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Esquerra, Reagrupament, Democràcia Catalana, entitats veïnals 
i representants destacats de la societat civil anem units. Recol-
lim l’esperit de la manifestació del 10-J i la lliçó cívica ciutadana 
de democràcia del 10-A.Volem un gran canvi per a Barcelona, 
proposem un bon equip i un bon alcalde, en Jordi Portabella.

Nosaltres, els d’Unitat per Barcelona no som ni el govern de sem-
pre ni l’oposició de sempre. Tenim l’experiència d’haver governat 
i d’haver estat a l’oposició. Tenim idees noves, clares i innova-
dores per fer de Barcelona la millor ciutat on viure. Volem liderar 
la Barcelona del s. XXI.

Volem una Barcelona per a tothom, per als joves, per a les dones, 
per a la gent gran, per als sectors populars, per a les classes 
mitjanes. Una Barcelona sensible a les persones que ho passen 
malament. Una Barcelona que garanteixi el benestar i la prosper-
itat de Catalunya, que enforteixi el sentiment de pertinença. Una 
ciutat republicana.

Confecció del programa. 
el procés participatiu
Hem dut a terme un procés participatiu durant 4 mesos per tal 
de recollir les propostes de la ciutadania, i poder elaborar un 
programa compartit, debatut, participat. Hem treballat per fer el 
programa de tots, per tothom.
per la redacció del programa i la priorització d’objectius hem 
comptat amb:

42 experts consultats
510 representants d’entitats
840 aportacions a través de la xarxa
1.286 ciutadans que han participat en 51 trobades, berenars o 
sopars
5.038 entrevistes a peu de carrer realitzades per tot barcelona

Què proposem?
Tenim 2.275 propostes per Barcelona

+ LLOCS DE TREBALL
Superarem la crisi econòmica amb una nova industrialit-
zació en els sectors estratègics i serveis associats, basada en 
l’emprenedoria, el coneixement i el talent. impulsarem un creixe-
ment de l’ocupació  superior a l’1% per crear 50.000 llocs de 
treball a Barcelona els propers 4 anys.

+ DRET A DECIDIR
Volem que barcelona actuï sense complexos com el que és, la 
capital de catalunya, que aspira a ser capital d’estat. Farem de 
l’aeroport un hub internacional, transformarem el port en la 
porta d’entrada d’àsia, vetllarem per la construcció del corredor 
ferroviari mediterrani i intervindrem perquè rodalies funcioni 
amb normalitat.

+ ESTAT DEL BENESTAR
Farem de barcelona una comunitat social cohesionada, on ningú 
no es trobi sol, on tothom tingui la seguretat de poder arribar a fi 
de mes, de gaudir d’habitatge públic, de disposar de serveis 
d’assistència, d’arribar puntualment a la feina en transport públic, 
de respirar un aire sa sense tanta contaminació; una ciutat amb 
equipaments educatius, sanitaris, esportius i socials públics i de 
qualitat. garantirem l’estat del benestar a la nostra ciutat, la mil-
lora del transport públic, l’accés a l’habitatge protegit i farem 
de l’espai públic un lloc de trobada.

+ TRANSPARÈNCIA, PROXIMITAT I PARTICIPACIÓ
Regenerarem la política municipal. garantirem una administració 
ràpida, àgil, justa, transparent i propera, posada al serveis dels 
ciutadans. donarem més veu i valor a la ciutadania. Defensarem 
el dret a decidir de la ciutadania, l’elecció directa dels consellers 
de districte, i els consells de barri com a òrgans de participació 
real.

Volem una Barcelona lliure, 
un 3r espai
Unitat per Barcelona volem un 3r espai per a la sobirania i el 
progrés. Un 3r espai amb identitat, d’esquerres i independentista, 
que condicioni el nous governs municipals fins a ser-ne l’eix cen-
tral i majoritari, amb personalitat pròpia, amb llibertat d’acció. 
Aquest nou projecte per a Barcelona és un projecte obert i 
d’unitat, que té com a referència nacional des del federalisme fins 
a l’independentisme. El conformem amb persones independents 
i amb els líders de diferents àmbits de la ciutat. En aquesta nova 
etapa hem d’impulsar el valor de la unitat, el valor de la reconcili-
ació d’un espai amb la generositat de tots i totes. 

Unitat per Barcelona és un projecte per a la suma dels partits 
polítics, de sensibilitats polítiques, sense renunciar a les seves 
sigles, però és un projecte polític comú, un projecte polític per a 
una Barcelona lliure i justa.  

Fem una proposta que aporta renovació i regeneració democràti-
ca a la política municipal. Per això el tercer espai és també un 
projecte obert a la ciutadania, a les entitats cíviques, als col·lectius 
que vulguin treballar amb nosaltres per consolidar aquest tercer 
espai. Unitat per Barcelona serà coherent amb els seus electors.

Aquest 3r espai ha de ser un nou espai polític pensat per a una 
ciutadania tenaç, treballadora, implicada en la societat, amb em-
penta, amb il·lusió. Pensat per a la majoria de la gent. Així doncs, 
afrontarem les properes eleccions municipals amb l’objectiu de 
recompondre i fer créixer el nostre espai electoral. Volem, molt 
especialment, buscar el vot d’aquells que alguna vegada ens han 
votat, dels nous votants joves, i dels que volen millorar la seva 
qualitat de vida i volen millorar la societat. 

Volem un nou espai per la política, per aconseguir una Barcelona 
pròspera amb feina per a tothom, una Barcelona propera a la 
ciutadania i als seus problemes quotidians. Volem un 3r espai que 
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faci de Barcelona una capital d’Estat, volem un 3r espai per con-
struir una ciutat valors republicans, basada en la idea de ciutada-
nia, en la participació i en el vincle entre ciutadans i ciutadanes. 
Una participació que no sigui finalitat política sinó mitjà per fer 
política. Cal promoure una participació més constant, facilitant-la. 
Cal implicar la ciutadania en la construcció de Barcelona. 

Volem una Barcelona 
capital d’Estat
Barcelona ha de tenir més poder de decisió, per obtenir tot el 
pes polític, econòmic i social que té qualsevol capital d’Estat. El 
coneixement i reconeixement de la ciutat ha de permetre con-
struir un Estat entorn de la seva capital. Volem explicar sempre 
Barcelona amb Catalunya. 

Barcelona és la capital de la nació, la capital de Catalunya. 
Aquest fet incontestable cal exercir-lo perquè Barcelona porti 
Catalunya al món i el món a Catalunya. El magnetisme de la 
ciutat, el coneixement de la capital ha de permetre la internacion-
alització de la nostra nació, estrènyer llaços amb el món i atraure 
el món perquè s’interessi per la nostra nació. 

Barcelona ha d’exercir el lideratge de la mediterrània i ser un de 
les principals ciutats d’Europa. 

La màxima autoritat de la capital, l’Alcalde de Barcelona, serà 
també l’alcalde de la metròpoli de Barcelona. L’alcalde de Bar-
celona ha de ser l’ambaixador de Catalunya al món, que exporti i 
expliqui la nostra economia, la cultura, la història, les possibilitats 
del nostre país. 

Barcelona capital de la metròpoli, capital d’Estat, ha de ser el 
motor de connexions de la Catalunya amb el món, per la seva 
dimensió demogràfica, pel seu atractiu mundial, per la seva tran-
scendència en èxits esportius. 

Una capital de Catalunya que sigui un mirall per al país amb el 
qual identificar-se, treballar, comprometre’s. Barcelona ha de pro-
vocar que la catalanitat sigui un espai compartit, però despertant 
les identitats múltiples de totes les persones, i alhora la ciutat 
ha de saber aprofitar la riquesa lingüística i cultural de la nova 
ciutadania per projectar-se al món. 

Volem una Barcelona pròspera 
amb feina per a tothom
Volem un reconeixement internacional a Barcelona i Catalunya 
en matèria d’excel·lència. La riquesa en talent de la ciutat i la 
nació és el factor principal per sortir de l’actual crisi econòmica. 

Volem una ciutat que treballa, que s’esforça, que vol i sap fer bé 
les coses. 

Barcelona ha de redefinir la indústria per fer-la més creativa, 
fonamentada en les noves tecnologies, la biomedicina i la indús-
tria adient a la ciutat . Barcelona ha d’iniciar una nova revolució 
industrial en nova indústria, una revolució industrial per dis-
tribuir riquesa i treball, per crear ocupació: 50.000 llocs de treball 
de qualitat. 

La ciutat com a capital de les idees, del talent i de les persones 
emprenedores, ha de tenir el Banc Català del Talent, per inter-
canviar, per obtenir finançament, per compartir idees. 
Barcelona ha d’impulsar decididament l’espai del 22@, els parcs 
científics, els clústers emergents, els ecosistemes d’innovació, el 
model turisme sostenible,  per crear noves indústries i nous llocs 
de treball.

Barcelona ha de ser la ciutat intel·ligent que es comporti com 
un ecosistema intel·ligent: per una indústria sostenible, per una 
generació d’energia pròpia, per un ús d’energia responsable amb 
estalvi i eficiència, per un consum d’aigua racional, per unes taxes 
ambientals proporcionals a la petjada ecològica de ciutat. 

Barcelona ha de ser un pol d’infraestructures i logística. Ha 
d’unir el país amb Europa a través del tren d’alta velocitat i el 
tren de mercaderies. Barcelona ha d’esdevenir el primer port de 
la mediterrània i un gran punt de comerç i intercanvis de mer-
caderies amb els països emergents.  Barcelona ha d’unir el país 
amb la resta d’Europa a través del tren d’alta velocitat i el tren 
de mercaderies integrant-se en aquells lobbys que promoguin 
el corredor mediterrani. La ciutat i Catalunya han de governar 
el seu aeroport i convertir-lo en un punt europeu de connexions 
amb el món i un punt de sortida dels productes propis arreu del món. 

Barcelona ha de mantenir l’equilibri productiu existent amb un 
petit i mitjà comerç sòlid, amb un mercats vius i renovats, una 
Fira activa, un sector turístic, especialment de congressos, capaç 
de produir noves empreses. 

Barcelona ha de ser una autèntica smart city el motor de la recu-
peració de Catalunya i ho ha de fer desenvolupant-se com a pol 
de nova indústria i de serveis per a les empreses catalanes. Volem 
una Barcelona que sigui la plataforma que facilita les coses a les 
empreses de Catalunya, volem una Barcelona que faciliti la co-
municació, la projecció i la innovació a l’economia productiva de 
Catalunya. Per sortir de la crisi econòmica, Barcelona ha de ser 
la primera, tornant al creixement, reduint l’atur, creant ocupació i 
liderant la recuperació de Catalunya. 
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Volem una Barcelona 
Republicana
Hem de construir una nova ciutat fraternal. Viure segur és viure 
en companyia, viure junts. La construcció d’una comunitat social, 
una comunitat de veïns i veïnes, capaç de teixir una xarxa de 
vincles entre persones, ciutadanes de ple dret, una xarxa impre-
scindible per fer front a les dificultats de la gent , de la gent que 
s’aixeca cada dia per anar a treballar, per obrir la persiana, per 
obrir l’ordinador, per tenir cura de la família, per oferir una part 
del seu temps als altres. Una xarxa per fer front a les diverses 
soledats, a les diverses inseguretats. 

La ciutat republicana de la igualtat, que pren la persona com a 
mesura de totes les coses, que s’ocuparà de l’educació, l’esport 
i de la cultura, perquè el coneixement, la formació i la pràctica 
esportiva amb valors és la base de la nostra llibertat. 
Una ciutat republicana que s’ocuparà de l’escola catalana i de 
millorar l’excel·lència i els resultats, d’oferir les mateixes oportu-
nitats a tots els seus infants. Convertint les escoles en comunitats 
d’aprenentatge, fent que els familiars s’impliquin i entrin a les 
aules. 

Una ciutat d’oportunitats. Que defensa l’estat del Benestar i les 
seves prestacions socials. Una ciutat que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats. 

Una Barcelona segura de garantir una sanitat pública de qualitat 
per a la seva ciutadania. 

Una ciutat republicana que respecti l’espai públic, l’ús comú de 
l’espai públic. 

Una Barcelona que aposti per la ciutat densa i l’urbanisme de la 
mediterrània, per les places, pels carrers plens de llum i activitat. 
Una ciutat que innova amb ecobarris perquè mira el món i el nou 
urbanisme. Promourem un urbanisme del segle XXI, basat en les 
actuacions d’àmbit més humà, buscant la conservació de la trama 
històrica i, al mateix temps, la millora de la qualitat de vida del 
veïnat mitjançant l’adaptació  del parc d’habitatges a les condi-
cions d’habitabilitat pròpies d’una ciutat socialment avançada.

Una ciutat que vol compartir una ètica comuna i un respecte ab-
solut pels drets inalienables de totes les persones: persones grans, 
infants, dones, joves. 

Una ciutat republicana que es basa en els valors de les persones: 
el valor de la solidaritat, el valor del treball, el valor de la honest-
edat, el valor de la cooperació. 

Una Barcelona que demana el compromís de la seva ciutadania, 
que vol exercir plenament els seus deures de convivència. Una 
Barcelona republicana que atorgarà ciutadania catalana als seus 
conciutadans, amb compromís i amb oportunitats, amb drets i 
deures. 

Una ciutat que creu en la participació activa de la seva ciutadania 
i en una nova cultura democràtica. Una ciutat que cerca el diàleg 
necessari i permanent amb entitats i la seva població. Per això ni 
a la Diagonal ni enlloc pot ser un error la participació lliure de la 
ciutadania. 

Per al futur del país i per una Barcelona lliure necessitem que 
cadascuna de les persones que hi viuen aporti una idea, 1.500.000 
idees pera la capital,  per a la nació. 

Una ciutat republicana amb una ciutadania poliglota, però amb la 
llengua catalana com a element d’integració per convertir-la en la 
llengua comuna, en la llengua de l’espai compartit. Una Barce-
lona republicana on no es parli de les problemàtiques  de la gent 
autòctona i de la gent immigrada, sinó una Barcelona que pren 
consciència que els problemes són de tota la gent en la seva glo-
balitat. Una ciutat on tots  i totes se sentin que són d’aquí. Perquè 
tots i totes hi viuen, hi conviuen i la fan.  

Una Barcelona republicana que preserva la seva història, el seu 
passat inseparable del passat de la nació, una ciutat que conserva 
el patrimoni artístic, arquitectònic, pictòric cultural. Una ciutat 
carregada de creativitat i talent que es vol projectar al món i por-
tar Catalunya al món. En definitiva una ciutat catalana i cosmo-
polita, una ciutat de cultura i de creació lliure. 

Introducció



Índex

Lideratge econòmic, 
decidir sobre les 
infraestructures 

Infraestructures
Barcelona ha de poder aprofitar la posició estratègica com a 
porta de l’Europa mediterrània, garantint les infraestructures que 
permetin tenir una connexió eficient amb el món. 
Cal promoure la xarxa ferroviària que connecti l’eix mediterrani 
amb Europa. Des d’Unitat per Barcelona continuarem fent costat 
al corredor ferroviari del Mediterrani, amb vies separades per 
passatgers i mercaderies.

La participació en la gestió del Port de Barcelona en els termes 
previstos en la Carta Municipal és clau. Reclamarem la trans-
ferència de la seva titularitat a les administracions catalanes i 
en promoure la seva gestió amb participació tant d’empreses 
púbiques com privades.

Exigirem la participació en la gestió Aeroport del Prat i la trans-
ferència de la seva titularitat a les administracions catalanes.

La gestió ha de ser amb participació mixta i impuls d’una sola 
aliança aèria potenciant l’aeroport de Barcelona com un gran 
centre de vols intercontinentals. Potenciarem la connectivitat de 
l’Aeroport del Prat mitjançant el Comitè de Desenvolupament de 
Rutes Aèries.

Lideratge econòmic
El reconeixement internacional que té la marca Barcelona 
s’explica perquè ha combinat encertadament la potenciació de 
la pròpia identitat amb l’exercici de la seva vocació cosmopolita 
de gran metròpoli internacional. Els rendiments econòmics de la 
identitat barcelonina tenen una destacada importància perquè la 
fan créixer i desenvolupar-se juntament amb el seu cosmopolit-
isme, tal com es correspon amb una ciutat moderna. 

La ciutat que vincula dinàmicament la personalitat pròpia i la in-
ternacionalització és una ciutat que es desenvolupa amb solidesa 
i constància al llarg del temps i amb resultats econòmics significa-
tius. La identitat catalana de Barcelona la fa visible internacional-
ment perquè la fa singular i el seu cosmopolitisme intrínsec la 
vincula amb les altres grans ciutats del món.

Comparem la dimensió identitària i cosmopolita de la Barcelona 
del 2010 i la del 1960 i veiem que ha passat de ser valorada com 
la segona ciutat de l’Estat espanyol a ser interpretada com la 
capital de Catalunya -i cada cop més de la Mediterrània. S’HA 
intensificat el valor de la ciutat, tant pel que fa a la seva singu-
laritat com al seu cosmopolitisme. El cosmopolitisme és identitat 
de la mateixa manera que la identitat particular col·labora en 

la construcció d’una identitat internacional. Així són les grans 
ciutats. Avui, ni Tòquio, ni Nova York, ni Singapur, ni Barcelona, 
ni cap de les ciutats del món es poden entendre les unes sense les 
altres, sense els vincles econòmics que tenen ni sense la inter-
relació cosmopolita feta a base d’identitats particulars. Una gran 
ciutat només ho podrà ser de manera sostenible i sostinguda 
en el temps si aconsegueix aprofundir en la seva idiosincràsia i 
projectar-la arreu del món alhora que incorpora altres identitats i 
les fa seves. La Barcelona catalana és un èxit que es pot comparar 
al París francès o a la Xangai xinesa.

La marca Barcelona, 
el reflex d’un país
Entre les grans metròpolis internacionals, Barcelona té una 
forta idiosincràsia que la singularitza com a marca atractiva. En 
el difícil equilibri entre identitat i cosmopolitisme assoleix amb 
èxit el seu procés de construcció de marca de ciutat (city brand-
ing) i avui és una ciutat que és marca i valor econòmic per ella 
mateixa gràcies a aquest equilibri dinàmic. Els diferents sectors 
econòmics valoren la marca Barcelona com un valor afegit que 
genera guanys objectius per a múltiples interessos particulars i 
comuns. És un factor sòlid i de creixement que genera confiança 
dins i fora del nostre territori. Un territori que podem definir com 
el que és propi de la ciutat de Barcelona, però també per la seva 
àrea i regió metropolitana; i fins i tot com una marca que porta a 
interessar-se per la marca Catalunya, com a capital que n’és. Fins i 
tot, també, com a capital natural de la megaregió de l’arc mediter-
rani occidental, una zona que abasta des d’Alacant fins a Lió. La 
marca Barcelona és, doncs, la gran plataforma d’enlairament i 
d’aterratge de la ciutat i de Catalunya, però també, cada ve-
gada més, d’un territori que va més enllà. D’enlairament de les 
principals iniciatives econòmiques de la regió, territoris o àmbits 
dels quals n’és capital. I que tenen la fortalesa, l’atreviment i 
la vitalitat d’intentar internacionalitzar-se i globalitzar-se. Però 
també és una plataforma d’aterratge d’idees, projectes i persones 
que busquen a Barcelona el substrat i les condicions necessàries 
per poder-se desenvolupar. 

El posicionament internacional de Barcelona s’ha aconseguit 
amb la combinació d’identitat i cosmopolitisme fruit de ser la 
capital de Catalunya. És a dir, lloc de trobada (capital) amb iden-
titat pròpia (Catalunya) i, en ambdós casos, en constant trans-
formació. Barcelona s’ha beneficiat de Catalunya en aglutinar 
capitals i persones procedents d’arreu, i Catalunya s’ha servit de 
com a plataforma internacional de difusió.

No es pot entendre l’una sense l’altra. Aquesta circumstància, en 
un moment en què la meitat dels gairebé 7.000 milions de per-
sones que viuen al món ho fan a les ciutats, significa que les urbs 
com Barcelona, a nivell internacional es poden representar tant 
o més que les nacions a les quals pertanyen. És en aquest sentit 
que Barcelona és el cap i casal de Catalunya, perquè Barcelona 
comparteix amb Catalunya uns valors, una manera de ser i de fer 
que es pot donar a conèixer en fòrums internacionals de man-
era més senzilla que no pas Catalunya, que té més dificultat per 
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trobar fòrums internacionals adients a les seves característiques. 
I, en conseqüència, ha de contribuir a estendre els valors posi-
tius associats a la seva marca al conjunt de la marca Catalunya i 
crear, d’aquesta manera, sinergies i fer un sistema autènticament 
win-win (en què tothom hi guanya) entre Barcelona i Catalunya. 
Encara que la feina no sigui de resultats immediats, els valors 
essencials de les dues marques són compartibles. La modernitat, 
el bon acolliment, el clima, la industrialització, la innovació i 
l’emprenedoria, són elements comuns d’ambdues marques i la 
seva associació aprofundeix en la bona imatge de Barcelona a tot 
Catalunya.

La singularització, una opció per a 
la solidesa econòmica
L’actual conjuntura econòmica -certament molt difícil i de durada 
més llarga del que es preveia inicialment- planteja uns reptes 
renovats que només es poden superar optimitzant els factors més 
positius de la pròpia idiosincràsia. No es pot permetre tot per a 
superar la crisi.

Tenint en compte la pròpia personalitat, cal potenciar els aspectes 
que seran determinants per a les properes dècades i no afegir-se 
a corre-cuita a la darrera tendència importada del darrer lloc 
de moda que no té cap referència per a assolir l’èxit. Barcelona 
presenta un desenvolupament econòmic basat en quatre ele-
ments de responsabilitat força dinàmics: el treball com a valor, el 
talent com a capacitat, la innovació com a concepte i la barreja 
d’activitats i persones com a actitud.

Quatre característiques constructives –a les quals se’n poden afe-
gir d’altres– amb les quals Barcelona malda per definir-se i que 
la projecten, d’una banda, com una àrea de tradició econòmica 
consolidada i, de l’altra, com un territori emergent en relació 
amb les noves tecnologies, les noves indústries i les noves formes 
d’economia productiva. Barcelona es reinventa constantment 
segons la seva llarga tradició històrica d’adaptabilitat econòmica, 
atenta als canvis que es puguin traduir en una oportunitat de mil-
lora i de major desenvolupament. 

La capital de Catalunya busca novament una combinació 
d’activitats econòmiques, una especialització en la diversitat dels 
sectors productius, una especialització diversificada que li permeti 
ser competitiva globalment, i de manera sòlida en el temps, lluny 
d’improvisacions i de competències ocasionals, apostant per la 
qualitat i el més alt nivell. Avui, Barcelona va camí de singularit-
zar-se com una marca que és sinònim de solidesa econòmica, de 
qualitat i de creativitat, fruit de la marcada personalitat que li ha 
dibuixat la seva història econòmica.

Una ciutat no tan sols és un recipient que conté activitat 
econòmica, sinó que és productora econòmica en ella mateixa. 
Els principals estudiosos de l’economia urbana creuen que les 
dimensions simbòlica i afectiva tenen molta importància. Les ciu-
tats que tenen aquest valor intangible són les que creen riquesa, 
és a dir, reben inversions amb l’establiment de noves empreses i 

de nova mà d’obra qualificada. Són les ciutats que entren en com-
petència econòmica amb altres grans ciutats que també aspiren a 
rebre el reconeixement internacional dels valors de marca d’una 
ciutat.

La ciutadania, receptora i 
beneficiària del creixement
Barcelona ha d’aconseguir continuar un relat coherent sobre 
el que és i sobre el que aspira a ser. Ha de continuar elaborant 
un model de ciutat que els seus habitants, màxims responsables 
i beneficiaris del creixement econòmic de la metròpoli, puguin 
identificar. Un model que s’ha d’anar renovant en una direcció 
clara, encara més en els moments actuals, però no tan sols en el 
vessant econòmic, sinó que també ha de fer-ho d’una manera 
socialment legítima. S’ha de basar en un determinat paisatge urbà 
i en una qualitat de l’espai públic que li és pròpia, que ha d’estar 
definit en l’àmbit simbòlic, emocional i de valors dels seus habit-
ants, alhora que ha de tenir en compte tot un seguit de serveis i 
d’infraestructures bàsiques.

Per poder avançar cap a aquest objectiu, Barcelona necessita 
definir i mantenir una identitat forta, generadora d’una economia 
forta. I és que, a la vegada, una economia forta és generadora 
d’una identitat forta. Són dues idees que es retroalimenten mú-
tuament, com ho són també les idees d’identitat i de cosmopolit-
isme. Perquè que el cosmopolitisme modern creix a la vegada 
que l’identitarisme. El cosmopolitisme es nodreix de la diversitat 
i de la diferència entre personalitats locals. La fortalesa de les 
personalitats pròpies configura un món més ric i dinàmic, perquè 
el diàleg i les sinèrgies socioeconòmiques internacionals només 
es poden produir entre actors sòlidament definits i constituïts. 
Els mitjans globals dels quals avui podem gaudir per primera 
vegada en la història tan sols han reforçat les interconnexions 
mundials en totes direccions. El creixement fruit de l’intercanvi 
econòmic neix de la singularitat d’altres territoris com a estímul 
de la pròpia singularitat i és equiparable al principi dinàmic de la 
competitivitat. 

La capital de Catalunya compleix en bona part amb aquesta 
premissa i, des de l’edat mitjana fins a les diverses revolucions in-
dustrials i tecnològiques, ha estat un important centre econòmic. 
Però fins fa dues dècades mai no havia estat capaç de definir un 
model basat alhora en la identitat pròpia més sense complexes i 
en el més decidit i despert dels cosmopolitismes.

Cultura

On som
Barcelona és la capital d’una nació i una marca reconeguda 
al món, però mentre alguns volen que sigui la capital d’una 
província d’Espanya i que com a molt rebi algunes engrunes de 
l’estat, des d’Unitat per Barcelona pensem que Barcelona ha de 
ser la nostra capital, connectada directament amb Europa i que 
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representi a tota Catalunya i col·labori amb ella pel seu progrés i 
benestar dels seus ciutadans.

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la ver-
tebració social i la construcció nacional. Cada ciutadà i ciutadana 
del nostre país ha de poder accedir als recursos culturals dins del 
seu entorn social i a la seva difusió. La Cultura ens dona con-
sciència de qui som i a on volem arribar com a poble.

La globalització fa que la nostra cultura pugui ser difosa més en-
llà del nostre àmbit territorial i el pugui gaudir qualsevol persona 
arreu del món. En certa manera, la globalització obliga a les enti-
tats locals, al municipis, a enfortir les bases creatives i a impulsar 
la difusió artística a tot el territori. 

En aquest sentit, el pla estratègic de Barcelona és una bona eina 
d’anàlisi i diagnosi de les polítiques i indústries culturals de la ciu-
tat i les seves recomanacions han de tenir la nostra consideració, 
però també cal pensar i repensar la cultura catalana en si mateixa 
i com la ciutat de Barcelona es converteix també en motor de la 
cultura vers Països Catalans. 

Es constata que durant aquests anys els grans equipaments de 
la ciutat s’han finalitzat i es comencen a consolidar com a grans 
aparadors de la cultura: Liceu, TNC, Auditori, Teatre Lliure, 
Mercat de les Flors (arts del moviment), MNAC, Biblioteca de 
Catalunya, etc.  Per contra, la creació de base i amateur està 
«sense sostre». Sense el suport als que volen estudiar, progres-
sar i experimentar, no es pot avançar. La cultura és moviment i 
evolució, no estancament en el passat. 

D’altra banda, equipaments que havien de ser emblemàtics per 
a la ciutat com el Born i el Castell de Montjuïc encara estan 
tancats per obres. Esquerra, amb la seva empenta, ha influït per 
tal d’aconseguir la devolució del castell a la ciutat però encara 
resta per constituir un òrgan de gestió que el faci plenament de la 
ciutat i al servei dels seus ciutadans. 

La xarxa de biblioteques de Barcelona ha avançat molt, però en-
cara no s’ha conclòs el pla de biblioteques vigent. Cal fer un nou 
pla de biblioteques de Barcelona que tingui en compte també les 
biblioteques escolars i les universitàries. Igualment, falta iniciar 
la construcció de la Biblioteca Central de Barcelona al costat de 
l’estació de França.

El turisme ha estat un factor clau per la ciutat, i la tasca realitza-
da per Turisme de Barcelona hi ha contribuït molt favorablement, 
així com la importància de la imatge, el patrimoni i l’activitat cul-
tural de la ciutat, però fins ara l’activitat turística ha estat el cen-
tre d’atenció, mentre la cultura ha estat passiva. Ara cal invertir 
i passar a l’acció cultural en l’àmbit del turisme: cal pensar en la 
cultura, el patrimoni i els ciutadans i planificar el futur pensant en 
la sostenibilitat del sistema.

Què volem
La cultura constitueix un element essencial de la identitat, de la 
història i de la projecció internacional de Barcelona. Cal, però, 
que també en sigui de la seva cohesió social, del seu dinamisme 
econòmic i de la seva prosperitat futura. 

D’altra banda, la ciutat s’enfronta al repte de consolidar-se com 
una metròpoli cultural d’escala internacional. Certament, aquest 
repte no és incompatible amb el seu potencial per augmentar el 
seu paper de centre neuràlgic de la cultura catalana.

Des d’Unitat per Barcelona considerem que la cultura ha de ser 
l’ànima i el motor de la Barcelona del segle XXI, en la mesura 
que constitueix una condició imprescindible per garantir un marc 
de vida de qualitat per als seus ciutadans i ciutadanes, i, alhora, 
per posicionar-se estratègicament internacionalment com una de 
les grans metròpolis culturals del sud d’Europa.

Les nostres principals línies d’actuació a l’Ajuntament de Barce-
lona seran les següents:

1. Impulsarem la creació del Consorci de la Cultura de Barcelona, 
per unificar i fer més eficaç la política d’inversió i suport als grans 
equipaments culturals de la ciutat. En aquest Consorci hi hauran 
de tenir cabuda a més de l’Ajuntament de Barcelona, les entitats 
supramunicipals i la Generalitat.

2. Crearem el Consell Assessor d’Empresa, Economia cultural i 
TIC, el qual tindrà representació al Consell de Cultura.

3. Desenvoluparem una veritable interrelació entre el conjunt del 
Països Catalans en tots els àmbits culturals: promourem la Taula 
de ciutats de l’espai Ramon Llull, en el marc de la Fundació 
Ramon Llull.

4. Crearem una estratègia comuna per a una Xarxa d’Ateneus de 
ciutat que incorpori els centres cívics i els grans ateneus.

5. Crearem el Consell de la Cultura Tradicional i Popular de Bar-
celona, com a òrgan impulsor d’iniciatives, gestor de programes i 
coordinador de tots els sectors de la Cultura tradicional i popular.

6. Introduirem la Direcció de Cultura Tradicional i Popular dins 
del nou  organigrama de l’ICUB.

7. Establirem, juntament amb l’àrea d’educació, els objectius i ac-
cions per tal que vincular la xarxa de biblioteques amb la creació 
d’un projecte de biblioteques Escolars.

8. Crearem la taula de Mitjans de comunicació locals de Barce-
lona, per establir marcs estables de suport als mitjans, circuits 
d’accés a la informació i col·laboració en campanyes culturals. 

9. Establirem una Fira d’Art Contemporani, oberta a tota la ciutat, 
amb la complicitat de les Galeries d’Art, els grups de creació 
artística i els museus de la ciutat, implicació dels sectors científics, 
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foment de la creativitat a partir de la innovació científica, nous 
llenguatges, mixtura.

10. Estendrem les ajudes per a la rehabilitació de teatres del cons-
orci als teatres amateurs.

11. Exigirem la total desmilitarització del Castell de Montjuïc, 
promourem el Centre per la Pau i dignificarem els espais per a la 
memòria històrica. 

12. Diversificarem la programació del Festival Grec, per garantir 
una major diversitat de públic, així com una presència determi-
nant de les expressions artístiques catalanes.  
13. Estendrem la programació del Grec al mes d’agost, per crear 
així sinèrgies amb les ofertes ja existents. 

14. Incorporarem el sector de l’Audiovisual i el cinema com a 
peça estratègica per a les relacions internacionals, tant en l’àmbit 
cultural com econòmic.

Per això pensem que la ciutat ha de dotar-se d’una nova política 
cultural que li permeti:

· Avançar en la direcció d’ una veritable democratització de la 
cultura a la ciutat, en benefici de tots els seus ciutadans i ciuta-
danes, tenint en compte la diversitat dels seus orígens, formacions, 
valors, necessitats i expectatives.

· Estrènyer els vincles entre educació i cultura com a fonament de 
la democratització cultural i la participació.

· Millorar el suport als creadors, al teixit associatiu, i als organis-
mes artístics i culturals del seu territori.

· Impregnar d’un fort accent cultural totes les polítiques i accions 
que afecten el marc de vida dels seus habitants.

· Implicar i cooperar estretament amb tots els organismes, in-
stitucions, associacions, creadors, en definitiva, amb tots els actors 
potencialment interessats i/o implicats en el desenvolupament 
cultural de la ciutat.

· Consolidar la ciutat com un centre de creació, conservació i 
difusió cultural tant a nivell nacional com internacional. 

El nou projecte cultural de Barcelona que proposem és un pla 
obert al territori, proper i llunyà, que participa activament en 
xarxes culturals dels Països Catalans, un pla que fomenta la inte-
gració, la participació i la solidaritat.

Amb la Carta Municipal de Barcelona i l’assumpció parcial per 
part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
del finançament de les grans infraestructures de país que hi ha a 
BCN, la capital pot afrontar una nova etapa en el desenvolupa-
ment de la seva política cultural local que hauria de passar per:

· Fomentar la participació de tots els ciutadans en la definició i 

l’orientació de la cultura a la ciutat. 

· Crear fórmules i espais reals de participació, ciutadana i profes-
sional prenent la cultura com quelcom de tots, no només d’uns 
quants privilegiats que tenen accés econòmic i preparació educa-
tiva per entendre-la. 

· Aprofitar el potencial de les TIC en la definició dels dispositius 
de participació ciutadana.

Propostes
Gestió pública municipal de la Cultura

1. Redefinir el sistema organitzatiu de l’ICUB construint una 
estructura de gestió més àgil i més «prima», permeable i mod-
erna, potenciant el concepte  de proximitat entre els creadors i els 
organismes de  gestió cultural. 

2. Impulsar la creació del Consorci de la Cultura de Barcelona, 
per unificar i fer més eficaç la política d’inversió i suport als grans 
equipaments culturals de la ciutat. En aquest Consorci hi hauran 
de tenir cabuda a més de l’Ajuntament de Barcelona, les entitats 
supramunicipals i la Generalitat.

3. Introduir els canvis necessaris per incrementar la presència 
dels sectors educatius, sectors econòmics i TIC en el Consell de 
Cultura.

4. Crear el Consell Assessor d’Empresa, Economia cultural i TIC, 
el qual tindrà representació al Consell de Cultura.

5. Fomentar una nova lectura del Pla Estratègic que vagi més 
enllà i dibuixi estratègies que siguin realistes en el nou context 
econòmic i social, que conflueixin en un camí comú cap a la de-
terminació de ser una capital cultural d’un estat i que estableixin 
mecanismes d’acció, gestió i inversió des de la perspectiva d’una 
única xarxa. 

6. Mantenir la ràtio pressupostària de l’Ajuntament de Barcelona 
en els nivells d’inversió i de despesa en Cultura.

7. Fomentar una major relació i protagonisme dels Consells de 
Cultura dels Districtes.

Capitalitat Cultural

8. Convertir Barcelona en la ciutat que lideri l’espai cultural 
català i l’Europa mediterrània, tant pel que fa a infraestructures 
com a inversions.

9. Promoure Barcelona com a ciutat de referència de la diver-
sitat cultural i lingüística. Amb la col·laboració de la UNESCO, 
establir un programa permanent de recerca, difusió, divulgació i 
experimentació sobre aquest nou paradigma al qual  la ciutat i el 
país pugui aportar una trajectòria contrastada.
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10. Desenvolupar una veritable interrelació entre el conjunt del 
Països Catalans en tots els àmbits culturals promovent la Taula de 
ciutats de l’espai Ramon Llull, en el marc de la Fundació Ramon 
Llull.

11. Amb la Carta Municipal de Barcelona, defensarem les 
inversions de capitalitat cultural i el desenvolupament del Pla 
d’Equipaments Culturals de Catalunya per a Barcelona. Serem 
exigents en la demanda de manteniment dels compromisos en 
inversions i de participació en consorcis per part de la Generali-
tat, exigirem les quotes d’inversions que pertanyen a la Ciutat en 
compliment de la Carta Municipal per part de l’Estat.

12. Convocar una cimera cultural de l’espai Euromediterrani, per 
posar sobre la taula el valor de la diversitat lingüística i els ac-
cents nacionals d’ambdues ribes.

L’espai econòmic de la Cultura

13. Desenvolupar les noves infraestructures i equipaments 
Culturals previstos a la ciutat: Centre del disseny, Born Museu 
de Ciències Naturals, Castell de Montjuïc, Fàbriques creació, 
Canòdrom Centre d’Art Contemporani i museu de l’Arquitectura. 
Rehabilitar l’edifici de l’antiga Fàbrica - Taller Oliva Artés.

14. Cercar els acords per desenvolupar els nous projectes: Museu 
de Societats, Centre d’Interpretació del Modernisme de la ciutat 
de Barcelona al  Castell dels Tres Dragons de la Ciutadella, junta-
ment amb l’IMPUQ.

15. Donar suport als Clusters del Disseny, Barcelona Media i 
Multilingüisme del 22@.

16. Desenvolupar el Pla director de l’Audiovisual a la Zona 
Franca.

17. Crear el Consell Assessor d’Empresa, Economia cultural i TIC, 
el qual tindrà representació al Consell de Cultura.

18.Establir un pla de coordinació i cooperació entre turisme i 
cultura. Amb l’objectiu de fomentar el turisme i establir sinèrgies 
de suport cultural des del turisme.

