.  Arranjarem l’avinguda República Argentina.
19.  Pacificarem el trànsit dels carrers del Putxet, garantirem el compliment de les zones 30 i les ampliarem. 

Prioritzarem les plataformes úniques.
20.  Implicarem el districte per tal de resoldre el futur ús de la parcel·la de la Clínica Sant Josep.
21.  Treballarem amb el veïnat per definir els usos de la finca de Manacor número 1 i, en la mesura que sigui possible, 

fomentarem la gestió veïnal.
22.  Millorarem la mobilitat en els carrers Mare de Déu del Carmel-Lucà-Craywinckel.

SANT GERVASI - BONANOVA

23.  Crearem un projecte de valorització del patrimoni de l’avinguda del Tibidabo i les cases singulars en el marc de la 
ciutat-jardí de principi del segle XX.

24.  Treballarem iniciatives amb el mercat de Sant Gervasi per donar-li més visibilitat al barri.
25.  Millorem l’accessibilitat de carrers com ara Teodora Lamadrid.
26.  Revisarem les àrees verdes d’aparcament de cotxes en zones de baixa densitat de població i pressió de les 

universitats i altres equipaments privats per tal de facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes.
27.  Crearem una àrea per a gossos.

SANT GERVASI-GALVANY

28.  Farem sense demores un procés participatiu per definir el pla d’equipaments del barri.
29.  Guanyarem definitivament Can Ripoll per als veïns i veïnes del barri.
30.  Tirarem endavant el procés de conversió del Palau del Marquès d’Alella en un equipament per al barri, i alhora 

fer-ne un espai de memòria històrica.
31.  Impulsarem el projecte de la biblioteca de Sant Gervasi-Galvany.

SARRIÀ

32.  Qualificarem de verd definitivament la parcel·la del carrer Montevideo, que ara és edificable, dins del Parc de 
l’Oreneta.

33.  Vetllarem perquè en aquest mandat es construeixi i s’obri la biblioteca de Sarrià.
34.  Impulsarem el projecte de la biblioteca de Sarrià.

VALLVIDRERA-TIBIDABO-LES PLANES

35.  Actualitzarem el pla de futur elaborat per als veïns i veïnes el 2010 i determinarem amb ells les prioritats dels 
barris.

36.  Garantirem el transport públic nocturn.
37.  Farem una revisió dels horaris i els recorreguts dels autobusos del barri per millorar la mobilitat i la connectivitat 

amb altres modes de transport.
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38.  Enfortirem el Consell de Barri, com a òrgan de participació de tots i presa de decisions conjunta entre 
l’Ajuntament i el territori.

39.  Afrontarem la revisió de la Millora del Pla General Metropolità de les Planes pendent.
40.  Revisarem els horaris del CAP per adequar-los a les necessitats dels usuaris.

4.6. GRÀCIA
DIAGNOSI

ERC i les diverses coalicions amb què ens hem presentat a les eleccions municipals no han format part dels darrers 
dos equips de govern del districte. En aquests, la petja i la inèrcia del Govern d’ERC a Gràcia (2003-2007) han anat 
desapareixent, i només en alguns casos (2007-2011), en tenir una aritmètica decisiva va poder influir en la política del dia a 
dia a Gràcia.

Actualment, partim d’un mandat de CiU a Gràcia que pot ser considerat una oportunitat perduda. Després d’anys d’oposició, 
pensem que han desaprofitat les possibilitats que oferia el mandat. Així, tot i que era possible que no es poguessin fer massa 
inversions en nous projectes, eren quatre anys per canviar la manera de funcionar de l’Ajuntament, incrementar les formes 
de participació, repensar Gràcia i poder enllestir i planificar múltiples planejaments urbanístics que porten massa temps 
sense encarar-se ni enllestir-se.

Cap d’aquests objectius esmentats s’han pogut dur a terme. La regidoria i l’equip de govern a Gràcia han estat massa 
reactius en molts temes sense generar il·lusió i solucions (plaça Lesseps, Vallcarca, Pla d’usos...). Així doncs, algunes de 
les mancances que hi havia el 2007 continuen sense resoldre’s, i l’empenta i dinàmica generades en el període 2003-2011 
en temes com l’educació pública han tingut una desacceleració que ha dut a concloure els projectes dissenyats de noves 
escoles sense planificar-ne de noves. A més a més, això s’ha dut a terme canviant en alguns casos els models de gestió 
directa.

Determinades polítiques engegades per ERC quan era al govern, com ara el Pla de mobilitat, s’han vist aturades i vistes com 
un conjunt de pedaços en lloc d’una visió global i conjunta. Tan sols algunes de les propostes assenyalades de fa temps 
per ERC, com el canvi viari de riera de Sant Miquel, s’han dut a terme. D’altra banda, ha mancat un lideratge del territori en 
diverses vessants de futur, tant des de temàtiques com salut com d’increment de la participació. Espais que podien generar 
reflexió conjunta (tot i que no sempre consens), com ara la Taula del Park Güell, s’han convocat sempre a ritme de demanda 
de l’oposició i sense una motivació i objectius clars.

És, doncs, un moment per repensar Gràcia. No a cop de titular mediàtic sobre el turisme, sinó des de la digestió sobre el 
Pla d’usos, el model comercial dels diversos barris i la manera com la mobilitat pot generar una nova trama econòmica de 
proximitat i qualitat.

HORITZÓ

Percebem doncs que Gràcia més que mai té davant seu un repte de definició sobre el model de districte. En els darrers anys 
ha esdevingut més centre de la ciutat que mai, i hauria de ser capaç de generar una convivència i una cohesió que li permeti 
gestionar aquesta nova realitat. Els fluxos comercials, de vianants i de turistes han de poder coexistir en equilibri adequat. 
Més que mai, la visió republicana de drets i deures té sentit en la defensa i la gestió de l’espai públic, tot canviant el balanç 
entre la voluntat privativa i la pressió de mercat a l’espai públic i la coexistència de tot allò que volem que passi a Gràcia.

La línia 9 i la reforma de la travessera de Dalt, juntes o a velocitats diferents, ens han de permetre relligar Gràcia entre 
els barris nord i els del sud del districte. La permeabilitat i l’intercanvi no ha de ser només de baix a dalt sinó en les dues 
direccions. En aquest sentit, Vallcarca com a espai de trobada però també d’entesa entre els veïns i veïnes ha de permetre 
capgirar una realitat incòmoda i amb molt de desgast en una oportunitat per a una nova dinàmica.

Així mateix, tot allò que no haurà estat possible fer en aquest mandat, com el Pla d’usos i les revisions urbanístiques de la 
Vila de Gràcia i Penitents, ha de permetre, amb més participació però sense dilacions en el temps, escometre els reptes que 
fa anys que estam sense resoldre, de manera que es pugui de nou encarar reformes com l’avinguda Pi i Margall.

Les noves dinàmiques i els nous fluxos entre ciutadans han de generar una nova política comercial a Gràcia, que permeti 
lligar proximitat i qualitat. Els mercats com a motors de canvi i d’innovació i l’especialització en el comerç han de fer aflorar 
de nou una trama comercial que parteixi de la realitat i necessitats del dia a dia.
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Finalment, Gràcia com a districte central ha de tenir un paper clar en el foment de la participació ciutadana tot repensant-ne 
les formes, el màxim d’inclusives, comptant amb tothom i, en especial, amb la incorporació dels nous graciencs, la gent gran i 
les entitats que, amb la seva dinàmica pròpia, poden aportar molt a la visió conjunta i a la solució dels reptes existents en un 
districte entrat el segle XXI.

PROPOSTES

1.  Redactarem un Pla d’equipaments que en permeti la distribució homogènia en tot el districte de Gràcia.
2.  Promourem els equipaments com a centres polivalents i amb diversitat per a les entitats i ciutadans que els usin, 

en plans comunitaris o plans educatius d’entorn.
3.  Racionalitzarem els models de gestió dels equipaments que funcionen com a casal de barri, centres cívics, etc.
4.  Modificarem els reglaments dels Consells de Barri per dotar-los de més eficiència i participació.
5.  Convertirem el refugi de la plaça del Diamant en un lloc actiu per la pau.
6.  Farem un Pla d’usos participat que retorni l’equilibri de l’espai públic i modeli la relació de Gràcia amb el turisme, 

tot refent el Pla de turisme.
7.  Augmentarem el pressupost per als districtes per augmentar l’autonomia dels diferents serveis, com serveis a les 

persones/serveis socials.
8.  Farem que els pressupostos dels districtes tinguin una part participativa, a decidir en referèndum.
9.  Optimitzarem els recursos municipals.
10.  Potenciarem la inspecció en diversos àmbits, locals, habitatges d’ús turístic, residències d’estudiants, establiments 

de restauració i manipulació d’aliments en general.
11.  Fomentarem i incrementarem els espais de participació ciutadana.
12.  Estudiarem la possibilitat de convertir els solars en espais urbans compartits (horts urbans, pipicans, jardins, 

zones verdes).
13.  Retornarem el model “fòrum del silenci”.
14.  Augmentarem l’activitat “inspectora” de la GU + servei cívic.
15.  Farem projectes de treball amb la comunitat gitana.
16.  Dinamitzarem i crearem xarxes d’emprenedoria i innovació en l’àmbit gracienc.
17.  Mantindrem i expandirem el projecte Radars a tots els barris del districte.
18.  Estudiarem l’increment dels menjadors socials.
19.  Impulsarem, en algun dels equipaments educatius, la creació d’una escola oficial d’idiomes.
20.  Crearem l’Oficina de l’Habitatge del districte, que gestioni directament el tema dels desnonaments i s’hi faciliti 

informació al veïnat de la cartera de serveis.
21.  Promourem processos participatius per establir prioritats d’actuacions al districte.
22.  Optimitzarem els espais educatius (per a altres propostes educatives fora de l’horari lectiu).
23.  Impulsarem la formació professional i la formació d’adults al districte.
24.  Adaptarem els CAP i el transport per a la gent gran, que cada vegada és una proporció més important.
25.  Implantarem geriatres en tots els CAP que atenguin la gent gran i/o orientin els metges de família del CAP.
26.  Ajudarem les persones grans víctimes de la fractura digital. Cada cop hi ha més tràmits i gestions telemàtiques, i 

aquestes persones no hi tenen accés.
27.  Promourem als centres educatius la creació de crèdits de lliure elecció sobre la història dels barris i personatges 

històrics del districte.
28.  Promourem la creació, als centres educatius, de crèdits variables relacionats amb la cultura popular.
29.  Promourem la realització de treballs de recerca i crèdits de síntesi amb Gràcia com a marc de treball en qualsevol 

de les seves manifestacions culturals i artístiques.
30.  Farem parades de bus amb més seients a les marquesines.
31.  Promourem que totes les parades de metro disposin d’ascensor (falta Verdaguer).
32.  Farem una ruta de passejades farcides de bancs, que la gent gran o amb poca mobilitat tingui rutes per passejar 

que els permetin seure sovint a descansar (allò de “d’oca a oca...”).
33.  Instal·larem baranes i agafadors en tots els carrers amb un pendent per sobre d’un determinat percentatge, per 

caminar i desplaçar-se amb més seguretat i comoditat (afecta especialment barris nord).
34.  Augmentarem els pisos tutelats.
35.  Estudiarem un pla d’aparcaments, àrea verda i blava a l’entorn dels centres sanitaris.
36.  Promourem la mediació comunitària.
37.  Farem seguiment de zones educatives en relació a la construcció de l’Institut Vallcarca, que no torni a passar com 

fins ara: totes les escoles “de Lesseps cap amunt” haurien de tenir aquest com un dels instituts de preferència.
38.  Obrirem al barri patis i espais comuns dels centres educatius, fora de l’horari lectiu.
39.  Recuperarem la gestió directa de les escoles bressol municipals.
40.  Farem instituts-escola, que es constitueixin com un únic centre, on si la família no decideix canviar de centre, una 

vegada tenen plaça a P3, ja puguin acabar la secundària. Per exemple, parelles com Jujol-Vila, Sedeta, etc.
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41.  Promourem una Ràdio Gràcia que es pugui escoltar via Internet.
42.  Crearem menjadors de zona. [Centres que no tenen menjador (habitualment instituts), si hi ha famílies que 

compleixen els requisits per tenir beca-menjador, que se’ls assigni plaça de menjador en un centre proper. Per 
tant els centres que tenen menjador, en lloc de ser menjador de centre passarien a ser menjador de zona.]