Formació i Foment de la creació

19. Promoure els espais per a la creació artística, aprofitant les 
sinèrgies locals en disseny i creativitat i el pla de fàbriques per a 
la creació.

20. Potenciar el paper de Barcelona com a centre de referència de 
les músiques actuals, consolidant la ciutat com a node dels circuits 
internacionals en aquestes músiques.

21. Impulsar un Pla d’Ensenyaments Artístics a la ciutat que 
contempli l’increment de l’oferta d’educació artística a partir 
d’un nou model de consorci d’equipaments d’ensenyament amb 
implantació a tota la ciutat. 

Ateneus, Centres cívics i casals de barri 

22. Crear una estratègia comuna per a  una Xarxa d’Ateneus de 
ciutat, que incorpori els centres cívics i els grans ateneus.

23. Establir una línia d’ajuts per a la rehabilitació dels ateneus 
històrics.

24. Democratitzar el funcionament dels consells rectors dels cen-
tres cívics, establirem la figura de soci del centre cívic i l’elecció 
democràtica entre els socis de les juntes directives.

25. Fomentar un canvi en la concepció de les programacions dels 
Centres Cívics que tendeixi a l’activitat associativa i redueixi 
l’exclusivitat de les programacions d’estricte consum cultural.

26. Crear una xarxa de voluntariat cultural, vinculat als ateneus 
de la ciutat, com a element de desenvolupament social.

Cultura tradicional i popular

27. Crear el Consell de la Cultura Tradicional i Popular de Bar-
celona, com a òrgan impulsor d’iniciatives, gestor de programes i 
coordinador de tots els sectors de la Cultura tradicional i popular.

28. Reforçar la xarxa de centres de suport a la cultura popular 
i tradicional. Com a espais de trobada, assaig i contenidors dels 
materials i figures de l’imaginari.

29. Col·laborar en la dotació i activació de la Casa dels En-
tremesos i la Violeta de Gràcia com a centres de recerca, promo-
ció i difusió de la cultura popular i tradicional.

30. Adaptar les diverses normatives municipals per tal de protegir 
les activitats Tradicionals i populars i especialment les activitats 
de Foc i Armes d’avantcàrrega.

31. Fomentar els convenis i els programes marc per tal de garantir 
una eficient potenciació de la Cultura tradicional i popular cata-
lana. Donant suport als plans estratègics de cada sector.

32. Impulsar l’aplicació dels protocols Festius de Barcelona i de 
les antigues viles que conformen la capital.

33. Fomentar l’intercanvi de grups i activitats de Cultura Tradi-
cional Popular amb el conjunt dels Països Catalans

34. Introduir la Direcció de Cultura Tradicional i Popular dins del 
nou  organigrama de l’ICUB.

Llibres, Lectura i Biblioteques

35. Crear la Biblioteca digital Històrica de Barcelona que com-
plementi el pla de digitalització de l’Arxiu Municipal de Barce-
lona, fent un esforç per posar a disposició dels ciutadans els fons 
visuals de l’arxiu (fotografies, cartells, etc.).
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36. Fer el seguiment de la creació de la Biblioteca provincial.

37. Impulsar la implantació de deu noves biblioteques previstes 
al Pla de biblioteques de Barcelona necessàries per vincular la 
xarxa de biblioteques amb la creació d’un projecte de bibliote-
ques Escolars.

38. Iniciar converses amb l’organització de la Setmana del Llibre 
en Català per tal que la propera edició es torni a celebrar a la 
ciutat de Barcelona, consensuant a tal efecte un emplaçament 
central, obert i accessible.

39. Crear la Taula de Mitjans de comunicació locals de Barcelona, 
per establir marcs estables de suport als mitjans, circuits d’accés a 
la informació i col·laboració en campanyes culturals. 

Arts Visuals 

40. Recuperar la capitalitat de l’Art Contemporani dels Països 
Catalans a  Barcelona, a través dels centres d’exposició i creació 
de Barcelona (Fira internacional d’art).

41. Fer que el MACBA actuï com un centre en xarxa que treballi 
amb els centres de creació i difusió d’art contemporani de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ja sigui l’Hangar, Santa Mònica, el 
Canòdrom o Tecla Sala.

42. Establir una Fira d’Art Contemporani, oberta a tota la ciutat, 
amb la complicitat de les Galeries d’Art, els grups de creació 
artística i els museus de la ciutat, implicació dels sectors científics, 
foment de la creativitat a partir de la innovació científica, nous 
llenguatges, mixtura de disciplines: videoart, música experimental, 
accions de formació com a expressió artística.

Música, Teatre, Dansa i Circ

43. Avançar en la política de coordinació de les polítiques de 
teatre públic a Barcelona.

44. Potenciar plans per fomentar les arts escèniques adreçades al 
públic infantil.

45. Estendre les ajudes per a la rehabilitació de teatres del cons-
orci als teatres amateurs.

46. Donar suport a l’activitat teatral amateur, base d’un dels 
àmbits culturals més creatius a Catalunya.

47. Crear un programa específic de promoció teatral en el marc 
del centenari de la creació de l’Institut del Teatre l’any 2013

48. Impulsar la creació de nous públics fomentant estratègies per 
incrementar el consum cultural dels ciutadans, mitjançant l’accés 
a la formació i la informació en àmbits com les arts escèniques, la 
música i les arts visuals.

49. Donar suport a la música en viu a la ciutat adequant les orde-
nances municipals i creant un fons de rehabilitació per a les sales 

de concert. 

50. Revitalitzar la banda i la cobla Municipal de Barcelona, 
potenciant el seu vessant divulgatiu i educatiu amb la realització 
de propostes didàctiques i participatives i obertes a les diferents 
sensibilitats musicals dels ciutadans.

Patrimoni i Memòria

51. Crear, juntament amb l’àrea d’Urbanisme, la Taula del pat-
rimoni, multidisciplinària i d’arreu de la ciutat que tindrà com 
a tasca preferent l’anàlisi del tractament del patrimoni arqui-
tectònic de la ciutat.

52. Treballar pel retorn de la propietat del Palau del Lloctinent 
a la Ciutat. L’antiga seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó s’ha de 
convertir en un equipament municipal, formant part del conjunt 
patrimonial de la Plaça del Rei, relacionat amb l’eix patrimonial 
Museu Marés - Palau del Lloctinent - Museu d’Història de la 
Ciutat. 

53. Ampliar la difusió i conservació del patrimoni arquitectònic 
a altres estils i èpoques menys conegudes. Desenvolupar un 
programa en relació a la Barcelona dels segles XVI-XVIII, que 
ha de tenir l’espai del Born com a centre, i en què hi haurien de 
ser importants edificis públics com les esglésies de la Mercè, Sant 
Sever, Betlem , St. Miquel del Port i St. Felip Neri, així com el 
palau Dalmases i l’edifici de capitania.

54. Desenvolupar un programa sobre arquitectura industrial, tot 
prenent una posició ferma en la conservació dels espais catalo-
gats, com ara Can Ricart, així com per ampliar els espais a prote-
gir en la resta del Poble Nou. Salvaguardar el patrimoni industrial 
del Poble Nou i la zona 22@ amb la conversió de les edificacions 
fabrils en equipaments culturals, museístics i tallers i centres de 
creació artística.

55. Establir de forma coordinada entre l’ICUB i l’Institut Munici-
pal de Parcs i Jardins un protocol per a la gestió, la conservació i 
el manteniment dels Jardins Històrics de la ciutat de Barcelona.

56. Revisar els continguts del Museu Olímpic i de l’Esport per tal 
d’establir un espai de record de l’Olimpíada Popular de 1936 i de 
la presència de Catalunya a l’Esport Internacional.

57. Exigir la total desmilitarització del Castell de Montjuïc, 
promourem el Centre per la Pau i dignificarem els espais per a la 
memòria històrica. 

58. Crear un circuit històric de la Guerra Civil, amb les bateries 
antiaèries del Turó de la Rovira, els refugis antiaeris, els espais de 
repressió i els espais de resistència.

59. Obrir a la ciutat tres refugis antiaeris més.

60. Enllestir la creació d’un centre d’interpretació del GATCPAC 
a la Casa Bloc.
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61. Activar la  Comissió d’Escultures de Barcelona, procedint 
al nomenament dels seus membres i establint un programa de 
treball per als proper mandat.

Festival Grec, Festivals i Festes Majors

62. Diversificar la programació del Festival Grec, per garantir una 
major diversitat de públic, així com una presència determinant de 
les expressions artístiques catalanes.  

63. Estendre la programació del Grec al mes d’agost, creant sinèr-
gies amb les ofertes ja existents. 

64. Potenciar l’activitat festiva com a eix de participació i de 
trobada del conjunt de ciutadans, tant a nivell de ciutat com dels 
diferents barris, posant de relleu el lligam entre tradició i inno-
vació en l’àmbit de la cultura popular. 

65. Fer que les festes majors a la ciutat tinguin el seu referent as-
sociatiu, crearem el protocol de festes majors i populars.

Cultura i ciència

66. Fomentar un Observatori Permanent de Creació i Ciència, 
que donia conèixer nous llenguatges fruit dels treballs i la inno-
vació científica que es produeixen a la ciutat.

67. Promoure les activitats que tinguin per objectiu fer arribar 
l’activitat científica als ciutadans d’una manera més propera i 
participativa. 

Audiovisual i Cinema

68. Consolidar la importància i la diversitat del cicle de festivals 
de cinema de Barcelona com a mostra de la vitalitat d’aquest 
àmbit de la creació.

69. Desenvolupar el Pla director de l’Àudio visual a la Zona 
Franca.

70. Incorporar el sector de l’Audiovisual i de cinema com a peça 
estratègica per a les relacions internacionals, tant en l’àmbit 
cultural com econòmic.

Cooperació, solidaritat 
i pau

On som
Enguany celebrem que l’Ajuntament de Barcelona ja fa quinze 
anys que desplega accions de cooperació internacional al desen-
volupament, tot i que només en fa cinc que respon als principis 
de política pública planificada de forma plurianual a través de 
documents estratègics com els plans directors (2006-2008 i 2009-
2012). És un bon moment per fer una profunda reflexió si volem 

adaptar-nos amb possibilitats als reptes que marca el nou context 
de crisi. 

Durant els darrers anys el model de desenvolupament predomi-
nant ha entrat en una profunda crisi i les conseqüències econòm-
iques, alimentàries i els efectes del canvi climàtic han afectat 
greument a milions de persones. Una situació que ha empitjorat 
en la mesura que la crisi financera també ha afectat els compro-
misos dels donants tradicionals, provocant una forta retallada en 
la seva política d’ajuda oficial al desenvolupament. 

I just ara, quan internacionalment és més reconegut el paper 
determinant de la cooperació pública descentralitzada en el de-
bat sobre l’eficàcia de l’ajuda, és quan més perilla la pervivència 
del model català de cooperació municipalista. Un model que va 
néixer fa 30 anys i que avui està en crisi també a Barcelona. I en 
això hi tenen molt a veure l’aparició d’algunes males pràctiques 
i la manca de connexió del sector de la cooperació amb una 
ciutadania que no percep les polítiques de cooperació i solidari-
tat com una prioritat per al municipi en temps de crisi, ja sigui 
perquè no s’ha avaluat prou la feina feta i no s’ha rendit comptes 
davant la ciutadania o perquè la tasca de sensibilització feta fins 
ara no ha estat prou eficaç.

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament 
humà significa no només no fer marxa enrere en el seu finança-
ment, sinó desplegar una política pública alineada amb un model 
de cooperació transformador que, al Sud, acompanyi processos 
locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i pre-
venir les catàstrofes humanitàries i, al Nord, ajudi a construir una 
ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació 
per al desenvolupament.

Què volem
No fer passos enrere i continuar avançant. Que Barcelona es-
devingui un actor públic responsable en l’escenari internacional, 
mitjançant el compromís amb el desenvolupament humà sos-
tenible dels països del Sud i l’educació per al desenvolupament 
a casa nostra. Cal que Barcelona participi directament en l’arena 
internacional en els debats sobre les bones pràctiques i l’eficàcia 
de l’ajuda al màxim nivell possible. I cal fer del compromís 
solidari de Barcelona un dels trets distintius del seu Ajuntament, 
tot impulsant una veritable política pública de cooperació al de-
senvolupament que no depengui només a la bonança econòmica  
sinó que sigui sostenible i continuada en el temps. 

Per això Barcelona és qui ha d’encapçalar un nou model de 
cooperació catalana municipalista basada en el valor afegit, tot 
concentrant geogràfica i sectorialment la seva activitat i entrant 
de ple als debats internacionals sobre la divisió del treball i la 
cooperació delegada mitjançant l’especialització en la seva coop-
eració directa amb els municipis prioritaris del Sud. 

Des d’Unitat per Barcelona volem que Barcelona torni a liderar 
la cooperació pública local al món mitjançant l’enfortiment de la 
governança democràtica, l’enfortiment del teixit associatiu i els 
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drets humans i el desenvolupament local de les ciutats sòcies del 
Sud, tot impulsant un concepte de desenvolupament que posi al 
centre de la política pública la generació d’espais de sobirania, 
o, dit d’una altra manera, l’ampliació de capacitats, oportunitats 
i llibertats d’elecció de les persones que hi viuen. Una política 
coordinada i alineada amb la que ha impulsat els darrers anys la 
Cooperació Catalana i que ve marcada pel Pla director de coop-
eració internacional de Barcelona 2009-2012 i pel Pla director de 
cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 
2011-2014.

I per superar la malfiança i el desconeixement de la ciutadania 
entorn la idoneïtat de les polítiques de cooperació en temps 
de crisi cal desplegar una política pública que respongui als 
principis de col·laboració i complementarietat, de transparèn-
cia , d’informació i de participació, de planificació estratègica 
i operativa, de coordinació interna i externa, d’eficiència i 
d’eficàcia, de coherència de polítiques, de responsabilitat social 
de l’administració, de pública concurrència en les seves accions 
d’ajuda oficial al desenvolupament, i de control, seguiment i aval-
uació de les accions executades amb els recursos públics.

Propostes
Planificació estratègica de la política pública i finançament del 
desenvolupament

1. Mantenir el compromís de dedicar com a mínim el 0,7% dels 
tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupa-
ment i solidaritat internacional durant la legislatura i consolidar 
mecanismes de finançament pluriennals per als programes de 
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

2. Acabar de desplegar el Pla director de cooperació internac-
ional, solidaritat i pau 2009-2012 i fer-ne una revisió el 2011 en el 
marc del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, per actualitzar-lo.

3. Elaborar un nou Pla director per al quadrienni 2013-2016 de 
manera participativa i amb el màxim consens possible amb tots 
els actors de cooperació i solidaritat de Barcelona.

Enfortiment de capacitats, coherència de polítiques i coordinació
 
1. Recuperar la Regidoria de Cooperació i Solidaritat Internac-
ional i reforçar-ne les funcions, tot dotant-la d’un equip tècnic 
especialitzat en aquest àmbit.

2. Modificar els requisits i els criteris de valoració de les convo-
catòries d’ajuts a ONG del Programa Barcelona Solidària per 
fer-los menys discrecionals i més àgils i transparents, tot garantint 
el principi de concurrència competitiva per accedir-hi.

3. Crear un línia d’ajuts per a reforçar les capacitats de les ONG 
petites i mitjanes de Barcelona i acordar un pla de dinamització 
de la Casa del Món amb la Taula d’ONG.

4. Introduir en els plecs de compra de béns i serveis de 
l’Ajuntament criteris ètics (laborals, mediambientals, etc.). Am-
pliar la distribució de productes de comerç just a les compres 
municipals.

5. Elaborar una estratègia de coherència de polítiques de cooper-
ació de l’Ajuntament  que incideixi de manera transversal a totes 
les unitats i organismes del consistori.

6. Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions 
ja realitzades en matèria de cooperació al desenvolupament i 
solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones pràc-
tiques que permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en 
aquest àmbit.

7. Reforçar la coordinació, la col·laboració i la comunicació de 
l’Ajuntament amb tots els actors catalans públics i privats de co-
operació al desenvolupament: Especialment amb la Generalitat 
de Catalunya, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
i la Confederació Catalana d’ONG.

8. Aprofitar les sinèrgies derivades de la presència a Barcelona 
d’organismes i xarxes on participa l’Ajuntament, com ara Ciutats i 
Governs Locals Units, Metròpolis o les oficines dels diferents or-
ganismes de Nacions Unides, i potenciar la imatge de Barcelona 
com a ciutat solidaria.

9. Participar activament en els espais de debat internacionals 
sobre cooperació al desenvolupament tot potenciant la veu de la 
cooperació local descentralitzada. Fer un seguiment específic del 
debat sobre l’eficàcia de l’ajuda i la seva adaptació a nivell local 
al Nord i al Sud.

10. Col·laborar amb la resta d’administracions i, en especial, 
amb la Generalitat de Catalunya, per tal de garantir que tots els 
projectes solidaris de l’Ajuntament de Barcelona compleixen 
els estàndards de seguretat, prevenció de riscos i reducció de 
vulnerabilitat que ajudin a minimitzar les situacions de perill que 
es puguin produir.

Educació per al desenvolupament i sensibilització

11. Potenciar la educació per al desenvolupament i la sensibil-
ització de manera coordinada amb l’IMEB tant a la educació 
primària com secundària de les escoles de Barcelona. Confecció, 
en col·laboració amb l’IMEB, de materials educatius i crèdits de 
síntesi, i també en el marc del Programa d’Activitats Escolars del 
Consell de Coordinació Pedagògica.

12. Desplegar campanyes de sensibilització conjuntament amb les 
entitats de la ciutat, millorar els mecanismes de transparència i 
activar canals per a la rendició de comptes com el millor mecan-
isme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el de-
senvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i alineada 
amb les polítiques de solidaritat internacional.

13. Prioritzar les campanyes de sensibilització en els àmbits de 
l’educació per la pau, el respecte i garantia dels drets humans in-
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dividuals i col·lectius, l’equitat de gènere, la sobirania alimentària, 
el comerç just i el consum responsable, les finances ètiques i la 
condonació del deute, entre d’altres.

14. Fomentar la xarxa de comerç just a Barcelona de manera 
coordinada i col·laborant amb la Regidoria de Comerç i l’Institut 
Municipal de Mercats.

15. Donar suport des dels Districtes a les iniciatives ciutadanes 
relacionades amb la educació i la sensibilització amb temes de 
cooperació al desenvolupament, pau i solidaritat.

Cooperació municipalista i codesenvolupament

16. Fomentar 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 entre 
dones i homes, desplegant polítiques de cooperació directa amb 
administracions locals dels països socis del Sud i participant acti-
vament en els espais de coordinació supramunicipal a Catalunya, 
en especial amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupa-
ment.

17. Introduir 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, en especial als de la ribera nord de la mediterrània.

18. Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament 
la migració amb el desenvolupament dels països d’origen de la 
població nouvinguda a Barcelona, tot vinculant el teixit associatiu 
local amb els col·lectius de nous catalans i catalanes.

19. Revisar, actualitzar, i donar continguts als agermanaments de 
Barcelona amb d’altres viles i ciutats de països empobrits o amb 
conflicte, amb especial atenció als dels diferents districtes. Impul-
sar la participació dels moviments veïnals, els centres educatius i 
les entitats dels barris en aquests projectes.

Pau, drets humans i acció humanitària

20. Treballar conjuntament amb l’Institut Català Internacional 
per la Pau per tal de fer de Barcelona la Capital Mundial de la 
Pau. 

21. Crear a Barcelona l’Observatori del Drets Humans i potenciar 
el programa Barcelona Ciutat Refugi.

22. Enfortir el Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència 
mitjançant un compromís més actiu de l’Ajuntament en aquest 
organisme de coordinació.

Projecció exterior

On som
L’eix d’actuació de Barcelona pel que fa a la seva projecció 
internacional ha d’estar basat en la seva situació geopolítica i en 
la seva condició de capital de Catalunya. Barcelona ja ha acollit 
dues vegades la cimera Euromediterrània. Amb la guerra del 
Líban (juliol i agost 2006) i el fracàs dels acords d’Oslo, la Medi-
terrània ha esdevingut un dels focus de tensió internacional més 
importants amb una radicalització del conflicte àrab - israelià. 
Paral·lelament, la qüestió de la immigració també s’ha agreujat 
considerablement, sent Barcelona un dels punts de destinació 
de la immigració subsahariana i magribina així com també sud-
americana. Finalment Barcelona ha de participar de forma activa 
en el procés de construcció europea desenvolupant la seva zona 
directe d’influència al sud de França i en la mediterrània nord 
occidental.

Què volem
Barcelona s’ha de presentar sempre com a capital de Catalunya, 
promocionar i donar a conèixer el nostre país en totes les seves 
accions exteriors enlloc d’aparèixer com a una ciutat espanyola. 
Com a tal ha de desenvolupar una política internacional i de co-
operació pròpia i activa, basada en els següents eixos d’actuació:

· Una participació activa en la resolució de conflictes: Barcelona 
ha de tenir una política activa en l’aplicació de la política Euro-
mediterrània participant en el procés de diàleg i de resolució dels 
conflictes, en particular al Pròxim Orient. També ha de tenir una 
política activa en els aspectes humanitaris dels conflictes. Aquesta 
política s’ha de basar en una anàlisi rigorosa de la realitat, amb 
la màxima objectivitat però també amb coratge en la denúncia 
de les situacions humanitàries i d’injustícia i de fermesa en el 
respecte dels drets humans. En aquest sentit ha de tenir la ini-
ciativa d’acolliment de cimeres de resolució de conflictes tant en 
l’aspecte merament polític invitant directament els protagonistes, 
com de reflexió i debat en general. Sense deixar de banda el lider-
atge i la participació activa al Comitè Català d’Ajut Humanitari i 
Emergència.

· Una política activa en matèria d’immigració: Com a ciutat 
receptora d’immigració, Barcelona ha de participar en la definició 
de les polítiques migratòries facilitant l’acolliment i la integració 
dels immigrants, sobretot en un moment en que es planteja el 
dret de vot dels immigrants, i en el qual la ciutat ha de plantejar 
un compromís ferm per la garantia del dret a vot a les eleccions 
municipals per les persones estrangeres no comunitàries residents 
a Barcelona.

· Una política activa en matèria humanitària: Barcelona ha de 
participar en les tasques humanitàries i de lluita contra la pobresa 
a nivell mundial. Barcelona pot tenir una participació activa 
en els processos de reconstrucció de les ciutats destruïdes pels 
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conflictes bèl·lics així com en la reestructuració de barris pobres 
de les grans urbs del tercer món, aprofitant la seva experiència a 
Palestina o Marroc.

· Una política activa en el procés de construcció europea: Barce-
lona ha de desenvolupar una política de cooperació amb altres 
metròpolis europees de cara a enfortir el rol de les ciutats en el 
procés de construcció europea i de desaparició de les fronteres 
tant econòmiques com culturals, en definitiva socials.

· Una política activa de creació de lligams amb les grans metròpo-
lis: Barcelona ha d’establir relacions estables amb les grans 
ciutats del món a fi de contrastar les problemàtiques pròpies 
de les metròpolis en els seus aspectes urbanístics, sanitaris, de 
violència i civisme, econòmics. S’han de continuar impulsant les 
plataformes vigents com Metròpolis, Ciutats i Governs Locals 
Units, la Xarxa Europea de Ciutats contra el Racisme, i també 
continuar amb una participació decidida al programa Habitat de 
Nacions Unides.

Propostes
1. Desenvolupar i donar un protagonisme més important a la 
Regidoria de Cooperació internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona donant-li plenes competències executives per a poder 
exercir amb eficàcia la seva acció de govern. Reforçar l’àrea de 
Relacions Internacionals, constituint-la com a Gabinet de coordi-
nació de tots els àmbits de la projecció exterior municipal.

2. Fer de Barcelona la capital de la pau. Promocionar la ciutat per 
l’acolliment de conferències de pau i de resolució de conflictes. 
Aprofitar les infraestructures de congressos, el clima mediterrani, 
l’urbanisme, i el marc que la ciutat ofereix per les negociacions, 
però també per les fases de distensió i presa de confiança. Barce-
lona pot ser la nova Sharm-el-Sheikh i el relleu de Camp David a 
la Mediterrània. 

3. Organitzar una conferència internacional per a analitzar els 
conflictes internacionals aportant solucions mitjançant el diàleg i 
la resolució de conflictes fent de Barcelona la capital de l’esperit 
de diàleg.

4. Participar en les decisions relacionades amb les polítiques 
d’immigració tant amb el govern de l’estat com amb la Generali-
tat sobretot en tot el que concerneix Barcelona, l’acolliment i la 
integració.

5. Desenvolupar els lligams per a analitzar les qüestions d’interès 
comú amb les ciutats de l’eix mediterrani nord occidental (Tolosa 
de Llenguadoc – Marsella – Gènova – València) amb l’objectiu 
de crear un espai econòmic comú coherent.

6. Crear relacions estables amb les grans urbs europees i mundi-
als, particularment amb París, Londres, Berlín, Nova York, etc. per 
a tractar temes d’interès comú i intercanvi d’experiències tant a 
nivell econòmic com cultural, urbanístic, de civisme, la violència, 
etc.

7. Creació d’un cos d’observadors civils per la pau. Bastir una for-
ça civil per la pau, que faci funcions de fact-finding, tot recollint el 
clam ciutadà de Barcelona per la pau.

8. Crear 3 nous districtes al món, Teheran – Beirut – Damasc: 
recollint l’experiència de Sarajevo i traslladant-la a la Mediter-
rània oriental i la seva àrea d’influència, que ens serveixin per 
establir lligams entre societats civils i municipis, i que basteixin 
ponts de trobada en l’àmbit de la paradiplomàcia.

Política econòmica i 
financera

Pressupostos municipals
Els pressupostos municipals han de donar resposta a les neces-
sitats de Barcelona i s’han d’ajustar al moment econòmic que vis-
qui la ciutat. En moments de crisi econòmica, les conseqüències 
de la qual encara estem patint, cal centrar els esforços en reduir la 
despesa corrent no prioritària (amb especial atenció als capítols 
2 i 4, de béns corrents i de transferències corrents) i mantenir la 
inversió (despesa de capital).

L’Ajuntament de Barcelona gaudeix avui dia d’una situació 
financera sanejada. Això ha de permetre poder fer front al triple 
repte de les finances municipals: mantenir l’equilibri financer, 
contenir la despesa sense retallar els serveis socials bàsics i 
garantir els nivells actuals d’inversió municipal per estimular 
l’activitat econòmica de la ciutat.

Es tracta, doncs, de potenciar l’estalvi de recursos, eliminar la 
despesa no prioritària i millorar l’eficiència en la gestió.  Cal 
aplicar una política de contenció que incrementi l’estalvi brut, tot 
mantenint els nivells actuals d’endeutament, i que ha de generar 
un marge de maniobra suficient per garantir la despesa necessària 
en polítiques socials i la inversió orientada a aconseguir que la 
ciutat sigui més productiva.

Impostos, taxes i preus públics 
municipals
Augmentar la sostenibilitat de les finances locals

Per assolir aquest objectiu ens fonamentem en tres eixos 
d’actuació:

1. Desvincular les finances locals dels cicles econòmics (que el 
finançament de l’Ajuntament sigui més estable i menys dependent 
dels ingressos urbanístics).

2. Desenvolupar una fiscalitat ambiental (utilitzar criteris ambi-
entals a l’hora d’introduir bonificacions o recàrrecs en els impos-
tos i relacionar l’import de les taxes i preus públics amb l’impacte 
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ambiental generat).

3. Introduir elements d’equitat social en els tributs municipals 
(bonificacions per a determinats col·lectius, incrementar la pro-
gressivitat dels tributs).

Propostes
IBI (Impost sobre béns immobles)

1. Bonificació del 25% de l’IBI per aquells béns immobles amb ús 
qualificat total o majoritàriament d’habitatge que siguin llogats 
com a habitatge.

2. Aplicar un recàrrec del 50% als habitatges desocupats per-
manentment després que s’hagi desenvolupat el reglament que 
defineix el concepte d’habitatge desocupat.

3. Aplicar un recàrrec del 60% per aquells béns immobles qualifi-
cats com habitatge que estiguin desocupats i que constitueixin la 
segona i següents propietats del contribuent.

4. Bonificacions en els tipus impositius de l’impost segons criteris 
ambientals com, per exemple, la certificació energètica dels 
edificis.

IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica)

5. Definir aquest impost únicament en funció de les emissions 
contaminants de cada vehicle en lloc del criteri de la potència i 
classe de vehicle que s’ha utilitzat fins ara.

ICIO (Impost de construccions, instal·lacions i obres)

6. Bonificació del 25% per aquells contribuents que acreditin 
mesures de seguretat laboral superiors a les exigides per la nor-
mativa laboral.

7. Destinar de forma finalista un 30% de la recaptació de l’impost 
a borses d’habitatge de lloguer.

8. Bonificacions en els tipus impositius de l’impost segons criteris 
ambientals com, per exemple, la certificació energètica dels 
edificis.

9. Diferenciar els tipus impositius de l’impost segons el tipus de 
sòl on es construeixi i segons es tracti de noves construccions 
noves o rehabilitacions.

IIVTNU (Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana)

10. Establir un mínim exempt de 24.000 EUR.

11. Recàrrec del 50% per aquelles plusvàlues generades en un 
termini de temps inferior a un any.

12. Bonificació del 25% per aquelles plusvàlues derivades de la 
transmissió de l’habitatge habitual.

13. Diferenciar els tipus impositius de l’impost segons el tipus 
de sòl on es construeixi i segons es tracti de noves construccions 
noves o rehabilitacions.

Impost sobre les pernoctacions turístiques

14. Implantació d’un nou tribut municipal destinat a gravar les 
pernoctacions dels turistes. La seva implantació s’ha de fer de 
manera consensuada amb el sector hoteler.

Aquest impost turístic ha de gravar de manera personal totes 
les pernoctacions que es facin en establiments hotelers i as-
similats de la ciutat de Barcelona amb una quota fixa (2 euros 
per persona i nit). 
Els ingressos que derivin de la recaptació d’aquest impost 
poden estar afectats a finalitats directament relacionades amb 
la protecció del patrimoni cultural i la preservació i millora del 
paisatge urbà. 
En definitiva, es tracta de restituir la intensitat d’ús de l’espai 
públic que fan els turistes.

Preu públic de recollida de residus comercials

15. Fixar les tarifes d’aquest preu públic en funció del volum real 
de residus generat, de manera que no es penalitzi els profession-
als que desenvolupen la seva activitat sense generar residus.

Política lingüística

On som i què volem
Barcelona, la capital històrica, política i econòmica dels Països 
Catalans, també ha de ser la principal impulsora de la llengua i 
cultura catalanes. Una llengua i una cultura que volem que esdev-
inguin el nexe d’unió de tots els ciutadans de Barcelona. 

Per fer-ho, el panorama sociolingüístic actual de Barcelona
presenta algunes potencialitats que cal aprofitar. Per exemple, el 
75% dels barcelonins es veuen capaços de parlar en català i el 
95% l’entenen i l’índex de transmissió del català de pares a fills és 
molt important. 

Amb tot, el català encara avui dia és una llengua minoritzada 
perquè troba dificultats per ser utilitzat amb normalitat en 
diversos àmbits, entre els quals cal destacar-ne dos especialment 
importants: el sector econòmic privat i el món judicial. 

El 28 de juny del 2002, el consell plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar posar els mitjans necessaris per a prestigiar, 
estimular i fomentar l’ús del català, el seu coneixement i la seva 
divulgació per arribar a una plena normalització de l’ús de la 
llengua entre tota la ciutadania de Barcelona i això s’ha traduït 
en la signatura de convenis de col·laboració entre l’Ajuntament 
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i el CPNL. Cal seguir en aquesta línia, incrementant però, els 
recursos que s’hi destinen i millorant les infraestructures de que 
disposa el CNL per a desenvolupar la seva tasca. 

En el mandat 2004-2007 la majoria d’accions previstes al PAM 
en relació a la llengua i a la capitalitat s’han executat.  Això no 
obstant des Unitat per Barcelona volem que en el proper mandat 
les actuacions del proper acord de govern tinguin una major 
ambició i transversalitat amb l’objectiu d’assolir una repercussió 
més gran a nivell nacional i municipal que situïn Barcelona com 
a ciutat capdavantera en la recuperació de la llengua catalana i 
de projecció internacional de la nostra nació. Per assolir aquest 
objectiu cal que l’Ajuntament i els organismes que en depenen 
desenvolupin un política transversal, potent, agosarada i amb 
objectius clars, com són la creació de la regidoria de Cultura i 
Política Lingüística, l’elaboració d’un Pla Estratègic del Català 
a la ciutat, l’aprovació d’un Reglament d’Usos  Lingüístics o 
incloure el català com a requisit previ per a les llicències dels 
establiments oberts al públic.   

El català ha de ser la primera llengua d’ús, expressió i difusió de 
l’Ajuntament en tots els seus àmbits. Aquest ús normalitzat de la 
nostra llengua esdevé una potent eina de difusió i prestigiament 
de la mateixa i per això cal vetllar per a que es dugui a terme a 
tot els nivells, inclosos els Instituts i empreses participades per 
l’Ajuntament. En aquest sentit cal vetllar per a que tota la publici-
tat institucional de l’Ajuntament en els mitjans de comunicació és 
realitzi en català així com d’aquells esdeveniments la difusió dels 
quals compta amb el suport de l’Ajuntament. Però l’Ajuntament 
no ha de vetllar només per l’ús del català en la seva pròpia 
actuació quotidiana, sinó que ha d’emprar la seva situació de 
“gran consumidor públic” per tal d’impulsar l’ús social del català 
en les empreses aplicant el requisit lingüístic en les compres que 
realitza, i també a les entitats, empreses o organismes amb els que 
treballa, col·labora o subvenciona d’alguna manera. 

L’Ajuntament ha de seguir treballant perquè la història de la nos-
tra ciutat i país i la nostra llengua siguin un dels atractius per a la 
captació de turisme cultural. Cal potenciar uns referents culturals 
i nacionals propis i Barcelona ha de liderar el país en la tasca con-
junta de construcció nacional vers un horitzó de llibertat plena.
 
L’Ajuntament, els districtes i els seus organismes han de pro-
gramar de forma majoritària obres de teatre, pel·lícules, grups 
musicals, lectures, etc. en la nostra llengua, en els diversos 
festivals, festes majors i programacions de la ciutat, i en els que hi 
col·labora d’alguna manera, especialment en aquells que tenen 
com a destinatari el jovent de la nostra ciutat.

Propostes
1. Ampliar els criteris en la compra de material d’oficina i en la 
contractació de serveis per part del Districte per a incloure-hi 
també criteris lingüístics.

2. Impulsar i donar 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.

3. Establir un conveni amb el Centre de Normalització Lingüís-
tica 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.

4. Demanar la substitució del nom actual de la Plaça de Joan 
Carles I, única localització amb el nom d’un personatge encara en 
vida, per un altre sorgit de la participació veïnal i associativa.

5. Demanar les ajudes pertinents a la Generalitat per tal de 
retirar totes les plaques franquistes que encara queden als nostres 
carrers.

Reforçar i reivindicar la nostra catalanitat

6. Establir un pla de coordinació i cooperació entre turisme i 
cultura. Tenint en compte que una de les bases del turisme que 
visita Barcelona es el patrimoni i l’activitat cultural caldria incitar 
projectes de projecció cultural internacional de la ciutat.

7. Barcelona s’ha de convertir en infraestructures i inversions, en 
la ciutat que lideri l’espai cultural català i l’Europa mediterrània.

8. Donar a conèixer els esdeveniments festius d’altres cultures 
que tenen lloc a la ciutat com a element de participació i cooper-
ació intercultural.

9. Potenciar Barcelona com a capital de les lletres catalanes.

10. Incorporar de forma efectiva el .cat en totes les pàgines 
web de l’Ajuntament i dels organismes i serveis dependents del 
mateix. 

11. Promoure la col·locació ciutadana de senyeres als balcons 
durant la Diada Nacional.

12. Incorporar la paraula CATALUNYA en tots els elements que 
duen l’adreça postal de l’Ajuntament. 

13. Restituir el monument de les Quatre Columnes de Puig i 
Cadafalch a un emplaçament central a Montjuïc, a la Plaça del 
Marquès de Foronda, descartant l’opció dels laterals

14. Retirar tots els símbols franquistes dels nostres carrers.

15. Revisar el nomenclàtor de carrers i places per elaborar una 
llista de carrers amb noms franquistes i noms destacats pel seu 
treball contrari als drets i les llibertats per tal de substituir-los.

16. Crear una ruta ciutadana de llocs emblemàtics de la llengua 
catalana i una de la història de Catalunya i dels Països Catalans a 
resseguir dins la ciutat de Barcelona. 

17. Augmentar la presència pública de la cultura catalana a Bar-
celona: elaboració d’un catàleg de grups de cultura popular de la 
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ciutat i facilitar la relació d’aquestes entitats amb els operadors 
turístics. Elaborar rutes turístiques per les festes tradicionals de 
la ciutat.

18. Suport a les entitats de cultura popular ja existents i suport 
per a la creació  de noves.

19. Agermanar Barcelona amb les diferents capitals dels territoris 
on és parla català.

20. Potenciar que els estudiants estrangers que han estudiat a 
Barcelona, així com els treballadors que han estat a Barcelona i 
han tornat al país d’origen, facin d’ambaixadors culturals de la 
nostra ciutat i el nostre país arreu del món.

21. Crear rutes turístiques culturals orientades als estudiants 
d’Erasmus.

Enfortir la salut de la llengua catalana

22. Crear la Regidoria de Cultura i Política Lingüística en sub-
stitució de l’actual Regidoria de Cultura.

23. Elaborar el Pla Estratègic del Català a Barcelona.

24. Garantir la continuïtat de la celebració de la Setmana del 
Llibre en Català a la Plaça de Catalunya.

25. Modificar les ordenances d’activitats (OMAIAA)  per tal 
d’introduir el requisit lingüístic en la tramitació o renovació de 
llicències d’establiments oberts al públic, de manera que estiguin 
en condicions de complir amb el que disposa  l’Estatut dels con-
sumidors de 1993 en matèria de drets lingüístics,  garantint que 
tota la retolació d’establiments públics o oberts al públic tinguin 
versió catalana, sens perjudici que també tinguin versió en unes 
altres llengües. L’actual sistema de denúncies i sancions ha de 
donar pas a  un altre, basat en la informació i la exigència en les 
fases inicials de l’establiment del negocis. 

26. Adoptar la clàusula del requisit lingüístic en totes les com-
pres i contractacions de l’Ajuntament per la qual els productes 
etiquetats en català o les empreses que treballin en català tindran 
prioritat alhora de ser comprats o contractats.

27. Crear el Consell Participatiu per la Llengua, amb l’objectiu 
d’incrementar l’ús social del català a la ciutat. 

28. Aconseguir que en tots els cinemes de la ciutat es puguin 
veure les pel·lícules doblades al català. 

29. La cultura, la història i la llengua han de ser els tres ele-
ments claus de distinció i projecció de la realitat nacional a nivell 
internacional. La ciutat de Barcelona, com a capital dels Països 
Catalans, ha de representar el punt de referència d’una cultura 
pròpia en el món.

30. Potenciar els processos d’interculturalitat que enriqueixen i 
fan créixer la cultura catalana i la reforcen en la seva projecció 

cap al futur, enlloc de processos compartimentadors de multicul-
turalisme o d’assimilacionisme empobridors i estèrils.

31. Donar a conèixer a la població immigrada la realitat cultural 
de la ciutat i el país.

32. Crear els mecanismes necessaris per impulsar una vertadera 
política cultural que incorpori els valors culturals de la nova im-
migració. Potenciació dels intercanvis.

33. Els Consells escolars municipals vetllaran perquè la immersió 
lingüística i els plans d’entorn es compleixin garantint el procés 
d’escolarització en català a totes les escoles de la ciutat. 

34. Potenciar les activitats de barri i districte com a element de 
participació i implicació dels nouvinguts.

35. Definir ajudes per a la regularització dels suports exteriors de 
publicitat en aquells que estiguin en català i en aquelles empreses 
que treballin en català (administració interna, prospectes, rètols,  
etc.).

36. Incrementar les ajudes per promocionar el català en la retol-
ació exterior i interior dels comerços. 

37. Garantir l’ús del català en la publicitat privada o institucional 
que faci ús de suports publicitaris regulats per l’Ajuntament  
(Banderoles, OPI.....). Garantir que tots els cursos de formació de 
Barcelona Activa es realitzen en català. 

38. Condicionar les ajudes a les associacions de comerciants a que 
treballin i retolin en català.

39. En la promoció de la qualitat i professionalitat del comerç i 
la col·laboració amb el Gremi de Restauració incloure cursos de 
Català i el coneixement dels drets i obligacions lingüístics.

40. Garantir la presència del català a la Fira de Barcelona en tota 
retolació, webs, díptics i el seu ús en la informació presencial.

41. Continuar la tasca de foment de l’organització per part dels 
diversos gremis de cursets de català per als seus treballadors que 
estan de cara al públic. Assoliment de convenis de col·laboració 
entre el CNL i tots els gremis comercials i col·legis professionals 
que treballen a Barcelona en el termini de 4 anys. 

42. Establir el seguiment dels informes de l’associació WICCAC 
(Webmasters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits 
Cívics), especialment del baròmetre de l’ús del català a Internet 
i les seves conclusions relatives a la ciutat de Barcelona. Impul-
sar el contacte amb altres entitats que treballin activament la 
temàtica de la presència de la llengua a la xarxa. 

43. Promoure l’ús del català en la formació i documentació asso-
ciada al programari lliure. Col·laboració amb l’equip de traducció 
i implantació de les llicències Creative Commons en català. 

44. Promoure l’establiment de serveis d’atenció i suport a la per-
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sona usuària de serveis de telecomunicacions en català, i la seva 
ubicació a Barcelona. Establir els mecanismes que en facilitin 
aquesta ubicació (des de Catalunya, Euskadi o Galícia es poden 
donar serveis bilingües en tot moment, afavorint una deslocalit-
zació des de les àrees exclusivament castellanoparlants i foment-
ant la localització en àrees bilingües). 

45. Fer seguiment de l’ús del català als mitjans de comunicació 
audiovisuals i digitals de la ciutat, i analitzar l’impacte de la liber-
alització del cable i les noves plataformes digitals en l’audiència 
potencial dels mitjans en català.

46. Garantir que tota la retolació, fulletons i catàlegs dels museus 
municipals, equipaments culturals, exposicions, etc. estigui primer 
en català.

47. Potenciar BTV com a instrument per a normalitzar i donar 
prestigi a la llengua catalana. 

48. Impulsar la creació referents culturals, sobretot entre els joves 
a través dels mitjans de comunicació: BTV.

49. Establir el català com a llengua vehicular i prioritària en la 
programació de BTV.

50. Crear un espai comunicacional i cultural en l’àmbit dels Països 
Catalans, a través de convenis de BTV amb la CCRTV i les altres 
televisions locals que emeten en català.

51. Que a totes les emissions de les emissores de BTV les declara-
cions, diàlegs, etc. que és facin en castellà siguin traduïts al català 
o bé subtitulats, per tal de que els programes es puguin seguir 
íntegrament a tots els Països Catalans.

52. Establir relacions de col·laboració, cooperació i intercanvi 
d’informació amb les regidories de cultura i normalització lingüís-
tica d’arreu dels Països catalans.

53. Promoure la major i millor adequació lingüística en català 
dels treballadors de l’Ajuntament, en especial en aquells llocs de 
treball que tinguin entre les seves funcions l’atenció directa al 
públic.

54. Potenciar les indústries editorials i de lleure i la cultura de 
l’oci per als joves en català.

55. Programar de forma majoritària obres de teatre, pel·lícules, 
grups musicals, lectures, etc. en la nostra llengua, en els diversos 
festivals, festes majors i programacions que organitzi l’Ajuntament 
i els seus districtes, o en els que hi col·labori d’alguna manera, i 
especialment en aquells que tinguin com a destinatari el jovent 
de la nostra ciutat.

56. Garantir que les organitzacions i ONG que rebin fons públics 
per a realitzar l’acollida lingüística de les persones immigrades la 
realitzin en català.

57. Renovar i impulsar la campanya pròpia de la ciutat de promo-

ció del català que es realitza amb col·laboració amb el CNL. 
Renovació del conveni actual per al període 2009-2011. 

58. Incrementar el Pressupost del CNL de Barcelona per a que 
pugui donar més cursos de català d’acollida als immigrants.

59. Renovar i ampliar el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament, el CNL i la Generalitat per al Pla d’Acolliment 
Lingüístic de Barcelona: Increment del nombre de cursos bàsics 
de català fins a cobrir la demanda existent abans del 2009 i ampli-
ació de la seu del Centre d’Acolliment Lingüístic.

60. Dignificar i adequar els espais dels centres del CNL des difer-
ents districtes. 

61. Reestructurar l’actual Coordinadora per la Llengua de Ciutat 
Vella, situant-la sota el lideratge del CNL i reformulant els seus 
objectius i funcions per a esdevenir l’eina principal per a realit-
zar l’acollida lingüística dels nous veïns i veïnes. En aquest marc, 
crear un pla específic de normalització lingüística per a Ciutat 
Vella. 

62. Donar suport a la voluntat de l’IEC de convertir-se en un 
veritable ens regulador de la llengua als Països Catalans.

63. Promoure la realització de estades de vacances en català amb 
xiquets catalans i nord-catalans interessats en una immersió 
en aquesta llengua. Coordinar programes d’immersió amb LA 
BRESSOLA a la Catalunya Nord.

64. Convocar periòdicament a Barcelona trobades dels casals 
catalans a l’estranger. Recolzar els casals catalans com a eina 
de coneixement del nostre país i del nostre idioma. Potenciar 
l’ensenyament del català a l’estranger i la projecció internacional 
de la llengua i la cultura catalanes.

65. Donar suport a la iniciativa de les parelles lingüístiques. 

66. Establir punts d’informació sobre parelles lingüístiques i 
voluntariat lingüístic als centres cívics. Disposar d’un mínim d’un 
d’aquests punts a cada districte.

67. Realitzar un estudi bianual de l’ús social de la llengua catalana 
a Barcelona.

68. Promoure l’ús del català en la formació i documentació asso-
ciada al programari lliure. Col·laboració amb l’equip de traducció 
i implantació de les llicències Creative Commons en català. 

69. Fer seguiment de l’ús del català als mitjans de comunicació 
audiovisuals i digitals de la ciutat, i analitzar l’impacte de la liber-
alització del cable i les noves plataformes digitals en l’audiència 
potencial dels mitjans en català.

Una ciutat capital d’Estat
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Superar la crisi, 
la reindustrialització

Creativitat i obertura al món, 
elements per avançar
La Revolució Industrial a Catalunya va ser una de les primeres 
d’Europa i un fenomen que és el que fa possible no tan sols 
la continuïtat econòmica i material dels catalans, sinó també 
l’enfortiment i la riquesa cultural de la identitat catalana. En 
exhaurir-se l’imperi colonial espanyol del qual depenien, Barce-
lona i Catalunya aconseguiren reorientar l’economia productiva 
i van fer front a la manca de primeres matèries bàsiques amb un 
esforç de comerç exterior, de vinculació cosmopolita amb la resta 
del món. Catalunya és l’únic país del sud d’Europa i l’única zona 
de l’Estat espanyol que va fer la Revolució Industrial a la vegada 
que la feien els capdavanters de la revolució econòmica mundial, 
prenent bona nota del dinamisme internacional anglès completa-
ment diferent del colonialisme espanyol o portuguès, seguint 
la pauta britànica al mateix temps que França o Alemanya i 
desenvolupant una poderosa indústria tèxtil que caracteritzà tot 
el segle XIX i part del XX. Tot plegat deixà una empremta pròpia 
i diferenciada a Catalunya en relació amb la resta de l’Estat. I en 
el moment en què la indústria catalana es va fer més cosmopolita, 
esclatà el moviment de recuperació nacional i cultural anomenat 
la Renaixença.

La crisi econòmica a casa nostra
Estem davant de la primera gran crisi de la globalització, la crisi 
més dura dels darrers 80 anys. Vivim el col·lapse provocat per 
l’esclat definitiu dels desequilibris econòmics inherents al cicle 
expansiu 1995-2007. Un cicle expansiu que no es va aprofitar per 
crear un teixit econòmic prou sòlid, de valor afegit, al contrari, 
basat pel costat de la demanda en el sobre endeutament de les 
famílies i les empreses i, pel costat de l’oferta, en els sectors de la 
construcció i els serveis de baixa qualificació, amb el deteriora-
ment de la productivitat individual i el necessari creixement del 
volum global de persones ocupades.

Estem afrontant quatre crisis alhora, si bé és veritat que el det-
onador ha estat l’explosió de la crisi financera, assistim a la suma 
de quatre crisis ben diferents i que s’interrelacionen i alhora es 
retroalimenten, energètica, financera, econòmica i de valors.

Catalunya han viscut els darrers 15 anys per sobre de les seves 
possibilitats, un 10% per sobre de l’economia real. La primera 
causa de creixement són els fons europeus dels quals l’Estat 
espanyol tant se n’ha beneficiat, fons que també han vingut a 
Catalunya però en molta menys quantitat que a les zones menys 
desenvolupades de l’Estat. Però sabem que això s’acaba de forma 
inexorable el 2013.

L’acumulació de capital que han suposat els fons europeus han 
estat devorats per la segona de les bases de creixement del mira-
cle espanyol: el creixement desbocat del sector immobiliari. Un 
creixement que, efectivament, ha fet córrer el diner, però que ha 
distorsionat el mercat de treball, la reinversió dels beneficis en el 
model industrial o simplement ha trastocat els valors d’un model 
fabril i industrial que era molt més sostenible. 

Finalment, queda l’extorsió permanent que l’economia espanyola 
ha fet del model productiu i turístic de les societats de l’eix medi-
terrani: espoli fiscal, desequilibri fiscal, dèficit fiscal. Desapar-
egudes la primera i la segona base de creixement de l’economia 
espanyola només queda Catalunya i Balears i això encara farà 
més insuportable el dèficit fiscal i la dependència de l’economia 
espanyola de la catalana.

Cal lideratge per prendre decisions concertades, decisions 
que s’han de prendre amb urgència. Des de la Generalitat, les 
actuacions s’han vertebrat al voltant del següents eixos. Consci-
ents que calia una transformació profunda del model de creixe-
ment econòmic de Catalunya, l’any 2004 es va signar amb tots 
els agents socioeconòmics el primer Acord Estratègic per a la 
Competitivitat de l’Economia. Aquestes mesures, elaborades en 
plena època d’expansió, incorporaven els patrons de canvi per a 
desplaçar els motors de creixement de l’economia catalana cap a 
la innovació, la internacionalització, la productivitat i la qualitat 
de l’ocupació.  

Les línies d’actuació de la Generalitat durant el període 2003-
2010 s’han agrupat en la millora de la productivitat i la competi-
tivitat, l’afavoriment de la internacionalització, i la potenciació 
del capital humà de les empreses.

Amb més de 100 mil aturats és evident que amb el que s’està fent 
no n’hi ha prou. Més enllà dels barcelonins i barcelonines que 
estan a l’atur, un problema social de primera magnitud, dram-
àticament lògic en la conjuntura econòmica en la qual estem, el 
principal problema avui és la falta de crèdit per part dels bancs 
i caixes per a les empreses i autònoms. Una empresa tanca i es 
perd coneixement, llocs de treball i un o uns emprenedors passen 
a la reserva. Passen de ser proactius a esdevenir passius. Un luxe 
que no ens podem permetre.

Per sortir de la crisi amb les millors condicions cal, entre d’altres, 
millorar l’entorn legal i administratiu de l’activitat empresarial, 
reduir de la burocràcia, augmentar la coordinació entre les 
diferents administracions públiques, establir mecanismes que 
garanteixin reserva de quotes de contractació pública a petites i 
mitjanes empreses, facilitar l’accés de les pimes als instruments 
públics de finançament, els ajuts de les administracions i els ben-
eficis fiscals, canviar en la normativa de morositat, millorar el fun-
cionament del SOC en termes d’intermediació, injectar liquiditat 
en el sistema econòmic, especialment entre les pimes i facilitar el 
seu accés a instruments de crèdit habituals.

Una ciutat pròspera
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Els nous paradigmes
Cal disposar d’eines de planificació i gestió que s’adaptin a 
l’entorn canviant. El govern de la ciutat sembla voler aplicar les 
mateixes estratègies de creixement que fa vint anys, basades en 
els grans esdeveniments. Però els paradigmes han canviat.

Cal fer més amb menys, ser imaginatius, aprofundir en l’ètica 
a la gestió, redefinir el model Barcelona, definir un model de 
corresponsabilitat entre els diferents agents (administracions, 
institucions, les empreses i la societat civil). Expressions com 
business friendly, metròpoli world class, o redefinició del model 
productiu són comunes en el discurs polític habitual. Cal re-
cordar, però, el nou canvi de model productiu no serà una realitat 
fins que els sectors emergents siguin els que més contribueixen al 
desenvolupament econòmic i que la competitivitat s’ha de basar 
en la creació de sinèrgies tant inter com intrasectorials. Cal, en 
definitiva, convertir el creixement econòmic en desenvolupament 
sostenibles en termes econòmics, socials i mediambientals.

Entre les causes que han provocat l’esgotament del model de 
desenvolupament de la ciutat hi trobem  la manca de visió com-
partida entre els diferents agents, el cofoisme, un sistema educatiu 
desajustat respecte a les necessitats del mercat de treball, manca 
de coneixement d’idiomes i una administració eficient. 

En el futur a escala mundial es dibuixa un escenari marcat per di-
versos factors: un creixement liderat per la Xina, l’Índia, el Brasil 
i els EUA, un baix creixement de l’economia europea els propers 
anys, una importància encara més gran dels ports i els aeroports 
com a portes d’entrada, la fi de l’era de l’energia barata, canvis 
en el tipus de relació personal i un gran impacte del fenomen 
migratori.

Cal valorar la diferència en un món interconnectat, crear marcs 
institucionals que permetin respondre ràpidament i àgil a les ne-
cessitats i definir models de creixement sostenibles tant econòmi-
cament com social i mediambiental. 

Les propostes de futur han de girar a l’entorn de la creació d’un 
nou marc de cooperació, el foment de la competitivitat i la coop-
eració amb les àrees del planeta que presenten un major poten-
cial de desenvolupament. Tot plegat, aplicant models redistribu-
tius de la riquesa que garanteixin la cohesió social.

Cal consolidar l’AMB com una metròpoli world class: una de les 
regions europees més atractives i influents per al talent global 
innovador, amb un model d’integració i de cohesió social de 
qualitat. Per tant, ha de competir en el món sobre la base de la 
connectivitat i la contribució a les xarxes internacionals  i als 
fluxos financers, de béns i de serveis, garantint la qualitat de vida.

Els reptes actuals s’estructuren al voltant de la sostenibilitat i el 
canvi climàtic, l’assoliment d’una major presència en els països 
que lideren el món, el lideratge de determinats sectors tractors 
del coneixement, la potenciació de la indústria i dels sectors tradi-
cionals, l’atractivitat del talent innovador i l’equilibri social.

Per superar aquests reptes cal una visió metropolitana: qualsevol 
estratègia ha de tenir en compte no només Barcelona, sinó la seva 
àrea d’influència econòmica, social i cultural. En aquest sentit, 
l’aprovació de la Llei de l’AMB dota d’instruments de coordi-
nació als 36 municipis que en formen part. Cal potenciar la im-
atge de Barcelona com a capital de país: saber-se capital i exercir 
com a tal és clau per ser el motor d’innovació i de coneixement 
que volem ser. Igualment, Barcelona ha d’aprofitar l’efecte Seu 
del Secretariat Permanent de la Unió pel Mediterrani per esde-
venir capital de la Mediterrània. En definitiva, pensar Barcelona 
com un actor global.

L’àrea metropolitana de Barcelona no es defineix per la seva 
homogeneïtat, sinó per la diversitat del desenvolupament 
interdependent de la seva economia. Barcelona i la seva àrea 
d’influència van liderar Catalunya, una de les regions industri-
als europees motors de la revolució industrial: Gran Bretanya, 
el gran Nord-oest (Nord/Pas de Calais, Valònia, Aquisgrà, Ruhr), 
Luxemburg-Lorena-Saarland, Saxònia, Alta Silèsia i Moràvia, 
Lódz  (Polònia), Roine-Alps i Itàlia del Nord.

Barcelona va seguir el model de desenvolupament de les regions 
industrials metropolitanes, amb un procés d’industrialització 
definit per l’existència prèvia d’una gran ciutat, atesa la manca de 
matèries primeres pròpies que varen facilitar la industrialització 
d’altres zones com la dels Black Countries (West Midlands). Ac-
tualment L’AMB és la sisena regió metropolitana més gran de la 
Unió Europea després de Londres, París, Essen, Madrid i Milà. 

L’AMB disposa de moltes infraestructures de primer ordre: la 
nova terminal de l’aeroport de El Prat amb una capacitat de més 
de 60 milions de passatgers anuals, un port en ampliació que 
fa tot just uns mesos va estrenar -160 anys més tard del primer 
Barcelona - Mataró- una connexió amb França amb ample de via 
europeu o una fira també en expansió.

Llei 31/2010, de 3 d’agost, de creació de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, dota de noves eines per a la promoció econòmica, a 
més de les ja existents en matèria urbanística, de transports i de 
medi ambient. Representa la mancomunació de serveis i la coop-
eració entre municipis.

L’Àrea Metropolitana té més sentit que mai: per fortalesa so-
cioeconòmica, per eficiència i unificació de les institucions, per 
qüestions d’identitat i per l’equilibri centre - perifèria. Per això la 
metròpoli no ha de ser una realitat incontrolable i no reconeguda. 
Si les grans ciutats d’Europa tenen una àrea, Barcelona no podia 
ser menys que Londres, París o Madrid.

La creació de l’AMB té una base en la política republicana dels 
anys 30, en el Regional Planning i el Pla Macià, que definia 
una estratègia a nivell regional, tot incorporant a la planificació 
de l’expansió de la ciutat també una visió estratègica,  amb la 
intenció de fer de Barcelona una ciutat funcional que incorporés 
l’element de ciutat industrial - obrera però també la de ciutat 
capital política de Catalunya.

La tradició d’Esquerra és la del Pla Macià i el suport de la Gen-
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eralitat republicana a les propostes innovadores del GATCPAC. 
Som hereus d’aquells planejaments de vertebració, coordinació i 
cooperació que projectaven una macroregió coordinada i encap-
çalada per Barcelona i el seu alcalde. Per tant, la Llei de l’AMB, 
juntament amb la Llei de Vegueries, reconfigura l’arquitectura 
institucional del país. 

Com s’explica, doncs, la pèrdua de competitivitat de Barcelona i 
la seva metròpoli en relació a la resta de l’Estat i d’altres regions 
europees. Per tres motius principals: el dèficit fiscal de Catalunya, 
el disseny de les infraestructures i el model de gestió d’aquestes.

El dèficit fiscal de Catalunya és prou conegut – supera el 10% 
anual -. L’impuls al  darrer acord de finançament, liderat per 
ERC, malgrat ser el millor dels possibles, encara està lluny del 
que és just i necessari per al país.

El disseny de les infraestructures estatals és un model únic a 
Europa i respon als interessos, més administratius que no pas pro-
competitius, de la capital de l’Estat.

El model de governança de les infraestructures. Les institucions 
catalanes no poden determinar en cap cas la política de les 
infraestructures car el Ministerio de Fomento sempre té l’última 
paraula. 

Però la globalització està al nostre costat per la independència 
que ens dona respecte a Espanya. Barcelona és la capital d’una 
macroregió europea que va de Tolosa a Alacant i de Maó fins a 
l’Aragó, anomenada també Euroregió o EURAM. Per tant, és la 
capital d’una macroregió d’àmbit europeu, no una macrociutat. 

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 ciutats arreu del món tenen més d’un milió d’habitants. 
Aquesta realitat té conseqüències directes en la redistribució 
dels recursos econòmics, socials, humans, en el territori, i per tant 
cal gestionar-la amb excel·lència. Els principis que han de guiar 
l’acció de govern són la gestió sostenible del territori, i també un 
objectiu tradicional del catalanisme: l’equilibri territorial. 

Avui la competència no s’esdevé en base a països ni ciutats, sinó 
en base a regions. Barcelona encapçala l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) amb 3,2 milions d’habitants, 636 km2, 36 
municipis i al voltant d’un 63% del PIB del total de Catalunya. 
Disposa de més d’un milió i mig d’afiliats a la seguretat social, 
comptant el règim general i els autònoms, i una l’estructura secto-
rial és de 80% serveis, 12% industria i 7% construcció. En relació 
a la mobilitat, es produeixen a voltant de 2,5 milions de viatges 
diaris en l’àmbit metropolità.

L’objectiu és el de millorar l’eficàcia i l’eficiència de les ad-
ministracions que actuen en el territori metropolità, garantint 
la prestació d’uns serveis de qualitat i capaç d’incrementar 
la implicació i participació ciutadana. I és que, en definitiva, 
l’Administració és responsable que l’organització territorial i 
administrativa d’un país esdevingui una eina efectiva al servei de 
l’eficiència en la gestió i del benestar dels ciutadans.

El desenvolupament del nou escenari global passa per l’actuació 
a nivell local, les ciutats, les àrees metropolitanes i les megare-
gions, que competeixen i col·laboren. Les grans ciutats, o conjunts 
de ciutats agrupades en megaregions, concentren talent, poten-
cial productiu, innovació i també mercats, és a dir, una massa 
crítica suficient de consumidors. Les empreses es localitzen on les 
habilitats, capacitats i mercats es clusteritzen, i aquests entorns 
atrauen alhora capitals i les persones més qualificades, que hi 
trobaran oportunitats amb una probabilitat major. Barcelona 
encapçala l’onzena megaregió mundial en acumulació de talent, 
coneixement i innovació. Aquesta megaregió, anomenada de di-
verses maneres (EURAM, Euroregió) coincideix amb els  Països 
Catalans. Aquest desenvolupament produeix principalment a 
partir de la innovació, la creativitat i la tecnologia. Tres aspectes 
estretament lligats i que tenen la capacitat de generar, atraure i 
conservar talent. 

Les megaregions presenten una tendència a la convergència 
cultural i a la disminució del nombre de trets diferencials, fet 
que provoca la necessitat de diferenciació i arrelament als valors 
vinculats als territoris concrets. En definitiva, identitat i cosmo-
politisme.

Les ciutats atrauen talent, en part, pel fet de disposar d’una 
certa massa crítica que permet l’establiment de dinàmiques de 
col·laboració. Aquelles ciutats amb una major tolerància a la 
diferència i una alta qualitat de vida resulten més atractives. Es 
valora igualment la diferenciació de la resta de ciutats, en oferir 
un perfil propi: identitat i cosmopolitisme. 

Entre les diferents activitats, aquelles lligades a la innovació, les 
tasques no rutinàries i les analítiques interactives, mostren més 
resistència a la deslocalització i requereixen proximitat entre els 
seus agents, que s’agrupen tot formant clusters per tal d’aprofitar-
se de les externalitats positives que se’n deriven.

Barcelona gaudeix actualment d’una sèrie d’avantatges consoli-
dats que haurà de mantenir: és atractiva per als negocis, gaudeix 
d’un bon posicionament internacional pel que fa a l’atracció de 
talent, destaca en termes de qualitat de vida i liveability (con-
cepte que inclou també els serveis bàsics, seguretat o salut) i 
gaudeix d’una presència important d’escoles de negocis.

La importància del finançament per fer possible un marc adequat 
al desenvolupament d’activitats innovadores resulta cabdal. Les 
inversions transfrontereres es concentren en els serveis, amb una 
participació superior al 50% del total d’aquestes inversions: es 
tracta de serveis financers, transports i comunicacions, comerç i 
serveis empresarials. Pel que fa a la indústria, són les de tecno-
logia mitjana i alta les que més capitals internacionals acaparen. 
Es preveu que les inversions en el futur s’orientaran cada cop 
més cap a activitats relacionades amb les ciències de la vida i les 
tecnologies netes.

Els sectors bio, nano i TIC, atesa la seva transversalitat, són mo-
tors importants de canvi que cal impulsar. Igualment, cal valorar 
la capacitat de generar coneixement com la fàcil circulació de 
la informació. Pel que fa a la creació de coneixement i flux de 
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la informació Barcelona ocupa un lloc modest, similar a ciutats 
com Brussel·les, Munic, Frankfurt o Dublín, i molt allunyat de 
les primeres del rànquing, Londres, Nova York, Tòquio, Paris, 
Seül, Zuric, Xicago, Ginebra, Estocolm i Los Angeles. Per tant, 
cal millorar la capacitat de generació de coneixement i el flux 
d’informació i fomentar polítiques de divulgació tecnològica 
ja que les diferències en el grau d’absorció de les innovacions 
tecnològiques generen un augment de les desigualtats socials. En 
qualsevol cas, cal establir els mecanismes sociopolítics redistribu-
tius oportuns per tal de garantir la cohesió social.

Cal també generar un entorn que afavoreixi la creativitat mitjan-
çant la potenciació d’aspectes afavoridors com la cultura digital 
a l’empresa, potenciadora de la productivitat, la tolerància a la 
diferència o la circulació de persones. 

Ciutat del coneixement. Creativitat, talent i innovació. El sistema 
econòmic actual tendeix cap a una uniformització tecnològica, de 
costos i qualitats. L’element de diferenciació serà cada cop més 
l’emocional, el creatiu: la creativitat. Cal establir una bon política 
de gestió del coneixement, del talent i de la innovació. Cal aposta 
per la creativitat com element diferenciador. Cal difondre con-
ceptes com el de producte interior creatiu o el “pensat a Barce-
lona”.

El lligam de la marca Barcelona amb la creativitat s’ha de solidifi-
car: calen polítiques  d’innovació, de talent i d’emprenedoria que 
identifiquin Barcelona com a autèntica ciutat de creació. 

L’objectiu final és la diferenciació, i el procés per aconseguir-
ho, la innovació. Tradicionalment s’han potenciat els sistemes 
d’innovació de caire regional, entenent la regió com a uni-
tat d’anàlisi en política industrial i tecnològica derivada de 
l’homogeneïtat cultural, l’existència d’unes visions comunes i 
unes habilitats arrelades al territori, les xarxes de relacions i con-
fiança personal i la facilitat d’interconnexió dels diferents agents 
econòmics, científics i socials per la seva proximitat física. 

La innovació i la internacionalització han esdevingut els  prin-
cipals factors de competitivitat empresarial. La baula més feble 
del que anomenen ecosistemes d’innovació és el capital dis-
posat a implicar-se a les diferents fases de la innovació. Cal un 
sistema de finançament estables vinculats a indicadors clars de 
resultats i de la rendibilitat de l’R+D que s’hi desenvolupa, així 
com l’assoliment d’una massa crítica que permeti la cooperació 
estable entre centres i altres agents del sistema. 

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i el Pla de 
Recerca i Innovació 2010-2013 marquen les principals línies 
polítiques pels propers anys per avançar a cap a l’economia del 
coneixement, però ara cal traslladar-les a les principals xarxes 
productives i de recerca. Cal crear un entorn adequat perquè 
les nostres empreses duguin a terme més processos innova-
dors, perquè les universitats i centres de recerca gaudeixin d’un 
reconegut prestigi internacional i perquè Catalunya disposi d’un 
capital humà no només generador de valor, creatiu, emprenedor i 
competent, sinó que a més destaqui per la seva visió i experiència 
internacional.

La gestió pública i la empresarial estan estretament connectades 
i han d’aprendre una de l’altre. El concepte d’open innovation 
transcendeix el procés d’innovació clàssic, obrint-lo a tot el con-
junt d’actors. Cal establir els canals de comunicació adients per 
tal de maximitzar l’aprofitament de les oportunitats. 

La innovació espontània és benvinguda, però cal crear espais 
d’innovació on aquesta s’esdevingui de forma sistemàtica. La 
responsabilitat de l’administració és crear espais facilitadors de la 
innovació. Aquests espais han de presentar les següents carac-
terístiques:

· Mixtura d’usos. La convivència entre agents de diferents sec-
tors afavoreix la innovació.

· Espais oberts, transparents, on l’emprenedor o l’innovador 
entri en contacte amb l’entorn.

· Introducció de disciplines creatives en els processos de dis-
seny.

Cal crear espais com els parcs tecnològics o els centres de 
transferència que treballin en xarxa. Igualment afavorir 
l’autofinançament d’aquests organismes. 

El govern català aplica les polítiques d’innovació mitjançant 
organismes com ACC1Ó o Talència. L’especificitat de Barce-
lona i la seva Àrea Metropolitana requereix que els organismes 
municipals hagin de dissenyar també polítiques en aquest sentit, 
considerant els següents aspectes:

Les accions de l’Ajuntament han de ser complementàries i afegir 
valor a les que ja es fan des de l’administració de la Generalitat i 
de l’Estat. Cal evitar les redundàncies per optimitzar la utilització 
dels recursos. L’administració municipal i/o metropolitana ha 
d’evitar fer subsidiàries accions d’innovació. 

Aprofundir en el concepte de urban lab: la ciutat com a labora-
tori. Fomentar que la ciutat esdevingui un espai d’experimentació 
tecnològica, i que els ciutadans coneguin i siguin partícips dels 
processos d’innovació.

Aprofundir en el concepte de «open innovation», que està 
convertint-se en la manera més ràpida i eficient d’innovar atesa la 
desconcentració del coneixement. 

Màrqueting de la innovació. Cal difondre els casos d’èxit 
d’innovació, per tal d’animar a les pràctiques innovadores i situar 
els resultats de la innovació a l’agenda mediàtica. 

Cal disposar de plataformes públic - privades en sectors es-
tratègics com a motors d’innovació. 

El desenvolupament urbà i els nous pols econòmics es basen 
principalment en la innovació, la creativitat i la tecnologia, tres 
qualitats que rauen en la capacitat de generar, captar i conservar 
talent, i que cal reforçar amb unes polítiques adequades pel que 
fa al finançament, combinació de decisió i prudència, alhora.
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Les ciutats atrauran talent, en part, pel fet de tenir ja una certa 
massa crítica amb la qual cosa s’estableixen dinàmiques de 
col·laboració. Aquelles ciutats amb una major tolerància a la 
diferència i una alta qualitat de vida gaudiran d’una atracció més 
important. Es valorarà igualment la capacitat de diferenciació 
de la resta de ciutats, en oferir un perfil propi. Cal incidir en els 
següents aspectes:

Captació de talent, ja sigui català –expatriat- o forà, jove o 
experimentat. Es disposa de vàries vies en aquest sentit. El fort 
flux d’estudiants estrangers que venen a Barcelona a com-
pletar estudis ha de ser aprofitat per aquesta captació de talent. 
L’Ajuntament de Barcelona està actualment duent a terme el 
programa Do It. 

La marca Barcelona. Cal vincular els valors d’emprenedoria, de 
creativitat, de talent a la marca Barcelona.

Conciliació laboral i talent local. Una millor conciliació laboral 
permetria una reincorporació al mercat laboral de persones, 
encara especialment dones, que podrien aportar el seu talent 
al teixit econòmic. La conciliació també afavoreix els processos 
d’innovació i, per tant, fomenta la competitivitat.

El sistema econòmic actual tendeix cap a una uniformització 
tecnològica, de costos i qualitats. L’element de diferenciació serà 
cada cop més l’emocional, el creatiu. Per aquest motiu és bàsic 
establir una bon política de gestió del coneixement. 

No és exacte parlar d’economia del coneixement, de la mateixa 
manera que no es pot parlar d’activitat cultural o creatives. 
Totes ho són. Es pot dir que hi han activitats més creatives que 
d’altres perquè fan de la creació, del disseny, l’activitat princi-
pal. Tanmateix, l’empresa fabril que es dedica a la fabricació de 
peces en sèrie ha de ser creativa a l’hora de dissenyar la peça, el 
procés per fabricar-la i a l’hora de resoldre els problemes del dia 
a dia. S’argumentarà que són intensives en coneixement, però en 
definitiva, es tracta d’un menyspreu a la resta de professions. Tan-
mateix, es poden identificar una sèrie d’elements que defineixen 
la ciutat basada en el coneixement:

· Gestió compartida, tant la política com la quotidiana. Hi 
intervenen diferents agents, des d’organitzacions empresarials 
fins a universitats. Cal definir tasques, sistemes d’informació i 
indicadors. 

· Formació. Cal establir uns estàndards d’ensenyament que 
garanteixin uns recursos humans futurs adequats a les neces-
sitats de la nostra societat. Els nostres joves han de tenir accés 
a formació universitària, però també han de disposar de cir-
cuits alternatius que els garanteixin una incorporació al món 
professional. Cal també garantir una formació continuada en 
tots els sectors, tot incorporant els avenços que es produeixin. 
Això requereix una política d’orientació a les empreses per tal 
d’aprofundir en polítiques relatives a l’establiment d’itineraris 
professionals. És important preveure les possibles reorien-
tacions professionals, molt lligades a l’escenari de major 
esperança de vida, fet que propicia que una persona exerceixi 

activitats diferents en àmbits molt distants en el decurs de la 
seva vida professional.

· Base de coneixements. Cal afavorir les nostres universitats 
estiguin integrades a les xarxes d’universitats mundials de 
col·laboració, essent selectius a l’hora de triar sectors que es 
considerin estratègics, concentrant-hi la part més important de 
recursos destinats a la recerca. Igualment, cal que la trans-
ferència de tecnologia estigui professionalitzada, en mans de 
persones amb capacitat de moure’s entre el món acadèmic i 
empresarial.

· Producció de coneixement fora de la universitat. Caldrà de-
tectar els entorns de coneixement intensiu fora de les universi-
tats: empreses, projectes concrets, xarxes i similars. Requereix 
consideració especial el futur del sistema de la propietat 
intel·lectual, cabdal en la conformació i evolució de la tecno-
logia en un context on els sistemes d’innovació esdevenen més 
oberts i més complexes. Les patents seguiran sent necessàries 
però conviuran amb altres models de propietat intel·lectual. 
Creix la importància dels «ecosistemes», en el sentit que 
el desenvolupament de productes o serveis a través d’una 
comunitat de programadors i negocis externs a una empresa 
n’augmenten el valor.

· Estructura empresarial. En una estructura empresarial com 
la de Barcelona, on destaquen les PIME, haurien de ser les 
empreses mitjanes les que s’impliquessin de forma especial en 
les estratègies per a la innovació.

· Parcs tecnològics. És important potenciar la presència de 
parcs tecnològics inserits en la trama urbana, en contacte 
directe amb les empreses, com a part dels clusters urbans. Cal 
també que aquests parts s’integrin a xarxes internacionals.

· Estructures de suport per a la creació i desenvolupament 
d’empreses. Cal centrar les estructures de suport ja existents 
en els sectors que s’estableixin com a prioritaris, Barcelona 
compta amb força mecanismes en aquest sentit.

· Atracció d’empreses i de professionals amb talent. 
L’estratègia a desenvolupar ha d’incloure la recuperació de 
talent expatriat, l’atracció d’estudiants estrangers i el potencial 
de les dones que es poden reincorporar a la feina. En aquest 
sentit és important impulsar unes bones condicions per con-
ciliar la vida personal i la professional, la qual cosa també pot 
representar un atractiu a l’hora de cercar talent arreu.