43.  Revisarem el mapa ecològic de Gràcia en funció de les noves realitats urbanes i de mobilitat
44.  Promourem activament espais per a la recollida selectiva soterrada en aquells espais de remodelació.
45.  Substituirem progressivament els llums amb excessiva contaminació lumínica i alta despesa energètica.
46.  Promourem l’ús de filtres de control acústic en els locals de concurrència pública i manifestacions culturals i 

artístiques.
47.  Impulsarem polítiques actives d’ocupació i emprenedoria entre els joves, posant un èmfasi especial en 

l’emprenedoria social.
48.  Promourem la política de patis i equipaments oberts entre els centres educatius del districte.
49.  Treballarem perquè totes les entitats d’educació en el lleure disposin de locals en condicions dignes.
50.  Celebrarem audiències públiques de temàtica juvenil als equipaments de joventut del districte.
51.  Promourem el projecte de canvi solidari al mercat: que en comprar hom pogués “deixar el canvi” de manera que 

persones sense recursos compressin al mercat amb aquest “saldo”.
52.  Potenciarem la Marca Gràcia lligada a la promoció i gestió cultural.
53.  Promourem el comerç als barris nord.
54.  Farem un Pla d’aparcaments, actualitzant el que es va fer el 2006.
55.  Aplicarem les conclusions de la Comissió de Nomenclàtor pel que fa a les propostes de canvis de nom (Ramiro 

de Maeztu, Quevedo, Secretari Coloma) .
56.  Farem un pla específic per a vehicles de dues rodes a la Vila de Gràcia, com a prova pilot de gestió per estendre’l 

a la resta del districte.
57.  Actualitzarem i implementarem el Pla estratègic de la música.

VILA DE GRÀCIA

58.  Revisarem el PEMPRI de la Vila de Gràcia, tenint en compte els nous canvis en espai públic i mobilitat, perquè 
sigui realista i ajustat al present i al futur.

59.  Obrirem la plaça de les Dones del 36 com a espai públic permanent.
60.  Reformarem la plaça del Poble Romaní un cop marxin els barracons d’Univers.
61.  Augmentarem els horts urbans.
62.  Mantindrem, revisarem i ampliarem les illes de vianants.
63.  Farem un Pla de mobilitat dels vehicles de dues rodes.
64.  Crearem carrils bici al carrer Pi i Margall i al carrer Príncep d’Astúries.
65.  Elaborarem un mapa de seients públics.
66.  Promourem la marca Gràcia Barri Artesanal (similar a 22@).
67.  Reformarem el mercat de l’Abaceria.
68.  Finalitzarem i posarem en marxa l’Escola Univers (infantil i primària).

CAMP D’EN GRASSOT-GRÀCIA NOVA

69.  Desenvoluparem el Centre de Serveis Socials de la Sedeta.
70.  Reformarem el carrer Pi i Margall com a connector verd-eix cívic entre el Parc de les Aigües i el Parc de la 

Ciutadella.
71.  Convertirem en equipament la caserna de la guàrdia civil.
72.  Estudiarem la mobilitat a l’entorn del CAP Pare Claret.
73.  Implementarem illes de vianants.
74.  En el marc de la reforma dels carrers Pi i Margall, via Augusta i Príncep d’Astúries, establirem eixos de carril bici 

que connectin el nostre districte amb la resta de la ciutat.
75.  Farem de l’Espai de la Sedeta un espai per als joves del barri.
76.  Rehabilitarem espais d’interior d’illa per tal que aflorin com a jardins públics que permetin espaiar la densitat.
77.  Solucionarem la connectivitat del passeig de Sant Joan i Escorial, tot resolent les afectacions urbanístiques.
78.  Revisarem els semàfors de la zona amb l’objectiu de conciliar al màxim els diferents usos dels carrers.

VALLCARCA-PENITENTS

79.  Impulsarem l’IES Vallcarca.
80.  Desenvoluparem la Modificació del PGM a la zona de l’avinguda de Vallcarca, tot informant de manera eficient 

els afectats i afectades i garantint les obligacions dels operadors privats.
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EL COLL

81.  Desenvoluparem la MPGM dels Tres Turons al carrer Ceuta amb Santuari.
82.  Promourem la planificació d’un Institut Forestal i de Jardineria a l’edifici de l’antic Institut.
83.  Farem de Bosch i Gimpera un vector de nova ocupació al Coll.
84.  Desenvoluparem l’eix cívic del carrer del Portell com a via pacificada al trànsit de prioritat per als vianants.
85.  Recuperarem l’ús públic de la plaça Gibraltar, fora de l’horari lectiu.
86.  Augmentarem freqüència i horaris dels busos de barri.
87.  Enllestirem la reforma de la zona del 14A.
88.  Potenciarem el Parc de la Creueta com a espai de convivència veïnal i de manifestacions culturals, esportives i 

artístiques.

LA SALUT

89.  Farem el seguiment i finalitzarem la travessera de Dalt.
90.  Obrirem per a vianants l’eix Maignon-Mare de Déu de la Salut.
91.  Augmentarem freqüència i horaris dels busos de barri.
92.  Habilitarem una antena del Punt d’Informació Juvenil de Gràcia.
93.  Inclourem la Baixada de la Glòria a la zona protegida del Pla d’usos.

4.7. HORTA-GUINARDÓ
DIAGNOSI

El districte d’Horta-Guinardó va aprovar en els darrers mandats municipals diversos planejaments urbanístics que havien 
de marcar una transformació en diversos barris del districte. Les MPGM de la Vall d’Hebron, el Carmel i Tres Turons són els 
principals planejaments aprovats. Aquests planejaments, però, s’han vist encallats en els darrers quatre anys ja que no s’han 
posat en marxa les actuacions prioritàries previstes.

D’altra banda, hi ha alguns barris que pateixen un endarreriment històric pel que fa a inversions. Unes inversions que són 
molt necessàries especialment en els barris de Sant Genís, Can Baró, la Teixonera i la part alta de la Font d’en Fargues.

Pel que fa als barris nord, que limiten amb el parc natural de Collserola, el govern de CiU va presentar a l’inici del mandat el 
projecte de les Portes de Collserola. Un projecte que va iniciar un procés participatiu i finalment es va quedar en el tinter.

El Pla d’equipaments del districte, aprovat per unanimitat, s’ha vist frenat en els darrers quatre anys, igual que el Pla 
d’equipaments juvenils.

Els barris de muntanya han estat els primers damnificats per la supressió del bus de barri en festiu.

En l’àmbit de la participació hem vist com en els darrers quatre anys s’han multiplicat els òrgans on poder exercir-la, però 
no s’ha fet de manera efectiva. Aquests òrgans han estat bàsicament espais d’informació municipal i audiències públiques 
on s’han fet les mateixes reivindicacions de manera reiterada sense que es donés resposta a la majoria d’aquestes peticions. 
El Consell Ciutadà de Districte ha estat un espai de participació menystingut pel govern de CiU i només s’ha convocat de 
manera preceptiva quan s’han presentat els pressupostos anuals, però no han estat participatius ni tampoc hi ha hagut espai 
per al debat.

Ha mancat voluntat política per afrontar un debat fluid amb la ciutadania. El govern ha actuat en funció de la mobilització 
ciutadana al carrer que ha vingut per part de les plataformes ciutadanes en casos com la cobertura de la plaça Sanllehí, la 
plaça de Botticcelli o la Torre Garcini.

HORITZÓ

Volem presentar un programa municipal que doni resposta a totes les mancances plantejades en la diagnosi. És necessari 
calendaritzar i posar en marxa els grans planejaments urbanístics. Alguns d’aquests planejaments, com el PMU de la Clota 
Reordenació, cal que siguin revistats, atès que depenen de la inversió privada en molts casos, i és per aquest motiu que no 
es pot preveure la seva implementació a curt termini. I és urgent iniciar actuacions de millora en els barris amb més dèficit 
d’inversió. L’urbanisme, sumat a actuacions en altres àmbits, és un element indispensable per millorar la qualitat de vida i la 
salut de les persones.
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Des del districte d’Horta-Guinardó cal reforçar les mesures orientades a fomentar l’ocupació i també a les millores en l’àmbit 
d’educació que presentarem en l’àmbit de ciutat.

Apostarem de manera decidida per la mobilitat. Una bona oferta de transport públic ha de permetre la reducció de vehicles 
a motor. D’aquesta manera millorarem les condicions ambientals i podrem recuperar espais per a la ciutadania creant 
superilles de vianants en els nuclis històrics dels barris del nostre districte.

Creiem en la participació real i vinculant. Per això volem capgirar els òrgans de participació per tal de fer-los més efectius, 
útils i decisius.

PROPOSTES

Joventut

1.  Farem un nou Pla d’equipaments juvenils.
2.  Obrirem el Casal de Joves del Guinardó i l’espai 12-16 previst en el mateix barri.
3.  Trobarem un espai provisional per al Casal de Joves de la Vall d’Hebron fins que es pugui fer realitat aquest casal 

a la Llosa de la Vall d’Hebron.
4.  Farem un espai 12-16 al barri d’Horta.
5.  Ampliarem els espais d’estudi i els horaris nocturns a les biblioteques.
6.  Farem un Pla director de joventut del districte, com a complement del Pla director de ciutat.

Medi ambient

7.  Farem de Collserola un espai natural de convivència, arranjarem camins i recuperarem les fonts.
8.  Crearem una zona de transició verda, amb horts urbans i espais d’educació ambiental i interpretació del Parc de 

Collserola, amb la implicació dels barris de muntanya.
9.  Recuperarem les zones ermes dels Tres Turons amb la replantació d’arbrat mediterrani.
10.  Implantarem una solució a mitjà i llarg termini per donar solució a la problemàtica causada pels senglars en 

els barris nord. Practicarem l’esterilització, recuperarem l’espècie original i plantarem arbres fruiters en zones 
allunyades de les zones poblades.

Urbanisme, espai públic i mobilitat

11.  Elaborarem i posarem en marxa un Pla d’accessibilitat del districte, amb intervencions específiques en els barris 
amb un desnivell més alt.

12.  Desenvoluparem els grans planejaments urbanístics previstos.
13.  Recuperarem el passeig de la Vall d’Hebron com a eix cívic. Farem realitat el cobriment o semicobriment de la 

ronda de Dalt en tots els trams on sigui possible, millorarem l’accessibilitat i aplicarem mesures sonoreductores.
14.  Farem un pla de protecció i rehabilitació dels cascs antincs, espais històrics, patrimonials i d’interès del districte, 

vetllant per la coherència arquitectònica i el valor patrimonial.
15.  Prioritzarem els noms de dona en els nous espais públics del districte.
16.  Crearem illes de vianants als nuclis històrics i zones comercials.
17.  Revisarem el pla de mobilitat del districte per donar més prioritat als vianants i bicicletes.
18.  Crearem un eix Bicing als barris nord del districte i implantarem el Bicing elèctric en els barris de muntanya.
19.  Implantarem un carril bici que tingui com a eix el passeig de Maragall.
20.  Crearem un eix de vianants per travessar el complex hospitalari de la Vall d’Hebron entre Sant Genís i Montbau.
21.  Recuperarem el bus de barri en festius en els barris de muntanya.
22.  Elaborarem un pla d’aparcaments públics al districte i en calendaritzarem la implementació.
23.  Construirem pipicans amb correcans.
24.  Vetllarem perquè l’estació de metro de Maragall sigui accessible.
25.  Preveurem la instal·lació d’aparcament per a bicis en les places públiques.

Benestar, acció social i ciutadania

26.  Potenciarem el projecte “Nous veïns i veïnes” per facilitar l’adaptació de les persones nouvingudes i la seva 
incorporació als òrgans de participació.

27.  Elaborarem un pla de xoc contra la pobresa amb les entitats del tercer sector que treballen al districte.
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Cultura

28.  Potenciarem el teatre amateur del districte i implementarem un programa amb les escoles.
29.  Crearem un taller d’experimentació artística amb mixtura cultural de gestió cívica.
30.  Promourem la presència de cultura catalana en les activitats subvencionades per l’ajuntament.
31.  Recuperarem la memòria històrica del districte.

Esports

32.  Farem un estudi de les instal·lacions esportives del districte i impulsarem la remodelació d’aquelles que tinguin 
més mancances.