Finalment, per a esdevenir un centre neuràlgic del coneixement, 
cal tenir present que la gent creativa treballa a nivell internacion-
al, per la qual cosa és important disposar d’àmplies connexions 
internacionals, que han de ser eficients. Es necessita un aeroport 
internacional ben connectat amb el món, però també amb la 
pròpia ciutat i àrea metropolitana, per la qual cosa cal també 
disposar d’una xarxa de transport públic eficaç. 
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Transformació econòmica a les 
noves àrees de renovació urbana
A partir de la crisi de segona meitat del 2008 i el progressiu 
refredament de les economies, es torna a posar sobre la taula la 
importància del teixit industrial. Les ciutats han anat expulsant 
la indústria del seu interior i l’han anat concentrant en espais 
allunyats dels nuclis poblacionals. Aquesta concepció es deu al 
tipus d’indústria que havia coexistit a les ciutats fins als anys 60 
(indústria tradicional, contaminant i amb fort impacte territorial).
 
Barcelona ha d’esdevenir un actor global en l’economia del co-
neixement partint de la tradició industrial i empresarial del país i 
de la ciutat. Però cal superar els tòpics sobre els sectors consider-
ats emergents, aprofundint, buscant subsectors dins d’aquests.

Les TIC, la biotecnologia i la nanotecnologia són tres tecnolo-
gies d’interès general bàsiques per a la creació i desenvolupa-
ment d’empreses innovadores, que permetran resoldre molts 
dels reptes que la societat actual es planteja. S’estableix doncs, 
un eix Nano-Bio-TIC al que alguns autors afegeixen també les 
ciències cognitives. Es parla de tecnologies convergents, ja que 
la combinació d’aquestes fan desenvolupar noves disciplines 
tecnològiques. Exemples concrets de futurs camps tecnològics re-
sultants d’aquesta convergència són la interacció home-màquina, 
el reconeixement de patrons, el processament d’imatges, la bio-
informàtica, la biologia computacional, els biosensors, els òrgans 
artificials o les nanoeines.

Les principals qüestions de debat de l’economia actual en 
l’àmbit del desenvolupament econòmic i creixement  inclouen 
els canvis demogràfics, les manca de competències (skill gap) i el 
creixement i desenvolupament econòmics. Altres temes de vital 
importància són el sistema financer, la innovació i la tecnologia. 
D’altres classificacions identifiquen els següents com a temes clau 
a curt termini: mobilitat i seguretat, ciències de la vida - sanitat, 
indústries creatives, TIC i energia - medi ambient. Un altre sector 
interessant és la indústria de l’entreteniment i el gaming, que cal 
tenir en compte sense cap mena de dubte.

Els sectors emergents o amb projecció per als pròxims anys són 
els intensius amb alguna de les tecnologies de l’eix Nano-Bio-
TIC, i que van molt lligades al desenvolupament d’aquestes, i que 
sovint estan lligades al medi ambient i les energies netes.

S’observa que les inversions transfrontereres es concentren en els 
serveis, amb una participació superior al 50% del total d’aquestes 
inversions. Es tracta de serveis financers, de transports i comuni-
cacions, de  comerç i empresarials.

Pel que fa a la indústria, són aquelles de tecnologia mitjana i alta 
i alta les que major moviment internacional de capitals acaparen. 
Les inversions en el futur s’orientaran cada cop més cap a activi-
tats relacionades amb ciències de la vida i tecnologies netes. 

A l’estructura sectorial de la indústria a l’àrea metropolitana 
presenten un pes important la indústria química, la metal·lúrgia, 

els materials de transports (incloent-hi l’automòbil i els comple-
ments) i papers i arts gràfiques. Hi destaca el pes del comerç, la 
hosteleria i la importància dels serveis socials i assistencials. 

Els serveis que giren al voltant de la persona, i que alguns autors 
els han catalogat de serveis quinaris, han tingut un increment 
important a la ciutat de Barcelona els darrers anys. Aquests servei 
inclouen les activitats d’informació, d’indústries culturals, serveis 
professionals, científics, tècnics, serveis d’educació, sanitat, serveis 
socials, art, entreteniment i recreació. Són sectors força intensius 
en ocupació i alhora consumidors i tractors de noves tecnologies, 
o de les tecnologies convergents citades anteriorment.

Barcelona no destaca de manera especial en cap disciplina tec-
nològica. Això és comú en l’estructura sectorial de la ciutat, degut 
en part a la dimensió de les empreses i a la manca d’empreses 
tractores importants que hagin concentrat l’economia de la ciutat 
en algun sector concret. En el camp científic - tecnològic hi ha 
una clara progressió en els darrers anys, però hi ha hagut poc 
temps per consolidar aquest creixement. 

Si analitzem les dades de producció científica a Catalunya 
ens adonem que Catalunya destaca en Bioquímica i Biologia 
Molecular (les cites ens indiquen el grau de reconeixement de 
les publicacions al món, i per tant, de manera parcial, el grau de 
reconeixement de la disciplina a casa nostra). Destacar també 
el reconeixement en Oncologia i en neurociències. El 65% 
d’aquesta producció científica prové de les Universitats i un 28% 
prové del sector sanitari.

La orientació de la Promoció Econòmica de Barcelona cap a la 
recerca en ciències de la vida és conseqüent amb la bona base 
científica i acadèmica que hi ha a la ciutat en aquest àmbits. 
Alguns subsectors molt concrets que probablement tindran un 
creixement substancial en els pròxims anys i sobre els quals Bar-
celona hi pot competir, ja sigui per disposar d’empreses ben posi-
cionades en aquest àmbit o per circumstàncies històriques, cultur-
als, socials o geogràfiques, són la tecnologia mèdica, la indústria 
farmacèutica, els serveis assistencials (liveability), la mobilitat 
compartida, la gestió de l’aigua, la tecnologia de posicionament 
geogràfica, el media, les escoles de negoci, el sector alimentari, el 
turisme i el disseny.

D’aquesta relació de sectors cal destacar-ne 3 que són intensius 
en mà d’obra: l’assistencial, turisme i alimentació. Les tecnologies 
convergents (eix nano-bio-TIC) impacten sobre aquests sectors, 
i el creixement d’aquests sectors ha de permetre, en tan que trac-
tors, consolidar en desenvolupament d’aquestes noves tecnolo-
gies. 

Els models de referència 
en innovació
Diversos models expliquen com es produeixen els processos 
d’innovació dins del teixit productiu:
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· El model dels clústers(que es tradueix per “grups” o “raïms”), 
també anomenatsdistrictes industrials, va ser postulat per 
Michael Porter el 1990 i explica com es produeix el creixement 
econòmic –sobretot l’industrial- en base a l’especialització 
productiva que es produeixen a les regions. Diverses empreses 
col·laboren i alhora competeixen en les diferents fases d’un 
procés productiu. Es genera i transmet un coneixement es-
pecífic sobre les tècniques de producció i la gestió empresarial. 
Als Països Catalans es troben els districtes industrials de la 
joguina (València), química (Tarragona), Barcelona (moda), 
entre d’altres. Per tant, el model de clusters basa la creació de 
riquesa en l’especialització econòmica de les regions mitjan-
çant l’agrupació física amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi de 
béns i serveis, les economies d’escala, la capacitat de fer lobby 
o la possibilitat de fer recerca i desenvolupament comunes.

L’administració intenta, en fer política de clusters, fer més 
competitiu un determinat un (o més) sector econòmic cercant 
la implicació d’actors públics i privats mitjançant projectes de 
col·laboració: vivers d’empreses, atracció de capital forà, projectes 
conjunts d’R+D, entre d’altres.

· Model de la Triple Hèlix (2003): en la societat del coneixe-
ment, el creixement econòmic es produeix per l’acció conjunta 
de diversos actors que actuen en un mateix territori. Principal-
ment: teixit empresarial, sistema educatiu i govern/adminis-
tració pública.

Per tant, caldria superar el model de contactes bilaterals tradi-
cionals:

· Administració - indústria: provisió de sòl.

· Empresa - universitat: contractació de personal.

· Administració - centres de formació: provisió d’equipaments.

En el context de la nova economia, les persones han passat a ser 
el principal actiu de la cadena de valor. Cal identificar projectes 
concrets que es tradueixin en la creació de noves empreses i llocs 
de treball.

· Model de les classes creatives: les 3 T (talent, tolerància i 
tecnologia). Postulat per Richard Florida entre el 2002 i el 2004, 
on teoritza sobre la “classe creativa”: categoria socioeconòmica i 
cultural clau en el desenvolupament econòmic, especialment en 
les àrees urbanes de caràcter post industrial.

La classe creativa, resultat de la societat postindustrial fordista, 
està formada –de forma imprecisa- per enginyers, professionals 
de l’educació, investigadors, treballadors de les TIC, les finances, 
la sanitat o els mitjans de comunicació, entre d’altres.

La clau és la capacitat d’aquesta classe creativa per estendre el 
creixement econòmic regional mitjançant la innovació. Per tant, la 
clau de la competitivitat d’aquests territoris serà la seva capacitat 
de creació, atracció i retenció d’aquest talent. I aquesta capacitat 
és funció de les 3 T: atracció del Talent, Tolerància a la diversitat i 

Tecnologia per donar suport a la cultura emprenedora.

Les persones creatives, amb talent, se solen caracteritzar per 
valors com la meritocràcia o l’individualisme i estan disposades 
a migrar per tal d’accedir a llocs de treball que siguin del seu 
interès.

Per tant, les ciutats i les regions han de desenvolupar les polí-
tiques necessàries per tal d’atraure aquesta classe creativa.

· Model d’innovació oberta (2003). Es parteix de les següents 
constatacions:

· La recerca que realitzen les empreses és, a cada volta, 
menys eficaç malgrat l’abundància de coneixement.

· El procés de gestió de la innovació sembla no funcionar bé.

·Les empreses es formen part de xarxes i cadenes de valor 
de les que només tenen un control parcial (molt limitat).

· La internacionalització i els baixos costos de la comuni-
cació donen accés a competidors de baix cost.

Per tant, hi ha un canvi tecnològic que precedeix a un canvi 
econòmic que fa necessari un canvi cultural en les persones. La 
innovació oberta utilitza idees tan de l’interior com de l’exterior 
de la cadena de valor per tal de crear nous models de negoci. La 
part interna –l’empresa- reclama part d’aquest valor afegit. Altra-
ment dit, l’empresa utilitza canals externs per tal de conduir idees 
internes cap al mercat. (Es pot lligar la idea amb la del tercer es-
pai?) A la pràctica, aquesta idea pot derivar en spin-offs (esquitx, 
empresa derivada d’una altra), en start-ups (empreses de nova 
creació amb gran potencial de creixement) o en la incorporació a 
l’empresa –interna- d’idees provinents de l’exterior.

Per tant, es parteix de la bases que no només nosaltres disposem 
de talent, que no cal controlar tota l’R+D i que no cal controlar 
tota la propietat intel·lectual. La realitat ens demostra que hi ha 
gent molt vàlida a l’exterior i que no cal controlar tota la cadena 
de valor, potser aprofitant el que poden fer d’altres amb les nos-
tres idees. Cal, doncs, edificar el millor model de negoci.

La idea d’innovació oberta és d’obligat compliment per al disseny 
de polítiques de desenvolupament econòmic local.

Són diverses les universitats que han creat serveis de calorització 
de la recerca. En destaquen l’Imperial College, de Londres, o el 
Massachussetts Institute of Technology (MIT). Aquest darrer 
compta amb un ventall tan ampli de serveis, que engloben des 
de la recerca bàsica fins a la comercialització dels invents, que 
utilitza el terme ecosistemes innovadors.
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Reindustrialització
Els ecosistemes d’innovació tecnològica

La tecnologia és el coneixement disponible en la societat que 
és aplicable a les arts industrials (incloent-hi els serveis). La in-
novació implica la incorporació d’una tecnologia a la indústria o 
als serveis existents. L’aplicació de la tecnologia per convertir-se 
en activitat empresarial pot fer-se dins d’una empresa existent 
o ser objecte del que s’anomena una nova empresa de base tec-
nològica. Aquest fet té lloc en un determinat ecosistema en el que 
conviuen diferents:

· Coneixement provinent d’universitats, hospitals, centres de 
recerca, etc.

· Esdeveniments: congressos, reunions professionals, etc. present-
ació de l’estat de coneixements del sector. Altament especialitzat.

· Empreses de capital risc (sobretot les especialitzades): ajuden 
a convertir el coneixement en empresa. Un cop consolidades, 
d’altres empreses s’hi poden interessar.

· Grans empreses que disposen dels millors professionals, que 
assisteixen als esdeveniments, generen les plusvàlues necessàries 
per a les empreses de capital risc i mantenen un potent procés 
de recerca. Tot i que el més habitual és que aquesta recerca es 
desenvolupi a les pròpies instal·lacions, determinats factors poden 
fer canviar la seva ubicació: centres de recerca, gran concentració 
d’start-ups, científics de qualitat a bon preu, etc.

· Consultories i professionals amb experiència: interfase entre di-
versos actors de l’ecosistema. Poden donar credibilitat a projectes 
innovadors i orientar-los dins de l’ecosistema.

· Marc econòmic, cultural,  jurídic i administratiu.

Com és aquest ecosistema a casa nostra?

El nostre sistema per convertir la riquesa intel·lectual tecnològica 
en riquesa econòmica és feble:

· Coneixements: sòlids.

· Esdeveniments: rics, tot i que un excés de generalisme impedeix 
atraure determinades empreses de capital risc.

· Grans empreses: notablement feble. Poques seus i amb limitada 
capacitat de decisió, especialment en l’àrea de creació de nova 
activitat empresarial via innovació. 

· Consultoria: sòlid, però mancat d’altres actors no és capaç de 
complir la seva funció.

· Professionals amb experiència: depèn del sector. Som bons en 
automoció i publicitat. Falla el capital disposat a implicar-se en 
diferents fases de la innovació.

· Marc favorable de l’administració: no hi han diferències signifi-
catives a nivell europeu.

Què es pot fer per millorar l’ecosistema?

· Millorar l’entorn universitari. Calen plantejaments horitzontals, 
sense prioritzar uns sectors determinats.

· Cal una anàlisi que permeti prioritzar i avançar gradualment.
Per exemple, a la fira del 3GSM només unes 30 empreses locals 
hi estaven estretament implicades. Aquesta fira beneficia a la 
ciutat en un sentit turístic més que no pas per la creació de teixit 
empresarial addicional fruit de les aportacions de l’esdeveniment 
a l’ecosistema. La culpa no és de la pròpia fira, sinó de la feblesa 
del conjunt de l’ecosistema. Un sol ingredient, per fort que sigui, 
no produeix resultats.

· És tasca de tothom: l’administració ha de crear el marc. La ini-
ciativa privada ha d’actuar amb ambició i cal millorar els proces-
sos de transferència de coneixement.

I mentrestant?

· Mentrestant, cal utilitzar els ponts que suposen els professionals, 
institucions (ACC1Ó) i empreses de prestigi (escoles de negoci). 
 
· Cal aprofitar el que es fa, per exemple, els business bridges. Cal 
no només identificar les mancances, sinó dissenyar estratègies per 
què els actors més escaients se sumin al nostre ecosistema.

· Esdeveniments com el Hit Barcelona haurien d’implicar 
l’arribada de noves idees, oportunitats i capital risc.

· Tenim empreses compromeses amb la innovació a casa nostra. 

· Tenim el 22@, el programa de suport a la innovació de la cambra 
de Barcelona, l’anella tecnològica del Vallès, etc. iniciatives per 
conrear l’ecosistema i connectar-lo amb d’altres de més potents.

· Potser caldria difondre, reconèixer la feina silenciosa que s’està 
fent.  

Mecenatge, business angels i brain trust

El sector dels business angels reclama rebaixes fiscals que facili-
tin la inversió. 

El 2009, Catalunya va ser la primera CA de l’estat en aprovar 
incentius fiscals per a les inversions privades en empreses de 
nova creació (fins a 4.000€ en el tram autonòmic de l’IRPF). La 
mesura, que l’ha copiada Madrid, és una petita ajuda per al sec-
tor, tot i que ningú es decideix a invertint mig milió per un ajut de 
4.000€. França ja fa uns quants anys que va adoptar aquest tipus 
de mesura, i ha guanyat molt de terreny en aquest camp.

Tant important com els beneficis fiscals és la manca de traves 
burocràtiques a l’hora d’emprendre.
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Catalunya disposa de 7 xarxes de business angels, agrupades en 
el programa xip d’ACC1Ó (creada el 2009): IESE, CECOT, ES-
ADE, BCN Business Angels, Eix Technova de La Salle, Keiretsu 
fòrum i Seedrocket.El volum de negoci se situa al votant de les 25 
inversions anuals i uns 4,5 milions d’€ (2009).

La crisi ha provocat un augment en el nombre d’iniciatives 
emprenedores i un perfil de l’emprenedor més sènior, fet que 
afavoreix la confiança de l’inversor.

Amb la dificultat actual a l’hora d’accedir al crèdit, tant des del 
sector públic com privat, molts empresaris es plantegen l’entrada 
de nous socis. És diferent donar suport a un pla d’empresa que a 
l’entelèquia que suposen els fons d’inversió immobiliaris.

Els family offices, empreses privades que gestionen fortunes 
familiars, també estan apostant pels business angels per tal de 
diversificar les inversions, mantenir la dimensió emprenedora de 
la família i rodar a les noves generacions.

Les empreses de brain trust ofereixen l’experiència dels seus 
assessors aportant idees d’acord a les necessitats específiques del 
model de negoci de les diferents empreses.

El brain trust era el nom amb el que es denominava al grup 
d’assessors del president Roosevelt per a les eleccions ameri-
canes de 1932. El formaven cinc acadèmics de prestigi d’àrees tan 
diverses com el dret, l’economia, la política, l’agrícola o la ciència. 
La seva missió era aconsellar al futur president en polítiques que 
fossin capaces de combatre la gran depressió del 1929 (new deal).

Moltes empreses estan començant a adonar-se del valor de la 
gestió del capital intel·lectual. La nova economia del coneixement 
segueix sent desconeguda per a la majoria dels gerents ja que la 
gestió tradicional treballa amb actius tangibles. Amb els anys, la 
identificació, notificació i gestió del capital intel·lectual ha estat 
reconeguda com una estratègia de gestió important. La capacitat 
d’una companyia per competir depèn de com les habilitats i els 
recursos organitzatius i humans es poden convertir en coneixe-
ment tàcit i en valor per al consumidor. La creació de valor prové 
de la gent, les idees són la font de la competitivitat i el creixement 
empresarial és orgànic i derivat de la transferència de competèn-
cies.

Sectors estratègics

1. Tecnologies mèdiques: un dels de més creixement a nivell 
mundial. 

2. Sector cleantech: un altre dels sectors de més creixement a 
nivell mundial. Integra energia, residus, industria i serveis. Les 
tecnologies netes tenen ja una tradició i una base productiva 
important a Barcelona, la recerca es molt dispersa però es pot 
agrupar i potenciar i la formació necessita reorientar-se en aquest 
sentit.

3. Sector media: a partir de l’actual parc Barcelona media de 
l’entorn de ca l’aranyó, recuperant el funcionament del clúster i 

el desenvolupament de l’ecosistema innovador ja previst i oblidat 
per l’ajuntament de BCN des de l’any 2008. Les peces bàsiques ja 
hi son i només cal recuperar i actualitzar el projecte original.

4. Clúster telecom: tenim elements dispersos que caldria trac-
tar com a sistema i potenciar conjuntament alineant polítiques 
públiques i estratègies empresarials. És un sector de gran 
potencial per sí mateix i com element transversal pel conjunt de 
l’economia. El mateix passa amb el conjunt del sector de les tic 
que s’ha de tractar com eina transversal per tota l’economia i no 
tan com sector productiu específic.

5. Clúster hosteleria i restauració: som molt forts en aquest sector, 
per que no ho som en serveis i tecnologies associades? El sector 
és fortament demandant de serveis de tot tipus, podríem ser 
líders mundials i generar un clúster del sector.

6. Projecte Barcelonès Nord: actualment l’està desenvolupant la 
fundació BTec. És el gran projecte necessari per l’àrea del Besòs. 
Necessita la incorporació decidida de Barcelona amb els barris de 
l’àrea del Besòs.

7. Clúster disseny: no des d’un punt de vista formal o artístic, sinó 
des d’una perspectiva industrial. El nucli simbòlic podria ser el 
hub del disseny amb una reforma en profunditat del seu model, 
tornant a alguns dels continguts que ja proposava el projecte 
original i que sembla que s’haurien perdut pel camí. Les escoles 
de disseny i algunes institucions com ADI-FAD i el sector de la 
moda hi podrien participar.

8. Clúster shared services: es va fer un projecte potent l’any 
2006-2007 que l’actual Ajuntament ha abandonat. Barcelona 
reuneix una de les condicions bàsiques per ser un referent a nivell 
mundial: les persones qualificades de tot el món que volen venir a 
viure i treballar aquí. 

9. Projecte 22@ Barcelona: tan a nivell de continguts com de 
gestió ha quedat congelat a la situació que estava a finals de 2007. 
Des de 2008, només s’ha completat allò que ja estava en marxa 
i s’han malmès algunes iniciatives que estaven en procés de 
gestació. els exemples son nombrosos. Cal recuperar el projecte, 
segurament amb un model de gestió diferent. 

10. Projecte Zona Franca - Hospitalet: ara estan separats i cal 
coordinar-los atesa la seva proximitat geogràfica. Els terrenys de 
la SEAT i, en general, tot el polígon de la zona franca és la gran 
reserva de sòl d’activitat econòmica de la ciutat de Barcelona. El 
Consorci de la Zona Franca pot ser un instrument fonamental, 
i podria seguir models d’agències de promoció econòmica avui 
existents a alguns països europeus. Es podria reconvertir el Cons-
orci de la Zona Franca en operador industrial per tal de gestionar 
zones com la del Torrent de l’Estadella.

11. Altres a desenvolupar: sector mobilitat, projecte emprenedo-
ria, sector màsters/atracció de talent, industries culturals, etc.
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Àrea de desenvolupament intel·ligent. 

Calen polítiques clares de captació d’activitat econòmica.

Esdeveniments (fires, congressos, etc.): actualment no hi ha inter-
locució única. És fàcil que es perdin esdeveniments per marejar 
de manera interminable als promotors i no hi ha criteris clars 
a l’hora de donar suport a un o altre esdeveniment. S’aprofita 
poc la potencialitat dels esdeveniments per potenciar els sectors 
locals.  
 
Propostes
 
1. Interlocució única: reenfocar el BCN Convention Bureau i con-
vertir-lo en el BCN Eventsi avançar cap a una conceptualització 
de promoció econòmicaredirigint-lo a tot tipus d’esdeveniment, 
congressos, etc. 

2. Utilitzar els consolats de mar com els captadors d’oportunitats. 
Si es detecta una oportunitat, el consolat de mar redirigeix 
aquella oportunitat cap al BCNEvents. 

Landing: actualment l’Ajuntament actua com a hub, donant 
informació i contactes a l’inversor, però no s’implica en tot el 
procés d’aterratge de la inversió.

Propostes

3. Creació de l’equip de ground handling: persones que des de 
que arriba la petició d’informació, fins que la inversió s’acaba 
realitzant són els interlocutors únics amb l’inversor o empresa 
inversora.

4. Buscar la coordinació amb altres programes com l’invest de la 
Generalitat de Catalunya.

5. Utilitzar els consolats de mar com els captadors d’oportunitats. 
Si es detecta una oportunitat, el consolat de mar redirigeix 
aquella oportunitat cap a l’equip de ground handling. 

Cal donar suport a les empreses autòctones i a la seva inter-
nacionalització.

Actualment trobem una clara duplicitat entre diferents institu-
cions, programes similars, i confusió de cara a l’administrat. 
No es coneix la realitat empresarial de la ciutat i no es tenen 
dades exactes de les empreses que hi ha, què fan, etc. Caldria 
establir algun mecanisme per censar les empreses. Finalment 
i ha certa tendència en institucionalitzar les empreses (l’excés 
d’acompanyament per part de l’administració els hi resta 
competitivitat).

Propostes

6. Crear plataformes/espais per a que les empreses dels sectors 
estratègics puguin néixer (vivers, incubadores, etc.), consolidar-
se (facilitar-los l’accés al capital risc) i créixer (buscar la unió 
d’empreses amb projectes concrets).  

7. Evitar el model de subvenció. No posar diners públics en siste-
mes de capital risc. 

8. Elaborar un cens d’empreses de Barcelona.

9. Crear una taula permanent amb ACC1Ó. 

10. Potenciar la marca BCN.

11. Crear una taula liderada per l’Ajuntament, per dinamitzar les 
relacions entre els sectors econòmics de les ciutats implicades.

Ocupació

On som
El mes de maig de 2007 l’atur registrat era de 50.692 persones. El 
56% eren dones, el 18% menors de 30 anys, el 35% entre els 30 i 
el 44 i gairebé el 47% més grans de 44 anys.

El maig de 2010 l’atur registrat va ser de 103.907 persones, el que 
suposa un increment del 105%. El perfil era 47% dones, 19% 
menors de 30 anys, el 42% entre els 30 i els 44 i prop del 39% més 
grans de 44 anys. El  perfil mig de la persona aturada a Barcelona  
correspon al d’un home d’entre 30 i 45 anys, amb estudis generals, 
procedent dels serveis a les empreses, el comerç o la construcció.
 
És evident que les situacions d’atur, especialment quan aquestes 
són perllongades, afavoreixen els processos d’exclusió social. 
Per tal d’evitar aquestes dinàmiques, Esquerra ha promogut la 
gratuïtat de les activitats esportives i culturals per a les persones 
que han en atur.

Per altra banda, no és possible pensar que els sectors emergents 
absorbeixin la totalitat de persones que s’han quedat a l’atur 
durant els darrers tres anys. Un canvi de model productiu és 
un procés lent i que necessita de la convicció, del lideratge de 
l’administració. Fins que un percentatge de treballadors prou 
significatiu no treballi en aquests sectors, no és prou justificat dir 
que s’ha canviat el model productiu.

Durant aquest temps, l’administració ha de garantir uns serveis 
d’ocupació públics i de qualitat. Ha de facilitar la formació 
continua de les persones i l’oportunitat de redirigir la seva vida 
professional si ho considera oportú.

Què volem
Les empreses necessiten confiança per tal de generar ocupació. I 
la confiança la generen principalment factors externs, però també 
el fet de saber que l’administració local fa costat a les empreses 
durant les diferents fases del seu cicle vital. 

Cal que els treballadors i les empreses siguin flexibles. Sortir 
d’una empresa no ha de ser un drama: ha d’existir la confiança 
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en que el mercat laboral podrà absorbir aquesta situació en un 
temps breu. 

Cal millorar l’assessorament que reben les persones en situació 
d’atur per tal de maximitzar les possibilitats de trobar una nova 
feina, per tal que el treballador se senti còmode en el seu lloc 
de treball i contribueixi a la productivitat de la seva empresa, de 
la seva ciutat i del seu país. L’empresari hi haurà de contribuir 
fent passes cap a l’eliminació de la precarietat laboral. Perquè no 
existeixen les mitges solucions. Calen solucions que impliquin a 
totes les parts. 

L’any 2008 es va signar el Pacte per l’Ocupació de Qualitat a Bar-
celona 2008-2011, entre l’Ajuntament de Barcelona, el Departa-
ment de Treball de la Generalitat, CCOO, UGT, PIMEC i Foment 
del Treball. El 2009 el Pacte es va obrir als diferents grups polítics. 
Esquerra s’hi va sumar després d’incorporar diverses propostes: 
l’establiment de  prestacions econòmiques per a les persones en 
situació d’atur vinculades a la realització d’itineraris formatius o 
el disseny d’un pla de capacitació digital que afavoreixi la cohesió 
social i la competitivitat de la ciutat.

Superarem la crisi econòmica amb una nova industrialit-
zació en els sectors estratègics i serveis associats, basada en 
l’emprenedoria, el coneixement i el talent. Impulsarem un creixe-
ment de l’ocupació  superior a l’1% per crear 50.000 llocs de tre-
ball a Barcelona els propers 4 anys en base a dos eixos d’actuació: 
la reindustrialització i l’emprenedoria. La indústria i els serveis 
vinculats, l’anomenada nova indústria, és la base de la innovació 
i de la competitivitat. Igualment, el foment de les activitats 
industrials presenta un impacte positiu respecte a la qualitat 
de l’ocupació. El concepte clau és que l’activitat econòmica i el 
benestar social es retroalimenten.

Propostes
1. Promoure la creació de 50.000 llocs de treball en base a la 
reindustrialització i l’emprenedoria.

2. Promoure la qualitat de l’ocupació i les polítiques de responsa-
bilitat social corporativa (RSC) com a factor de competitivitat de 
les empreses.

3. Introduir exempcions fiscals per a les empreses que generin 
ocupació estable.

4. Incloure en el Pacte per a l’Ocupació de Qualitat de Barcelona 
una àmplia representació de les organitzacions socials i laborals 
constituïdes a Barcelona, així com de sectors actualment sense 
representació (autònoms, aturats, persones dedicades a la cura de 
la llar i la família, professionals liberals o altres no organitzats). 

5. Garantir les prestacions socials de les persones (gratuïtat cen-
tres esportius municipals i activitats als centres cívics) en situació 
d’atur per tal de d’evitar possibles processos d’exclusió social.

6. Recuperar els oficis. Ampliar i millorar l’actual oferta formativa 

relacionada amb els oficis tradicionals i vincular-los amb els plans 
d’atracció i potenciació dels sectors quinaris a la ciutat. 

7. Adequar l’oferta formativa i la demanda professional.

8. Promoure i facilitar la creació de nous col·legis i plataformes 
professionals, especialment de sectors emergents.

9. Millorar la productivitat de les nostres empreses, promovent i 
facilitant la instauració de mesures d’organització del treball que 
tendeixin a generar una major eficiència, facilitant els avenços 
en la normativa per tal que les empreses puguin millorar els seus 
índexs d’absentisme. 

10. Millorar l’organització del treball, per centrar-lo més en 
l’eficiència que en la presència, de manera que es faci un ús més 
adequat dels nous models de treball del segle XXI.

11. Impulsar sistemes de treball basats en la societat del coneixe-
ment, incrementant la formació bàsica dels treballadors (base im-
portant, segons l’OCDE, de la productivitat als països) i foment-
ant la transferència de coneixement entre universitats i empreses.

12. Millorar la inversió en formació i professionalització dels 
treballadors per tal de millorar la seva ocupabilitat i reduir el 
desajust existent entre oferta i demanda d’ocupació. 

13. Afavorir la transició de les persones, a través de la formació, 
cap a noves fonts d’ocupació d’alt valor afegit i cap a aquells que 
en el futur necessitaran incorporació de personal qualificat. 

14. Millorar la inversió en R+D+I+C, C de creativitat, com a 
sistema de suport a la transició cap a un nou model de produc-
ció d’alt valor afegit, que permeti deixar enrere el model de mà 
d’obra de baix cost i la seva utilització intensiva. 

15. Reduir les xifres de sinistralitat laboral, no únicament incre-
mentant l’activitat de control i vigilància de l’Administració, sinó 
reclamant com a obligació inherent a l’exercici empresarial la 
realització d’activitats preventives.

16. Fomentar l’ús responsable del treball en l’era de la societat del 
coneixement i de les TIC, recomanant les avaluacions de riscos 
psicosocials a les empreses i administracions, així com programes 
de prevenció de l’estrès i altres patologies actuals del treball.

17. Desenvolupar protocols específics d’actuació per a les trebal-
ladores i els treballadors que s’ocupen de la llar i de la cura mate-
rial i afectiva de les persones que hi conviuen.

18. Impulsar l’augment quantitatiu i qualitatiu de la formació 
professional, flexibilitzant horaris i oferta i establint convenis de 
col·laboració amb empreses i sectors professionals. 

19. Potenciar els programes de qualificació professional inicial 
(PQPI), relacionant-ne l‘oferta amb els cicles formatius que 
s’ofereixen en els centres.
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20. Millorar el sistema de formació ocupacional mitjançant 
l’aprofitament del valor que aporten les persones que han tre-
ballat en determinats sectors pel seu coneixement expert i per 
mitjà de sistemes de participació parcial en la docència pràctica.  
Aprofitarem l’expertesa de prejubilats i altres professionals per 
formar els professionals del futur, sota el convenciment que el 
coneixement no es pot perdre amb els expedients de regulació o 
prejubilacions.

21. Desvincular definitivament les mesures de conciliació de vida 
familiar, formativa, personal i laboral com una qüestió lligada a 
les dones, per passar a ser tractada de forma única, que implica 
homes i dones indistintament.

22. Fomentar l’establiment, en tots els convenis col·lectius 
d’àmbit d’empresa radicades a Barcelona, d’un capítol específic 
de mesures de conciliació de vida laboral, personal, formativa 
i familiar. Cal preveure mesures específiques per a les famílies 
monoparentals i famílies amb persones petites o grans a càrrec, o 
discapacitades.

23. Impulsar accions de formació de responsabilitat i compromís 
social en l’Empresa com a eina de millora de competitivitat de 
l’empresa.

24. Fomentar fórmules flexibles de treball que fomentin el treball 
per objectius, el teletreball, jornades compatibles i adaptables al 
cicle de vida i a la vida familiar i personal d’homes i dones, set-
mana laboral comprimida, còmput d’hores per any/semestre/mes, 
establiment de «bancs d’hores» a partir del qual els treballadors 
i treballadores poden accedir quan ho necessitin a un crèdit de 
temps (reducció de jornada) i retorn segons negociació.

25. Fomentar la recerca, innovació, i millora de recursos i serveis 
municipals, que facilitin l’equilibri d’espais a les ciutats i usos del 
temps de les persones.

26. Establir els mecanismes de coordinació necessaris per tal de 
millorar l’acció inspectora i  minimitzar el frau en la contractació, 
l’aplicació efectiva de la normativa de Prevenció de Riscos, Seg-
uretat i salut, les condicions de treball en les subcontractacions i 
les externalitzacions i els contractes de la immigració.

27. Promoure la incorporació de dones a les professions tradi-
cionalment masculines.

28. Millorar els mecanismes de conciliació existents i promoció de 
l’extensió dels oferts en concertació amb entitats.

29. Impulsar marques de qualitat de bones pràctiques socials per 
a operadors públics i privats.

30. Identificar i desenvolupar nous nínxols d’ocupació, preferent-
ment vinculats a sectors emergents.

31. Desplegar continguts i serveis públics locals de proximitat que 
facilitin la conciliació (bancs de temps, assistència social, accés a 
persones cuidadores, suport en tasques escolars...).

32. Fomentar d’autoocupació i el cooperativisme com a opció 
d’ocupació.

33. Promoure els principis i valors del tercer sector i del coopera-
tivisme, tot destacant els avantatges competitius d’aquest model.

34. Promoure ajuts a la professionalització del tercer sector, 
especialment, en les àrees gerencials amb cursos específics de for-
mació gerencial. Consolidar l’oferta de Torre Jussana. Incorporar 
aquest tipus de formació a la programació de Barcelona Activa.

35. Establir clàusules de discriminació positiva en els concursos 
públics per a aquelles empreses que demostrin pràctiques de 
responsabilitat social. 

36. Fomentar el desenvolupament de la banca ètica, els fons 
socials i la intermediació municipal davant la banca convencional 
per al finançament de nous projectes del tercer sector.

37. Potenciar els itineraris personals d’inserció i programes 
d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de 
major vulnerabilitat.

Autònoms

On som
A Barcelona els treballadors autònoms superen les 114.000 
persones i, tot i que han patit un descens superior al 6% durant 
els darrers 4 anys, el seu pes (al voltant de l’11%) s’ha mantingut 
estable en el conjunt dels afiliats al règim d’afiliats a la seguretat 
social.

En el cas de les dones, a les dificultats pròpies de l’autoocupació 
si han d’afegir altres dificultats com puguin ser, la conciliació de 
la vida professional i familiar; la maternitat o la falta d’esforç 
col·lectiu en la defensa dels seus drets com a treballadores, tots 
aquests factors fan que elles, encara, es trobin amb més prob-
lemes a l’hora de crear un negoci propi.

El Congrés va aprovar la llei del nou Estatut del treballador au-
tònom el 2007, i el 2009 se’n va aprovar el reglament. Actualment 
es troba en fase de desenvolupament al nostre país. La norma-
tiva estableix mesures econòmiques, laborals i socials, i regula 
aspectes com els permisos de maternitat i paternitat, l’ampliació 
del període de vacances,  el reconeixement del dret a la jubilació 
anticipada, les regles de prevenció de riscos laborals, les garanties 
econòmiques i les condicions específiques per determinar amb 
claredat qui pot ser considerat treballador autònom econòmica-
ment dependent. En definitiva, es defineix el concepte de trebal-
lador autònom i els seus drets i deures, que han de convergir amb 
aquells que gaudeixen els afiliats al règim general.

Els punts més destacats de l’Estatut es refereix a la explicitació 
dels drets dels autònoms, la regulació del Treball Autònom De-
penent, la millora de la protecció social de les persones trebal-
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ladores autònomes, així com les reduccions i bonificacions a 
determinats col·lectius d’autònoms i finalment la definició de les 
principals polítiques de foment i promoció del treball autònom. 

Què volem
La tasca de l’administració s’ha de centrar en eliminar les traves 
que dificulten el desenvolupament de la feina de l’autònom i 
facilitar la seva competitivitat. En aquest sentit, mesures per 
adaptar els serveis municipals a les necessitats dels autònoms, 
fomentar mesures dirigides a millorar la liquiditat o fomentar el 
manteniment dels seus actius haurien de ser prioritàries.

Propostes
1. Reduir el termini de pagament de l’administració a 30 dies 
per tal d’evitar problemes de liquiditat. En paral·lel, fomentar 
l’ajornament del pagament de l’IVA fins al cobrament de les 
factures corresponents.