33.  Construirem diversos espais adequats per practicar esports de carrer com skating, patinatge, btt...
34.  Crearem circuits i espais de pràctica esportiva a l’aire lliure (Parc del Guinardó, Tres Turons, Collserola, Parc de les 

Aigües...).
35.  Implantarem pistes esportives en diversos punts del districte.

Participació

36.  Millorarem els processos participatius urbanístics i d’equipaments, de manera que es faci un acompanyament 
ciutadà al llarg del procés.

37.  Implantarem la participació vinculant a través dels consells de barri i del consell ciutadà, per tal d’elevar 
propostes al plenari de districte.

Educació

38.  Estudiarem la implantació d’un IES públic en l’àmbit d’Horta i la Clota.
39.  Implantarem les escoles bressol municipals previstes en el Pla d’equipaments del districte i recuperarem el model 

de titularitat pública i el cooperativisme.

Comerç i promoció econòmica

40.  Potenciarem el comerç de proximitat, eixos comercials al voltant dels mercats i les associacions de comerciants.
41.  Durem a terme la remodelació del mercat de la Vall d’Hebron i en consolidarem l’entorn comercial.
42.  Crearem un circuit turístic de caire històric i cultural aprofitant el patrimoni i la història del districte.
43.  Potenciarem la implantació d’indústria cultural al districte.

BAIX GUINARDÓ

L’estructura urbana del sector est del barri permet la configuració d’una superilla, reduint el trànsit i guanyant espai públic 
de qualitat. La pressió urbana ha fet que alguns dels passatges sota la ronda del Mig estiguin fora d’ordenació o en mal 
estat. La reforma de l’avinguda Pi i Margall (juntament amb Gràcia) ajudarà a millorar la connexió amb el Parc de les Aigües. 
En aquest àmbit hi ha una afectació de zona verda a l’illa Lepant/Padilla/plaça Alfons X. Plantegem un nou disseny de la 
plaça de la Font Castellana, que millori la connexió del Parc de les Aigües amb el Parc dels Tres Turons. Actualment s’està 
treballant en la reforma i millora dels jardins Príncep de Girona, així com en la urbanització provisional de la plaça Sanllehí, 
afectada per les obres de la L9 del metro.

44.  Remodelarem els jardins Prínceps de Girona. Farem un procés participatiu i una votació ciutadana per decidir el 
projecte.

45.  Construirem una gran àrea d’esbarjo per a gossos a carrer Lepant amb carrer Encarnació i un altre als jardins 
d’Hiroshima.

46.  Estudiarem i implementarem mesures de pacificació de trànsit al barri amb la creació d’una superilla per a 
vianants.

47.  Reformarem el carrer de Pi i Margall juntament amb el districte de Gràcia i hi implantarem un eix de carril bici.
48.  Ampliarem la biblioteca Mercè Rodoreda.
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CAN BARÓ

L’ordenació del Parc dels Tres Turons és el projecte urbanístic de més complexitat al barri, que queda afectat pel vessant sud 
del turó de la Rovira, al límit del Parc del Guinardó. Execució d’expropiacions, concreció dels equipaments i usos dels espais 
d’àmbit de barri i de ciutat i límits de l’espai verd amb el barri.

En l’àmbit de l’espai públic els reptes són la reforma de la plaça Font Castellana i la plaça de Can Baró (millorar connexió 
entre els barris i guanyar espais d’estada per als ciutadans) així com la recuperació de la plaça Sanllehí, que ha quedat 
totalment afectada per les obres del metro de la L9. La parada de la L9 a Sanllehí, tot queda a l’extrem del barri i la part 
baixa, milloraria la dotació del transport públic.

49.  Farem un pla d’accessibilitat al barri i iniciarem les mesures necessàries.
50.  Reformarem la plaça de Can Baró. Farem un procés participatiu i una votació ciutadana per decidir el projecte.
51.  Reformarem la plaça de Font Castellana.
52.  Connectarem el bus 114 amb l’Hospital de Sant Pau.
53.  Acabarem el projecte del Casal de Barri Pirineu i consolidarem el model de gestió del casal.
54.  Finalitzarem les inversions a Raimon Casellas i instal·larem una escala mecànica que connecti amb la zona del 

Club Natació Catalunya.
55.  Revisarem les antenes del turó de la Rovira, verificant llicències i executarem la normativa vigent.

GUINARDÓ

Recentment (gener del 2015) s’ha obert el nou mercat del Guinardó amb serveis com un supermercat i aparcament per a 
clients. Cal enllestir la resta d’equipaments previstos al conjunt de l’illa del mercat: CAP, centre de dia i residència per a gent 
gran, casal de joves, i l’escola bressol. També cal enllestir part dels jardins i accessos. La MPGM dels Tres Turons afecta 
algunes peces en l’àmbit del Parc del Guinardó, recentment s’han expropiat i enderrocat peces a l’avinguda Mare de Déu 
de Montserrat. Un altre repte és la recuperació de la Torre Garcini per al barri. Les actuacions urbanístiques al sud del barri 
van encaminades a establir un eix d’espais lliures, parcs i equipaments entre la plaça Maragall i el Parc del Guinardó. Es fa 
necessària l’actualització del Pla de mobilitat, sobretot als entorns de l’Hospital de Sant Pau, així com millorar l’aspecte de la 
zona afectada per l’estació de la L9 a Sant Pau.

56.  Recuperarem la Torre Garcini per fer-hi un equipament de gestió cívica.
57.  Remodelarem l’espai dels jardins de Rovellat Pla, on s’instal·larà el museu del moble vell, i hi farem horts urbans.
58.  Farem un procés participatiu vinculant sobre l’espai de Talleres Muñoz, conjuntament amb el barri de Can Baró.
59.  Realitzarem millores al Parc del Guinardó, hi millorarem la il·luminació nocturna, els accessos i hi farem un circuit 

esportiu.
60.  Estudiarem la viabilitat de recuperar la finca del carrer de l’Arc de Sant Martí amb el carrer de Comalada o 

sol·licitar-ne la cessió per construir un espai polivalent per a infants, joves i gent gran.
61.  Promourem la instal·lació de start-up relacionades amb la investigació científica en salut dins del recinte 

modernista de Sant Pau.
62.  Farem més accessible per a la ciutadania el recinte modernista de Sant Pau.
63.  Millorarem la ronda del Guinardó a la zona afectada per l’estació de la L9 a Sant Pau.
64.  Potenciarem l’entorn comercial de ronda Guinardó, Pi i Margall i Sant Antoni Maria Claret.

EL CARMEL

Els principals reptes urbanístics del barri són la millora de la connectivitat i accessibilitat, guanyar espai verd, millora del parc 
d’habitatge; encara hi ha molt d’habitatge d’autoconstrucció i amb problemes estructurals. La millora de l’espai públic i la 
compra de sòl per a nous equipaments. La MPGM del Carmel i entorns defineix bona part dels objectius a treballar dins del 
barri, la MPGM dels Tres Turons concreta els objectius per recuperar les tres àrees com a gran zona verda de la ciutat i en 
particular com es dibuixa la frontera entre el parc i el barri.

65.  Reformarem la rambla del Carmel. Farem un procés participatiu i una votació ciutadana per decidir el projecte.
66.  Iniciarem les actuacions prioritàries de la MPGM del Carmel.
67.  Revisarem el Pla d’equipaments al barri tenint en compte les oportunitats que brinda la MPGM del Carmel.

TEIXONERA

Executar la MPGM dels Tres Turons a l’àmbit de la Creueta del Coll, eliminar barraquisme i ordenar la frontera del barri 
amb el parc. La MPGM Vall d’Hebron comportava una actuació important al sector entre els carrers Coll i Alentorn i la Vall 
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d’Hebron amb nous equipaments, reforma del mercat, habitatge de protecció i lliure i zones verdes. El PMU Teixonera I 
(modificació puntual octubre 2012) està aturat. El PMU Teixonera II no s’ha arribat a aprovar mai, tot i que hi va haver una 
aprovació inicial. La MPGM Carmel i entorns té dues peces d’actuació al barri: carrer Arenys, 50-56 i al 79-89, on només s’ha 
fet el centre cívic i fins i tot es va arribar a aprovar un aparcament subterrani (REGESA). Queda pendent la urbanització de 
la Llosa de la Vall d’Hebron (trasllat del mercat, centre sociosanitari i altres equipaments de barri i ciutat), fora dels límits del 
barri però vinculat a aquest ja que la peça queda aïllada del barri de la Vall d’Hebron.

68.  Farem un pla d’accessibilitat al barri i iniciarem les mesures necessàries.
69.  Revisarem els PMU de Teixonera I i Teixonera II per garantir-ne la viabilitat.

FONT D’EN FARGUES

L’ordenació del Parc dels Tres Turons és el projecte urbanístic de més complexitat al barri, que queda afectat pel vessant 
nord del turó de la Rovira. Execució d’expropiacions i i límits de l’espai verd amb el barri. Millora de l’accessibilitat, amb la 
construcció d’escales mecàniques i la millora de l’espai públic en alguns dels carrers. La manca d’aparcament és un greu 
problema a resoldre, tant amb la promoció pública com privada.

70.  Farem un pla d’accessibilitat al barri i iniciarem les mesures necessàries.
71.  Iniciarem les actuacions previstes en la MPGM dels Tres Turons.
72.  Reformarem la plaça de la Font d’en Fargues. Farem un procés participatiu i una votació ciutadana per decidir el 

projecte.
73.  Farem realitat l’escola municipal de música a la masia de Can Fargues i obrirem els seus jardins.

LA CLOTA

La MPGM de la Vall d’Hebron va preveure dos grans projectes urbanístics que afecten la totalitat del barri. La Clota 
Reordenació i La Clota Conservació (PMU-LCC/PMU-LCR). PMU-LCR és un conjunt de peces de volum considerable al 
límit amb l’avinguda de l’Estatut (projecte que reforça l’opacitat i no afavoreix la permeabilitat a la zona); el projecte està 
aturat, entre altres raons per la manca de viabilitat de l’edifici de 12 plantes destinat a terciari (oficines). PMU-LCC és una 
actuació de millora dels habitatges i de consolidació de l’estructura semirural que té el barri, seguint els assentaments al llarg 
del carrer Alarcón i passatge Sant Jaume. També es consoliden part dels habitatges del carrer Marquès de Castellbell. El 
projecte està totalment aturat. L’espai reservat per a zona verda és molt gran, més del 50 % del barri, una de les reserves de 
verd més grans de la ciutat.

74.  Posarem en marxa el PMU de la Clota Conservació.
75.  Revisarem el PMU de la Clota Reordenació i endreçarem urbanísticament els espais degradats per les obres.
76.  Concretarem els equipaments necessaris atès l’increment de població.

HORTA

Execució de la MPGM del Carmel i entorns a l’àmbit Llobregós-Dante. Pel que fa als límits amb Collserola: hi ha una afectació 
de zona forestal al sector habitat de Cal Notari i la Font del Gos i també al voltant del Cementiri d’Horta. Resta pendent la 
decisió sobre l’afectació del túnel viari d’Horta. Resten pendents actuacions de la MPGM Vall d’Hebron sobre afectacions 
d’equipaments sobre el velòdrom. Millora de l’accessibilitat i de l’espai públic així com dotació d’aparcaments.

77.  Arranjarem la plaça Castelao i entorns.
78.  Dignificarem i remodelarem la plaça Botticelli seguint els criteris que surtin del procés participatiu i, en cas que 

no estigui previst, habilitarem els espais de magatzem de la plaça perquè les entitats usuàries puguin guardar-hi 
els seus materials.

79.  Farem un equipament que permeti a les entitats juvenils disposar d’espais.
80.  Establirem un marc de diàleg amb la Generalitat de Catalunya per donar solucions definitives a les afectacions 

del barri de la Font del Gos i consensuarem amb els veïns i veïnes les actuacions d’arranjament i millora.
81.  Promourem la rehabilitació de les cases del carrer Aiguafreda, a partir d’un PMU consensuat amb els veïns i 

veïnes, els seus horts i safarejos i crearem un espai d’interpretació de les bugaderes d’Horta.
82.  Impulsarem la rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs per adequar-lo com a equipament públic d’interès de 

ciutat i l’incloure’l junt amb el Parc del Laberint en els esdeveniments culturals de la ciutat, com, per exemple, el 
Grec.
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SANT GENÍS DELS AGUDELLS

Com a tots els barris costeruts i limítrofs amb Collserola la millora de l’accessibilitat i l’espai públic són dos reptes importants. 
Connexió o obertura de carrers per permetre els fluxos transversals, trencament de barreres visuals i permeabilitat amb 
els grans equipaments (Residència Sanitària i IES Patronat Ribas). El barri té algunes afectacions de PGM, entre les quals 
hi ha les zones afectades per la zona forestal de Collserola. Millora de la connexió amb el Parc Natural, amb el carril bici de 
l’Arrabassada i la carretera de les Aigües. Millora de les xarxes de serveis i de l’arquitectura d’autoconstrucció.