2. Donar suport a la separació del patrimoni personal i profes-
sional.

3. Garantir que les prestacions no contributives a aturats sense 
prestacions es facin extensibles als treballadors autònoms en 
situació de cessament d’activitat. Manteniment a Catalunya de 
l’Ajut Temporal Extraordinari, modificant les condicions d’accés 
al mateix per garantir la seva cobertura a les persones en situació 
de necessitat i ampliant el període de prestació si aquestes con-
tinuen en la mateixa situació. 

4. Modificar la normativa per tal d’ampliar l’actual termini de 24 
mesos a un mínim de 5 anys, per tal que les persones assalariades, 
amb dret a prestació per desocupació i que, sense esgotar aquesta 
s’hagin establert com a autònoms i cessin posteriorment en la 
seva activitat com a tals, puguin cobrar les prestacions suspeses 
en el seu dia. 

5. Modificar la llei concursal per tal que els impagats a trebal-
ladors autònoms dependents tinguin la mateixa prioritat que la 
dels salaris no liquidats als treballadors de les empreses en procés 
concursal. 

6. Adaptar els serveis municipals a les necessitats dels treballa-
dors autònoms.

7. Impulsar l’ampliació de la capitalització de la prestació de l’atur 
fins al 100%, no limitant-la a l’abonament de cotitzacions socials, 
per als emprenedors que esdevinguin autònoms.

8. Facilitar l’accés al crèdit, tant en el moment inicial com en la 
fase consolidada, per tal de renovar els actius o acarar dificultats 
puntuals de tresoreria.

9. Col·laborar en la fiscalització dels crèdits concedits per l’ICF o 
Avalis, societat de garantia recíproca que avala a PIME i au-

tònoms amb seu social a Catalunya.

10. Fomentar l’ampliació dels microcrèdits gestionats per les 
caixes d’estalvis o les seves fundacions associades, no només al 
moment inicial sinó durant tot el període de desenvolupament de 
l’activitat. 

11. Dotar suficientment els recursos dedicats a la formació con-
tinua dels treballadors autònoms.

12. Adaptar la formació continua a les necessitats dels treballa-
dors autònoms.

13. Col·laborar amb la resta d’administracions en la reducció del 
frau.

Comerç i mercats 
municipals
On som
El sector del comerç és d’una gran importància a la ciutat de 
Barcelona com ho demostra el fet que representa un 13% del 
PIB de la ciutat, el gran nombre de llocs de treball que genera i la 
superfície que ocupa a la ciutat.  

Tanmateix la importància del comerç per la ciutat va molt més 
enllà del seu impacte econòmic. Efectivament és una activitat que 
modela i afecta el model i la vida de qualsevol gran ciutat. Per 
a Barcelona volem un model de ciutat compacta, cohesionada, 
socialment equilibrada, sostenible, amable... i és per això que 
treballem per un model de comerç de proximitat, que defensa el 
petit i mitjà comerç davant de les gran superfícies, que vol estar 
estès per tot el territori i amb vocació de servei al ciutadà.

Les polítiques adreçades al sector comercial s’implementen des 
de la regidoria de Promoció Econòmica, tot i que a finals de man-
dat ha aparegut una regidoria de comerç i PIMES que ha creat 
una clara dualitat i duplicitat de funcions perfectament evitable.

La major part de les competències legislatives en matèria de 
comerç corresponen a la Generalitat, com per exemple la regu-
lació dels horaris comercials. Ara bé, cal tenir en compte que les 
polítiques comercials en la seva concreció final s’executen des de 
la Direcció de Comerç i des dels districtes, a excepció de la gestió 
dels mercats municipals. 

Els instruments operatius i de  participació i consulta son:

· La Direcció de Comerç de l’Ajuntament: és el departament 
encarregat de la coordinació, serveis i promoció del comerç de 
la ciutat. Organitza la campanya “Barcelona la millor botiga 
del món”, que promociona del comerç per posicionar Barce-
lona com la millor oferta comercial, potenciar la imatge de 
Barcelona com a ciutat de compres i aconseguir la identificació 
dels comerciants i dels eixos comercials amb la campanya.
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· L’IMMB: L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona és 
un organisme autònom local, constituït per l’Ajuntament de 
Barcelona, per a la gestió directa i l’administració dels mercats 
municipals zonals i especials a la ciutat de Barcelona. El seu 
consell Rector està integrat per representants dels comerci-
ants, de les forces polítiques i del govern municipal de la ciutat.

· Barcelona Activa. L’Agència de Desenvolupament Local 
de Barcelona és l’instrument per al disseny i l’execució de 
les polítiques de l’Ajuntament de Barcelona referents a la 
promoció econòmica, l’ocupació, la cooperació empresarial i el 
foment de l’esperit emprenedor.

· Fòrum Ciutat i Comerç: Instrument de diàleg i participació 
per al desenvolupament de les grans estratègies de futur del 
sector comercial de la ciutat. Format pels grups municipals, 
experts, assessors i representants del sector comercials de la 
ciutat.

·Consell Municipal de Consum: Instrument de participació i 
consulta de les entitats i organitzacions de defensa dels consu-
midors i usuaris.

· Consells de Comerç de Districte: Instrument de diàleg i par-
ticipació en els districtes.

D’altra banda, existeixen dos organismes d’atenció al consumidor:

· La OMIC: Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 
És un servei públic municipal que informa als ciutadans dels 
deures i drets que tenen com a consumidors de productes i 
usuaris de serveis, i tramita les denúncies i reclamacions en 
temes de consum que rep el servei municipal. En aquesta 
legislatura ha inaugurat un servei d’informació, consulta i as-
sessorament en casos d’assetjament immobiliari.

· Junta Arbitral de Consum de Barcelona: És un procediment i 
gratuït per a resoldre els conflictes que poden sorgir entre con-
sumidors i empresaris sense necessitat de recórrer als tribunals 
de justícia.

La normativa d’aplicació a l’àmbit del comerç i els mercats es 
troba continguda a diferents ordenances i plans municipals. Els 
més importants són:

· Ordenança de Mercats. Esquerra va iniciar a l’anterior 
mandat el procés de reforma per actualitzar-les donat que l’ 
anterior va ser aprovada pel Consell Plenari l’1 de desembre 
de 1967 i el 2 d’agost de 1968, amb posteriors modificacions en 
part de l’articulat. Finalment la nova ordenança va entrar en 
vigor el 1 de gener de 2009.

· PECAB. Pla Especial de l’Equipament Comercial Alimentari 
de la ciutat de Barcelona. Ordena Urbanísticament i regula els 
usos i les activitats comercials al terme municipal de Barce-
lona.

· Ordenança d’Activitats i establiments de concurrència 

pública. Vigent des del 16 de gener de 2004.  Sis dels districtes 
han concretat plans d’Usos en el seu territori: Ciutat Vella, Les  
Corts, Sarrià - Sant Gervasi, Gràcia, Horta - Guinardó i Sant 
Martí.

· Ordenança d’Activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental de Barcelona. Vigent des de l’1 de 
novembre de 2001 i modificada a l’any 2002 i 2005.

· Protecció, tinença i venda d’animals. Vigent des de gener del 
2004. Impulsada des d’Esquerra, que gestiona el Consell de 
Convivència, Protecció i defensa dels animals, vol assegurar el 
respecte als drets dels animals, també a les botigues, i alhora 
fomentar una tinença cívica i responsable per part dels propi-
etaris tant cap als animals com cap a l’entorn i l’espai públic.

· PECNAB, Pla especial del comerç no alimentari de Barce-
lona. Era un altre compromís electoral d’Esquerra que el va 
impulsar i aconseguir aprovar al 2007.

· Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari: En 
procés d’aprovació.

Què volem
Esquerra va gestionar l’àrea de comerç i mercats al llarg del 
mandat 2003-2007, intentant millorar i ampliar l’oferta del comerç 
de proximitat, mitjançant el suport a les entitats de comerciants, 
la creació d’eixos comercials als districtes, la reforma i adequació 
dels mercats municipals, i la promoció de «l’urbanisme comer-
cial», un dels aspectes propis de Barcelona com ciutat compacta 
que repercuteixen tant en el creixement econòmic i de l’ocupació, 
com en la qualitat de l’espai públic i els serveis als ciutadans.

Posteriorment s’ha trobat a faltar una interlocució més fluida i 
propera amb les entitats del món del comerç. L’equip de govern 
actual ha descuidat aquest sector i ha tingut actituds erràtiques en 
les decisions en aquest camp. L’abandonament del Fòrum Ciutat i 
Comerç n’és un exemple i el solapament competencial causat per 
la creació d’una regidoria de comerç i PIME no ha ajudat en res.

Els eixos que defineixen la política d’Unitat per Barcelona en 
matèria de comerç i mercats són:

· Donar suport als plans de formació específics als comerciants 
nouvinguts a la ciutat  des de Barcelona Activa (català, nor-
matives, associacionisme comercial, noves tecnologies, etc.). 
Fomentar l’associacionisme entre els nouvinguts.

· Cal seguir apostant per la recuperació i consolidació del 
model localitzat en trama urbana, integrat per petites i mit-
janes empreses, treballadors autònoms que són la base del 
teixit econòmic i social i que conformen un model de societat 
propi i mediterrani. En aquest sentit, ha estat fonamental 
l’aportació d’Esquerra en la llei d’equipaments que només 
permet implantacions en Trama Urbana Consolidada.
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· Consolidar l’actual equilibri dels diferents formats de 
distribució comercial, i interpretant la normativa actual en 
defensa del comerç de proximitat.

· Cal potenciar el comerç eficient de les petites i mitjanes em-
preses ja que representa el manteniment d’un model de ciutat 
determinat, el de la ciutat compacta mediterrània, enfront del 
model anglosaxó que es va imposar en determinades zones 
europees, que ara estan fent marxa enrere, ja que ha provocat 
uns nuclis urbans cada vegada més desertitzats. 

· Cal primar les botigues de proximitat perquè són aquestes les 
que donen vida als barris, les que beneficien a la gent gran, que 
no pot accedir a l’ús del transport per a desplaçar-se als afores, 
les que garanteixen un creixement econòmic i urbanístic 
sostenible i equilibrat, les que construeixen en definitiva, una 
societat cohesionada.

· Cal renovar i modernitzar el comerç urbà per afrontar els 
reptes de futur i promoure l’associacionisme en el sector com 
a vertebrador  dels eixos comercials.

· Cal seguir apostant per els mercats municipals, modernitzant-
los i potenciant-los, per que segueixin sent veritables vertebra-
dors i dinamitzadors del teixit urbà i de la ocupació.

· Cal seguir apostant per Barcelona Activa, però reforçant el 
seu paper de suport, orientació i vehiculació de les polítiques 
adreçades al petit i mitjà comerç de la ciutat.

· Continuar amb el diàleg i la cooperació amb el sector com-
ercial a la ciutat i als Districtes a través del Fòrum Ciutat i 
Comerç i els consells de Comerç Districtes.

· Promoure la integració del comerç promogut per persones 
immigrades en el teixit comercial de la ciutat i en les asso-
ciacions de comerciants i botiguers. S’hauria d’estudiar com 
a mesura alternativa de fomentar l’associacionisme entre els 
comerços promoguts per persones immigrades per afinitat 
ètnica (podria facilitar la interlocució i l’efectivitat de les 
mesures proposades en formació, compliment normativa, etc.)

· Cal seguir consolidant els eixos comercials existents i poten-
ciar la creació de nous en les noves zones urbanes de la ciutat 
i en les àrees de rehabilitació dels districtes conjuntament amb 
les associacions de comerciants de les zones implicades.

· Potenciar els instruments urbanístics favorables al comerç.

· Potenciar el Consell Municipal de Consum com a mitja de 
comunicació i eina de treball per millorar, conjuntament amb 
els associacions de consumidors, la qualitat d’atenció al consu-
midor de la nostra ciutat.

Propostes
1. Desenvolupar un Pla específic per potenciar l’associacionisme 
en el món del comerç, amb especial atenció als col·lectius de 
comerciants  nouvinguts. Donarem suport econòmic explícit a 
l’associacionisme. Com més associats assoleixin les associacions 
comercials més recursos econòmics obtindran de l’administració.

2. Posar especial atenció en la problemàtica dels locals comercials 
buits facilitant la seva reobertura.

3. Som contraris a la liberalització dels horaris comercials. Només 
reconsiderarem les obertures de festius i l’allargament horari si hi 
ha consens amb les entitats, associacions i gremis de comerç.

4. Promoure l’intercanvi d’experiències entre les entitats més 
veteranes i aquelles que fa poc que s’han constituït.

5. Implementar mesures per dinamitzar el sector del comerç: po-
tenciació del comerç virtual i suport a la creació de pàgines web 
dels comerços petits i mitjans.

6. Identificar els eixos comercials amb imatge corporativa pròpia i 
promoure la cooperació comercial i els usos compartits de serveis 
interns i a l’usuari.

7. Crear un banc de recursos per a la formació en matèries que 
siguin d’especial interès per als comerços (comptabilitat, català, 
contractació, aparadorisme, normatives, ordenances, etc.).

8. Crear 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.

9. Recopilar 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.).

10. Fomentar la creació de programes de formació per treballa-
dors i treballadores en aquells sectors amb dèficit.

11. Fomentar l’associacionisme entre les franquícies i els nous 
comerços, especialment els que pertanyen a persones nouving-
udes.

12. Racionalitzar i millorar l’estructura política de decisió en 
comerç amb una sola regidoria, i integrar millor l’estructura 
tècnica.

13. Centralitzar a Àrea de Comerç la inspecció i la sanció dels 
temes de comerç i consum de Barcelona per tal de seguir una 
política unitària i coherent, i així recuperar l’autoritat municipal 
en matèria de comerç i consum. Per això caldrà dotar dels ele-
ments humans i tècnics necessaris per un bon control i seguiment 
de tots els temes de comerç: horaris, llicències d’activitat, compli-
ment de les ordenances, etc.
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14. Desenvolupar dins del marc de l’àrea d’activitat econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona accions de formació per posar a dis-
posició del petit comerç de la ciutat instruments que li permetin 
millorar la competitivitat, en coordinació amb entitats privades i 
públiques.

15. Millorar i augmentar l’oferta formativa relacionada amb el 
comerç, en col·laboració amb Barcelona Activa i les entitats que 
ofereixen formació ocupacional, per tal de potenciar el relleu 
generacional a l’àmbit del petit comerç.

16. Col·laborar amb el comerç de la ciutat pel llançament de 
noves iniciatives de comerç electrònic.

17. Continuar amb les campanyes de promoció del comerç de 
proximitat lligada als eixos comercials, les associacions de comer-
ciants i als mercats municipals.

18. Mantenir l’èxit de la decisió de destinar el cànon patrimonial 
l’IMMB a l’Ajuntament en aplicació finalista per obres als mer-
cats no remodelats.

19. Realitzar un nou Pla de Modernització dels Mercats per tal de 
remodelar i modernitzar, planificadament, el conjunt de mercats 
de la ciutat. 

20. Finalitzar la remodelació durant el proper mandat dels 
mercats de: Sant Antoni, Ninot, Sants, Guinardó, Guineueta i 
Provençals.

21. Realitzar les obres de remodelació dels mercats de Bon Pastor 
i Vall d’Hebron.

22. Fer un ambiciós Pla de grans obres i millores comercials i 
infraestructurals d’aquells mercats que ho precisin.

23. Aprofundir en la gestió compartida dels mercats municipals 
entre l’IMMB i els comerciants dels mercats.

24. Aconseguir que la representació dels comerciants als òrgans 
de l’IMMB sigui el més representativa possible i proposada 
democràticament.

25. Incrementar  les zones per a vianants, especialment en les 
Àrees d’Influència de Mercats Municipals i dels eixos comercials, 
entenent que aquestes configuren veritables eines de promoció 
del comerç, resolent prèviament els conflictes de circulació i apar-
cament que es puguin produir.

26. Fer una campanya adreçada a la ciutadania promovent  el 
comerç de proximitat i de barri.

27. Donar suport a la diversitat en el comerç a través de campa-
nyes informatives a col·lectius de comerciants específics per tal 
d’ajudar a la seva integració –xinesos, pakistanesos, magribins, 
etc. -

28. Promoure campanyes de sensibilització amb el suport de 

les associacions gremials i territorials –conjuntament amb els 
districtes -, per tal de donar el suport necessari per solucionar 
els punts calents detectats en les inspeccions realitzades pels 
districtes o la Direcció de Comerç i Consum, amb la voluntat de 
fer complir les regles de joc, evitant les situacions de competència 
deslleial que es puguin produir.

29. Potenciar i millorar l’atenció als consumidors i consumidores 
de la nostra ciutat a través de l pàgina web de l’oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor.

30. Promoure campanyes d’informació sobre temes de consum 
que tinguin una especial rellevància pels consumidors i consumi-
dores de la nostra ciutat. Les campanyes es realitzaran tenint en 
compte la repercussió del tema en la vida dels consumidors i el 
sector de la població al qual va dirigit (gent gran, joves, etc.).

31. Realitzar les mesures necessàries per dotar a l’Oficina Munici-
pal d’Informació al Consumidor dels recursos humans i materials 
necessaris per fer possible que els consumidors i consumidores de 
Barcelona gaudeixin d’un servei públic de qualitat –és un servei 
públic obligatori per un Ajuntament com el nostre amb un milió 
i mig d’habitants -. Les mesures comprenen un nou organigrama 
del servei i la qualificació tècnica  del personal de l’OMIC. 

32. Facilitar els processos de continuïtat i expansió de Mer-
cabarna, realitzant un Pla de futur per preveure i encaminar el 
creixement. 

33. Donar suport al sector turístic per tal que implementi solu-
cions TIC que permetin la contractació de paquets turístics per 
Internet i, alhora, abracin altres elements de l’empresa (gestió, 
recursos humans, finances i màrqueting).

34. Promoure el canvi de domini .es a .cat de les pàgines web de 
les empreses radicades a BCN.

Suport a l’empresa
El juny de 2008, la UE va aprovar l’Small Business Act, que 
reflecteix el paper central que juguen les empreses petites 
i mitjanes a la nostra economia. L’objectiu és el foment de 
l’emprenedoria, del «pensar primer en petit (Think Small First)» 
i, en definitiva, promoure el creixement de les PIME i a ajudar-les 
a superar els problemes que obstaculitzen el seu desenvolupa-
ment.

A nivell europeu el 99% de les empreses són PIME i el 67% dels 
treballadors treballen a les PIME. 

En el cas de Barcelona, el 86% de les empreses tenen entre 1 i 10 
treballadors (microempreses), i ocupen a 1 de cada 5 treballadors 
a la ciutat. Fins a 50 treballadors són considerades petites i fins als 
250, mitjanes. Sempre també en funció de la facturació.

Els eixos de l’Small Business Act són:
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· Eliminar traves administratives a l’emprenedoria.
· Facilitar l’accés al finançament.
· Facilitar l’accés a nous mercats.

Propostes
1. Prioritzar les actuacions que es derivin de la iniciativa Small 
Business Act, per tal de reforçar el paper de les petites i mitjanes 
empreses de Catalunya.

2. Facilitar accés a xarxes d’emprenedors i accés a finançament.

3. Facilitar la tramitació de visats juntament amb l’administració 
supramunicipal.

4. Facilitar els processos d’innovació mitjançant la subcontrac-
tació.

5. Facilitar la tramitació en la creació d’empreses: Implementar 
el procés fast track (via ràpida), crear de la figura jurídica SL 
Emprenedora i les zones franques per a emprenedors. 

6. Facilitar, mitjançant l’ICF, d’un sistema de crèdits tous que 
potenciï l’exportació i la innovació, principals eixos de la diferen-
ciació competitiva.

7. Millorar l’oferta de lloguer, en bones condicions econòmiques, 
d’espais municipals per a la instal·lació de petites empreses. 

8. Estimular la creació de nous productes financers (en la línia 
dels fons capital risc, el patrocini o els microcrèdits) per tal de fer 
costat a les PIME a les diverses fases del cicle de vida.

9. Estudiar la idea de micro bussines angels de proximitat. Petits 
inversors (10.000-500.000 eur) que en comptes de posar els seus 
estalvis en fons tinguessin un espai on invertir en negocis de prox-
imitat basats en la coneixença, sentiment de barri, de ciutat.

10. Aprofitar la xarxa d’hotels per donar serveis a les empreses en 
allò que a Barcelona està mancada, que és d’espai vital a la ciutat. 
Oferir serveis de reunions de negoci i de treball en el dia a dia de 
les empreses de petit format en l’àrea d’influència de cada hotel, 
pot ser un benefici mutu.

11. Promoure l’atracció de fires especialitzades en sectors emer-
gents i d’alt valor afegit, destinades a emprenedors i PIME.

12. Fer costat a la participació de la ciutat en fires internacion-
als. Seguir amb la realització dels bussiness bridges , viatges de 
promoció de negocis liderats per l’Ajuntament i que generen 
oportunitats d’intercanvi comercial i empresarial.

13. Aprofundir les relacions de tipus win-win amb les economies 
emergents. 

14. Facilitar la cooperació interempresarial per fer possible la par-
ticipació en la contractació pública internacional.

15. Realitzar trobades de diferents sectors professionals i empre-
sarials amb la Cambra i ACC1Ó per tal de dissenyar estratègies i 
serveis aplicables als diferents col·lectius.

16. Crear fòrums sectorials per facilitar la trobada i contacte entre 
empresaris i estimular l’exportació.

17. Crear, conjuntament amb la Cambra de Comerç i els 
col·legis professionals, una plataforma de professionals, dedi-
cats als serveis a les empreses, interessats en l’obertura de 
nous mercats, i posar-la en relació amb les empreses en fase 
d’internacionalització.

18. Mantenir una relació privilegiada amb les capitals del sud 
d’Europa i de la Mediterrània, aprofitant el nomenament de 
Barcelona com a seu del Secretariat Permanent de la Unió per la 
Mediterrània.

Emprenedoria

19. Millorar la formació dels professionals de l’administració que 
realitzen les tasques d’acompanyament en la creació empresarial.

20. Reforçar l’alineament entre els sectors estratègics de la ciutat 
i les iniciatives potenciades des de Barcelona Activa.

21. Facilitar el contacte entre l’emprenedor i l’inversor (capi-
tal risc), establint espais per què això sigui possible: rondes de 
finançament o esdeveniments d’emprenedoria com el Dia de 
l’Emprenedor.

22. Reforçar l’element de gran «market place» d’emprenedoria, 
tipus Fòrum d’Inversió d’ACC1Ó a Barcelona, al Dia de 
l’Emprenedor.

23. Proveir els nous emprenedors de serveis de suport eficients, 
amb col·laboració amb la Cambra de Comerç i el Departament 
de Treball de la Generalitat.

24. Promoure i facilitar la cultura emprenedora en els àmbits 
universitaris. 

25. Crear incubadores empresarials específiques per als sectors 
estratègics de la ciutat.

26. Ampliar i especialitzar la xarxa de vivers d’empreses que 
disposa la ciutat. Implantació de vivers especialitzats en zones 
econòmiques de la ciutat, més enllà del 22@, al Consorci de Zona 
Franca o a la Fira de Barcelona per tal de generar sinèrgies de 
desenvolupament i cooperació en el sectors de l’entorn més im-
mediat.

27. Potenciar la creació i el creixement d’empreses relacionades 
amb la biotecnologia i l’enginyeria biomèdica, així com l’atracció 
d’empreses d’aquest sector de cara a desenvolupar un clúster 
amb referències tant nacionals com internacionals.

28. Impulsar transferència de tecnologia i la creació d’spin-offs o 
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empreses derivades.

Desenvolupament, captació i retenció de talent

29. Tornar a enfocar el programa Do it, que actualment és bàsica-
ment un programa de màrqueting de ciutat, per tal d’esdevenir 
una eina de captació de talent. El programa inclourà serveis 
adaptats a les necessitats dels beneficiaris del programa, com 
facilitar accés a les escoles pels fills, a xarxes de networking o de 
finançament.

30. Dotar la ciutat d’equipaments per l’aterratge d’estudiants i 
joves investigadors.

31. Afavorir la convivència entre estudiants forans i locals. És 
essencial facilitar el pont entre l’etapa estudiant i l’etapa profes-
sional. Cal facilitar informació sobre esdeveniments locals als 
investigadors estrangers (universitats, centres de recerca, etc.).

32. Treballar conjuntament amb Generalitat, per tal d’engegar 
un pla per a l’atracció de professionals altament qualificats que 
actualment treballin a l’estranger.

33. Prioritzar des de tots els nivells acadèmics, el coneixement de 
l’anglès. 

34. Elaborar un pla de ciutat sectorial per a proveir d’especialistes 
en sectors estratègics, que abasti els diferents àmbits formatius.

35. Incentivar la millora de les qualificacions professional, donant 
suport a una vinculació més estreta entre els centres de formació 
professional i les empreses.

36. Convertir Barcelona en un centre europeu d’estudis de 
postgrau. Consolidar el projecte Barcelona Centre Universitari i 
vincular-ho al programa Do it in Barcelona.

37. Enfortir el procés d’instal·lació d’universitats i centre de 
recerca al 22@, i accelerar els processos de planejament per la 
creació del Campus Tecnològic i Empresarial a la zona Fòrum. 

38. Aprofundir en l’atracció d’empreses de referència en el sec-
tors estratègics.

Foment de la creativitat, la recerca i la innovació

39. Dissenyar i implementar el projecte “Barcelona Smart City”, 
de foment de les energies alternatives i del consum responsable.

40. Treballar en el marc del Pacte Nacional per a la Recerca i la 
Innovació i el Pla de Recerca i Innovació 2010–2013.

41. Afavorir la col·laboració entre els sectors capdavanters de 
l’economia barcelonina, com el turisme o la mobilitat, i els serveis 
d’alt valor afegit presents al 22@.

42. Promoure una àmplia base d’empreses innovadores i inter-
nacionalitzades mitjançant el suport a projectes d’R+D+I, la 

innovació tecnològica i no tecnològica (especialment serveis), 
l’impuls del desenvolupament de noves activitats empresari-
als amb un alt component de recerca i innovació i el suport a la 
internacionalització.

43. Afavorir entorns d’innovació mitjançant la creació d’espais 
que presentin una mixtura d’usos, facilitin el contacte amb 
l’entorn i la introducció de disciplines creatives en els processos 
de disseny.

44. Aprofundir en el concepte de «urban lab»: la ciutat com 
a laboratori. Fomentar que la ciutat esdevingui un espai 
d’experimentació tecnològica, i que els ciutadans coneguin i 
siguin partícips dels processos d’innovació.

45. Aprofundir en el concepte de «open innovation» (l’obertura 
dels processos d’innovació a proveïdors i clients) per tal 
d’aprofitar els avantatges de la desconcentració del coneixement. 

46. Fer màrqueting de la innovació. Cal difondre els casos d’èxit 
d’innovació, per tal d’animar a les pràctiques innovadores i situar 
els resultats de la innovació a l’agenda mediàtica. 

47. Plataformes públic - privades en sectors estratègics com a mo-
tors d’innovació. 

48. Implementarem polítiques actives que fomentin l’ús 
d’energies alternatives per aconseguir reduir la dependència de 
l’estructura productiva del petroli.

49. Afavorir que la demanda pública actuï com a factor impulsor 
de la recerca i la innovació mitjançant el foment de la licitació 
innovadora i precompetitiva, la incorporació de la innovació 
tecnològica i no tecnològica a l’estratègia de desenvolupament 
dels serveis púbics i el foment de la innovació social mitjançant la 
iniciativa interdepartamental amb el tercer sector.

50. Impulsar la creació d’un clúster energètic a la zona Fòrum 
-àmbit del Campus Interuniversitari de Llevant- que es constitue-
ixi com un pol de referència en la investigació i desenvolupament 
de les energies renovables aplicades a l’empresa, la indústria, i el 
consum.

51. Potenciar les relacions universitat - empresa, i viceversa, per 
tal d’afavorir la transferència tecnològica i el millor coneixement, 
per part dels entorns acadèmics de les necessitats i realitzacions 
del nostre teixit empresarial. 

52. Dedicar el 5% dels ajuts públics a empreses a un fons per al 
foment de noves empreses innovadores.

53. Suport a projectes d’R+D i innovació tecnològica i no tec-
nològica, especialment serveis.

54. Fomentar les de les indústries creatives  mitjançant el disseny 
d’un pla estratègic.

55. Establir una política de promoció de les indústries creatives 
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per mitjà de publicacions, centres d’exhibició i centres de recerca.

56. Establir formes de relació entre creatius, dissenyadors i em-
preses per tal d’arribar a fórmules de col·laboració empresarial.

57. Generar espais per a la creativitat que permetin generar clus-
ters especialitzats.

58. Incloure en el mapa de la innovació i la recerca de Barce-
lona les iniciatives no institucionals que fomentin la innovació 
tecnològica. 

59. Potenciar la relació entre les indústries creatives a Barcelona i 
les universitats i d’altres centres acadèmics. 

60. Fomentar la concentració de talent mitjançant la política de 
clusters per tal d’assolir el lideratge internacional als sectors 
considerats estratègics per a la ciutat. 

61. Aprofundir en la vinculació de la marca Barcelona com a pol 
de recerca internacional.

62. Aprofundir la col·laboració 22@Barcelona amb els principals 
agents del sector bio a la ciutat, com són el Parc Científic de Bar-
celona (PCB - UB), el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona 
(PRBB - UPF), el Centre de Recerca en Bioenginyeria Biomèdi-
ca, la recent creada associació d’empreses biotech Catalonia Bio, 
ACC1Ó, sota el marc de la Bioregió de Catalunya.

63. Promoure la instal·lació de serveis avançats a les empreses 
vinculades als sectors estratègics.

64. Divulgació de la ciència que es fa a la ciutat mitjançant ac-
tivitats dirigides tant a la comunitat científica com a la població 
general. 

65. Integrar els barris tecnològics i els més vinculats a l’economia 
intensiva en coneixement amb el barri i el seu entorn. Alguns 
exemples són el districte 22@ amb el Poble Nou i La Mina o 
el Campus Pedralbes amb els barris de Les Corts Sud i amb el 
Futbol Club Barcelona.

66. Agilitzar les actuacions de millora urbanística dels voltants del 
campus UPF a la Vila Olímpica, principalment la remodelació de 
la Ciutadella.

67. Interconnexió de les àrees de la ciutat dedicades a activitats 
universitàries i a recerca: Campus Pedralbes (UB–PCB–UPC–
CSIC), Hosp. Clínic (IDIBAPS – UB), Barceloneta (PRB – 
IMIM – UPF) i Districte 22@, creant facilitats per a la mobilitat.

Foment de la nova indústria

68. Fer costat a iniciatives emprenedores de base industrial. 

69. Creació d’start ups vinculades a sectors tradicionals.

70. Facilitar l’accés al crèdit potenciant la societat de garantia 

recíproca Avalis, principalment amb la indústria.

71. Facilitar la vinculació de la indústria tradicional amb els sec-
tors estratègics.

72. Potenciar el reconeixement internacional d’empreses líders en 
el seu sector. 

73. Garantir sòl i sostre industrial per a activitats econòmiques, 
amb estàndards de qualitat tecnològics i de qualitat importants.

Les TIC al servei de l’empresa

74. Fomentar l’ús de les TIC en tots els processos productius a 
les PIME, per tal d’augmentar la productivitat i la competitivitat 
del teixit empresarial de la ciutat i aconseguir un creixement 
econòmic sostenible de les empreses. 

75. Garantir la dotació de recursos del Pla d’alfabetització i 
capacitació 2010-2015.

76. Impulsar l’ús de sistemes virtuals de transacció per a activitats 
quotidianes, com ara la factura digital.

77. Donar suport a una xarxa de centres d’innovació que afa-
voreixi el traspàs de l’economia productiva a l’economia del 
coneixement, per tal que les TIC es tradueixin en un augment del 
rendiment i la productivitat empresarial.

78. Potenciar el model Barcelonanetactiva.com per tal 
d’augmentar la comunitat virtual de relació, cooperació i in-
formació entre persones emprenedores i empresariat que, amb 
aquesta plataforma virtual com a referència, promogui els con-
tactes personals imprescindibles per impulsar el clúster barceloní 
del coneixement.

79. Cercar el suport de les entitats financeres, en especial de les 
caixes d’estalvi, per a donar suport a processos innovadors.

80. Crear plataformes empresarials, en les que tinguin presència, 
també, les empreses emergents. Continuar promocionant les 7 
plataformes de la marca Barcelona.

81. Potenciar el capital risc en sectors emergents, amb especial 
atenció a l’aparició de xarxes d’inversors privats.

82. Establir espais de relació entre proveïdors de serveis a les 
empreses i empreses usuàries.

83. Promoure la subcontractació dels processos d’innovació, 
sobretot en el cas de les PIME.

84. Aprofitar la xarxa de vivers d’empresa de la ciutat, per 
estimular el sentit emprenedor creatiu mitjançant un servei 
d’informació i assessorament per a nous emprenedors creatius i 
projectes innovadors.

85. Difondre els beneficis de donar suport al talent innovador, 
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emprenedor i creatiu.

86. Promoure la creació de vivers d’empresa en què l’ús de les 
TIC sigui considerat un valor afegit estratègic per a la projec-
ció comercial, la capacitat d’innovació i l’eficàcia de gestió de la 
petita i mitjana empresa local.

87. Col·laborar amb les universitats de Barcelona per tal que 
l’alumnat de les carreres vinculades a les TIC pugui trobar finan-
çament per als seus projectes empresarials i s’incentivi la creació 
de noves empreses a la sortida de la universitat.

88. Utilitzar els vivers d’empreses de base TIC per crear autèn-
tics pols de desenvolupament de noves tecnologies i orientar la 
creació d’aquests pols en funció del seu valor estratègic i de futur 
(programari lliure, tecnologies mòbils, neomàrqueting, nous con-
tinguts digitals), tot fomentant la compartició d’infraestructures i 
coneixement.

Internacionalització

On som i què volem
La internacionalització incideix en tots els processos d’expansió 
i creixement empresarials, i cada dia resulta més imprescindible 
per a la supervivència de les nostres empreses i per al que aquest 
fet implica: manteniment de llocs de treball, desenvolupament 
econòmic i la qualitat de vida dels ciutadans. Diversos factors han 
afavorit el major pes de la internacionalització: la liberalització 
progressiva dels mercats i l’eclosió de les economies asiàtiques es 
troben entre els més importants. El nomenament de Barcelona 
com a seu de la Secretaria permanent per la Unió per la Medi-
terrània també hauria d’afavorir aquest procés. Tanmateix, cal 
recordar que el 80% de les exportacions de les nostres empreses 
es realitzen a l’Europa dels 27. L’accés al finançament i la gestió 
del risc són claus a l’hora de valorar aquest tipus de polítiques.

Les polítiques tradicionals d’internacionalització passen per la 
presència a fires internacionals. Barcelona disposa, a més dels 
Consolats de Mar: una institució nascuda a l’Edat Mitjana, 
recuperada per Esquerra i que contribueixen a la formació d’un 
entorn favorable al progrés econòmic i social del nostre país 
com a instrument facilitador de l’aterratge de les empreses a les 
ciutats i regions on treballen. Es tracta d’un instrument que afa-
voreix la creació de xarxes humanes, tan important en el model 
d’economia distribuïda que caracteritza la globalització.

Propostes
1. Afavorir l’existència d’espais de col·laboració entre els agents 
privats per tal de facilitar els processos d’internacionalització. 

2. Diversificar l’oferta per tal d’internacionalitzar els sectors 
estratègics de la nostra economia: el tecnològic, el biotecnològic, 
les tecnologies verdes. 

3. Realitzar programes específics per empreses ‘born global’ en 
col·laboració amb ACC1Ó: pimes d’aquests sectors que ja neixen 
amb vocació internacional i que presenten necessitats diferencials 
a pimes ‘tradicionals’.

4. Potenciar els sectors tradicionals vinculats a la indústria que 
han incorporat serveis d’alt valor afegit.

5. Continuar apostant per la figura dels Consolats de Mar com 
antenes esteses arreu del món per tal de crear xarxa i poder 
aprofitar les oportunitats de negoci.

6. Desenvolupar acords bilaterals de localització preferent (ex-
empcions fiscals, facilitats d’implantació, etc.) en aquelles ciutats 
líders i/o emergents en sectors estratègics per Barcelona (bio, 
tech, energies renovables,...).

Turisme

On som i què volem
L’increment en el nombre de places hoteleres durant els dar-
rers anys ha derivat, amb l’adveniment de la crisi, en un descens 
de l’ocupació i –en alguns casos- en una guerra de preus que no 
beneficia el sector.

És evident, doncs, que cal reajustar l’oferta i trobar noves vies 
cap a la competitivitat, que hauran de passar per una major 
col·laboració dels operadors  i un suport de l’administració per tal 
de crear un entorn de col·laboració adient. 

La creació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha d’ajudar 
a unificar les polítiques en aquest àmbit, tal com indica el Pla 
Estratègic.

L’èxit turístic de Barcelona ha consistit en una gestió públic - 
privada harmònica i compartida i a demostrar, a la pràctica, que 
la identitat pròpia també és un argument econòmic molt rend-
ible. El turisme és el primer exemple de la combinació profitosa 
d’identitat i cosmopolitisme.

Unitat per Barcelona proposa la creació d’un clúster de turisme a 
la ciutat per tal d’incorporar processos i serveis que contribueixin, 
tot innovant,  a la competitivitat del sector a nivell internacional. 
Els serveis vinculats amb el turisme estan estretament relacionats 
amb serveis d’alt contingut en coneixement, com la domòtica o 
el desenvolupament de software específic, que han de permetre 
al sector esdevenir un pol d’innovació per a la resta del teixit 
econòmic de la ciutat.

Barcelona és una destinació de primera magnitud en el turisme 
urbà del primer món perquè té una forta personalitat pròpia, 
distinta, inconfusible i positiva. La seva identitat es complementa 
amb el fet de ser una ciutat cosmopolita, atractivament diversa, 
amb un alt grau de convivència i identificable com a gran ciutat, 
amb ofertes de serveis a la ciutadania i als turistes. La identitat de 
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totes les grans ciutats del món és simultàniament local, nacional i 
cosmopolita, matisadament i complexament pluricultural. 