83.  Construirem el casal per a gent gran.
84.  Elaborarem un Pla integral de millora del barri, a través d’un procés participatiu vinculant, fixarem un calendari i 

iniciarem les actuacions.

MONTBAU

El projecte de rehabilitació de placetes de segona fase del barri de Montbau (2a fase de Montbau) s’havia d’iniciar el 
desembre del 2013. Programa d’instal·lació d’ascensors exteriors als edificis (PMU març 2011). Pla de mobilitat per reduir 
l’impacte del trànsit al barri. Resoldre algunes disconformitats d’equipaments al llindar de Collserola i la zona afectada per 
serveis tècnics no urbanitzada.

85.  Finalitzarem el projecte de les placetes de Montbau.
86.  Finalitzarem el programa d’instal·lació d’ascensors.
87.  Farem un pla de mobilitat per reduir el trànsit al barri.

VALL D’HEBRON

L’execució del Pla director de la Llosa de la Vall d’Hebron, parcel·la municipal de 30.892 m2 qualificada d’equipament al 
costat de la ronda de Dalt. Projecte aprovat el 2005 en què s’havien d’instal·lar nous serveis de l’Hospital Vall d’Hebron, el 
trasllat del mercat de la Vall d’Hebron, un centre sociosanitari i altres equipaments de barri i ciutat. Millorar els aspectes de 
comunicació del barri amb l’entorn, evitant que quedin encaixonats entre l’avinguda de l’Estatut, la ronda de Dalt i el conjunt 
d’equipaments de la zona. Durant el 2014 es farà l’enjardinament i millora de l’espai públic de la zona de Can Marcet, un cop 
s’han enllestit i esquivat els habitatges de Can Cortada.

88.  Arranjarem espais per a vianants.
89.  Crearem espais de convivència al barri.
90.  Arranjarem els espais a l’entorn dels grans equipaments esportius per fer-los més amables i segurs.
91.  Facilitarem l’ampliació de la Residència Sanitària de la Vall d’Hebron com a motor per implantar els nous 

equipaments previstos a la Llosa.

4.8. NOU BARRIS
DIAGNOSI I HORITZÓ

Després d’anys de crisi econòmica les desigualtats a Barcelona han crescut fins a nivells alarmants. Ara mateix podem 
dir sense equivocar-nos massa que la ciutat se’ns està partint. Que l’innegable èxit que Barcelona ha assolit en diversos 
aspectes no ha arribat a tots els barris de la ciutat, on sovint els ciutadans es queixen de polítiques que aposten per una 
ciutat aparador en comptes de posar-la al servei de la seva gent. Un èxit no ho és si no és compartit, i ara mateix queda clar 
que una part important de la societat barcelonina, que a Nou Barris arriba a nivells de majoria absoluta, veu que aquest èxit 
que molts pregonen no arriba a casa seva, al seu carrer, al seu barri.

Segons les dades del mateix Ajuntament, dels 13 barris que configuren el nostre districte 11 estan situats entre els 15 més 
pobres, i són del districte els 6 més pobres de la ciutat. La diferència de renda familiar disponible entre Trinitat Nova (el més 
pobre segons les darreres dades) i Pedralbes (el més ric) és de 7 cops. Però el problema no és tant aquest com el fet que la 
diferència s’ha disparat d’ençà del començament de la crisi, i no sembla que s’estigui actuant per revertir aquesta situació. 
Per exemple, al 2008 “només” hi havia 8 barris entre els 15 més pobres, i la diferència entre el més ric i el més pobre era 
de 4 cops la renta familiar disponible. També podem observar que tots els barris de Nou Barris han augmentat l’escletxa 
respecte a la mitjana de Barcelona. Aquest any el barri més “pobre” ha resultat ser la Trinitat Nova, però abans havia estat 
Can Peguera o Ciutat Meridiana, una dinàmica que desmoralitza més d’un i que ha generat un malestar generalitzat a tot el 
districte.
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Aquesta situació no és nova i no afecta només l’actual equip municipal de CiU. Ja amb l’anterior mandat, amb govern del 
PSC i d’ICV, observàvem com cada any els barris de Nou Barris perdien poder adquisitiu i n’han perdut de forma més 
accelerada que la mitjana de la ciutat. Aquest fet no ha passat inadvertit per la ciutadania, que sovint critica tota la classe 
política igual, desesperada per la incapacitat de governs de diferent color de donar resposta a demandes bàsiques, com 
són que els infants no passin gana, que els joves tinguin oportunitats, que les famílies tinguin un sostre digne o que els més 
grans no se sentin sols, i que tots plegats tinguem possibilitats de tenir feina per poder tenir un projecte vital autònom, lluny 
de l’assistencialisme al qual massa sovint ens aboquem per pal·liar situacions doloroses.

Paral·lelament la desconnexió entre les entitats i associacions de Nou Barris i el govern del districte ha arribat a límits 
insostenibles. No es tracta de buscar culpables ni d’incidir en unes o altres motivacions, senzillament és incomprensible 
que s’arribi a una situació de bloqueig com l’actual i cal posar-hi remei. Cal que el futur govern s’arremangui per capgirar 
una situació que no beneficia a ningú. Si alguna cosa ha caracteritzat Nou Barris és la capacitat d’autoorganitzar-nos i 
d’autogestionar-nos, des de petits equipaments, fins a grans serveis, des de l’educació en el lleure fins a pistes de skate, des 
dels bancs dels aliments fins a horts urbans. En qualsevol àmbit i en qualsevol època és evident la capacitat que tenen els 
veïns i veïnes del barri d’organitzar-se en associacions i liderar temes que creuen que el govern no està fent o no ho fa prou 
bé, i la resposta a això no poden ser concursos que descavalquin projectes arrelats al barri durant molts anys, ni pot ser la 
no compareixença en òrgans de participació per por a escoltar queixes legítimes, ni molt menys tirar endavant projectes 
sense el consens o ni tan sols el debat previ amb el teixit implicat en aquella temàtica. De fet el que cal és precisament 
tot el contrari, cal obrir més els processos participatius, cal implicar-se colze a colze amb entitats, associacions i veïns no 
organitzats, cal fer xarxa amb les entitats que fan xarxa, que piquen pedra dia a dia i que arriben a espais i persones de 
manera més efectiva que l’administració. Cal escoltar molt i fer partícips el màxim d’actors possible en el debat, però sobretot 
en la decisió i en la gestió posterior. La codecisió i la coresponsabilitat han de ser els eixos d’actuació dels futurs anys al 
govern del districte. De fet hem d’aspirar a una governança que no només estigui participada per polítics i tècnics, sinó que 
ha de ser una governança on les entitats i associacions del districte tinguin un paper cabdal. I cal fer-ho sense que això 
signifiqui dir que sí a tot ni fer exactament el que demani una associació o persona, per més referent que sigui.

És l’hora que a Nou Barris i a Barcelona les coses es facin de manera diferent. Volem un govern republicà que situï les 
persones a l’eix de tota política, allunyat dels lobbies i dels interessos dels amics. Volem millorar l’educació, perquè és la 
millor herència que podem donar als nostres fills i la millor manera de garantir la igualtat d’oportunitats, i això també passa 
perquè a les escoles de Nou Barris hi hagi els millors mestres, els més qualificats, els més vocacionals, els més innovadors. 
Volem generar feina, i que aquesta sigui accessible per a diferents perfils laborals, cal un pla per reconvertir alguns d’aquests 
perfils per tal que trobin feina en altres sectors. Volem reforçar la connexió dels barris nord amb la resta del districte. Cosirem 
Nou Barris per sempre més a la ciutat, volem una Barcelona que no vagi a dues velocitats, on s’inverteixi allà on més calgui 
per garantir que ningú queda enrere, no només invertir més, sinó invertir millor. Una ciutat en què néixer en un barri o en 
un altre no determini el teu futur socioeconòmic. Volem una Barcelona que es noti que és la capital de Catalunya i lideri el 
procés cap a la independència, perquè només amb els instruments d’un estat podrem garantir que tots aquests projectes es 
poden fer realitat. I volem que Nou Barris estigui al capdavant de tots aquests objectius.

PROPOSTES

A continuació es detallen les propostes més destacades del programa i amb abast de districte:

1.  Transformarem el Parc Tecnològic Barcelona Nord en un referent per als aturats de Nou Barris. S’hi haurien 
d’ubicar serveis d’informació, orientació professional i formació i amb “antenes” a tots els barris, utilitzant els 
espais dels centres cívics, associacions de veïns o altres entitats referents.

2.  Reformarem els òrgans de participació del districte de manera alineada amb la reforma que s’impulsi des de 
l’Ajuntament. Els veïns podran afegir punts a l’ordre del dia dels Consells de Barri. Revertirem totes les accions 
que els darrers anys han anat minvant aquesta participació als diferents òrgans. Crearem un diàleg constant amb 
entitats i associacions.

3.  Farem de l’educació una prioritat per al nostre projecte de ciutat. Volem garantir la igualtat d’oportunitats entre 
famílies i barris. Fer ciutadans lliures i crítics amb el poder que ens obliguin a tots a ser millors, a fer-ho millor. 
Cal invertir més en aquells centres amb necessitats més grans. Apostarem per l’escola inclusiva de veritat, 
multiplicant la presència dels vetlladors a l’aula. Cal obrir les escoles als barris, i fer-ne autèntics constructors 
de barris. Augmentarem la quantitat de patis que s’obren fora de l’horari escolar així com el nombre i la varietat 
d’activitats que s’hi realitzen.

4.  Augmentarem els recursos, humans i pressupostaris, dels serveis socials per tal que arribin a donar resposta 
a totes les necessitats del districte. Cal una reforma dels procediments i dels protocols, amb més presència al 
carrer, amb més contacte amb les associacions que treballen en xarxa en aquests àmbits, amb més capacitat de 
proactivitat. Un sol cas sense atendre és un fracàs de tots.
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5.  Farem que per fi a cada barri hi hagi un equipament per fer possible una jubilació activa. Calen més i millors 
casals d’avis, però sobretot avançar per tal que l’habitatge habitual de les persones grans siguin el centre de 
referència dels serveis prestats per l’administració, ja siguin socials, sanitaris o d’ajuda a la dependència. No 
volem que un cop arribats a un cert grau de dependència la nostra gent gran hagi de marxar del barri o perdre 
completament la seva independència.

6.  Volem una policia de proximitat a cadascun dels barris de Nou Barris. Que passegin pels nostres carrers. Que 
sapiguem els seus noms i que ens coneguin. Que s’ocupin dels grans conflictes, però també dels petits. La 
prevenció és la millor inversió en temes de seguretat. També que estiguin especialment atents a les entrades i 
sortides de les escoles i instituts, sobretot aquells que tenen l’entrada per carrers molt transitats.

7.  Volem un urbanisme social, que situï les persones a l’eix de la seva actuació. Volem una ciutat inclusiva que sigui 
“fàcil” de viure per qualsevol col·lectiu. Que sigui segura, amb una il·luminació adient i amb carrers per a vianants 
o de prioritat invertida. Volem la revisió i l’adequació de tots els encaminaments per a discapacitats visuals als 
carrers i places de Nou Barris i volem que es revisin les voreres de tots els carrers i refer aquelles per on és molt 
difícil passar, especialment per a ciutadans amb mobilitat reduïda.

8.  Potenciarem el comerç de proximitat, obrint el districte a la ciutat i creant espais i esdeveniments per tal que la 
resta de barcelonins i barcelonines vinguin a Nou Barris. Aproparem Collserola als barris, creant espais d’esbarjo i 
d’interpretació del parc. Potenciarem els mercats municipals, els eixos comercials i el comerç de proximitat arreu, 
però sobretot al voltant d’aquests nous espais. No permetrem que s’ampliïn les grans superfícies existents ni la 
creació de noves.