El mèrit de Barcelona és que sense ser, per ara, una capital 
d’Estat, és reconeguda per altres capitals com una urbs impor-
tant del món perquè hi competeix econòmicament, però també 
perquè es troba entre les que són els màxims exponents culturals 
dels territoris als quals pertanyen. I això ha estat possible perquè 
s’ha superat l’oposició dialèctica entre identitat i cosmopolitisme, 
que alguns han definit com a «tensió creadora que desconfia del 
turisme com a activitat econòmica legítima, com a indústria capaç 
de generar beneficis sense malmetre la idiosincràsia local». 

Barcelona té una singularitat específica, una identitat de gran 
relleu a Europa i a la Mediterrània impossible de ser copiada o 
intercanviada amb cap altra ciutat al món perquè és una identitat 
netament catalana, com a capital que és d’aquesta nació. El tu-
risme a Barcelona té èxit perquè dóna al visitant el més essencial 
per al sector: l’autenticitat. Perquè permet el coneixement d’una 
realitat, d’una personalitat específica que ha sabut preservar-se 
enfront de l’igualitarisme internacional que amenaça amb la mas-
sificació. 

Això és el que té valor turístic i, per tant, econòmic. El turisme, 
paradoxalment, d’una banda forma part d’una identitat internac-
ional, igualitarista i adotzenada i, de l’altra, recerca incansable-
ment l’autenticitat de les personalitats singulars i inconfusibles.
 
El que dóna identitat pròpia i singularitat a Barcelona és allò que 
no es pot copiar encara que es vulgui. El que no es pot copiar és 
allò que ha deixat empremta en el territori, fruit del desenvolupa-
ment nostre cas, és el resultat del desenvolupament produït a 
Catalunya i que s’expressa singularment a la capital catalana de 
manera diferenciada a la resta de territoris que no pertanyen a la 
nostra nació. I dins de la nació, la seva singularitat és la pròpia de 
ser capital. 
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Propostes
Potenciar l’impacte econòmic del turisme

1. Potenciar la innovació i la competitivitat del sector turístic a la 
ciutat –i a la resta de l’AMB- mitjançant la creació d’un clúster de 
turisme.

2. Col·laborar amb els operadors privats per tal de facilitar la 
reconversió de determinats establiments en apart hotels, residèn-
cies o equipaments vinculats amb l’R+D+I.

3. Potenciar el turisme com a motor d’innovació, reforçant els 
vincles amb la indústria de serveis avançats, com la virtualització 
o la domòtica, presents al 22@.

4. Promoure un turisme actiu, dinàmic i complert que gradual-
ment incrementi la seva despesa a la ciutat.

5. Promoure sistemes de finançament del turisme que apro-

fundeixin en la col·laboració públic - privada, com podria 
representar establir una taxa turística, de caràcter finalista, que 
s’invertiria en la millora del patrimoni històric, paisatgístic, artís-
tic i arquitectònic de la ciutat.

6. Apostar per la promoció del patrimoni intangible, com la 
gastronomia referenciada i de temporada, com alternativa a la 
deslocalització empresarial i agrícola del Principat.

7. Perseguir la creació d’allotjament turístic no reglat i altres intru-
sismes en el sector.

8. Promoure l’obtenció de segells de qualitat dintre del sector 
turístic.

9. Supervisar la higiene dels equipaments d’ús públic, així com 
l’actuació responsable de les persones encarregades de manipular 
aliments de consum comunitari.

10. Promoure mecanismes que afavoreixin una reducció de con-
sums i residus ambientals a empreses de l’àmbit turístic.

11. Establir regularment jornades de sensibilització del sector 
turístic amb l’adopció de pràctiques i certificacions ambientals.

12. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors de consum 
d’aigua i de consum energètic.

13. Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos amb 
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos, 
conjuntament amb un desplegament decidit de la recollida selec-
tiva de residus.

14. Fomentar la construcció d’edificis amb criteris ambientals 
(bioclimàtics i de funcionalitat).

15. Fomentar, mitjançant subvencions i/o bonificacions de 
l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar tèrmica i altres 
mesures d’estalvi energètic existents.

16. Dotar d’eines de planificació adequades a les actuacions 
d’àmbit turístic.

17. Participació de l’Ajuntament de Barcelona en aquells aspectes 
legislatius que afecten de forma directa la gestió turística de la 
ciutat.

18. Instar a desenvolupar amb plenitud de recursos els òrgans de 
cooperació i coordinació entre les diferents marques turístiques 
catalanes, com l’Observatori de Turisme de Catalunya.

19. Ampliar la dotació de recursos humans i econòmics per a 
l’estudi de nous mercats emergents, nous segments de mercat i 
l’anàlisi de la competència a nivell europeu. 

20. Elaborar un pla de seguiment i de gestió logística del turisme 
per prevenir problemes de sostenibilitat.
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21. Aprofundir en la segmentació com a eina estratègica per a 
la planificació de la promoció turística de la ciutat tant sectorial 
com territorial.

Des del punt de vista sectorial: 

22. Mantenir i aprofundir la col·laboració amb el Port de Barce-
lona pel que fa a les inversions d’instal·lacions i a la promoció 
internacional de la ciutat.

23. Crear oficines estables en els principals mercats emissors, con-
juntament amb la Generalitat de Catalunya, especialitzades en 
la captació del mercat internacional de congressos i convencions 
d’alt valor afegit.

24. Incentivar l’allotjament reglat a oferir millor ofertes i pro-
ductes a les persones amb mobilitat reduïda (lavabos adaptats, 
facilitat d’accés a totes les parts de l’allotjament, etc.).

25. Col·laborar amb les associacions i entitats locals en 
l’elaboració d’una guia d’excel·lència d’accessibilitat per a tot el 
sector turístic.

26. Elaborar una guia d’equipaments culturals i lúdics, així com 
d’allotjament, comerç i restauració, preparats per a persones amb 
mobilitat reduïda.

27. Crear programes de turisme esportiu per a persones amb mo-
bilitat reduïda i persones amb discapacitats psíquiques, centrades 
en la vela, l’hípica i la trobada esportiva amb persones locals.

28. Desenvolupar un programa específic per a persones d’edat 
avançada, fent especial esment als productes culturals i als de 
wellness.

29. Promoure Barcelona com la capital cultural del turisme gai. 

30. Aprofundir la col·laboració amb les associacions de gais, lesbi-
anes i transsexuals a l’hora d’elaborar la guia turística oficial per 
a gais i lesbianes elaborada per Turisme de Barcelona.

31. Promoure el turisme familiar a partir de la promoció d’aquells 
espais i equipaments on puguin participar tots els membres de la 
família.

32. Incentivar l’allotjament reglat a oferir millor ofertes i pro-
ductes a les famílies (habitacions interconnectades, ludoteca, 
piscines de fons baix, etc.).

33. Promoure entre les càtedres de català de les universitats espa-
nyoles i internacionals la vinguda d’estudiants per a conèixer la 
realitat lingüística de Barcelona i Catalunya.

Des del punt de vista territorial:

34. Coordinar l’oferta hotelera i la promoció conjunta dels dife-
rents municipis de l’AMB.

35. Promoure el turisme d’interior, de proximitat.

36. Fomentar el desplegament del Programa PROFIT a Barce-
lona per a fomentar el coneixement de la llengua catalana entre 
els professionals del sector turístic i de l’hosteleria.

37. Campanyes de promoció de Barcelona com a ciutat cultural i 
de compres.

38. Impulsar tiquets de transport públic (autobús, FGC i RENFE) 
amb entrada a equipaments culturals i lúdics de Barcelona.

39. Promoure la presència de turisme de mercats emergents, par-
ant especial atenció a aquells segments de mercat d’alta capacitat 
de despesa.

40. Incentivar el pas dels viatges organitzats per part del turisme 
xinès a Europa.

41. Presència i promoció de Barcelona en mercats com el nord-
americà, l’indi, el rus i el sud-americà.

42. Desenvolupar eines de promoció turística actualitzades (in-
ternet) que permetin una presència constant i de baix cost per a 
Barcelona.

43. Promoure la distribució sectorial i territorial de l’impacte 
econòmic del turisme posant en valor elements culturals amb 
potencial interès turístic del conjunt de Barcelona.

44. Incrementar la presència de comerços i de zones comercials 
dins el Barcelona Shopping Line, com a eina de promoció conjun-
ta del comerç de la ciutat davant dels turistes.

45. Desenvolupar una estratègia semblant amb el sector de la res-
tauració, que consolidi Barcelona com un dels referents culinaris 
d’Europa. Incloure i promocionar els establiments adaptats a 
persones amb intoleràncies alimentàries.

46. Continuar amb la celebració d’anys de promoció dels difer-
ents sectors econòmics de la ciutat, com l’Any de l’Alimentació, la 
Cuina i la Gastronomia i l’Any del Comerç.

47. Ampliar les campanyes de promoció del sector comercial a 
l’estranger, com és la campanya de compres per Nadal duta a 
terme per Turisme de Barcelona.

48. Promoure la visita de mercats singulars com el de Sant Antoni 
i el de Santa Caterina.

49. Incentivar prioritàriament el consum de productes i serveis 
de fort arrelament a Catalunya, especialment aquells amb DO 
Catalunya, així com fomentar el comerç just.

50. Reforç i ampliació de les línies del Barcelona Bus Turístic, que 
permeti una major circulació dels turistes i un esponjament de les 
zones turísticament denses.

Una ciutat pròspera
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51. Fomentar la internacionalització i atenció a les PIME i noves 
iniciatives en l’àmbit del turisme.

52. Promoure l’associacionisme entre les empreses vinculades al 
turisme.

53. Incentivar i potenciar les accions privades o consorciades de 
presència de les iniciatives turístiques en les noves tecnologies.

54. Fomentar la creació de llocs de treball de qualitat en l’àmbit 
del turisme, a través de la qualificació. 

55. Establir 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 amb la 
realitat canviant del turisme.

56. Incentivar la millora de la qualificació professional i la reduc-
ció de l’alta temporalitat del sector. 

57. Promoure conjuntament amb el Gremi d’Hotels de Barcelona 
i altres associacions del sector la creació d’un Club de la Feina, 
un espai físic assistit per un tècnic i destinat als demandants 
d’ocupació, amb informació de cursos de formació ocupacional, 
etc.

58. Crear una borsa de treball municipal destinada al turisme 
que vetlli especialment per la formació i la inserció laboral dels 
col·lectius amb dificultats d’accés al món laboral (joves, dones, 
majors de 45 anys).

Mantenir la imatge internacional de Barcelona

59. Garantir la presència de Barcelona en els fòrums i organitza-
cions  internacionals com l’UNESCO o l’OMT.

60. Treballar conjuntament amb ACC1Ó per tal potenciar els 
viatges de negocis – business brigde – i la presència del sec-
tor empresarial turístic i de Turisme de Barcelona com a sector 
econòmic d’alta importància estratègica per a la ciutat.

61. Impulsar la instal·lació a la ciutat de seus d’organitzacions o 
institucions turístiques i la realització d’activitats de recerca, in-
novació i desenvolupament del turisme mundial.

62. Afavorir la repetitivitat del visitant a la ciutat, a través de la 
renovació de l’oferta cultural de la ciutat, així com de la millora 
contínua infraestructures i serveis que afavoreixen el bon fun-
cionament de la ciutat.

63. Promoure l’eficiència i la qualitat dels serveis d’acollida a la 
ciutat, tant en l’allotjament, com els serveis de transport local i els 
sistemes d’informació.

64. Fomentar l’aparició de guies oficials amb diferents idiomes, 
amb especial menció als mercats emissors emergents.

65. Promoure l’ús de diferents idiomes en la informació turística 
per part del sector privat.

66. Impulsar conjuntament amb l’Institut Metropolità dels cursos 
d’idiomes per a taxistes.

67. Incrementar la xarxa d’oficines d’atenció al turisme.

68. Unificar l’agenda del 010 amb l’agenda elaborada per Turisme 
de Barcelona.

69. Preservar l’ús cívic de l’espai públic i la inversió en la qualitat 
del mateix.

70. Impulsar campanyes de respecte amb la quotidianitat entre 
els turistes.

71. Impulsar l’aplicació de mesures sancionadores per combatre 
els actes incívics.

72. Vincular la promoció econòmica i turística de la ciutat amb els 
esdeveniments i elements de projecció internacional positiva de 
la ciutat.

73. Establir sistemes de coordinació eficients entre les diferents 
administracions en la consecució i preparació de grans esdeveni-
ments de caràcter internacional.

74. Ampliar la presència de Turisme de Barcelona en fires i salons 
no estrictament turístics, que vinculi cada vegada més sectors en 
el fenomen turístic.

Afavorir l’accessibilitat dels turistes a la ciutat

75. Promoure la coordinació entre els tres principals aeroports 
catalans.

76. Afavorir la lliure competència per tal d’assegurar el màxim de 
destinacions connectades amb els aeroports catalans, ja siguin per 
aerolínies de bandera com de baix cost.

77. Potenciar la mobilitat sostenible dels visitants, i en particular 
en transport públic col·lectiu a la ciutat, promovent la coordinació 
entre les institucions i operadors competents en matèria turística 
i de mobilitat i transport de viatgers.

78. Promoure el transport públic a través de productes turístics 
amb diferents modes de transport públic integrat.

79. Incrementar la freqüència del bus que enllaça Barcelona amb 
l’aeroport del Prat.

80. Facilitar l’entrada del taxi i el transport públic al Port de Bar-
celona per tal de recollir els passatgers dels creuers. 

81. Promoure un servei de qualitat del taxi entre els sistemes de 
transport sostenible.

Una ciutat pròspera
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82. Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i 
de lleure a l’aire lliure de les diferents zones de la ciutat.

83. Permetre la parada d’autocars en enclavaments turístics amb 
trànsit dens (plaça Antoni Maura, plaça Ramon Berenguer, 
Sagrada Família, Parc Güell) només a aquells autocars que portin 
un guia oficial de Turisme de Catalunya.

84. Crear tres grans aparcaments d’autobusos turístics correcta-
ment connectats amb la xarxa integrada de transport públic.

Fomentar la convivència entre veïns i turistes

85. Promoure l’esponjament de les zones amb pressió turística a 
partir de la promoció de rutes secundàries del turisme i la planifi-
cació estratègica de la ubicació dels nous projectes d’allotjament 
turístic.

86. Promoure el diàleg continu  amb la societat civil en relació al 
turisme.

87. Aprofundir en la plataforma d’opinió Esmorza amb Turisme 
de Barcelona, tot ampliant-la més enllà del sector turístic estricta-
ment. 

88. Impulsar campanyes de conscienciació dels beneficis del 
turisme entre la ciutadania.

89. Incrementar els serveis de neteja, restauració i manteniment 
del mobiliari urbà en aquelles zones de la ciutat especialment 
densificades de turisme.

90. Instal·lar més urinaris públics i incrementar la seva senyalit-
zació.

Preservar els valors culturals de la ciutat

91. Potenciar l’organització d’actes d’interès turístic per difondre 
la cultura catalana en tots els seus àmbits.

92. Promoure el turisme de base cultural i creativa a la ciutat, 
tot afavorint la difusió dels artistes i creadors locals, així com la 
digitalització del patrimoni cultural obrint aquest coneixement a 
internet.

93. Endegar una política de memòria històrica a través de la 
difusió del patrimoni tangible i intangible de Barcelona. 

94. Declarar Barcelona Vella com a Bé Cultural d’Interès Na-
cional.

95. Col·laborar amb les diverses instàncies administratives i em-
presarials implicades per tal de visualitzar la llengua catalana en 
les retolacions i altres suports informatius.

96. Establir vincles turístics amb la resta de capitals dels Països 
Catalans i promoure conjuntament la cultura, l’arquitectura, l’art 
i altres expressions artístiques pròpies.

Societat de la informació

On som
Quan ja hem deixat enrere la primera dècada del segle XXI ja no 
podem parlar de les TIC com aquell instrument per fer la propera 
revolució, ni continuar parlant de les noves tecnologies, com si no 
portessin anys entre nosaltres.

Tot i això, cal destacar que encara cal aprofundir en la utilització 
de la tecnologia per millorar la productivitat i superar la crisi. Cal 
millorar la dotació d’infraestructures per al teixit productiu, edu-
catiu, cultural i de R+D per tal d’assolir les fites que Barcelona 
s’ha marcat. Les infraestructures TIC són una infraestructura més 
de la ciutat, com ho és clavegueram o l’enllumenat. 

L’Ajuntament ha de ser el garant d’aquesta política transversal 
aplicant-la en tots i cadascun dels àmbits de treball intern i de 
relació amb la ciutadania, fent de l’administració electrònica 
(i del compliment de la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics) el motor dels canvis interns neces-
saris per tal d’augmentar la productivitat en el servei públic.

La societat cada cop és més complexa, i la realitat que ha de ges-
tionar l’Ajuntament encara ho és més, per això només una aposta 
decidida per les TIC, aprofundint en una nova cultura organitza-
tiva, pot fer que aquesta ciutat pugui afrontar els reptes que té 
davant seu amb prou garanties. 

El procés d’introducció de les TIC no és fer les mateixes coses de 
forma més ràpida, sinó repensar els processos per tal de maximit-
zar l’aprofitament dels recursos disponibles.

Què volem
Des d’Unitat per Barcelona treballarem per tal que Barcelona 
sigui coneguda arreu com una de les capitals mundials on res 
s’atura per culpa d’una mala infraestructura de telecomuni-
cacions, d’uns ciutadans poc avesats a fer servir les TIC o la 
necessitat d’haver d’anar presencialment a una finestreta de 
l’administració per tirar endavant qualsevol tràmit. 

Propostes
Districtes

1. Impulsar cursos d’alfabetització digital, especialment, entre la 
gent gran i aquells col·lectius més desafavorits. 

2. Fomentar l’ús del programari lliure entre els diferents sectors 
associatius del districte.

3. Fomentar la presència a Internet de les associacions de veïns i 
veïnes.

Una ciutat pròspera



Índex

4. Impulsar campanyes per a la reutilització de material in-
formàtic destinat a entitats i col·lectius sense suficient poder 
adquisitiu.

5. Ampliar la creació d’espais webs sectorials en les diverses con-
selleries del districte com a espais participatius i comunicatius.

6. Reestructurar l’espai web del Districte per ampliar la capacitat 
de participació i proximitat a la ciutadania.

7. Millorar la visibilitat dins de l’espai web del Districte dels 
debats i acords presos als plenaris i la freqüència de les actualit-
zacions de les actes.

8. Aprofitar les tecnologies associades a la telefonia mòbil i 
a les PDA com a mitjà de comunicació bidireccional entre 
l’administració i la ciutadania. Permetent la descàrrega i consulta 
d’informació útil i aprofitant els MMS (missatges multimèdia) 
com a eina de denúncia o queixa instantània per part dels veïns i 
veïnes.

9. Dotar a 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.

10. Redissenyar el lloc web del Districte per a permetre una 
major bidireccionalitat amb la ciutadania (gestions electròniques, 
instàncies, etc.). 

11. Ser presents a les xarxes socials i eines 2.0 per a fer participar i 
informar la ciutadania de les activitats del Districte.

12. Crear un veritable butlletí electrònic no electoralista.

13. Reivindicar l’emissió, a BTV, de programes consolidats i fixes 
amb informació exclusiva dels barris del Districte. 

14. Defensar un model de ràdio local en català. 

15. Promoure la presència de xarxes WiFi a tots els equipaments 
municipals. 

16. Potenciar la tecnologia BlueTooth com a eina d’informació, 
amb notícies, agenda i directoris d’ajut a la ciutadania. 

17. Potenciar els suplements d’informació dins dels mitjans de 
comunicació del Districte. 

Infraestructures TIC

18. Consolidar el 22@ com a marca internacional de Barcelona en 
el sector TIC. 

19.  Potenciació del Parc Tecnològic Barcelona Nord com a eix 
tractor d’empreses tecnològiques i com a viver d’empreses de 
joves barcelonins, diversificant la concentració d’aquestes em-
preses únicament al 22@.

20. Aprofitament i consolidació de la xarxa Wi-Fi existent, es-
tenent l’accés a internet al màxim nombre d’usuaris possible.

21. Creació d’un pla per aconseguir ser una ciutat amb FTTH (Fi-
bra Òptica fins a la llar) en un termini de dues legislatures, tenint 
barris amb aquest tipus d’infraestructura  funcionant el 2014.

22. Garantir l’accés gratuït a qualsevol ciutadà barceloní als 
tràmits on-line amb l’administració des de qualsevol punt de la 
ciutat i amb possibilitats de multiplataforma. 

23. Elaborar un pla per tal d’arribar a un consens entre els 
ciutadans, l’Ajuntament i les operadores de telecomunicacions 
mòbils per tal que les antenes de telefonia mòbil no siguin vistes 
com un element distorsionador, garantint la cobertura al màxim 
de llars possible.

24. Potenciar Barcelona com a seu i centre neuràlgic de les deci-
sions dels principals organismes TIC internacionals.

25. Potenciar la digitalització de les empreses, especialment les 
PIMES, per que puguin treure el màxim profit del seu negoci, 
disminuint el risc de fractura digital entre el teixit empresarial i 
facilitar els negocis en xarxa.

Formació en TIC

26. Continuar impulsant els programes de formació que realitza 
el Cibernàrium.

27. Ampliar el nombre «d’antenes Cibernàrium» per tal d’apropar 
la formació en TIC a tots els ciutadans.

28. Més implicació públic-privat en el disseny dels programes de 
formació, fent que la formació no només sigui de nivell bàsic, sinó 
també amb nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món 
laboral a curt termini.

29. Impulsar les acreditacions en TIC potenciades des de la Sec-
retaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (les 
ACTIC) per tal d’uniformitzar els nivells de competències dels 
ciutadans.

30. Garantir que la formació es faci basant-se en les competèn-
cies en una matèria determinada i no en un programa informàtic 
determinat, garantint així el coneixement lliure i els productes 
fets amb programari lliure.

Administració electrònica

31. Complir amb la llei 11/2007 que obliga les administracions 
locals a garantir als seus ciutadans poder fer els mateixos tràmits 
de forma on-line que presencialment.

32. Aconseguir doblar l’ús dels tràmits on-line cada 2 anys com 
a objectiu per millorar el servei prestat al ciutadà i com a estalvi 
econòmic per part del consistori.

Una ciutat pròspera
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33. Desenvolupar el programa d’OpenData, d’obertura de dades 
públiques, per tal d’esdevenir referent mundial en aquest camp.

34. Crear un concurs anual per premiar les millors aplica-
cions basades amb les dades facilitades a través del programa 
d’OpenData que serveixi per millorar la informació que s’ofereix 
als ciutadans, ajudant les empreses locals de l’àmbit de les TIC.

35. Apostar per les certificacions digitals com a manera de 
relacionar-se entre els ciutadans i l’administració.

Una ciutat pròspera
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Mobilitat eficient i 
sostenible

On som i què volem
Des d’Esquerra sempre hem donat ple i total suport al Pacte per 
la Mobilitat. Des d’Unitat per Barcelona ens comprometem a im-
pulsar el contingut del preàmbul del mateix, on es fa una aposta 
per una mobilitat sostenible, i a desenvolupar els deu objectius 
fixats per a millorar la mobilitat dels ciutadans i de les ciutadanes 
de Barcelona:

· Continuar avançant per desincentivar l’ús del  vehicle privat 
a la ciutat, millorant l’espai públic fent-lo més accessible i am-
able per als vianants.

· Millorar el transport col·lectiu, tant en la qualitat del servei 
com en l’ampliació de l’oferta, tendint a un sistema cada 
vegada més integrat.

· Establir mesures per millorar la velocitat comercial del trans-
port públic de superfície (autobús i taxi).

· Mantenir la política de creació  de places d’aparcament fora 
de l’espai públic.

· Aconseguir una normativa legal adequada a la mobilitat de la 
ciutat de Barcelona.

· Millorar la seguretat viària i el respecte entre usuaris i 
usuàries dels diferents modes de transport.

· Implementar noves polítiques per al foment de l’ús de la 
bicicleta com a mode habitual de transport.

· Aconseguir una distribució urbana de mercaderies i pro-
ductes àgil i ordenada.

· Millorar el transport públic, especialment als polígons indus-
trials i a les urbanitzacions de les comarques veïnes.

Per això, des d’Unitat per Barcelona defensem l’aplicació imme-
diata de l’opció zero:

· Tota remodelació urbanística ha de contemplar un reparti-
ment més sostenible de l’espai vial disponible.

· Tota remodelació ha de prioritzar el transport públic, els 
desplaçaments en bicicleta, i l’espai dels vianants per davant 
de l’ús o l’estacionament del vehicle privat.

Dret a la mobilitat:

· La mobilitat és un dret que ha de garantir la igualtat 
d’oportunitats al conjunt de la ciutadania independentment de 

la zona o barri on visqui. Així doncs ens marquem tres objec-
tius que emanen d’aquest principi.

· Garantir el transport públic eficient i de qualitat a tots els 
racons de la ciutat.

· Dotar els polígons industrials i les grans àrees de lleure de 
transport públic.

· Treballar per millorar l’accessibilitat al transport públic i al 
conjunt de l’espai públic.

Propostes
Metro

1. Impulsar el Pla del Metro, que ha d’impulsar una política que 
parteixi de la concepció d’una xarxa única de Metro, d’àmbit 
regional, plenament integrada a tots nivells: nomenclatura, inter-
canviadors, tarifes, coordinació dels serveis, i oberta als municipis 
de la primera i de la segona corona metropolitana, amb una mil-
lora de les freqüències de pas. 

2. Considerar com a prioritàries totes aquelles actuacions que 
puguin incidir favorablement en: L’ampliació de l’horari de 
prestació de servei, la millora de la velocitat comercial, la millora 
de l’accessibilitat, la integració en el sistema tarifari del funicular 
del Tibidabo i l’extensió de la zona tarifària 1 fins a Sant Cugat.

3. Defensar la construcció de la línia 9 tal i com s’ha projectat.

4. Defensar la construcció d’allargament de la línia 2

5. Substituir les barreres d’entrada en torniquet per barreres 
d’entrada de desplaçament lateral a les estacions de met-
ro que connecten amb estacions de tren per tal de facilitar el pas 
de les persones que van amb maletes. 

ATM

6. Aplicar a l’Àrea metropolitana el que preveu amb caràcter gen-
eral la Llei Ferroviària de 2006 (Generalitat de Catalunya: Llei 
4/2006, de 31 de març, basada en la separació d’infraestructures 
i serveis de la normativa europea) i, en conseqüència, separar la 
gestió de les infraestructures de la prestació dels serveis ferrovi-
aris. 

7. Donar suport al traspàs a la Generalitat de totes aquelles 
infraestructures d’ADIF existents a Catalunya. Aquestes infraes-
tructures passarien a ser gestionades per IFERCAT.

8. Connexió amb el Baix Llobregat estenent la línia de FGC des 
de Reina Elisenda a Sant Feliu de Llobregat. Prolongar-la fins a 
Sant Boi i enllaçar amb la línia de FGC del Baix Llobregat que 
va de plaça Catalunya a Igualada i Manresa. Això afavoriria la 
coherència en l’explotació de la mateixa xarxa de FGC (acabaria 
l’actual divisió en dues xarxes) i ampliaria les opcions de desplaça-
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ment dels habitants del Baix Llobregat.

9. L’actual projecte de prolongació de L3, que està ja adjudicat, i 
que difícilment es durà a terme, es pot revisar per reconvertir la 
proposta en una línia de FGC o Rodalies que continués en soter-
rani per la Diagonal fins a la plaça de les Glòries. 

Autobús

10. Implementar la xarxa ortogonal d’autobusos, iniciant el 
procés amb la xarxa del RETbus. El nou Pla d’Autobusos ha de 
trencar l’actual model d’estructura radial en favor d’una altre 
model més descentralitzador d’estructura ortogonal, amb amplia-
cions de la cobertura del servei i el reforçament de la freqüència 
de pas. Amb la nova xarxa s’incrementa la intermodalitat de tot 
el sistema garantint les parades d’autobús als punts d’accés de les 
estacions de Metro, de FGC, de Tramvia i de Rodalies.

11. En la transició cap a un sistema integral de Xarxa Ortogonal 
d’autobusos, cal redefinir les actuals línies de bus de barri per 
millorar-ne la freqüència i el servei.

12. Finalitzar l’adaptació de tot el sistema a les persones amb 
mobilitat reduïda o discapacitats visuals o auditives.

13. Posar en marxa sistemes d’ajut a l’explotació, en el camp de 
la comunicació, per tal d’implantar un sistema d’informació a 
l’usuari en totes les parades de la xarxa.

14. Ampliar la xarxa de carrils d’ús per als transports públics. Mil-
lorar l’actual xarxa amb l’ampliació dels carrils i l’adequació del 
ferm. Cal establir els criteris per fer possible la creació de Carrils 
BUS compatibles amb bicicleta. 

Vianants

15. Continuar fomentant les grans àrees de prioritat invertida als 
barris.

16. Promoure la supressió de les barreres arquitectòniques i dels 
elements del mobiliari urbà innecessaris.

17. Revisar i adaptar l’actual normativa de vetlladors i terrasses, 
així com establir un pla eficient de control d’aquests.

18. Definir un Pla especial de Quioscs i punts de venda fixa a 
l’espai públic, que mantingui els mateixos criteris establerts 
en les polítiques de paisatge urbà i millora de l’espai públic i 
l’accessibilitat.

19. Avançar en la política de camins cívics com els camins esco-
lars.

20. Fomentar les polítiques de millora de l’espai públic i les noves 
urbanitzacions de superfície.

Tramvia

21. Estudiar la viabilitat de la connexió de les xarxes de tramvia 
amb les possibles alternatives. Caldrà tenir en compte l’impacte 
generat per la implantació de la Xarxa Ortogonal de Bus per 
poder valorar la proposta.

Bicicleta, Bicing, Patins, monopatins, trixis, gocars,...

22. Estudiar la limitació dels mitjans de transport no homologats 
com els trixis i gocars, segway...

23. Continuar treballant a favor de la promoció de l’ús de la 
bicicleta a la ciutat. 

24. Revisar el contracte amb l’empresa concessionària del Bicing, 
així com establir les millores necessàries en el sistema informàtic, 
les estacions i els vehicles que garanteixin una bona gestió.

25. Revisar i actualitzar el Pla Estratègic de la Bicicleta.

26. Revisar la normativa municipal per fer que aquesta tingui en 
compte la circulació de bicicletes com un element de mobilitat 
consolidat.

27. Avançar en les campanyes de sensibilització, en les activi-
tats per promoure el seu ús i en tots aquells aspectes que han 
d’acompanyar els carrils bicicleta com els aparcaments per bici-
cletes, senyalització, etc.

28. Crear l’Oficina de Promoció de la bicicleta com a motor im-
pulsor de les polítiques en aquest àmbit.

29. Millorar el sistema de seguretat i control de bicicletes mitjan-
çant marcatge, registre i identificació per tal de facilitar la seva 
localització en cas de pèrdua o robatori.

30. Revisar la xarxa de carrils bici i establir un nou mapa 
d’actuacions.

31. Avançar en la creació de carrils bus compartits amb la bici-
cleta.

Circulació

32. Transformar el sistema de Carsharing en un sistema de lloguer 
de vehicles híbrids i elèctrics.

33. Ferun pla de la mobilitat als barris de muntanya de Barcelona.

34. Donar valor als plans de mobilitat executats, Farró, Gràcia, 
Sarrià, els quals s’han basat en el model de prioritat invertida.

35. Pel que fa a les zones 30, crear un catàleg bàsic d’actuació en 
àrees 30.

36. Fer els estudis necessaris sobre la conveniència de la reduc-
ció temporal de la circulació amb vehicle privat pel centre de la 

Una ciutat republicana



Índex

ciutat en episodis de contaminació atmosfèrica persistent, per tal 
de valorar-ne la viabilitat, les transformacions necessàries del sis-
tema de transport públic,  i l’impacte de cada una de les opcions 
possibles en la mobilitat i la contaminació atmosfèrica.

37. Fomentar el canvi de moto de motor d’explosió a la moto 
elèctrica.

38. Mantenir i reforçar les eines i els criteris de disciplina viària.

39. Millorar la senyalització informativa.

40. Redefinir el mapa del sistema jeràrquic de circulació a la 
ciutat. Establint les noves vies principals, secundàries i de barri. 
Aquest nou mapa haurà de contenir els aspectes d’espai públic 
i tipologia d’activitat, evitant la formulació del sistema des de la 
única òptica d’existència de carrils de circulació.

41. Desincentivar l’ús del vehicle privat amb la contínua trans-
formació de l’espai públic, guanyant espai per als vianants i 
pacificant la velocitat. Cal Ordenar i identificar els criteris bàsics 
d’urbanització de cada un dels sistemes jeràrquics. Vies ràpides, 
Zones 30, àrees de prioritat invertida.

42. Iniciar el procés de creació de macro illes a l’eixample.

43. Convocar un concurs públic per tal de millorar i fer més seg-
urs i eficients els sistemes de control regulat de pas del trànsit (ac-
cessos restringits, càmeres, pilones, barreres, etc.), que garanteixin 
també la seva eficàcia en el control de motocicletes.

44. En els projectes d’àrees de prioritat invertides, per a vianants, 
etc., mantenir el criteri de màxima accessibilitat, però amb el 
mínim transit. Garantint l’accés amb vehicle privat però impedint 
els itineraris de pas.

45. Apostar per no generar més carrils d’entrada a la ciutat per a 
vehicles privats. En el cas que per remodelacions urbanístiques 
o millores en infraestructures es generin nous carrils, caldrà 
compensar-los en altres àmbits de la ciutat, ja sigui reduint-los o 
generant carrils únics de transport públic.

46. Crear els carrils BUS-VAO d’entrada i sortida de la ciutat, per 
millorar la velocitat comercial del BUS interurbà.

Aparcament

47. Ampliar i millorar a tota la ciutat el sistema regulat 
d’aparcament en superfície. Àrea Verda, àrea blava, càrrega i 
descàrrega.

48. Ampliar l’espai i la vigilància de les zones de càrrega i descàr-
rega i introduirem elements tecnològics per a la millora de la 
gestió.

49. Introduir el debat de l’aparcament de la motocicleta al con-
junt de la ciutat.

50. Construir més places d’aparcament subterrani, tant per a 
residents com per rotació.

51. Modificar els actuals criteris urbanístics per a establir la ob-
ligatorietat de la reserva d’aparcament soterrat a totes les noves 
edificacions, ja sigui als mateixos edificis o deslocalitzades.

Seguretat viària

52. Invertir en mesures de control de la velocitat i la seguretat.

53. Promocionar campanyes de sensibilització i comunicació en 
matèria de seguretat viària.
 
54. Impulsar mesures per fomentar la conducció segura de les 
motocicletes i els ciclomotors: Millorar la seguretat dels desplaça-
ments dels conductors d’aquests vehicles.

55. Controlar rigorosament la invasió dels espais reservats per 
part d ‘usuaris no autoritzats a fi de prevenir la realització de 
maniobres sobtades: Dobles fileres, carrils bus i qualsevol tipus de 
reserves.
56. Impulsar les activitats del Pacte per la Mobilitat com a òrgan 
participatiu de tots els actors involucrats en la mobilitat i com 
òrgan de referència a Europa. Potenciar el suport a les víctimes i 
familiars d’accidentats de trànsit.

57. Participar en la posada en funcionament i implementació dels 
canvis legislatius necessaris per a la millora de l’eficàcia sanciona-
dora en matèria de seguretat viària.

58. Incidir en l’estricte compliment de l’obligació d’ús dels sis-
temes de protecció (casc, cinturó i sistemes de retenció infantil i 
fomentar-ne l’ús. 

59. Intensificar el nombre de campanyes de seguretat viària i 
controls d’alcoholèmia a la ciutat de Barcelona. 

60. Revisar les fases semafòriques de les cruïlles amb criteris que 
atorguin al vianant la possibilitat de creuar el carrer amb segure-
tat i suficient comoditat.

61. Invertir en mesures de millora de la seguretat en camins 
escolars. Publicar materials didàctics per tractar a les escoles la 
mobilitat dels infants. Fomentar l’educació viària als infants i 
familiars.

62. Actuar intensivament amb les eines disponibles sobre els 
punts de risc d’accidents de trànsit a la ciutat.

Vehicle elèctric

63. Potenciar la plataforma públic - privada Live per tal 
d’aprofundir en les relacions entre la indústria del vehicle elèctric 
a l’Àrea metropolitana de Barcelona.

64. Oferir un any gratuït d’aparcament (BSM) a les persones que 
canviïn el vehicle de combustió per l’elèctric. En el cas de no ser 
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substitució, el període seria de mig any.

65. Reservar places d’aparcament a les zones de càrrega i descàr-
rega per a les furgonetes elèctriques.

Taxi

Des d’Unitat per Barcelona considerem el taxi com un transport 
privat d’interès públic. És per aquest motiu que defensem la 
capacitat i l’obligació de les administracions públiques de regular 
el sector, amb la finalitat que el servei sigui actiu, eficaç i suficient, 
que l’explotació individual i/o col·lectiva de les llicències sigui 
rendible i que aquesta es pugui fer en les millors condicions de 
seguretat.

En aquest context, defensem que el taxi formi part de la xarxa de 
transports públics del nostre país. Per això considerem necessari 
que les administracions comptin amb el sector a l’hora planificar 
el servei, tot establint línies de taxibus subvencionades i paga-
ment individualitzat per plaça, molt especialment, per cobrir la 
demanda en zones rurals, en urbanitzacions, en polígons industri-
als, en trajectes nocturns i/o d’escassa demanda, i en les zones de 
difícil accés. Tanmateix, considerem com a prioritari continuar 
modernitzant aquest servei per tal de fer-lo més competitiu, 
rentable i útil dins les estructures de mobilitat en el conjunt del 
territori.