9.  És evident que el turisme és un dels sectors més forts a Barcelona, però s’ha concentrat excessivament al cor de 
la ciutat, i hi ha generat uns problemes evidents. Cal esponjar aquesta activitat i caldria potenciar el turisme als 
nostres barris per tal d’ajudar el comerç i l’activitat econòmica, sense perdre l’essència ni generar fenòmens de 
gentrificació. Cal seguir apostant pels llocs d’interès que té Nou Barris, però també cal destacar que la majoria 
de barris estan a 25 minuts en metro del centre de la ciutat. Cal lligar els parcs i espais naturals que té el nostre 
districte amb el turisme i aprofitar diferents rutes per fer passejades amb la família a peu o amb bicicleta o 
circuits més complicats per a esportistes amateurs.

10.  Impulsarem els plans comunitaris que existeixen al districte i en crearem de nous per tal de poder facilitar 
la interrelació entre els veïns i veïnes, la cohesió social del barri i la creació de xarxes. Apostarem pel treball 
comunitari com a manera positiva de treballar col·lectivament contra problemàtiques socials i de convivència. A 
Nou Barris som un sol poble i ho volem continuar sent.

A més de les propostes per a tot el districte hi ha un seguit de propostes localitzades per barris que tot seguit detallem:

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA

11.  Recuperarem el solar situat entre els carrers Petrarca i Duero per fer-hi una residència de gent gran.
12.  Potenciarem l’eix comercial del passeig Maragall.
13.  Reordenarem les parades d’autobusos de l’avinguda Borbó per evitar els embussos.
14.  Amb la participació veïnal ampliarem les zones per a vianants (o de prioritat invertida) del barri per tal de crear 

una superilla.
15.  Recuperarem zones d’aparcament lliure.

PORTA

16.  Rehabilitarem i donarem ús a la masia de Can Valent.
17.  Remodelarem el centre cívic de Porta-Sóller.
18.  Potenciarem el projecte d’horts urbans al barri.
19.  Reformarem el carrer de la Maladeta per fer-hi espais verds i equipaments per al barri.
20.  Remodelarem la plaça Sóller, adequant l’àrea per a gossos ja existent i incentivant la vida lúdica a la plaça.
21.  Reformarem la pista d’atletisme de Can Dragó, així com dels vestidors i la resta d’instal·lacions annexes.
22.  Fomentarem l’esport inclusiu al complex esportiu de Can Dragó, reforçant programes ja existents i creant-ne de 

nous.

EL TURÓ DE LA PEIRA

23.  Remodelarem els espais al Parc del Turó de la Peira, especialment les zones d’esbarjo infantil i d’activitat física 
per a gent gran.

24.  Estudiarem tancar el Parc del Turó de la Peira de nit.
25.  Reformarem integralment el camp del CF Turó augmentant la comoditat dels vestidors, la seguretat del recinte i 

creant un pàrquing soterrat per tal de solucionar els problemes d’aparcament de la zona.
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26.  Potenciarem un pla educatiu d’entorn al barri.
27.  Traslladarem el casal d’avis i l’oficina de serveis socials al bloc Q quan estigui enllestit.
28.  Assegurarem la remodelació de la piscina i la creació del poliesportiu.

CAN PEGUERA

29.  Remodelarem i adequarem el centre juvenil La Tronada i n’assegurarem l’autogestió.
30.  Farem un estudi de l’arbrat del barri i el canviarem per arbres de creixement lent.
31.  Reformarem de manera integral el clavegueram i els carrers del barri d’acord amb les prioiritats consensuades 

amb els veïns.
32.  Revitalitzarem els refugis antiaeris per a visites referents a la memòria històrica.

LA GUINEUETA

33.  Remodelarem Can Carreras i dedicarem l’espai per a usos culturals.
34.  Farem un nou casal per a la gent gran a la rambla del Caçador.
35.  Construirem un aparcament subterrani que millori els problemes d’aparcament del barri.
36.  Canviarem el nom de la plaça Llucmajor per plaça de la República, tot mantenint l’escultura i els símbols 

republicans actuals.
37.  Farem un estudi per adequar l’actual casal per a la gent gran en una escola bressol, i, si no fos posible, en 

construirem una en una nova ubicació.
38.  Farem plenament accessible l’entrada del Parc de la Guineueta pel carrer Artesania.
39.  Continuarem amb la millora de l’accessibilitat als edificis amb la instal·lació d’ascensors.
40.  Ampliarem la vorera del carrer Artesania a l’alçada de l’IEA Oriol Martorell per augmentar la seguretat a les hores 

d’entrada i sortida dels estudiants.

CANYELLES

41.  Ampliarem les voreres del carrer Antonio Machado, sense eliminar aparcaments en superfície, per tal de 
potenciar el carrer com l’eix comercial del barri.

42.  Desencallarem la construcció del poliesportiu de Canyelles i mentre no comencin les obres es milloraran les 
condicions del solar per a l’aparcament de cotxes.

43.  Condicionarem els solars del barri que funcionin com a aparcaments per millorar-ne la comoditat i la seguretat.
44.  Millorarem els accessos a Collserola, creant zones d’esbarjo o d’interpretació del parc als límits per tal d’apropar-

lo al barri, sent alhora un motiu per obrir el barri a la ciutat.
45.  Garantirem un bon manteniment a les pistes d’skate, sempre en contacte amb els usuaris que les autogestionen 

des de fa anys.

ROQUETES

46.  Potenciarem el civisme a través de diferents programes: mediadors, agents cívics, plans educatius d’entorn...
47.  Potenciarem el comerç de proximitat al barri.
48.  Pactarem amb els comerciants la reforma del mercat de Montserrat. Aquesta reforma inclourà un aparcament 

per als clients i accessos pel carrer de les Torres i minimitzarà l’afectació del funcionament normal del mercat.
49.  Garantirem un bon manteniment de les pistes poliesportives que hi ha sobre la ronda de Dalt.
50.  Mantindrem i millorarem el bus de barri 127.

VERDUM

51.  Millorarem la il·luminació de la via pública al barri.
52.  Potenciarem el civisme a través de diferents programes: mediadors, plans educatius d’entorn, agents cívics...
53.  Oferirem locals de titularitat pública a les entitats del barri per a activitats culturals.
54.  Millorarem la neteja al barri.

LA PROSPERITAT

55.  crearem una comissió amb els veïns per estudiar els equipaments que es construiran al solar Ideal Flor i la 
creació d’una zona verda. La nostra proposta seria ubicar aquí, com a mínim, l’equipament cultural que cal al 
districte amb ampli aforament per poder practicar teatre, cant coral, o altres activitats culturals.
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56.  Assegurarem l’obertura al 100 % de la residència i el centre de dia per a la gent gran dels barri.

57.  Construirem el casal de joves, i crearem unes instal·lacions més adequades que les provisionals actuals.

58.  Ampliarem, amb la participació veïnal, les zones per a vianants (o de prioritat invertida) del barri per tal de crear 
una superilla.

TRINITAT NOVA

59.  Urbanitzarem els carrers afectats pel pla de remodelació del barri.
60.  Recuperarem la Torre del Rellotge.
61.  Implementarem dues línies de FP a l’IES Roger de Flor i crearem un potent pol de formació professional 

juntament amb l’IES Picasso, el FabLab i el Centre Tecnològic Nord.
62.  Incorporarem un assistent social al barri.
63.  Potenciarem el civisme a través de diferents programes: mediadors, agents cívics, plans educatius d’entorn...
64.  Potenciarem el comerç de proximitat.

TORRE BARÓ

65.  Finalitzarem el camí de ronda.
66.  Crearem el Parc Central de Torre Baró.
67.  Seguirem pressionant per aconseguir la retirada de les torres d’alta tensió que travessen el barri.
68.  Implementarem una línia de FP a l’IES Picasso, i crearem un potent pol de formació professional juntament amb 

l’IES Roger de Flor, el FabLab i el Centre Tecnològic Nord.

CIUTAT MERIDIANA

69.  Dotarem l’associació de veïns del local digne i funcional promès fa més de vint anys.
70.  Construirem un casal de joves.
71.  Destinarem l’antic camp de futbol per crear equipaments en col·laboració amb els veïns i veïnes del barri.
72.  Crearem sinergies entre el FabLab i les necessitats de la Trinitat Nova i Torre Baró i crearem un potent pol de 

formació professional, referent al districte i a tota la ciutat.
73.  Adequarem i farem transitable l’aqüeducte, per tal d’unir el barri amb Can Cuiàs.

VALLBONA

74.  Recuperarem la granja del Ritz com a casal de barri.
75.  Millorarem i ampliarem les zones públiques d’aparcament.
76.  Adequarem i arreglarem el Rec Comtal per fer-ne un espai lúdic i cultural amb la col·boració dels propietaris dels 

horts existents.
77.  Farem el planejament del PERI de Vallbona.
78.  Millorarem les connexions i les freqüències del transport públic amb la resta de la ciutat.

4.9. SANT ANDREU
DIAGNOSI I HORITZÓ

Sant Andreu és la seva gent. Els nostres barris –Bon Pastor, Baró de Viver, Congrés-Indians, Navas, la Sagrera, Sant Andreu 
de Palomar i Trinitat Vella– es projecten des dels desitjos i les il·lusions de cada persona.

Aquests darrers quatre anys, el districte i Barcelona en general han patit amb duresa els estralls de la crisi. Això ha 
comportat la divisió de la ciutat en dues: una que funciona, que genera un alt volum de recursos i gaudeix de reconeixement 
internacional, i una altra que pateix precarització i fenòmens d’exclusió.

Per això, la nostra primera preocupació és l’atenció a les persones. Ningú ha de quedar-se pel camí: no ens ho podem 
permetre, no podem tenir una ciutat clivellada per desigualtats i mancada d’oportunitats.

Sant Andreu ha de completar les grans transformacions pendents mantenint l’equilibri entre l’espai públic, de convivència, i 
el privat, associat a l’habitatge: les Casernes; la Fabra i Coats; l’entorn de l’estació de la Sagrera i de la línia d’alta velocitat de 
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Navas fins a Baró de Viver; els projectes de Trinitat Nord i de Porta Trinitat; les Cases Barates del Bon Pastor; el Canòdrom, i 
la pacificació de l’avinguda Meridiana.

Arrosseguem aquests projectes fa massa temps. Cal renovar l’impuls per completar el districte. I, sobretot, cal vetllar perquè 
es preservi la utilitat social d’aquesta transformació. Cal un compromís en la dotació d’habitatge protegit, i també en el 
d’equipaments perquè no faltin escoles bressol, ni places escolars públiques, perquè el jovent disposi d’espais adients a 
les seves necessitats, perquè els emprenedors puguin desenvolupar els seus projectes i perquè les persones grans rebin 
l’atenció adequada. Volem millorar la qualitat de vida de la nostra gent.

Aquesta empenta al districte ha de comptar amb els veïns i veïnes. Per això els hem escoltat i els hem fet protagonistes 
en aquest programa electoral. El districte de Sant Andreu ha de ser un referent de Barcelona. Ha de ser un districte actiu, 
participatiu, cohesionat i compromès amb el bé comú. I Barcelona ha de ser el model de ciutat mediterrània, compacta, 
diversa, respectuosa, amb mixtura d’usos, que és el que ens defineix culturalment i ens enforteix socialment.