Per això, en previsió de la posada en marxa d’un sistema 
d’integració tarifària que englobaria tot el transport col·lectiu de 
Catalunya, el servei del taxi –que actualment a la RMB trans-
porta 140 milions de passatgers/any- com a mitjà de transport in-
termedi entre el transport públic i el privat, ha d’assolir l’objectiu 
que els nous aparells taquicronomètrics i de gestió de flota dispo-
sin de sistemes de lectura de targetes xip sense contacte.

També cal obrir el sector a altres mercats i oferir nous serveis en 
l’àmbit de la sanitat, el turisme, les set i nou places, les ràdio emis-
sores, i altres serveis imprescindibles alhora d’equiparar el taxi 
de Barcelona amb el de la resta de les capitals europees i poder 
cobrir així millor les demandes de la ciutadania.

En aquest context, entenem necessari adaptar la Llei del trans-
port als nous reptes i als nous objectius marcats per la Llei de 
mobilitat. De la mateixa manera considerem que els plans de mo-
bilitat urbana han de contemplar actuacions per tal de millorar i 
modernitzar el servei del taxi.

66. Règim d’explotació: Des d’Unitat per Barcelona, considerem 
que cal establir les fórmules necessàries per tal que l’explotació 
individual o col·lectiva de les llicències sigui rendible, que els 
professionals que treballen en el sector ho puguin fer en les mil-
lors condicions possibles i que la flota s’adapti a les necessitats 
reals de la població. Per tal d’aconseguir-ho, un cop aprovada la 
nova Llei del taxi, en base als criteris històricament defensats 
per Esquerra, cal desenvolupar al màxim les directrius contemp-
lades en aquesta normativa, tot reforçant la influència del sector, 
fomentant l’ús de la llengua catalana, incidint en la formació i en 
el reciclatge dels professionals taxistes, incorporant les noves tec-

nologies, adaptant la indústria a la nova realitat socioeconòmica 
del país, normalitzant l’activitat de les persones jurídiques i dels 
assalariats, promovent les cooperatives de treball associat, i obrint 
el sector a les dones i als joves.

67.  Taxi nocturn: El sector ha d’estar en condicions de poder gar-
antir un servei de qualitat, les 24 hores al dia, 365 dies a l’any. Per 
a aconseguir aquest objectiu, des de l’EMT treballarem per posar 
a l’abast dels operadors els recursos tècnics, humans, normatius, 
econòmics i de seguretat que siguin necessaris.

68. Velocitat comercial: Treballarem per a millorar la velocitat 
comercial del taxi de Barcelona. En aquest context, ampliarem el 
nombre de km., de carrils segregats, dels 95 km actuals, a 162 km.

69. Reducció dels costos de producció: A Barcelona els taxistes 
compren car i malament. Amb la finalitat de rebaixar les despeses 
d’explotació i obtenir importants descomptes per als taxistes, des 
d’Unitat per Barcelona impulsarem la construcció d’una gran co-
operativa gestionada des del col·lectiu i adreçada a ell. En aquest 
sentit, en el marc de l’Entitat del Transport, Unitat per Barcelona 
demanarà la constitució d’una comissió mixta Taxi/IMET que 
tingui com a objectiu desenvolupar i presentar un projecte abans 
del 31 de desembre de 2011.

70. Assegurances: Des de l’EMT, Unitat per Barcelona portarà a 
terme les gestions necessàriesdavant la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones, amb lafinalitat de cercar possibles 
solucions a la problemàtica de lesassegurances en el taxi. Així 
mateix, des del Parlament de Catalunya, donarem suport a les 
conclusions de la Comissió que, en el marc del Conselldel Taxi, 
ha d’estudiar la problemàtica de les assegurances en el sectordel 
taxi.

71. Consell Català del Taxi: Des d’Unitat per Barcelona consid-
erem necessari desenvoluparl’article 33 de la Llei del taxi. En 
aquest sentit, potenciarem el paper delConsell Català del Taxi 
com a òrgan permanent de participació i consultaentre el sector 
del taxi i les administracions competents en la matèria. Enaquest 
sentit, amb l’objectiu d’impulsar els projectes de modernització 
imillora que reclama el sector, des de l’EMT treballarem per:

a. Dotar el Consell d’una secretaria tècnica i d’un pressupost 
propi.

b. Explorar i consensuar amb el sector una fórmula legal 
que permetials professionals del sector designar lliure i 
democràticament elsseus representants en el Consell Català 
del Taxi.

c. Impulsar i aprovar un reglament que serveixi per a regular 
els drets iels deures de les empreses de ràdio taxi.

d. Impulsar projectes de taxi compartit i pagament per plaça 
al conjunt del territori, molt especialment per tal de cobrir els 
dèficitsde transport públic existents en els polígons industrials, 
lesurbanitzacions, les zones rurals, i les poblacions turístiques.

Una ciutat republicana



Índex

e. Potenciar els canals de comunicació existents de manera que 
els professionals taxistes rebin més informació i que aquesta 
sigui àgil iobjectiva.

f. Impulsar un pla integral de seguretat per al sector del taxi.

g. Regular l’activitat dels vehicles de lloguer amb conductor.

72. Foment de la Cooperació: Des d’Unitat per Barcelona, 
considerem necessari desenvoluparl’article 29 de la Llei del taxi. 
En aquest sentit treballarem en la direccióde motivar el tax-
ista perquè comparteixi objectius amb la resta decompanys de 
professió. Pensem, cada cop més, que el futur del taxi depènde 
la unió d’energies. Cal que el taxista autònom s’adoni que el fet 
deprosperar passa per la suma d’esforços, per poder així oferir 
un servei queper si sol no pot donar. Per això, des del Govern 
impulsarem una políticaaglutinadora, tot potenciant la creació de 
cooperatives de treball associat,de societats anònimes laborals i 
de societats limitades i, dins de lesnostres possibilitats, proposar-
em optimitzar la grandària de les radioemissores per a fer-les més 
operatives i rendibles i dotar-les dels avençostecnològics necessa-
ris per a assumir els nous reptes de gestió, seguretat i serveis.

73. Qualitat del servei: Des d’Unitat per Barcelona, considerem 
necessari millorar la qualitatdel servei en tot allò que fa referèn-
cia al tipus de vehicles, la neteja delvehicle, el tracte del profes-
sional i els coneixements d’idiomes, moltespecialment el de la 
llengua catalana.

74. Nou sistema de treball: Tret de la ciutat de Barcelona, a la 
resta decapitals europees els usuaris agafen el taxi en les parades. 
A Barcelona però, el sistema de treball és diferent, ja que l’usuari 
està acostumat aagafar el taxi en qualsevol indret, qüestió aques-
ta que a més de provocarproblemes de mobilitat, incrementa de 
manera innecessària el costos deproducció, atès que obliga el 
taxista a donar voltes en buit en busca depassatge. Per aquest mo-
tiu, amb l’objectiu de col·laborar en la resoluciódels problemes 
de circulació, lluitar contra la contaminació acústica iatmosfèrica 
i rebaixar les despeses d’explotació, proposem la creació dela 
figura de la micro parada en tots els carrers de l’Eixample, així 
com lamodificació del Reglament Metropolità del Taxi de manera 
que, en unaprimera etapa, no es pugui encotxar en els carrers 
del centre de la ciutatfora de les parades. Per a fer viable aquest 
objectiu, des de l’IMETimpulsarem una campanya informativa, 
imprescindible per a l’èxitd’aquesta important iniciativa.

75. Reforma de l’IMET: Considerem que l’Institut del Taxi ha 
de ser un puntde referència per als professionals taxistes, tot 
definint polítiques icol·laborant amb el sector per a resoldre les 
seves necessitats, facilitantels tràmits i explorant la viabilitat 
de les propostes elaborades per lesorganitzacions del sector a 
través del Consell del Taxi, i evitant qualsevolintervenció que no 
compti amb l’opinió favorable dels representants delcol·lectiu. 
En aquest sentit, des d’Unitat per Barcelona proposem dividir 
l’InstitutMetropolità del Taxi en dues àrees d’actuació: una àrea 
de promocióeconòmica que tingui com a objectiu fomentar l’ús 
de les novestecnologies i obrir nous mercats, i una altra àrea 
de gestió que, a més demantenir les actuals funcions, haurà de 

garantir la correcta aplicació delReglament i la qualitat del servei. 
Tanmateix, proposem la reforma delConsell d’Administració de 
l’IMET per tal d’incorporar un mínim de dosrepresentants del 
col·lectiu. D’aquesta manera aconseguirem una majorsensibilitat 
envers els professionals, un major apropament del’administració 
cap al sector i una major rapidesa en la resolució delstemes que 
ens preocupen.

76. Transport Sanitari: Des d’Unitat per Barcelona treballarem 
perquè en el marc de lanormativa sectorial vigent en matèria 
sanitària, i per a la realització dedesplaçaments de persones 
usuàries de la sanitat pública que norequereixin el compliment de 
condicions específiques relacionades amb lesprestacions i equipa-
ment del vehicle i la qualificació del personal, lesadministracions 
competents promoguin la utilització de recursos propis delservei 
del taxi. En aquest sentit, considerem que, reglamentàriament, 
elGovern ha de determinar les condicions específiques relatives 
al règim decontractació i de prestació del servei que inclourà un 
certificat acreditatiude capacitació sanitària atorgat a tal efecte 
per la Conselleria de Sanitat.

77. Actuacions contra el frau: Actualment, les administracions 
semblen haverperdut el control de la situació. Des de l’EMT 
prendrem tot un conjunt demesures destinades a eliminar les 
pràctiques fraudulentes i els cobramentsabusius, i molt concre-
tament les actuacions derivades del cobrament decomissions 
irregulars per part dels conserges d’alguns hotels de Barcelona,i 
de l’activitat irregular d’algunes companyies de radio taxi i de 
vehicles delloguer amb conductor. Dins d’aquest context, Unitat 
per Barcelona denunciarà qualsevolmaniobra dilatòria o de 
distracció destinada a justificar la inhibició i/o larelaxació de les 
administracions competents en la matèria en la lluitacontra el 
frau.

78. Subvencions: Continuarem treballant per tal d’aportar ajuts 
oficials perpromocionar i incentivar l’ús de les noves tecnologies 
en el sector del taxi,fomentar l’ús del servei i dignificar la imatge 
de la professió.

79. Noves tecnologies: A més de fer un esforç per tal de mantenir 
lessubvencions per a la instal·lació d’impressores i sistemes de 
seguretat, desde l’EMT incentivarem la participació dels profes-
sionals taxistes en totaquest procés de renovació tecnològica i 
instarem a les empresessubministradores de productes per al taxi 
a moderar els preus, aplicar unapolítica comercial honesta -no 
discriminatòria envers els taxistes deBarcelona- i obrir els proto-
cols de comunicació, per tal de facilitar lacompatibilitat entre tots 
els equips existents en el mercat.

80. Taxi per telèfon: Des d’Unitat per Barcelona promourem 
la participació dels taxistes enles emissores de ràdio taxi amb 
l’objectiu que puguin incrementar la sevarecaptació i oferir 
un millor servei. En aquest sentit, des de l’EMTimpulsarem la 
creació de centrals de comunicacions dotada de tecnologiade 
darrera generació, capaç de donar cobertura de transmissió de 
dades,seguiment per satèl·lit i cobrament a crèdit a tots els ràdio 
taxis que hodesitgin, així com gestió de flota, facturació i recepció 
diürna/nocturna de trucades.
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81. Accés a la professió: Des d’Unitat per Barcelona instarem a 
les administracions a posar enmarxa un Pla d’Accés a la Professió 
que contempli, entre d’altres,fórmules imaginatives i concretes 
destinades ha fer atractiva la professióentre els ciutadans i 
ciutadanes del nostre país i facilitar l’accés al sectoramb l’objectiu 
de cobrir les baixes que es produeixen. En aquest sentit,per tal 
de garantir el recanvi generacional i obrir la indústria del taxi 
asectors amplis de la població, impulsarem la creació d’una 
comissió mixtaque tingui com a missió promocionar l’ofici entre 
els ciutadans i lesciutadanes de Barcelona, adaptar el temari dels 
exàmens a les necessitatsreals de la professió, així com efectuar 
un seguiment i control delsexàmens realitzats.

82. Competència deslleial: L’increment de l’activitat dels taxis 
pirates estàfora de control, situació que genera competència 
deslleial, intrusisme iuna pèrdua de qualitat del servei. Per tal de 
posar fi a aquesta situació,des d’Unitat per Barcelona instarem 

a. Que la Direcció General de Ports i Transports cedeixi les 
sevescompetències sobre el control i la inspecció de l’activitat 
delsvehicles de lloguer amb conductor als municipis que ho 
sol·licitin.

b. Que s’impedeixi, per reglament, que una autorització conce-
dida enuna altra comunitat autònoma acabi prestant servei a 
Catalunya.

c. Que els taxis de tots els municipis de Catalunya funcionin 
amb taxímetre.

83. Seguretat: Per tal de millorar la seguretat en el desenvolupa-
ment de laprofessió, des de l’EMT proposarem la posada en 
marxa d’un Pla Integralde Seguretat pel Taxi de Barcelona que 
contempli, entre d’altres aspectes:

a. Creació d’una comissió de seguretat, depenent del Consell 
del Taxi de Barcelona.

b. Elaboració d’una anàlisi detallada de la situació de segure-
tat del sector.

c. Elaboració d’un mapa de punts negres.

d. Potenciar la coordinació de les diferents policies: local, 
autonòmica i forces i cossos de seguretat de l’Estat, amb 
l’objectiu de garantir una presència policial permanent en els 
punts més conflictius del’àrea metropolitana de Barcelona.

e. Posada en marxa d’un sistema de denúncia simplificada.

f. Instal·lació de sistemes de localització i seguiment via GPS 
en totala flota de taxis de Catalunya, i obtenció de subvencions 
que cobreixin la totalitat de la despesa.

g. Ajuts oficials per a la instal·lació de mampares de seguretat 
i/o indicadors lluminosos.

84. Salut laboral: Des d’Unitat per Barcelona considerem fona-
mental l’establiment de mesuresdestinades a millorar la salut 
laboral dels professionals taxistes. Per aquestmotiu des de l’EMT 
implementarem les mesures necessàries per a garantirel compli-
ment íntegre de la Llei de prevenció de riscos laborals, iimpul-
sarem iniciatives destinades a minimitzar els riscos propis de 
laprofessió, com ara la formació en matèria de salut laboral i/o la 
promocióde l’esport com a mesura preventiva.

Urbanisme, habitatge i 
gestió de l’espai públic

On som i què volem
Volem que l’urbanisme signifiqui una part visible molt important 
del canvi de model global a la ciutat, nous paràmetres i noves 
idees com aportació de Barcelona a l’urbanisme del S. XXI.

Hem d’apostar per propostes urbanes a escala humana, refer-
mant els ítems que defensem com a model bàsic urbanístic: 
Ciutat compacta, densa, amb mixtura d’usos i polivalent i deixant 
de banda els creixements a base de grans esdeveniments i d’un 
model de creixement esgotat.

Els reptes en polítiques d’habitatge estan en l’objectiu d’apostar 
per un creixement urbanístic basat prioritàriament en la mil-
lora, la rehabilitació i en segon terme, per fer créixer el parc 
d’habitatge protegit. És per això que cal Insistir en la implicació 
pública dels projectes urbanístics.

Les accions urbanístiques que prioritzem tenen a veure amb 
els objectius genèrics de creació d’habitatge protegit, millora 
de l’espai públic, creació d’equipaments bàsics, la protecció dels 
espais lliures i zones verdes estratègiques i  afavorir l’activitat 
econòmica, prioritàriament en el camp de la reindustrialització i 
la consolidació i millora de les grans infraestructures.

Volem canviar la dinàmica de l’urbanisme basat en les plusvàlues 
i els aprofitaments urbanístics, per una dinàmica d’equilibri social. 
Cal fer l’urbanisme atenent a una major complexitat de fet i 
idees, no quedant-nos amb la simplicitat de fer que tots els costos 
vagin a càrrec de la venda del sostre lliure. Això implica potenciar 
les accions derivades de les polítiques transversals (com poden 
ser l’habitatge, la producció industrial, la configuració de l’espai 
públic, la generació d’equipaments...).

Per fer això cal noves idees i noves eines urbanístiques (re-
visió del PGM, canvi de normatives, desenvolupament d’eines i 
recursos previstos a la llei d’urbanisme), reformular l’estructura 
tècnica municipal en tots els àmbits urbanístics, establir nous 
mecanismes que garanteixin processos de participació eficients i 
garantir els paràmetres ambientals i de protecció del patrimoni.

Tenim eines per a la Planificació com Barcelona Regional, el 
Consorci de la zona Franca o el Pla Estratègic Metropolità, a més 
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de la pròpia capacitat interna de l’Ajuntament. 

Tenim capacitat normativa i capacitat d’incidència, Barcelona 
encara avui pot liderar el discurs urbanístic és doncs l’espai on 
podem fer realitat polítiques innovadores i apostes valentes.

Tenim noves oportunitats i nous reptes com la nova creació de 
l’Àrea Metropolitana i la revisió necessària del PGM. La Carta 
Municipal és una eina, amb rang de llei molt potent, que hem de 
poder desenvolupar fins els seus límits i, per tant, la intervenció 
en totes les grans infraestructures.

Propostes
Urbanisme i Sector econòmic

1. Treballar de forma coordinada a totes les àrees amb sòl 
industrial a la ciutat, garantint la mixtura econòmica industrial. 
Treballarem per garantir un mínim de sòl industrial i de sostre 
d’activitat econòmica a les zones en transformació com a la 
Verneda Industrial - Torrent de l’Estadella, Bon Pastor.  

2. Continuar amb les estratègies endegades als sectors de la Ma-
rina, Zona Franca i del 22@, incorporant aquelles modificacions 
que siguin necessàries per tal d’equilibrar el seu encaix als barris 
limítrofs.

3. Abordar un debat per al futur dels espais del recinte Fira 
de Montjuïc de Barcelona. En aquest debat s’ha de tenir en 
compte la creació i obertura d’espais públics, la consolidació 
d’equipaments vinculats a la Fira (Centre de convencions), així 
com la reconversió d’alguns espais...

4. Serem part activa en la consolidació, ampliació i millora dels 
grans recintes hospitalaris i mèdics a la ciutat: Vall d’Hebron, 
Clínic, Sant Pau, Parc Sanitari Pere Virgili, Nou hospital a Sant 
Andreu. 

5. Farem el seguiment dels treballs de l’Estació Sagrera, així com 
el desenvolupament urbanístic dels entorns. 

6. Enllestirem la remodelació dels mercats de: Sant Antoni, Ninot, 
Sants, Guinardó, Guineueta i Provençals.

7. Iniciarem el procés de remodelació dels mercats de Bon Pastor 
i Vall d’Hebron.

Equipaments

8. Fer els tràmits urbanístics necessaris (MPGM/PMU/PE/) per 
desenvolupar  els equipaments municipals previstos a les “Illes 
d’equipaments” i fer el seguiment dels equipaments a càrrec 
d’altres administracions o institucions: Casernes Sant Andreu, 
Canòdrom Meridiana, Alchemika, Berenguer de Palou, Ferran 
Junoy, Fabra i Coats, Can Batlló, Cotxeres Borbó.

9. Construir dos camps de rugbi compatibles amb el criquet, Un a 

la zona nord de la ciutat i l’altre a la zona sud.

10. Construir dues piscines municipals de mides olímpiques. Una 
al sector de Poble Nou i l’altra al sector nord e la ciutat.

11. Construir 11 pavellons esportius a la ciutat:

a. Pavelló a l’escola Poveda, aprofitant l’actual pista 1359m2

b. Pavelló amb la nova escola Univers al carrer Bailén

c. Pavelló i camp de futbol frontera entre Canyelles i Roquetes

d. Plaça Alfons Comín

e. Pavelló esportiu a complex equipaments sector AISS Beren-
guer de Palou (Sagrera)

f. Pavelló sector Canòdrom (Congrés - Indians)

g. Pavelló a les Casernes de Sant Andreu

h. Pavelló a les actuals pistes descobertes sota el pont de 
Marina 

i. Pavellons al camí antic de València.

j. Pavelló a l’actual Pista esportiva La Clota 

k. Pavelló amb el CEIP Mediterrània

12. Desenvolupar el conveni d’Equipaments judicials i peniten-
ciaris a la ciutat. Fer el seguiment de la construcció del centre de 
preventius a la zona Franca, cessió solar per al centre de règim 
obert.

13. Establir un acord amb la Diputació de Barcelona per tal de 
preservar el màxim de terrenys i edificis possibles de l’Escola 
Industrial per a la ciutat.

14. Donarem prioritat a la construcció de les vuit escoles que 
ara per ara estan en barracons, l’Ajuntament, tot i no ser de la 
seva competència, ha de garantir-ne la construcció. Recuperem 
l’esperit del GATPAC, en un moment d’incertesa econòmica amb 
certes dificultats socials, és prioritària la construcció d’edificis 
escolars que han de ser icones arquitectòniques als barris i 
model d’arquitectura funcional per a les noves necessitats de 
l’ensenyament aprenentatge. Demanem la implicació no només 
de la comunitat educativa, que segur que hi seran, també dels 
professionals de l’Arquitectura com un servei a la ciutadania.

15. Continuar desenvolupant la Xarxa de les fàbriques de creació. 
Fabra i Coats, La Central del Circ, l’Hangar a Can Ricart, l’antiga 
fàbrica de moneda La Seca, l’Illa Philips i la fàbrica l’Escocesa. 

Verd Estratègic

16. Aprovar la MPGM de Montjuïc
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17. Accelerar la consolidació del Parc dels Tres Turons, amb un pla 
estratègic per al Parc Güell.

18. Cosir la ciutat amb els Límits de Collserola.

19. Acabar la urbanització del Front Marítim i urbanitzar la llera 
del Besòs.

20. Enllestir els darrers trams per connectar l’Anella  Verda: Front 
Marítim, Besòs, Collserola.

21. Plaça de les Glòries i Meridiana sud: Promoure una solució 
per a la plaça de les Glòries compatible amb el model compacte, 
continu i de mixtura d’usos. Projectar un gran parc lineal a la 
Meridiana sud, des del parc de l’estació del Nord fins a la Plaça 
de les Glòries. 

22. Vetllar pels objectius de Parc Lineal de la Sagrera.

Urbanisme sostenible

23. Desenvolupar el futur ecobarri de Vallbona.

24. Introduir en el conjunt de criteris urbanístics de la ciutat la 
sostenibilitat, amb l’objectiu d’avançar cap a la autosuficiència 
energètica i de recursos. 

25. Vetllar per tal que la nova edificació i urbanització es faci sota 
criteris d’eficiència ambiental i energètica, optimitzant la utilit-
zació de recursos locals (sol, aigua, verd i residus) i minimitzant 
les seves emissions, tot incrementant la qualitat de vida i respect-
ant l’entorn.

26. Crear la figura del gestor de recursos ambientals locals. A 
mesura que augmenti la complexitat de les actuacions ambien-
tals introduïdes a la ciutat (com són les instal·lacions de captació 
solar, les xarxes separativa de pluvials i aigües grises, els horts so-
cials i productius, etc.) es fa necessària la figura d’un gestor (que 
pot ésser una persona o entitat jurídica de naturalesa variada) 
que s’ocupi del seu bon funcionament.

27. Implantar un protocol de compra verda institucional i un 
programa d’extensió d’aquest protocol a entitats i empreses de 
la ciutat, i garantir l’ús de fusta certificada (FSC, PEFC, etc.) en 
l’obra pública i el mobiliari urbà.

Eines urbanístiques i normatives

28. Revisar el PGM a partir de la redacció del Pla Urbanístic 
Metropolità, un cop constituïda la nova Àrea Metropolitana. 

29. Implementar Tempteig i retracte per a edificis i solars.

30. Crear el cens de Solars Buits, per poder executar l’edificació 
forçosa o l’expropiació de solars buits a la ciutat.

31. Aplicar les mesures i eines de la Llei d’Urbanisme per tal de 
fer aflorar nous espais i sòl per a equipaments. 

32. Implementar mesures per a l’acompliment dels plans d’etapes 
dels planejaments urbanístics.

33. Aturar les transferències d’edificabilitat sense transferir el sòl.

34. Promoure l’Adaptació cap al nou codi tècnic d’edificació.

35. Revisar el catàleg de Patrimoni.

Infraestructures

36. Participació en la gestió del Port de Barcelona en els termes 
previstos en la Carta Municipal. Reclamar la transferència de la 
seva titularitat a les administracions catalanes. Promoure la seva 
gestió amb participació  tant d’empreses púbiques com privades.

37. Participació en la gestió Aeroport del Prat i la transferència de 
la seva titularitat a les administracions catalanes. 

38. Gestió amb participació mixta i impuls d’una sola aliança 
aèria potenciant l’aeroport de Barcelona  com un gran centre de 
vols intercontinentals.

39. Potenciar la connectivitat de l’Aeroport del Prat mitjançant el 
Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries.

40. Continuar fent costat al corredor ferroviari del Mediterrani, 
amb vies separades per passatgers i mercaderies.

41. Tenint en compte la prioritat de les infraestructures que tenen 
una major rendibilitat socioeconòmica i ambiental. cal considerar 
prioritàries la connexió de les dues xarxes tramviàries amb el 
centre la de la ciutat i entre sí i el perllongament de la L8 de FGC 
entre Pl. Espanya i el 22@ per Josep Tarradellas i Travessera de 
Gràcia. 

42. En el paquet de connexions prioritàries hi ha el perllon-
gament L2 a Zona Franca, connectant amb L9 i el nou túnel 
d’Horta ferroviari, per Mundet, Sagrera i 22@, per acabar sent el 
perllongament de FGC des de Plaça Catalunya. 

43. La millora dels serveis de transport públic en alguns corredors 
estan condicionats per la capacitat de la infraestructura (exem-
ples de Rodalies: la configuració de la capçalera de l’Hospitalet 
i la via única Montcada-Vic). L’ampliació d’aquesta capacitat ha 
de ser considerada també una prioritat.

44. Exigirem l’acompliment del Pla de Rodalies, en tota la seva 
coherència.

45. Recuperar l’Estació de França

a. Cercar les opcions que permetin mantenir en funcionament 
aquest edifici singular , autèntic símbol del ferrocarril a Barce-
lona, més  enllà del 2012.

b. No descatalogar la línia que arriba a l’estació i passa per la 
Plaça de les Glòries fins haver definit el conjunt de sistemes 
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i noves línies de FFCC, en qualsevol de les seves modalitats, 
estudiant en el seu cas la possibilitat que l’Estació de França 
esdevingui de nou una estació termini.

c. Reducció de l’actual platja de vies a les estrictament 
necessàries per donar ús ferroviari a una línia. 

d. Cessió a la ciutat del conjunt de les instal·lacions de 
l’estació.

Espai Públic

46. Proposem que es redacti i s’aprovi un Pla Director d’Eixos 
Cívics i Centres de Barri a la ciutat. És una xarxa de caràcter 
estructural que afecta i ens ha d’ajudar a percebre el conjunt de 
tota la ciutat, amb les seves múltiples centralitats. Els eixos cívics 
ofereixen una lectura arquitectònica, de tipologia de comerç, de 
singularitat del barri, del paisatge Urbà en definitiva.

47. Els Eixos Cívics i Centres de Barri tenen un mateix discurs en 
l’estratègia de l’espai públic. Plantegem així que la ciutat mantin-
gui un discurs cohesiu al llarg i ample de la mateixa. Que estigui 
connectada i sigui contínua, i que alhora es mantingui la possibili-
tat de la diferenciació de les diferents barcelonès que es donen al 
barris i districtes de la ciutat amb la superposició de dues xarxes 
més de districte i barri. La concepció d’aquesta Xarxa d’Eixos 
Cívics tindrà una gran incidència en el llenguatge de ciutat.

48. Pla centre Ciutat: establir una unitat d’acció d’arranjament 
i millora de la qualitat de l’espai públic a Plaça Urquinaona, 
Carrer Jonqueres, Carrer Fontanella, Ronda Sant Pere i Ronda 
Universitat, Carrer Pelai, Plaça Universitat i Ronda Sant Antoni.

49. Avinguda Diagonal: abordar la reforma de la Diagonal per la 
millora del transport públic, en totes les seves variants, l’espai per 
als vianants, la càrrega i descàrrega de mercaderies per abastir els 
comerços i donar servei als habitatges, l’accés als aparcaments, 
els aparcaments per a motos, el carril bici i els aparcaments per a 
bicicletes, el pas del vehicle privat i les parades de taxis.

50. Redactar un Pla especial per a les Rambles que dignifiqui 
l’espai públic, estableixi uns criteris comuns d’usos de la via 
pública i  que unifiqui el disseny del mobiliari urbà. Cal abordar 
la reforma de les Rambles com a passeig històric dels ciutadans 
de Barcelona, com a porta d’entrada a la ciutat i com a icona im-
material.

51. Av. Paral·lel: Cal una estratègia al Paral·lel, que tingui en 
compte tota la oferta d’oci i espectacle, i més quan algunes de 
les emblemàtiques sales s’estan reformant per tornar a l’escena. 
Creiem també que el nou Paral·lel ha de tenir en compte tota la 
seva potencialitat, sobretot aquells aspectes que poden reforçar 
la idea de ciutat compacta, amb mixtura d’usos, convivencial i  
comercial. Hem d’afegir la mobilitat, l’urbanisme, el comerç i el 
paisatge urbà.

Habitatge

52. Desenvolupar les zones de transformació urbana amb plane-
jaments aprovats per garantir l’execució dels plans de creació 
d’habitatge protegit: Barri ecològic de Vallbona, reconversió an-
tiga presó de Trinitat Vella, recinte industrial de Can Batlló, barri 
de  Vallcarca, Colorantes RENFE, Can Portabella, Prim.

53. Invertir en la compra de sòl per a la construcció d’habitatge 
protegit. I desenvoluparem mesures que facin possible l’activació 
de solars buits a la ciutat, a partir del cens de Solars Buits i 
l’edificació forçosa o l’expropiació.

54. Prioritzar les polítiques de rehabilitació als barris. Incorporant 
nous incentius i ajudes públiques.

55. Equilibrar les modalitats d’accés a l’habitatge protegit, 
partint del dret de superfície, però mantenint ràtios importants 
d’habitatges de lloguer per a habitatge social, per a  joves i gent 
gran.

56. Treballar els planejaments urbanístics a zones i barris, 
anomenats de muntanya de la ciutat com les Planes, Torre Baró, 
barris de Montjuic, els Tres Turons, el Carmel. Amb l’objectiu de 
reconèixer les realitats urbanes, preservar el sòl de zona verda 
i garantir l’habitabilitat dels habitatges i l’accessibilitat dels barris.

57. Frenar l’assetjament immobiliari. Augmentar la implicació de 
l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de l’Ajuntament 
de Barcelona per a lluitar contra les pràctiques d’assajament im-
mobiliari, actuant conjuntament  la Generalitat.

58. Cal definir l’habitatge protegit com un estoc social al servei 
de diverses generacions. La producció d’habitatge protegit no pot 
suportar un etern tornar a començar cada 10 anys.

59. És necessàriaa preservació del sòl i parcs d’habitatge de 
propietat municipal mitjançant règims de tinença que no suposin 
la pèrdua de la propietat del sòl com el dret de superfície, la con-
cessió administrativa o la cessió d’us en règim cooperatiu. 

60. Invertir en la compra de sòl és la millor manera de col·laborar 
a la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit, sense que 
s’incorpori al mercat de renda lliure.

61. Capitalitzar un fort sector social composat pel sector públic 
local i nacional, les cooperatives d’habitatge i les fundacions 
reforçant els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantint-ne la 
propietat pública, deixant de vendre els aprofitaments urbanístics.
 
62. L’acció de govern hauria de vincular l’estratègia de tots els 
operadors de Barcelona als  objectius de govern i per tant a la 
priorització del dret de superfície i el lloguer en les seves promo-
cions no vinculades a les remodelacions de barris o als reallot-
jaments expropiatoris. 

63. Incrementar el percentatge de reserves obligatòries 
d’habitatge protegit en relació al total construït, mitjançant el 
desenvolupament dels mecanismes de la Llei d’Urbanisme per 
a l’obtenció de sòl per habitatge protegit. Increment del sostre 
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mínim de reserva de sostre per habitatge protegit al 60% del 
sostre, com a criteri general. Amb l’escassetat de sòl a Barcelona, 
no es pot limitar al compliment dels mínims legals del 40%. 

64. Crear una bossa de patrimoni d’habitatge social. A més de 
la totalitat dels habitatges públics de l’Ajuntament de Barcelona 
caldria seguir construint o transformant habitatges per poder 
crear un mercat de lloguer social equiparable a la mitjana euro-
pea, evitant sempre des del planejament la segregació urbana i 
l’exclusió social.

65. Adquirir edificis d’habitatges existents, especialment aquells 
que estiguin buits o amb contractes de lloguer molt antics que 
dificulten el manteniment, etc. aplicant mesures com el tempteig i 
retracte es poden abaratir els preus. 

66. Vetllar per la distribució adequada del conjunt d’habitatge 
públic per tota la ciutat perquè serà l’única manera que es pugui 
garantir la barreja i la cohesió social en tots i cadascun dels barris 
de la ciutat (les polítiques d’habitatge han de ser intrínseques al 
concepte de barri). 

67. Fer campanyes de conscienciació i prestigi social de l’habitatge 
de lloguer.

68. Estimular, com a alternatives a la venda d’Habitatges 
Protegits, el lloguer i les promocions sobre sòl propi o cedit en 
dret de superfície per la transmissió del dret de superfície sobre 
l’habitatge final com a títol de tinença, amb el qual el ciutadà 
passa a ser titular d’un habitatge en dret de superfície no de 
lloguer.

69. Prioritzar l’habitatge públic de lloguer per a joves i gent gran. 

70. Controlar les segones transmissions en l’habitatge protegit i 
executar les prerrogatives de l’administració per garantir la con-
tinuïtat d’un parc d’habitatge públic a llarg termini.

71. Apostar per la promoció mixta i diversificada, públic - privada, 
i facilitar la barreja de diferents tipus d’habitatge i, en conseqüèn-
cia, la barreja social.

72. Fer una aposta decidida pels habitatges tutelats per a gent 
gran.

73. Crear noves modalitats de llars compartides i facilitar les 
hipoteques inverses des de les oficines d’habitatge. 

74. Desenvolupar i potenciar el Servei Jove de l’Habitatge. Poten-
ciar el programa de mediació entre propietaris i joves llogaters 
per facilitar el lloguer de pisos a preus assequibles i amb  garan-
ties al llogater i al propietari.

75. Continuar apostant per la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
Social. Aquests habitatges han de ser concebuts com un pas inter-
medi abans que les persones estiguin capacitades per a accedir a 
un altre tipus d’habitatge i han d’estar ben distribuïts per tota la 
ciutat.

76. Promoure la rehabilitació i/o la restauració, modernitzant i 
millorant la qualitat dels habitatges, però respectant els valors 
propis dels edificis existents (constructius, formals, històrics). És 
imprescindible que, en una ciutat ja gairebé amb tot el seu sòl 
ocupat, la rehabilitació i la restauració de milers i milers d’edificis 
i habitatges en un estat de conservació molt precari sigui la pri-
oritat absoluta.

77. Ajudar als propietaris de pisos buits amb crèdits a la rehabili-
tació o restauració i que es destinin al mercat d’habitatge social 
de lloguer.

78. Reclamar la devolució gratuïta del solars actualment encara 
en propietat de l’Estat per a construir habitatge social o equipa-
ments públics, i en especial de les casernes militars del Bruc i de 
la Guàrdia Civil.

79. Actualitzar l’Ordenança Municipal de Rehabilitació.

80. Augmentar els programes destinats a ajuts a la Rehabilitació i 
la Restauració a particulars.

Paisatge Urbà

81. Millora de la gestió, establint un referent clar i concentrant les 
actuacions i concessions administratives vinculades al paisatge 
urbà en un únic òrgan relacionat amb els valors del paisatge.

82. Racionalitzar i conjuminar els diferents interessos sobre el 
paisatge tenint una mirada global però adequada a la realitat, 
tenint en compte la dinàmica econòmica de respecte a la lliure 
competència i a la competència lleial, i també la dinàmica de la 
qualitat de vida dels ciutadans.

83. Potenciar el valor afegit que per les empreses de publicitat i 
de rehabilitació suposa treballar i prestar serveis a Barcelona per 
al seva projecció exterior.

84. El respecte al paisatge urbà provoca un valor afegit addicional 
tal que els operadors publicitaris han de ser conscients que for-
men part de la idiosincràsia (model, concepte) Barcelona, de la 
marca Barcelona de respecte a les persones. Això retroalimenta 
positivament la marca BCN de l’espai públic.

85. Gestionar el paisatge amb una visió global i de manera cen-
tralitzada per tal de conjugar els diferents interessos sense perdre 
els estàndards de qualitat. Això farà possible mantenir l’equilibri 
entre els diferents interessos, usos, necessitats de la ciutadania. 

86. Establir un referent únic de protecció i millora del paisatge 
urbà que, en coordinació amb les altres àrees municipals, arbitri 
i coordini tots els elements i actuacions en l’espai comú –mobil-
iari urbà, senyalització, pavimentació, etc...- garantint una gestió 
equilibrada que aporti harmonia i coherència al paisatge de la 
ciutat.

87. Reforçar i millorar instruments existents com ara 
l’actualització de l’Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, obrint 
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la participació de nous actors amb resolucions més vinculants.

88. Mantenir la rehabilitació d’edificis especials, de façanes i 
de locals comercials com un element cabdal de normalització i 
millora del paisatge urbà i com a catalitzador de la implicació 
ciutadana en la responsabilitat del paisatge.

89. Reforçar els mecanismes d’inspecció de les impunitats en el 
paisatge per evitar greuges comparatius.

90. Seguir apostant pel pacte i reforçant la pedagogia continuada 
dels valors de convivència que representa el respecte al Paisatge 
Urbà.