PROPOSTES

DISTRICTE DE SANT ANDREU

1.  Executarem els edificis definitius de les escoles Can Fabra i La Maquinista.
2.  Construirem les escoles bressol pendents a Casernes i al Canòdrom.
3.  Ampliarem la xarxa pública d’escoles bressol al districte i en garantirem la titularitat i gestió pública. Recuperarem 

la gestió pública de l’Escola Bressol els Patufets de Navas.
4.  Construirem l’institut de secundària dins del recinte de l’antiga Fabra i Coats i el Centre de Formació Professional 

previst al Baró de Viver.
5.  Implementarem l’oferta de formació per al jovent que no té aprovada la secundària i no pot accedir als cicles 

formatius o batxillerat amb els programes de formació integral (PFI).
6.  Promourem l’Institut Puigvert destinant-hi els recursos necessaris.
7.  Desenvoluparem un pla d’equilibri i racionalització del mapa escolar al districte.
8.  Garantirem que la ciutadania tingui la possibilitat de formar-se al llarg de la seva vida amb una oferta de qualitat i 

ajustada a les necessitats de cada cicle vital.
9.  Promourem la creació d’una escola d’idiomes al districte.
10.  Potenciarem activitats extraescolars i d’educació en el lleure sobretot en centres d’horaris compactats.
11.  Promourem la presència d’agents cívics de manera continuada en el temps.
12.  Fomentarem l’habitatge de serveis compartits per a la gent gran, famílies i joventut.
13.  Incrementarem recursos socials (pla d’emergència social) a la franja Besòs, zona d’alt risc social.
14.  Elaborarem plans d’inclusió social al districte: coordinació de serveis socials, educació, salut, habitatge i ocupació.
15.  Desplegarem el nou model de serveis socials al districte.
16.  Ampliarem la cobertura dels serveis socials bàsics i especialitzats per tal d’arribar a tots els barris d’una igual.
17.  Vetllarem perquè creixi el nombre de professionals i serveis dels equipaments sanitaris del districte, a mesura 

que s’incrementi la població, i perquè no augmentin el nombre de pacients per metge.
18.  Transformarem i pacificarem l’avinguda Meridiana consensuadament amb els veïns i veïnes (reducció de la 

densitat de vehicles, humanització dels entorns i adequació dels carrils bici).
19.  Promourem l’estudi de transport públic en superfície del districte.
20.  Estudiarem l’harmonització dels espais de lleure per a animals de companyia.
21.  Augmentarem les zones verdes del districte i en millorarem el manteniment.
22.  Impulsarem la via verda del Besòs.
23.  Proposarem, d’acord amb les entitats veïnals, usos temporals de zones verdes, aparcaments, horts urbans, etc., en 

cas de solars buits de llarga durada.
24.  Incrementarem la seguretat millorant la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
25.  Millorarem la neteja i el manteniment de l’espai públic.
26.  Dinamitzarem el comerç de proximitat.
27.  Ens oposarem al desplegament de l’ampliació de la Maquinista.
28.  Executarem els projectes de reforma dels mercats municipals del Bon Pastor i de Sant Andreu de Palomar.
29.  Desenvoluparem l’habitatge pendent d’ús social dels diferents desplegaments urbanístics previstos.
30.  Cercarem la inversió necessària de les administracions en el Pla Sant Andreu-la Sagrera per avançar fins a assolir 

el 60 % d’habitatge social en sòl públic, i utilitzar les eines normatives per reservar el 40 % d’ús social en el sòl 
privat.

31.  Promourem l’habitatge assistit per a gent gran.
32.  Promourem l’habitatge social.
33.  Vetllarem per la rehabilitació i manteniment dels centres d’educació públics.
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34.  Defensarem, blindarem i recuperarem els polígons industrials del Bon Pastor.
35.  Adaptarem la ràtio de professionals dels serveis socials basant-nos tant en criteris quantitatius com qualitatius.
36.  Garantirem que els recursos econòmics no siguin un impediment perquè tota persona menor d’edat que ho 

desitgi tingui accés a la pràctica d’esport.
37.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 

necessaris per fer-les efectives.
38.  Crearem un carril bici segregat del trànsit que uneixi el Parc de la Trinitat amb el Parc de la Maquinista.
39.  Crearem un servei d’acollida i orientació als nouvinguts als barris.
40.  Reforçarem tècnicament i formativament les entitats i la xarxa associativa dels barris.
41.  Promourem la formació i inclusió laboral a través de l’alfabetització tecnològica per evitar la fractura digital.
42.  Revisarem el pla de comerç.
43.  Revisarem els usos dels parcs dels barris.
44.  Impulsarem l’existència, com a mínim, d’un eix comercial a cada barri.
45.  Senyalitzarem els eixos comercials, així com els punts de servei a l’entrada i sortida dels eixos.
46.  Reforçarem el cos d’inspectors municipals (comerç, indústria, etc.) i en promourem la proactivitat.
47.  Crearem processos participatius reals, oberts, vinculants i amb diàleg amb els polítics responsables. Aquests 

processos estaran relacionats amb temes de barri i seran oberts tant a les entitats com als ciutadans.

BARÓ DE VIVER

48.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 
necessaris per fer-les efectives.

49.  Incrementarem la seguretat millorant la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
50.  Construirem un pavelló i un camp de futbol.
51.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
52.  Millorarem la connectivitat del barri amb Barcelona i amb la resta del districte replantejant les línies d’autobús.
53.  Impulsarem i donarem continuïtat al pla d’ascensors i elevadors elèctrics.
54.  Executarem la cobertura de la pista poliesportiva de la Llosa.
55.  Vetllarem pels terminis de construcció del centre de formació professional previst al barri.
56.  Impulsarem la via verda del Besòs.

BON PASTOR

57.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 
necessaris per fer-les efectives.

58.  Incrementarem la seguretat millorant la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
59.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
60.  Millorarem la connectivitat del barri amb Barcelona i amb la resta del districte replantejant les línies d’autobús.
61.  Recuperarem una illa de les Cases Barates per fer-hi una actuació museística i preservar així la memòria històrica 

del barri.
62.  Defensarem, blindarem i reactivarem els polígons industrials del Bon Pastor.
63.  Completarem la construcció de les fases pendents de les Cases Barates.
64.  Estudiarem conjuntament amb el barri l’ús definitiu dels antics terrenys de la Mercedes i de l’antiga casa Sanchís.
65.  Revisarem els usos del Parc de la Maquinista.
66.  Impulsarem la via verda del Besòs.
67.  Crearem un carril bici segregat que uneixi el Parc de la Trinitat amb el Parc de la Maquinista.
68.  Implementarem un pla de mobilitat als entorns del Centre Comercial de la Maquinista.
69.  Construirem l’escola de la Maquinista.
70.  Vetllarem perquè l’AFA Bon Pastor esdevingui un centre de formació d’adults.

TRINITAT VELLA

71.  Dotarem el barri de manera urgent d’un centre de serveis socials.
72.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 

necessaris per fer-les efectives.
73.  Incrementarem la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
74.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
75.  Millorarem la connectivitat del barri amb Barcelona i amb la resta del districte replantejant les línies d’autobús.
76.  Impulsarem l’execució del projecte Trinitat Nord.
77.  Promourem la construcció de la llosa del pont de Sarajevo amb el consens dels veïns i veïnes.
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78.  Enllestirem les obres de la carretera de Ribes.
79.  Impulsarem l’execució del projecte Porta Trinitat.
80.  Promourem la reforma i el procés participatiu de la plaça Andreu Abelló.
81.  Potenciarem i dinamitzarem el Museu de l’Aigua.
82.  Promourem l’habitatge social.
83.  Impulsarem la via verda del Besòs.
84.  Crearem un carril bici segregat que uneixi el Parc de la Trinitat amb el Parc de la Maquinista.
85.  Impulsarem la creació d’un casal per a joves al barri per executar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 

2008-2015.

LA SAGRERA

86.  Transformarem i pacificarem l’avinguda Meridiana consensuadament amb els veïns i veïnes (reducció de la 
densitat de vehicles, humanització dels entorns i adequació dels carrils bici).

87.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 
necessaris per fer-les efectives.

88.  Incrementarem la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
89.  Construirem el pavelló esportiu del carrer Hondures.
90.  Promourem la intervenció per a l’habilitació sociocultural de l’espai 30.
91.  Construirem un casal de barri a la Torreta.
92.  Reurbanitzarem, d’acord amb els veïns, la plaça del general Moragues.
93.  Completarem la reurbanització de la plaça dels Jardins d’Elx amb l’arranjament de l’espai del davant de 

l’església.
94.  Reurbanitzarem els carrers Hondures (tram Pare Claret-Gran de la Sagrera), Cienfuegos i Pegàs.
95.  Construirem el pavelló esportiu i els habitatges tutelats per a gent gran als antics terrenys de l’AISS, així com la 

resta d’equipaments ja consensuats amb el barri.
96.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
97.  Potenciarem l’ús i el coneixement de l’Espai Jove Garcilaso.
98.  Dotarem d’usos ciutadans la fàbrica Bostik fins que es desenvolupi urbanísticament la zona.
99.  Pressionarem la resta d’administracions perquè s’executi l’estació de la Sagrera i es desenvolupi el Pla Sagrera-

Sant Andreu, així com el pla d’equipaments consensuat amb les entitats veïnals.
100.  Estudiarem l’harmonització dels espais de lleure per a animals de companyia.

CONGRÉS-INDIANS

101.  Executarem les obres i els equipaments previstos al Canòdrom.
102.  Promourem l’estudi de la mobilitat i del trànsit al barri per detectar-ne les deficiències i corregir-les.
103.  Estudiarem a fons la problemàtica de manca d’aparcament al barri i en proposarem la solució.
104.  Incrementarem la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
105.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 

necessaris per fer-les efectives.
106.  Dinamitzarem el comerç del barri.
107.  Millorarem el pla d’ascensors.
108.  Dinamitzarem els espais i equipaments per al jovent i en promourem la inserció en la vida associativa del barri.
109.  Estudiarem l’harmonització dels espais de lleure per a animals de companyia.

NAVAS

110.  Transformarem i pacificarem l’avinguda Meridiana consensuadament amb els veïns i veïnes (reducció de la 
densitat de vehicles, humanització dels entorns i adequació dels carrils bici).

111.  Incrementarem la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
112.  Continuarem impulsant el pla comunitari.
113.  Implementarem campanyes de civisme i convivència continuades en el temps i les dotarem dels recursos 

necessaris per fer-les efectives.
114.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
115.  Estudiarem l’harmonització de l’activitat dels equipaments municipals amb l’activitat del barri.
116.  Recuperarem la plaça de la Guineu.
117.  Revitalitzarem la plaça Ferran Reyes.
118.  Reurbanitzarem la plaça Rodona i la plaça del Taxi.
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119.  Impulsarem l’adquisició, per part de l’Ajuntament, de les dues naus del polígon industrial d’Espronceda/Múrcia 
per posar-les al servei del barri.

120.  Dinamitzarem els espais i equipaments per al jovent i en promourem la inserció en la vida associativa del barri.
121.  Estudiarem l’harmonització dels espais de lleure per a animals de companyia.

SANT ANDREU DE PALOMAR

122.  Construirem l’edifici definitiu de l’escola Can Fabra.
123.  Construirem l’institut de secundària dins del recinte de l’antiga Fabra i Coats.
124.  Executarem els equipaments a Casernes prioritzant les demandes de les entitats veïnals: escola bressol, 

residència per a gent gran i habitatge social.
125.  Desenvoluparem l’habitatge protegit pendent a la Fabra i Coats.
126.  Desenvoluparem i executarem el Pla de protecció del nucli històric.
127.  Vetllarem pel desenvolupament d’habitatge social a la zona de Colorantes.
128.  Reformarem el paviment de la Rambla i soterrarem les infraestructures elèctriques, cosa que permetrà ordenar 

les terrasses de bar.
129.  Pacificarem el carrer Gran de Sant Andreu des de Mossèn Clapés fins a Pare Manyanet.
130.  Promourem la rehabilitació de la Capella del Sant Crist dels Segadors, com a símbol de la resistència popular del 

barri contra la injustícia.
131.  Procurarem l’accés al recinte de l’antiga Fabra i Coats des del carrer Gran de Sant Andreu.
132.  Farem un estudi sobre el trànsit en les vies i carrers d’accés al centre comercial La Maquinista.
133.  Negociarem amb Renfe la cessió a l’Ajuntament de l’actual edifici de l’estació de Sant Andreu Comtal.
134.  Negociarem amb Patrimoni de l’Estat la cessió a l’Ajuntament de l’edifici de l’antic servei d’Hisenda situat al 

carrer Gran de Sant Andreu per fer-hi equipaments consensuats amb les entitats veïnals.
135.  Incrementarem la seguretat millorant-ne la gestió i l’eficiència dels recursos des d’una visió integral.
136.  Estudiarem l’harmonització dels espais de lleure per a animals de companyia.
137.  Implementarem campanyes de civisme continuades en el temps i dotades econòmicament.
138.  Dinamitzarem el comerç de proximitat del barri.
139.  Promourem l’estudi de la mobilitat i el trànsit al barri per detectar-ne les deficiències i corregir-les.
140.  Estudiarem a fons la problemàtica de manca d’aparcament al barri i en proposarem una solució.

4.10. SANT MARTÍ
DIAGNOSI

Sant Martí prové d’un passat industrial, per haver estat anteriorment un municipi de l’àrea de Barcelona que concentrà 
una gran quantitat de fàbriques, la qual cosa li donà també una població que en gran part hi va arribar per treballar. En els 
darrers anys ha experimentat un gran creixement demogràfic acompanyat d’una gran activitat urbanística.

D’altra banda, una part molt important d’aquesta transformació urbanística prové de la transformació d’aquest passat 
industrial en un nou marc d’empreses basades en el coneixement, amb la concentració de clústers basats en el coneixement 
en l’entorn del 22@. Aquesta transformació és acompanyada també d’una incorporació de centres de coneixement, 
d’equipaments universitaris i, d’altra banda, d’un creixement de comunitats d’altres països que s’incorporen a aquestes 
activitats.

A més, aquestes noves activitats també han generat uns desequilibris urbanístics importants en barris d’alta densitat i altres 
amb activitats principalment empresarials i amb una ocupació principalment diürna, malgrat que existeix un planejament 
urbanístic per tal de mantenir una certa realitat de mixtura d’usos.

Una altra de les realitats que cal remarcar ha estat la recuperació del litoral, que ha representat d’una banda una certa millora 
de la qualitat de vida del districte, però que també ha generat una certa complexitat en la convivència amb una activitat 
turística típica de municipis de “costa”.

Sant Martí ha concentrat en els darrers anys diversos projectes urbanístics referents en la nostra ciutat, entre els quals 
destaquen les actuacions de les Glòries i la Sagrera, totes dues iniciades en el mandat anterior i que en l’actual, que ara 
finalitza, encara no han estat resoltes.

Un capítol a part i transcendent en el nostre districte són les deficiències en equipaments culturals i educatius, com, per 
exemple, el problema que s’arrossega per la manca de places per a 0 a 3 anys.
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HORITZÓ

En el programa municipal del 2011 ja defensàvem la voluntat de treballar per assolir un districte més cívic, més cohesionat, 
en el qual volíem prioritzar el bé comú, la participació i la codecisió, la transparència i la proximitat a l’administració. Una 
voluntat que considerem que encara és vigent de cara al proper mandat, ja que encara no s’ha pogut resoldre per manca de 
voluntat política del darrer govern municipal.

Òbviament, també ens comprometem a resoldre els projectes urbanístics en marxa. Finalment, i també en el tema urbanístic, 
ens comprometem a cercar i implementar solucions per a un problema històric, encara no resolt actualment, que és la difícil 
comunicació entre la banda muntanya i la banda mar del districte.

PROPOSTES

Economia i comerç

1.  Aturarem l’oferta de més places hoteleres i d’apartaments turístics a les zones congestionades del districte.
2.  Limitarem la densitat d’apartaments turístics per zones.
3.  Promourem la revisió a la baixa dels impostos i taxes municipals que s’apliquen al petit comerç.
4.  Fomentarem la creació de fires de productes artesans del districte, amb participació d’altres districtes.

Equipaments

5.  Garantirem la cobertura wifi a la xarxa de metro.
6.  Habilitarem un espai municipal per a activitats musicals (assaigs) per a joves.
7.  Millorarem els espais per a activitats infantils i els dotarem d’espais ombrejats.
8.  Dotarem el districte d’un pla d’habitatge de lloguer social.
9.  Dotarem el districte de mecanismes per subvenir la pobresa energètica.
10.  Eliminarem els pals de fusta de suport a cablejats elèctrics i els farem soterrats.
11.  Avaluarem el mapa de pistes esportives i en programarem la instal·lació allà on es detectin mancances.
12.  Millorarem els plecs de clàusules dels concursos públics per atorgar concessions de gestió d’equipaments de 

manera que també es valori l’experiència en projectes anteriors.

Mobilitat i medi ambient

13.  Revisarem la capacitat de les estacions de Bicing vora el litoral i la seva gestió, en especial els mesos d’estiu, i 
cobrirem les deficiències.

14.  Controlarem el compliment de la normativa de limitació de contaminació acústica dels locals comercials, en 
especial dels supermercats de barri.

15.  Limitarem la contaminació acústica dels xiringuitos del Front Marítim a l’estiu.
16.  Revisarem els serveis de la línia de bus 192 per millorar-ne la freqüència i l’ús.
17.  Modificarem el pas de vianants de la cruïlla València-avinguda Meridiana, banda Llobregat.
18.  Revisarem el traçat dels carrils bici per connectar el districte amb la resta de la ciutat.

Participació i regeneració

19.  Elaborarem i farem enquestes periòdiques a veïns i comerciants relatives als problemes de la zona i en farem el 
seguiment.

20.  Potenciarem realment els Consells de Barri com a fòrum participatiu.
21.  Introduirem als Consells de Barri les associacions de l’àmbit de la immigració.
22.  Crearem una coordinadora d’entitats juvenils.

Seguretat i espai públic

23.  Tancarem el Centre Tramuntana de la Verneda.
24.  Vetllarem per la transparència i el compromís de lluitar contra possibles comportaments relacionats amb la 

corrupció.
25.  Crearem la Universitat de la Solidaritat tot aprofitant les entitats d’aquest àmbit ja presents al barri.
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Urbanisme

26.  Realitzarem un inventari dels horts veïnals i potenciarem el desenvolupament de nous espais de manera 
equilibrada, tenint en compte la seva temporalitat.

27.  Estudiarem la possible obertura d’alguns interiors d’illa.
28.  Revisarem els plans d’usos de l’espai públic al districte per garantir-hi l’accés de tota la ciutadania.

Serveis a les persones

29.  Farem un inventari dels Punts Omnia del districte i avaluarem les necessitats per poder cobrir les mancances.
30.  Farem un inventari dels menjadors socials del districte i avaluarem les necessitats per poder cobrir les 

mancances.
31.  Avaluarem el nombre de persones que encara resideixen en assentaments (naus abandonades) i cercarem 

solucions.
32.  Habilitarem espais de lleure i acolliment per a infants i adolescents.
33.  Afavorirem l’accés dels fills de les classes mitjanes i treballadores a la universitat i a cicles formatius de grau 

superior i hi involucrarem les empreses del districte.
34.  Mantindrem oberts tot l’any els albergs d’acollida per a les persones sense sostre.
35.  Promourem un pla de xoc contra el fracàs escolar a través de la implantació de comunitats d’aprenentatge i de la 

6a hora a la Primària pública.
36.  Augmentarem l’oferta pública d’itineraris formatius per als alumnes no graduats en ESO.
37.  Combinarem l’horari intensiu amb oferta educativa a la tarda.
38.  Establirem adscripcions clares entre les escoles de primària i secundària públiques del districte.
39.  Establirem la mateixa zonificació per a la preinscripció tant per a escola pública com concertada. Reduirem les 

zones a dimensió de barri.
40.  Coordinarem els bancs del temps del districte i en promourem la implantació allà on no estan funcionant.
41.  Incrementarem l’oferta dels centres esportius municipals i revisarem les quotes per afavorir-ne l’accés.
42.  Oferirem la gestió compartida o cessió d’espais per a la realització d’activitats esportives per a persones amb 

discapacitat, en aquelles franges horàries en les quals l’equipament esportiu no s’utilitza.
43.  Estudiarem i planificarem estratègies per evitar la gentrificació.
44.  Farem un mapa de locals comercials buits i estudiarem la possible habilitació per a habitatges socials per a gent 

gran i discapacitats motrius, sense perjudicar l’equilibri comercial de la zona. En la nova edificació caldrà reservar 
habitatges arran de carrer per a aquests col·lectius.

45.  Promourem accions inclusives per a les persones amb DID amb polítiques actives en les instal·lacions municipals 
i de suport en les privades, per facilitar la seva participació en tots els àmbits socials.

46.  Incentivarem les empreses d’economia social instal·lades al districte i potenciarem les polítiques de RSE.
47.  Incrementarem els programes destinats a la formació ocupacional de suport a la reinserció laboral de majors de 

45 anys.
48.  Revisarem el pla de millora per als casals de la gent gran i promocionarem l’excel·lència en la seva gestió.

DIAGONAL MAR I EL FRONT MARÍTIM DEL POBLENOU

49.  Limitarem la contaminació acústica dels xiringuitos del Front Marítim a l’estiu.
50.  Urbanitzarem el passeig Marítim des de la Marbella fins al Fòrum.
51.  Obrirem a l’ús ciutadà els centres educatius públics amb convenis de gestió cívica dels espais escolars per part 

d’entitats sense ànim de lucre (associacionisme educatiu, esportiu, cultural).
52.  Revisarem el traçat dels carrils bici per connectar el districte amb la resta de la ciutat.

EL BESÒS I EL MARESME

53.  Promourem l’adscripció de comerciants d’origen estranger a les associacions de comerciants dels barris.
54.  Farem un Centre d’Assistència Social (CAS) per dotar el barri de polítiques efectives per al control de la 

drogoaddicció.
55.  Dotarem el Besòs i el Maresme d’espais per ubicar “caus” i esplais i en promocionarem la implantació.
56.  Concedirem ajuts per a la instal·lació d’ascensors al carrer Narbona.
57.  Dissenyarem un nou eix cívic que uneixi l’estació de la Sagrera i el mar a través del carrer Cantàbria (que es 

transformaria en un bulevard) i el carrer Josep Pla, i articularem la millora urbana de la zona de solars i naus 
abandonades entre Pere IV i la Diagonal.

58.  Crearem nous eixos turístics per descongestionar l’eix de la rambla del Poblenou (Josep Pla).
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59.  Promourem ofertes de llits turístics en hostals de joventut i en residències d’estudiants, i les ubicarem en zones 
poc congestionades.

60.  Promourem una moratòria de dos anys de les execucions hipotecàries i dels llançaments de llogaters.
61.  Promourem la rehabilitació dels habitatges afectats per l’aluminosi al barri.
62.  Reimplantarem els plans educatius d’entorn als barris del Besòs i el Maresme.
63.  Donarem suport públic a les xarxes de solidaritat i suport mutu dels barris del Besòs i el Maresme.
64.  Farem un Pla especial d’actuació contra la pobresa infantil al barri del Besòs i del Maresme.

EL CAMP DE L’ARPA DEL CLOT

65.  Posarem en marxa els equipaments per a la tercera edat a Alchemika (residència i centre de dia).
66.  Construirem pisos de lloguer públics a Trinxant-Meridiana.
67.  Dotarem el Camp de l’Arpa del Clot d’un punt verd fix.
68.  Vetllarem per la posada en funcionament de la residència i centre de dia de gent gran d’Alchemika.
69.  Ampliarem l’oferta de cicles formatius a l’Institut Juan Manuel Zafra.
70.  Revisarem la pavimentació del carrer Rogent en especial per a prevenció d’accidents de vianants en episodis de 

pluja.
71.  Finalitzarem el Pla Trinxant-Meridiana.
72.  Promourem que les noves formes de cooperativisme (consum responsable, bancs del temps) s’instal·lin 

físicament en els edificis de les antigues cooperatives del barri, tant al Clot com al Poblenou.

EL CLOT

73.  Dotarem el pla Glòries d’habitatges assistencials per a discapacitats i altres necessitats socials.
74.  Planificarem i construirem la biblioteca pública del Clot a l’antiga fàbrica del Plom.
75.  Construirem el gimnàs de l’Escola Farigola.
76.  Construirem el Casal de Gent Gran de Glòries.
77.  Obrirem a la Torre del Fang l’arxiu històric de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals.
78.  Modificarem el pas de vianants de la cruïlla València-avinguda Meridiana, banda Llobregat.
79.  Dotarem el barri com a mínim d’un institut que obri i faci batxillerat nocturn en les quatre modalitats.
80.  Durem a terme l’obertura del carrer Concili de Trento.
81.  Dotarem les Glòries d’equipaments de barri: centre integral de formació professional, escola de música, auditori 

de cinema i residència-centre de dia per a la gent gran.
82.  Remodelarem els carrers Sant Joan de Malta, Freser, Bassols, Ripollès, passatge Robacols, Muntanya, i en 

garantirem l’accessibilitat.
83.  Transformarem els carrers Bassols i de Xifré entre València i Mallorca en zona de vianants.
84.  Millorarem de manera integral el passatge Ca dels Seguers.
85.  Transformarem la Meridiana en bulevard en el tram entre València i plaça de les Glòries, amb un estudi previ, per 

tal de facilitar l’acoblament del trànsit a la plaça de les Glòries.

EL PARC DE LA LLACUNA DEL POBLENOU

86.  Farem el seguiment de l’establiment de l’equipament municipal que reclama l’Associació de Veïns del Bogatell.
87.  Desenvoluparem l’oferta de FP tecnològica vinculada als clústers establerts a 22@ i vinculant les empreses.
88.  Promourem la revisió del projecte 22@, i vetllarem per un increment d’habitatges protegits de lloguer.
89.  Millorarem de manera integral el passatge Vinyassa.
90.  Millorarem de manera integral el passatge Ratés.
91.  Estudiarem el perllongament de les línies de tramvia T-4 i T-5.
92.  Planificarem i vetllarem per la construcción d’un nou institut.

EL POBLENOU

93.  Vetllarem perquè els restaurants i els bars compleixin els horaris establerts i respectin els espais adjudicats.
94.  Reactivarem l’Eix Comercial del Poblenou.
95.  Frenarem la concentració d’activitats relacionades amb la restauració (bars i restaurants) a la rambla del 

Poblenou.
96.  Farem el seguiment de la rehabilitació de la Flor de Maig i del règim de gestió que s’hi estableixi.
97.  Recuperarem com a espai ciutadà els locals de l’antiga fàbrica Fuerzas y Locales Industriales (Pallars/Llacuna).
98.  Revisarem els serveis de la línia de bus 192 per millorar-ne la freqüència i l’ús.
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99.  Reurbanitzarem l’eix Pere IV, i aprofitarem per implantar-hi galeries de serveis urbans (el mateix model que al 
22@) i establirem un tram d’ús parcial per a vianants, bulevard entre la Llacuna i el Parc Central.

100.  Acabarem la urbanització de la rambla del Poblenou entre Taulat i passeig Garcia Faria.
101.  Urbanitzarem l’espai de les Rambles del Poblenou amb Fernando Poo.
102.  Soterrarem els transformadors de Sant Joan de Malta.
103.  Promourem la instal·lació d’espais de coworking en els baixos comercials desocupats dels nostres barris.
104.  Promourem les noves formes de cooperativisme (consum responsable, bancs del temps) perquè s’instal·lin 

físicament en els edificis de les antigues cooperatives del barri, tant al Clot com al Poblenou.
105.  Obrirem el carrer Joncar per connectar adequadament la rambla del Poblenou i la zona de Can Saladrigues.
106.  Millorarem de manera integral el carrer Sant Francesc.
107.  Millorarem de manera integral el carrer Topete.
108.  Millorarem de manera integral el passatge Ciutadans.
109.  Millorarem de manera integral el carrer Tortell.
110.  Millorarem de manera integral el passatge Olivé-Maristany.
111.  Revisarem el Pla d’usos de la rambla del Poblenou per garantir-hi l’accés de tota la ciutadania.
112.  Defensarem el patrimoni industrial catalogat i el posarem en valor amb nous usos ciutadans: Can Ricart, Oliva-

Artés, Martínez l’Aliè, Can Pico.
113.  Augmentarem l’oferta pública de P3 a la zona del Poblenou.

LA VERNEDA I LA PAU

114.  Posarem en marxa el nou edifici de l’escola L’Arc de Sant Martí.
115.  Dotarem la Verneda i la Pau d’espais per ubicar-hi “caus” i esplais i en promocionarem la instal·lació.
116.  Avançarem la transformació de l’Estació de la sagrera i reobrirem la connexió entre la Verneda Alta i Sant 

Andreu a través de l’antic pont de la Riera d’Horta.
117.  Executarem el Pla del Parc Lineal de l’AVE.
118.  Promourem una moratòria de dos anys de les execucions hipotecàries i dels llançaments de llogaters.
119.  Promourem la transformació urbanística de la zona entre Guipúscoa, Ca n’Oliva, Santander i via Trajana per 

crear un barri amb mixtura d’ús residencial i industrial sostenible.
120.  Reimplantarem els plans educatius d’entorn als barris de la Verneda i la Pau.
121.  Donarem suport públic a les xarxes de solidaritat i suport mutu dels barris de la Verneda i la Pau.
122.  Farem un Pla especial d’actuació contra la pobresa infantil a la Verneda Alta, la via Trajana i la Pau.

LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU

123.  Fomentarem el petit comerç a la Vila Olímpica.
124.  Revisarem la capacitat de les estacions de Bicing vora litoral i la seva gestió, en especial als mesos d’estiu, i en 

cobrirem les deficiències.
125.  Promocionarem les comunitats d’aprenentatge a les escoles públiques i convertirem les escoles i instituts en 

centres integrals de formació per a totes les edats.
126.  Impulsarem mesures a l’entorn dels eixos comercials, per evitar la desertificació comercial d’aquestes zones.

PROVENÇALS DEL POBLENOU

127.  Ubicarem la Cooperativa de la Ferralla a l’Eix Pere IV i farem de l’espai un punt de dinamització econòmica del 
barri.

128.  Finalitzarem el bloc d’equipaments de Ca l’Isidret (casal de gent gran, centre de barri, habitatges tutelats, 
aparcaments).

129.  Vetllarem per la finalització i funcionament de l’Institut Fluvià.
130.  Obrirem el carrer Bolívia, entre Fluvià i Selva de Mar.
131.  Urbanitzarem i obrirem el carrer Marroc, entre Selva de Mar i Treball i entre Josep Pla i Puigcerdà.
132.  Dotarem de fonts d’aigua i d’una guingueta el Parc Central del Poblenou.
133.  Finalitzarem la transformació de Can Ricart.
134.  Durem a terme l’obertura de Cristóbal de Moura entre Fluvià i Selva de Mar.
135.  Impulsarem la transformació urbanística del recinte de Can Ricart.
136.  Instal·larem un casal de joves a Can Ricart.
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SANT MARTÍ DE PROVENÇALS

137.  Impulsarem la cessió, a cost zero, de locals comercials buits per a activitats “temporals” o per fer-ne servir els 
aparadors per a exposicions de joves artistes. Caldrà respectar la possibilitat del propietari de procedir a llogar 
quan trobi un client (amb un termini fixat d’avís) i, en tot cas, es formalitzaran condicions contractuals clares.

138.  Mantindrem la limitació total al creixement de zones comercials de grans superfícies.
139.  Vetllarem perquè el nom de l’estació de l’AVE sigui “Sagrera-Sant Martí”.
140.  Farem un edifici nou per al Centre Cívic Sant Martí darrere l’actual edifici de la policia i el dotarem d’un sistema 

de gestió pactat amb la coordinadora d’entitats VERN.
141.  Tirarem endavant el projecte de nova biblioteca de Sant Martí de Provençals (darrere l’edifici de la policia).
142.  Reclamarem la cessió a la ciutat de l’edifici que ocupa el CNP a la rambla de Guipúscoa per dedicar-lo a 

equipaments (centre de dia per a gent gran, casal de joves...).
143.  Dotarem el barri de Sant Martí de Provençals d’un centre de dia de titularitat pública.
144.  Controlarem el compliment de la normativa de limitació de contaminació acústica dels locals comercials, en 

especial dels supermercats de barri.
145.  Tancarem el Centre Tramuntana de la Verneda.
146.  Establirem una zona de vianants al passatge d’Antoni Gassol.
147.  Promourem la instal·lació d’espais de coworking en els baixos comercials desocupats dels nostres barris.
148.  Impulsarem mesures a l’entorn dels eixos comercials, per evitar la desertificació comercial d’aquestes zones.
149.  Donarem suport públic a les xarxes de solidaritat i suport mutu del barri de Sant Martí de Provençals.
150.  Crearem una aula d’estudi nocturn al Centre Cívic de Selva de Mar.
151.  Construirem un nou aparcament subterrani a Bac de Roda amb Concili de Trento.
152.  Adquirirem l’antiga Fàbrica Zenit per fer-hi una residència per la gent gran.
153.  Fomentarem la creació d’una fira de productes artesans a la rambla Guipúscoa.
154. Crearem la Universitat de la Solidaritat tot aprofitant les entitats d’aquest àmbit ja presents al barrI.
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PROCÉS DE PARTICIPACIÓ - PROGRAMA OBERT

La elaboració del programa electoral ha comptat amb un procés de participació ampli, entre els mesos d’octubre de 2014 i 
maig de 2015. El programa resta obert encara a la participació ciutadana que, durant la campanya, ens faci arribar les seves 
propostes.

Els continguts han estat determinats per diverses fonts:

–  Jornades Municipalistes d’ERC Barcelona, celebrades del 19 al 21 de desembre, a l’Espai 30 de la Nau Ivanow. 
Van participar 252 persones amb un total de 615 presències en totes les taules i 60 persones més entre ponents i 
moderadors per a les 17 taules que es van celebrar. En total es van formar 30 focus grups. 

–  Sessions participatives als districtes. Per a l’elaboració dels programes de districte s’han celebrat sessions 
participatives i visites a entitats dels barris, amb una participació total de prop de 500 persones.

–  Grups d’experts, Sectorials d’ERC i membres de la coalició. S’han format un total de 28 grups d’experts (del 
partit i externs) per a les diverses àrees del programa i 10 grups de treball dels districtes. En total han participat 
245 persones a través dels grups d’experts i s’hi han sumat les aportacions fetes des de les Sectorials d’ERC. 
Finalment s’han incorporat les propostes fetes pels membres de la coalició electoral (MÉS, BCN Ciutat Oberta, 
Avancem i Catalunya Sí).

–  Entrevistes personals amb experts. Hem realitzat reunions amb diverses persones expertes en algun àmbit. 
En total ens hem entrevistat amb 56 persones externes al partit.

–  Visites a entitats. Hem fet trobades amb entitats i representants veïnals a tots els barris de la ciutat, amb més 
de 500 trobades.

–  Rutes pels barris. Hem realitzat rutes pels barris de la ciutat acompanyats per persones referents de la 
ciutadania i les entitats.

–  Web i eines 2.0. Des de la web www.alfredbosch.cat i les xarxes socials hem recollit propostes. També a través 
del correu electrònic participa@alfredbosch.cat. Aquests canals participatius encara estan oberts a aportacions.

–  Actes presencials. Al final de la campanya haurem celebrat actes i parades informatives en tots els barris de la 
ciutat, on hem recollit propostes orals i per escrit.

–  Ponència. La ponència del programa ha estat formada per 25 persones que han coordinat els diversos àmbits 
del document i també per les 13 primeres persones de la llista d’ERC-MES-BCO-Avancem-Catalunya Sí.

Els membres de la ponència són: Alfred Bosch (candidat a l’alcaldia de Barcelona), Patrícia Gomà (presidenta d’ERC 
Barcelona), Jordi Coronas (coordinador de programa i responsable de Convivència, seguretat i civisme i dels Drets dels 
animals), Montse Benedí (Ciutadania i entorn), Xavier Garriga (coordinador de Sectorials i Equip de redacció), Jordi Isabal 
(coordinador territorial), Pilar Vallugera (Polítiques socials), Lluc Maduell (Educació), Josep Maria Vall (Cultura i Mitjans de 
comunicació), Albert Castellanos (Economia, Comerç i Turisme), Xavier Llobet i Joan Rogés (Urbanisme i Sostenibilitat), 
Oriol Güell (Govern, transparència i participació), Albert Delgado (Joventut), Esther Batalla (Dones, Família i Usos del temps), 
Pau Carreño (Economia solidària i Cooperació), Núria Sancho (Capitalitat, Relacions internacionals i Equip de redacció), 
Jordi Eduardo (Esports), Josué Sallent (Innovació i Societat de la informació), Xavier Florensa (LGTBI), Jordi Montanyà 
(Habitatge), Montse Torres (Nova ciutadania), Àlex López (President d’ERC Gràcia), Carlos Escuredo (Equip de redacció), 
Meritxell Benedí (Procés de participació i Equip de redacció).

A més han participat de la ponència les següents persones candidates: Juanjo Puigcorbé, Trini Capdevila, Gemma Sendra, 
Jordi Castellana, Carles Macián, Miquel Pagés, Maria Bohigas, Carles Julbe, Marta Alonso, Mercè Amat , Oriol Illa i Jordi 
Angusto.