91. Diversificar les eines de coneixement i identificació del 
paisatge per la ciutadania i els visitants, com les rutes del paisatge, 
aplicant-hi tots els avantatges i recursos que permeten les noves 
tecnologies de la informació, permetent una difusió moderna 
d’abast mundial.

92. Incorporar un nou programa a les polítiques de paisatge urbà, 
que continuï en la línia de la millora de la qualitat de vida a partir 
de les solucions d’infraestructura de les escales comunitàries 
(com ha estat el Pla d’Ascensors) Programa de terrats comunitaris 
i programa d’Espais útils compartits als edificis d’habitatge, com 
espais per aparcar les bicicletes, safarejos (rentadores - asseca-
dores), etc. 

93. Cal revisar i adaptar l’actual normativa de vetlladors i ter-
rasses, així com establir un pla eficient de control d’aquests.

94. Pla especial de Quioscs i punts de venda fixa a l’espai públic, 
que mantingui els mateixos criteris establerts en les polítiques de 
paisatge urbà i millora de l’espai públic i l’accessibilitat.

Patrimoni arquitectònic

95. Cal intervenir en els edificis històrics quan calgui pel seu 
manteniment, millora i actualització. I s’ha de fer amb valentia i 
sent agosarat, però respectant sempre la seva importància, valors 
o significació cultural i social. També cal respectar els sistemes 
constructius de l’època en la seva totalitat o en aquelles parts dels 
edificis que es vulgui preservar i que sigui factible tècnicament.

96. Actualitzar el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic. Cal un 
pla de revisió i actualització periòdic del catàleg de patrimoni 
arquitectònic i urbanístic. Revisar amb equips interdisciplinaris 
el Catàleg i les Directrius Tècniques aplicables al Patrimoni 
Arquitectònic del segle XX. Cal fer una actualització a fons del 
Catàleg de Patrimoni Arquitectònic del Segle XX i del segle XXI, 
per a evitar la seva pèrdua o desvirtuar les seves característiques 
intrínseques.

97. Donar valor i un tractament diferenciat als carrers, passatges o 
conjunts d’habitatges  que són patrimoni, com el carrer Cara-
bassa, els habitatges del Clot o les cases d’Horta

98. Incorporar equips interdisciplinaris (restauradors, historia-

dors, arquitectes, arqueòlegs, geòlegs, químics, advocats) en els 
processos de revisió i actualització del Catàleg del Patrimoni Ar-
quitectònic, que permetin encarar aquesta revisió i actualització 
amb una visió global, amb tendència a la protecció de conjunts 
per sobre de la catalogació d’edificacions concretes.

99. Restaurar el Patrimoni Modern. Cal crear una ordenança 
específica per a la restauració d’aquests tipus d’edificis, fent facti-
ble les exigències de les darreres normatives, però alhora evitant 
que aquesta s’apliqui literalment, quan això no és possible sense 
desvirtuar els seus valors històrics, constructius, arquitectònics i 
culturals. 

Organització municipal

100. Establir millores en els procediments de contractació de 
l’obra pública. 

101. Els projectes encarregats per a la seva redacció s’han de 
valorar econòmicament de forma equitativa, cal establir terminis 
de lliurement que impedeixin treballar a contratemps. 

102. És necessari no permetre contractacions de segon nivell amb 
baixes desmesurades respecte al pressupost estimat als projectes.

103. Ha de ser una prioritat per l’administració trencar el cercle 
viciós de la contractació que acaba majoritàriament amb des-
viacions pressupostàries i l’increment d’afeccions en la fase 
d’execució. 

104. Reorganitzar i redistribuir les tasques relacionades amb la 
política d’habitatge públic i urbanisme, per aconseguir una major 
eficiència, evitar les duplicitats que es produeixen ara i aclarir les 
responsabilitats de cada àrea.

105. La Direcció d’Habitatge, adscrita a la regidoria 
d’Arquitectura, Urbanisme, Habitatge i Infraestructures, seria 
l’encarregada d’establir la política d’habitatge, compra de sòl, 
gestionar els projectes, promoció dels habitatges, preveure les 
actuacions a realitzar, programar el tipus d’habitatge i necessitats, 
arribar a acords amb altres promotors d’habitatge social, dirigir 
les actuacions concretes, etc. 

106. Proposem una direcció tècnica d’Habitatge, sota la Direcció 
d’Habitatge seria l’encarregada de la construcció i el posterior 
gestió tècnica del manteniment de les promocions municipals.

107. Direcció d’Arquitectura, Planificació Urbanística i Infrae-
structures, adscrita a la regidoria d’Arquitectura, Urbanisme, 
Habitatge i Infraestructures, hauria de ser l’encarregada única de 
la planificació i gestió de l’Arquitectura, el Urbanisme i les Infrae-
structures a la ciutat.

108. Direcció de Gestió Urbanística, seria la responsable del 
control de llicències i de la vigilància del compliment de la nor-
mativa.

109. Potenciar el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, com 
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a punt de trobada d’administracions i entitats que treballen en 
aquest camp, per a la creació de propostes i polítiques i de segui-
ment de les actuacions realitzades i ampliar-lo a l’escala de l’Àrea 
Metropolitana.

110. Integrar el Consorci de l’Habitatge de Barcelona dins del 
Consell Metropolità de l’Habitatge. Sense deixar de banda la im-
portància de la gestió local, hi ha polítiques que superen l’escala 
local i necessiten d’una visió a escala metropolitana, en especial 
per a aquells municipis que formen part del mateix continu urbà.

111. Crear un nou departament de Projectes Urbans, que superi 
l’actual situació  Les formes i eines de treballs han de ser noves. 
Ja no val nomes fer un catàleg de mobiliari urbà perquè els arqui-
tectes ho apliquin, la ciutat s’ha tornat complexa i cal que l’espai 
urbà s’estudiï en conjunt a la ciutat i des del barris. 

Prevenció, seguretat i 
civisme

On som
A partir de l’any 2004 es va realitzar progressivament el de-
splegament policial de Mossos d’Esquadra a Barcelona, sota els 
paràmetres de dos cossos policials coordinats sobre el terri-
tori. Aquest model que va fugir d’un model de policia integral 
unificada ha quedat a dia d’avui desfasat de la realitat social, és 
un model que no acaba de funcionar, que planteja problemes de 
coordinació i, com a conseqüència, d’eficàcia. 

Barcelona, en la mesura que creix la seva àrea d’influència inter-
nacional, tot i no ser capital d’Estat, incorpora aquells elements 
globals que, en el cas de la seguretat i la convivència també són 
propis de les gran metròpolis. Els Ciutadans i la societat civil en 
el seu conjunt demana unes necessitats, en convivència, seguretat 
i en ordre públic. 

Aquesta evolució que incorporen aquestes grans ciutats han de 
comportar, necessàriament, una adaptació dels Sistemes de Seg-
uretat amb la finalitat de prestar el millor servei a la ciutadania 
d’acord amb la realitat del moment.

Barcelona té uns índex de victimització i delinqüència que estan, 
de forma objectiva, prou continguts si els relacionem amb ciutats 
de totes condicions i amb poblacions similars a la nostra. Ara bé, 
determinades disfuncions en el sistema judicial, el relaxament 
en tenir cura de determinats espais públics, la descoordinació 
policial, etc. Fa que la sensació d’inseguretat augmenti de forma 
subjectiva.

En el marc de la creació de l’Àrea Metropolitana, es posarà a 
debat el sistema policial que pot fer propostes de calat per a la 
modificació de la llei de policia. Entre d’altres el debat es pot 
suscitar a l’entorn de la creació d’una regió única metropolitana 
dels Mossos d’Esquadra i la possible unificació dels cossos de 

seguretat, en la línia de policia integral. Aspectes com el debat del 
camp competencial, estatus de comandament i possible pèrdua 
de competències dels alcaldes en relació a la Generalitat, però 
també en relació a la pròpia àrea Metropolitana.

Què volem
A Unitat per Barcelona entenem la seguretat com un concepte 
molt més ampli que la simple dimensió policial ve a ser el resultat 
d’una conjunció d’elements, que tenen a veure tant en la seva 
dimensió objectiva com en la subjectiva.

La seguretat abasta tots els àmbits de la vida quotidiana de les 
persones: la seguretat de poder arribar a fi de mes, la seguretat de 
gaudir d’una llar digna, la seguretat per la gent gran que viu sola 
i sap que disposa de serveis d’assistència en cas de necessitat, la 
seguretat per les dones als espais públics, la seguretat en viatjar 
en transport públic de nit i quan hi ha pocs passatgers... És a dir, 
va molt més enllà de la simple presència policial i de l’efectivitat 
de les polítiques estrictament de vigilància i repressió del delicte.

En aquest context, a cavall entre allò que és subjectiu i allò que 
és objectiu hi juga un paper important l’estat de conservació de 
l’espai públic: la degradació dels espais públics com ara zones 
verdes o espais lliures, la falta de manteniment, una recollida 
d’escombraries poc eficaç, el disseny de determinats espais quan 
resulten agressius i no generen confiança, la poca il·luminació, la 
concentració de determinats col·lectius de manera intensiva, la 
proliferació de la sobreocupació d’habitatges... Tot plegat va lligat 
a la seguretat de la mateixa manera que ho està la presència i 
l’eficàcia policials.

Finalment també cal tenir en compte els altres camps que estan 
directament vinculats a la seguretat: Plans de Prevenció, Cos de 
Bombers, sistemes d’avís (112), i la Seguretat Viària.

Per aconseguir-ho, ens proposem els següents objectius:

· La Guàrdia Urbana de Barcelona ha de reorganitzar-se 
internament, per tal d’optimitzar al màxim la plantilla actual 
i adaptar-se als nous reptes de futur i al canvi de mentalitat 
necessari per encarar una realitat social cada cop més diversa i 
canviant. A tal efecte, és fonamental la formació específica per 
l’abordatge de problemàtiques com ara les de la infància en 
risc, la violència intrafamiliar i vers les dones, els sistemes de 
mediació, la detecció i acompanyament amb els serveis socials 
en casos de marginació i desarrelament o les noves ocupacions 
de l’espai públic.

· El debat del nombre d’agents de cada cos (policial o de 
bombers) necessaris a la ciutat s’ha de circumscriure als acords 
establerts pel Parlament de Catalunya que fixa quines són les 
ràtios. Així doncs cal treballar per l’assoliment de les ràtios 
previstes, així com per tenir les plantilles equilibrades respecte 
l’envelliment d’aquestes.

· La percepció general de la ciutadania és associar policia a se-
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guretat i per tant en el cas concret de Barcelona, a la Guàrdia 
Urbana se li exigeix en l’imaginari col·lectiu unes funcions que 
en la majoria dels casos sobrepassen les seves atribucions com-
petencials. Cal reforçar els mecanismes de coordinació entre 
cossos i revisar els criteris d’intervenció. En la mesura que el 
cos de Mossos d’Esquadra vagin incorporant agents a la ciutat, 
la GU s’ha d’esforçar per dedicar-se de forma prioritària a les 
tasques de convivència, espai públic, proximitat i serveis als 
barris, trànsit, inspecció i patrullatge.

· Considerem necessari dotar dels recursos humans, tècnics, i 
materials necessaris, a cada cos de seguretat per poder complir 
amb eficàcia la seva missió.

· L’alt número d’accidents de trànsit a l’interior de la ciutat 
de Barcelona és una dada preocupant. En aquest sentit, des 
d’ERC ens proposem que la ciutat es faci seus els objectius 
de la Unió Europea de reduir un 50% l’accidentabilitat. Per 
tal d’aconseguir-lo i poder millorar la protecció dels ciutadans 
i ciutadanes, entenem que l’Ajuntament de Barcelona ha 
de liderar un moviment cívic destinat a fomentar un canvi 
d’actitud dels conductors i de les conductores per tal de re-
baixar la taxa de sinistralitat.

Propostes
Cossos de Seguretat

1. Continuar amb el procés de rejoveniment de la plantilla de la 
Guàrdia Urbana. Convocatòria anual de nous agents, que ha de 
permetre cobrir les jubilacions i incrementar els efectius per gar-
antir la presència de proximitat als districtes i les noves funcions, 
com ara el desplegament al Port.

2. Establir una unitat específica de coordinació entre Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana, integrada en la Mesa de Coordi-
nació Operativa, per afrontar grans esdeveniments ciutadans i 
celebracions al carrer.

3. Seguir promovent la incorporació de dones al cos de la Guàr-
dia Urbana

4. Promoure la participació de la GU en els espais de partici-
pació que preveuen les normes reguladores de la participació 
ciutadana, sobretot en l’àmbit dels districtes, com a eina per 
incrementar complicitats.

5. Augmentar el nombre de membres de la Junta Local de 
Seguretat per tal que siguin representatives d’altres sectors de la 
ciutat. 

6. Estendre els consells de seguretat a tots els districtes.

7. Fomentar i promoure la participació dels agents en programes i 
cursos de formació i de reciclatge, element imprescindible per tal 
que augmenti el seu grau d’autoestima així com el reconeixement 
social de la seva tasca.

8. Reforçar els serveis de traducció lingüística a les oficines de 
denúncies de les comissaries per poder atendre turistes i residents 
estrangers.

9. Fer el seguiment del desplegament del cos de Mossos 
d’Esquadra i l’augment de la plantilla d’aquests.

10. Dissenyar un aplicatiu incorporat al sistema d’informació 
geogràfica de l’espai públic, que permeti el coneixement actual 
i immediat de les circumstàncies d’un barri, i l’informi sobre 
“mapes de conflictivitat” d’actuació preventiva.

Cos de Bombers

11. Establir campanyes de coneixement de la tasca quotidiana 
dels serveis d’emergència i fer pedagogia vers l’actuació de la 
població en cas d’incendi, a d’altres situacions de risc.

12. Destinar el nombre necessari de bombers, establerts en els 
protocols d’actuació, per a les operacions d’intervenció i salva-
ment a la ciutat.

13. Incorporar millores en la gestió dels recursos humans del cos, 
en els camps de la formació dels bombers, carrera professional, 
trasllats de personal i reconeixement professional.

14. Invertir per a la millora del parc de vehicles i materials diver-
sos.

15. Completar la construcció dels equipaments i casernes i estab-
lir un mapa definitiu territorial d’actuació.

16. Garantir la preservació del patrimoni històric de Bombers. 
Recuperar la caserna del carrer Lleida per a museïtzació i creació 
del Parc de la Prevenció.

17. Incorporar al pla d’equipaments les instal·lacions per al cau 
del Jubilat, el Museu dels Bombers, les seus de les diverses as-
sociacions.

18. Garantir la continuïtat del programa escolar de Bombers.

Intervenció social

19. En el marc del Circuit contra Violència vers les dones, endegar 
actuacions de sensibilització i formació específica dels cossos i 
forces de seguretat perquè pugui detectar al carrer o e altres llocs 
les situacions de risc i intervenir-hi.

20. Oferir formació específica dels agents per abordar la nova 
realitat social: amb cursos i campanyes de sensibilització sobre els 
costums i hàbits diversos de la població immigrada, també amb 
interlocució directa amb les comunitats immigrades del municipi.

21. Incorporar traductors i intèrprets de suport a la Guàrdia 
Urbana, en les principals llengües dels col·lectius d’immigrants 
presents a la ciutat: àrab, urdú, hindi, xinès, rus.
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22. Revisar i millorar els protocols i manual operatiu de la Guàr-
dia Urbana pel compliment de les ordenances de Via Pública i 
Convivència, en els casos que comporta la derivació de persones 
cap als serveis socials (persones sense sostre, mendicitat, pros-
titució a la via pública, venda ambulant).

23. Crear una unitat específica de coordinació amb Serveis Per-
sonals per totes aquelles actuacions, de cara a la detecció i atenció 
de casos on aquests han d’intervenir, des de persones sense sostre 
fins a casos de tràfic de persones.

Els sistemes d’avís a emergències

24. Millorar els protocols de comunicació i avís d’emergències del 
telèfon 112.

Espai públic

25. Normalitzar durant tota la temporada de platges el dispositiu 
especial que s’ha implementat per la nit de Sant Joan i altres 
dates en què hi ha celebracions. Cal garantir que, d’una banda, hi 
puguin haver celebracions nocturnes, i que d’una altra, al matí els 
banyistes les trobin en perfectes condicions.

26. Establir un protocol de vigilància i control als grans parcs 
públics, (Parc Güell, Ciutadella, Guinardó, Cervantes, Oreneta...). 
Aquest Protocol ha d’Incloure un conjunt de mesures a més 
dels recorreguts de les patrulles de policia. El control social, el 
contacte amb els veïns, els usos esportius i els horaris de neteja i 
manteniment també són eines que milloren la seguretat.

27. Definir mesures de gestió als grans esdeveniments (celebra-
cions de victòries futbolístiques, festes de la Mercè, etc.). Tota 
festa ha de tenir inici (la victòria), nus (celebració) i desenllaç 
(l’organització d’una activitat festiva pensada per a aquestes oca-
sions). Cal reconduir l’activitat cap a un acte programat i organit-
zat amb tots els protocols de seguretat ciutadana establerts. 

28. Estendre experiències de pacte ciutadà (com el  “fòrum del si-
lenci” de Gràcia) a les zones de la ciutat on hi ha conflictes entre 
oci nocturn i veïns.

29. Signar un document de compromís de no proliferació de 
Càmeres de vídeo vigilància.

30. Evitar el tancament d’espais públics quan l’activitat interior 
va més enllà que l’estricta funció d’espai obert i/o hi ha activitat 
de caràcter econòmic i veïnatge.

Trànsit i seguretat viària

31. Supervisar els punts de més risc a la ciutat efectuant el segui-
ment de les actuacions correctives i preventives realitzades.

32. Realitzar campanyes de mentalització adreçades a tota la 
ciutadania i específiques per a les persones usuàries de ciclomo-
tors i motociclistes pel que fa a l’ús del casc.

33. Garantir que les actuacions de remodelació urbanística con-
siderin els criteris bàsics de millora de la seguretat viària.

34. Potenciar les operacions especials per tal d’impedir les infrac-
cions que pertorben el normal funcionament de la circulació: 
aparcament en les parades de transport públic, del carril bus - 
taxi, del carril bici, de les voravies, de les dobles fileres, i d’altres 
zones sensibles destinades a l’ús exclusiu dels vianants.

35. Reforçar les actuacions de control de circulació dels agents 
que actuen en la via pública, especialment en les vies bàsiques, 
amb mitjans tecnològicament més avançats. Continuar la intro-
ducció de GPS i PDA a les patrulles.

36. Reduir la indisciplina que afecta les rutes del transport públic 
de superfície.

37. Mantenir el nivell de detecció, estudi i actuació sobre les 
causes d’accidentalitat.

38. Mantenir els controls d’alcoholèmia i incrementar els de con-
ducció sota els efectes de les drogues.

39. Reforçar el compliment estricte dels límits de velocitat màxi-
ma en ciutat i estudiar l’impacte de la reducció de la velocitat de 
circulació dels vehicles. Incrementar el control sobre l’excés de 
velocitat, posant a sota la gestió de les UT’s radars de tipus làser.

40. Avaluar la implantació de les zones 30 i extensió dels àmbits 
d’aplicació.

41. Millorar l’estudi i aplicació dels camins escolars.

42. Estendre l’educació viària a altres col·lectius i a altres espais 
(gent grans, immigrants, centres cívics, etc).

43. Posar en marxa un Pla d’actuació especial destinat a garantir 
la disciplina viària en els següents temes:

· Conductor post verd, que passa en vermell apurant al límit 
del groc.

· Conductors de motocicletes i cotxes pre - verd, que arran-
quen en vermell.

· Conductor que no respecta els STOP.

· Conductor que no respecta els límits de velocitat establerts, 
especialment de nit.

44. Facilitar la mobilitat dels vianants i millorar la seguretat en els 
seus espais i en els compartits amb la resta del trànsit. Aconseguir 
un major respecte entre els usuaris de l’espai públic, situació 
que implica necessàriament una disminució de les velocitats dels 
vehicles en les interseccions, molt més quan alguns dels carrers de 
la nostra ciutat van ser dissenyats per a la circulació de vehicles a 
motor i ara són utilitzats també per ciclistes i vianants.
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45. Desenvolupar un programa per a la correcta aplicació de la 
normativa de circulació per a bicicletes a la ciutat.

46. Posar en marxa un pla de millora de punts negres que contem-
pli entre d’altres la construcció de medianes en el centre de totes 
les vies urbanes que superin els quatre carrils d’amplada.

47. Unificar competències al voltant de la regidoria de l’àmbit de 
la via pública dotant-la, entre d’altres funcions, de la capacitat 
de planificar l’activitat dels diferents modes de transport i dels 
recursos tècnics, humans i econòmics necessaris per tal de desen-
volupar correctament les seves funcions.

El verd i la biodiversitat

On som i què volem
Barcelona, en tant que capital de la nació ha de ser un referent 
d’urbs sostenible, amb un model de desenvolupament perdur-
able en el temps a tots nivells. Conjuntament amb el seu entorn, 
ha d’impulsar els processos de  transformació social, econòmica 
i urbana necessaris per a consolidar-se entre les ciutats capda-
vanteres d’una societat que estigui preparada per encarar els 
reptes mediambientals actuals i futurs del planeta, avançant cap 
una nova cultura de l’energia i de l’ús dels recursos i encapçalant 
un canvi de model dels nostres hàbits de vida per a garantir un 
futur sostenible i viable per al planeta i les generacions actuals i 
futures, promovent l’estudi i el coneixement cada cop més detal-
lat de la petjada ecològica i aplicar mesures per la seva reducció 
immediata actuant sobre la generació energètica, la contenció de 
la mobilitat i la gestió dels recursos i dels residus.

Barcelona ha de liderar estratègies de reducció d’emissions 
d’agents contaminants, s’ha de plantejar objectius agosarats per 
la lluita contra el canvi climàtic, ha d’esdevenir un referent en  
l’increment de l’ús d’energies renovables, en el marc de les polí-
tiques de la UE. Cal continuar treballant per reduir la contami-
nació atmosfèrica de la ciutat per acomplir els nivells recomanats 
per la OMS, i en aquest sentit les polítiques de mobilitat són 
cabdals. 

La proposta d’ecobarris que Esquerra va plantejar al Consell 
Plenari de l’Ajuntament i que ja s’està concretant en el cas de 
Vallbona, ha de ser la base per a la concreció de polítiques 
encaminades a l’autosuficiència dels sistemes urbans (ecobarris, 
ecoedificis, etc.). Igualment, cal endegar sistemes d’eficiència i de-
tecció de noves fonts de subministrament d’aigua, principalment 
a partir de les aigües pluvials i les aigües grises. 

Propostes
Eficiència energètica

1. Implantar mesures d’optimització de la logística per tal de 
reduir el consum en buit d’autocars i vehicles de transport. 

2. Promoure l’ús de vehicles elèctrics, potenciant la implantació 
d’una xarxa pública i privada de punts de recàrrega a la ciutat 
que utilitzin infraestructures de baix impacte ambiental. 

3. Elaborar un pla per a la promoció de la venta d’energies reno-
vables a les benzineres de la ciutat.

4. Implantar la xarxa ortogonal del transport públic a tota la 
ciutat, donant compliment a l’acord del Consell Plenari del 30 
d’octubre de 2009.

5. Aprofitar el clima benigne i la morfologia de la ciutat compacta 
per reduir el consum energètic, potenciar les energies renovables 
(biogàs, fotovoltaica...) i les mesures de reducció del consum a 
partir de l’eficiència energètica.

6. Augmentar la superfície de plaques solars fotovoltaiques en 
equipaments municipals a la ciutat de Barcelona com a element 
exemplificador. En aquest sentit, treballarem per la conversió 
progressiva de les mitgeres dels edificis municipals en mitgeres 
fotovoltaiques per tal d’estendre la generació d’energia de fonts 
renovables, i alhora promocionar-ne també la instal·lació als 
edificis privats.

7. Elaborar un programa d’aprofitament ambiental (energètic, 
agrícola, etc.) de grans superfícies de sostre lliure i teulades, amb 
la concertació dels interessos dels inversors i dels propietaris.

8. Aplicar mesures d’estalvi, conservació i eficiència energètica 
per tal de reduir la despesa energètica de l’Ajuntament de Barce-
lona.

9. Elaborar una Estratègia Local contra el Canvi Climàtic en el 
marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea.

10. Promoure la instal·lació d’una prova pilot d’aerogeneradors 
verticals.

Urbanisme sostenible

11. Desenvolupar el futur ecobarri de Vallbona.

12. Introduir en el conjunt de criteris urbanístics de la ciutat la 
sostenibilitat, amb l’objectiu d’avançar cap a la autosuficiència 
energètica i de recursos. 

13. Vetllar per tal que la nova edificació i urbanització es faci sota 
criteris d’eficiència ambiental i energètica, optimitzant la utilit-
zació de recursos locals (sol, aigua, verd i residus) i minimitzant 
les seves emissions, tot incrementant la qualitat de vida i respect-
ant l’entorn.

14. Crear la figura del gestor de recursos ambientals locals. A 
mesura que augmenti la complexitat de les actuacions ambien-
tals introduïdes a la ciutat (com són les instal·lacions de captació 
solar, les xarxes separativa de pluvials i aigües grises, els horts so-
cials i productius, etc.) es fa necessària la figura d’un gestor (que 
pot ésser una persona o entitat jurídica de naturalesa variada) 
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que s’ocupi del seu bon funcionament.

15. Seguir promovent el comerç i el consum de proximitat mitjan-
çant la potenciació de la xarxa comercial urbana i dels productes 
provinents dels entorns més immediats a la ciutat.

16. Fomentar la implantació de sistemes d’agricultura intensiva en 
les cobertes d’edificis i polígons logístics i industrials, amb el tri-
ple objectiu de reduir emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
reduir el consum d’energia i recursos i generar nous llocs de 
treball relacionats amb la innovació en el sector agroalimentari.

17. Fer una Ordenança de Nous Recursos Hídrics, amb la voluntat 
de reduir la dependència hídrica de la ciutat i prevenir afec-
tacions en períodes de sequera.

18. Introduir xarxes separatives d’aigües pluvials en els nous 
desenvolupaments urbans.

19. Generalitzar l’ús d’espècies vegetals amb un baix requeriment 
d’aigua, amb especial èmfasi de les espècies autòctones.

20. Implantar un protocol de compra verda institucional i un 
programa d’extensió d’aquest protocol a entitats i empreses de 
la ciutat, i garantir l’ús de fusta certificada (FSC, PEFC, etc.) en 
l’obra pública i el mobiliari urbà.

21. Establir uns criteris i paràmetres que permetin avaluar la sos-
tenibilitat ambiental dels grans esdeveniments que s’organitzin a 
la ciutat de Barcelona.

22. Promocionar que els esdeveniments organitzats per 
l’Ajuntament de Barcelona siguin  «lliures d’emissions de CO2».

23. Implantar un programa progressiu de compensació de les 
emissions de CO2 generades per l’activitat de l’Ajuntament de 
Barcelona mitjançant la realització i finançament de projectes de 
reforestació i desenvolupament rural.

24. Retirar els punts de llum que encara funcionin amb vapor 
de sodi i introduir la tecnologia LED a l’enllumenat de la ciutat, 
sempre que ofereixi garanties tècniques.

Contaminació i residus

25. Planificar adequadament el seguiment dels nivells de 
partícules i agents contaminants atmosfèrics, en col·laboració 
amb els instituts de recerca i anàlisi científic de la ciutat.

26. Establir una xarxa integral i eficient de captació de dades 
referents als agents i partícules atmosfèriques contaminants així 
com dels gasos d’efecte hivernacle.

27. Dur a terme campanyes de foment per l’eliminació de les 
bosses de plàstic, sobretot en equipaments municipals com els 
mercats municipals.

28. Establir estratègies per tal de millorar la qualitat de la recol-

lida selectiva de la matèria orgànica a tots els barris de la ciutat, 
garantint, amb el millor sistema disponible, que aquesta esdev-
ingui apta per al seu reaprofitament i amb l’objectiu de reduir els 
impropis i augmentar-ne la qualitat.

29. Defensar la implantació de Sistemes de Dipòsit, Devolució i 
Retorn (SDDR) d’envasos.

30. Incrementar el nombre de punts verds de barri per garantir el 
servei i la proximitat, tant a veïns i veïnes com als comerciants.

31. Desplegar completament la normativa sobre contaminació 
acústica, dotant dels mitjans humans i tècnics necessaris per a 
aconseguir reduir el soroll a la ciutat.

32. Generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor en la pavimentació 
dels carrers i la instal·lació de pantalles acústiques –naturals o 
artificials- en punts problemàtics de la ciutat.

Convivència, defensa i protecció dels animals

33. Crear campanyes i programes transversals i interdepartamen-
tals per socialitzar la necessitat de l’adopció,  el no abandona-
ment i la tinença responsable dels animals de companyia.

34. Establir una prova pilot amb ONG animalistes, amb el suport 
de l’Ajuntament de Barcelona, de gestió d’un espai d’adopció 
d’animals de companyia, per tal de fomentar les adopcions. 

35. Impulsar un programa d’apadrinament dels animals del 
CAAC.

36. Crear d’un punt d’esterilització de gats a cada districte, com a 
mínim.

37. Destinar un espai per allotjar colònies de gats als jardins que 
tinguin unes dimensions considerables. Aquests espais han d’estar 
adaptats aquesta finalitat amb abeuradors, pinso sec i han d’estar 
controlades per les entitats de protecció dels animals que poden 
rebre suport de l’Administració.

38. Declarar els gats de carrer com a «gats comunitaris», per tal 
de protegir-los legalment com a propietat de la comunitat.

39. Impulsar el Certificat d’Idoneïtat per tenir animals de com-
panyia, amb l’objectiu a llarg termini d’establir un registre de la 
relació de les famílies en relació a la tinença d’animals de compa-
nyia i un registre fidedigne sobre el cens d’animals de companyia 
a la nostra ciutat.

40. Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença 
responsable adreçats als escolars.

41. Impulsar la figura de l’Agent de Protecció Animal de Barce-
lona, en col·laboració amb els altres cossos de seguretat. 

42. Fomentar la formació dels cossos de seguretat per a la 
captura, tracte i recollida d’animals exòtics, a través de l’APAEC 
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(Associació Protectora d’Animals Exòtics de Catalunya).

43. Millorar la gestió del Viver Municipal Tres Pins habilitant un 
sistema logístic més eficient. 

44. Establir un sistema de colomars artificials per poder controlar 
d’una forma sostenible i eficaç la població de coloms de la ciutat.

45. Construir el nou Parc d’Acollida d’Animals de Companyia a 
Montjuïc. 

46. Crear un comitè de gestió pel nou PAAC, amb representació 
del col·lectiu animalista. 

47. Impulsar el Pla de la Biodiversitat de Barcelona. Aquest Pro-
grama ha de permetre conèixer i protegir les poblacions animals i 
vegetals de la ciutat que ajuden a millorar el medi ambient urbà  i 
alhora evitar la proliferació desmesurada d’algunes espècies que 
actuen com a “plagues”; cotorres, gavines... implantant mesures 
per al seu control.

48. Impulsar un projecte pilot de control poblacionals dels 
senglars a Collserola vinculat a l’esterilització d’algunes femelles 
i alguns mascles i en la plantació d’arbres fruiters en zones es-
tratègiques del nou Parc de Collserola amb l’objectiu de facilitar-
los la cerca d’aliment lluny dels àmbits urbans. 

Zoo de Barcelona

49. Revisar i actualitzar el Pla Director del Parc Zoològic de 
Barcelona.

50. Revisar el projecte de zoo marí, promovent un zoo modern, 
enfocat a la recerca, l’educació i reintroducció d’espècies. 

51. Impulsar un zoo virtual basat amb l’alta tecnologia en detri-
ment del zoo marí.

52. Tendir a la descatalogació dels grans mamífers del zoo.

53. Establir espais nous per a la conservació i reintroducció de 
fauna autòctona catalana, que actualment té 70 espècies en perill 
d’extinció. 

54. Definir un nou eix en el Pla Director del Zoo vinculat als 
elefants, que comporti:

a. Declarar Barcelona com a Ciutat Protectora dels Elefants.

b. Crear la primera biblioteca científica sobre elefants a nivell 
mundial.

c. Organitzar el primer Fòrum Internacional per a l’Estratègia 
en la Protecció dels Elefants.

d. Impulsar projectes per a la conservació d’elefants en re-
serves i santuaris.

Educació en sostenibilitat

55. Fomentar el coneixement de la ciutat des d’un punt de vista 
geomorfològic i d’ús - el passat agrícola de Barcelona, les rieres, 
etc.

56. Promoure accions de comunicació dirigides al gran públic – 
setmana de cinema, exposicions de fotografia i mostres d’art, en 
general, celebracions de dies internacionals, etc., amb continguts 
relacionats amb l’educació en la sostenibilitat.

57. Promoure la creació d’horts urbans per a un ús social.

58. Donar a conèixer els beneficis de la dieta equilibrada, amb 
presència de menjar vegetarià als centres públics.

59. Promoure Barcelona com a capital «vegetarian friendly», 
cursos de cuina vegana als cuiners dels restaurants de Barcelona, 
a través del gremi, per tal d’incrementar les opcions veganes i 
vegetarianes als restaurants no específics.

60. Fomentar el coneixement ciutadà i el potencial turístic i edu-
catiu de l’activitat de pesca al Port de Barcelona.

61. Establir la gratuïtat de les activitats dirigides a les escoles 
vinculades a l’Educació Ambiental.

Economia verda

62. Crear un programa per a la promoció de la motocicleta 
elèctrica a la ciutat, per a privats, per a l’administració i per a les 
empreses i serveis de comanda a domicili.

63. Prioritzar les inversions municipals que creïn llocs de treball 
en el sector ambiental.

64. Prioritzar les inversions municipals que creïn llocs de treball 
en el sector ambiental.

65. Reforçar en el marc de desenvolupament del 22@ el Clúster 
Energètic, amb la implementació de l’IC3 (Institut Català del 
Clima) per a estudis del Clima i canvi Climàtic.

66. Desenvolupar projectes vinculats a la Plataforma Live, em-
marcada en el 22@, per a la promoció del vehicle elèctric a la 
ciutat.

67. Fer un programa per a la distribució de mercaderies per al 
petit comerç en vehicles elèctrics.

68. Establir que el sistema de «cotxe compartit» en el que 
col·labora l’Ajuntament de Barcelona incorpori més de la meitat 
del parc de vehicles elèctrics.

69. Reconvertir com a mínim el 50% de la flota de cotxes de 
l’Ajuntament de Barcelona en cotxes elèctrics.
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Medi ambient i energia

On som
Barcelona, en tant que capital de la nació ha de ser un refer-
ent d’urbs sostenible, amb un model de desenvolupament a 
tots nivells perdurable en el temps. Barcelona no només ha 
d’aspirar a complir mínims, sinó que ha de ser l’exemple en el 
que s’emmirallin altres ciutats del país i altres ciutats d’arreu 
d’Europa i del món. Barcelona ha d’aprofitar el clima benigne i la 
morfologia de la ciutat compacta amb molta densitat de població 
per reduir el consum energètic. Conjuntament amb el seu entorn, 
ha d’impulsar els processos de transformació social, econòmica 
i urbana necessaris per a consolidar-se entre les ciutats capda-
vanteres d’una societat que estigui preparada per encarar els 
reptes mediambientals actuals i futurs del planeta, avançant cap 
una nova cultura de l’energia i de l’ús dels recursos i encapçalant 
un canvi de model dels nostres hàbits de vida per a garantir un 
futur sostenible i viable per al planeta i les generacions actuals i 
futures, promovent l’estudi i el coneixement cada cop més detal-
lat de la petjada ecològica i aplicar mesures per la seva reducció 
immediata actuant sobre la generació energètica, la contenció de 
la mobilitat i la gestió dels recursos i dels residus.

Propostes
Eficiència energètica

1. Promoure l’estalvi energètic i incrementar l’eficiència mitjan-
çant energies renovables i mecanismes de conservació energètica 
i d’aïllament tèrmic per tal dereduir el consum d’energia elèc-
trica de la ciutat i assolir un estalvi del 30% d’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle.

2. Reduir el consum d’aigua potable per part de l’Ajuntament de 
Barcelona: construcció de més dipòsits d’aigües pluvials i freà-
tiques per al reg de carrers, parcs i jardins.

3. Avançar en sistemes de cogeneració a través d’energia eòlica.

4. Implantar mesures de reducció del consum en buit d’autocars 
i vehicles de transport, ja que per bé que representa el 24% 
del consum, és responsable del 35% de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

5. Promoure l’ús de vehicles elèctrics i potenciar la implantació 
de punts de recarrega a la ciutat. 

6. Potenciar les parades de taxi, limitant la circulació en buit.

7. Potenciar les energies renovables (biogàs o fotovoltaica, 
entre d’altres) i les mesures de reducció del consum a partir de 
l’eficiència energètica.

8. Augmentar la superfície de plaques solars fotovoltaiques en 

equipaments municipals a la ciutat de Barcelona com a element 
exemplificador.

9. Implementar un programa d’aprofitament energètic de grans 
superfícies de sostre lliure i teulades, amb la concertació dels 
interessos dels inversors i dels propietaris.

10. Promoure el comerç i el consum de proximitat mitjançant la 
potenciació de la xarxa comercial urbana i els productes provi-
nents dels entorns més immediats a la ciutat.

11. Generalitzar l’ús d’espècies vegetals amb un baix requeriment 
d’aigua, amb especial èmfasi de les espècies autòctones.

12. Implantar un protocol de compra verda institucional i un 
programa d’extensió d’aquest protocol a entitats i empreses de la 
ciutat i garantirem l’ús de fusta certificada FSC en l’obra pública i 
el mobiliari urbà.

13. Introduir criteris de sostenibilitat i eficiència energètica per a 
les subvencions i activitats a l’espai públic.

14. Establir criteris i paràmetres que permetin avaluar la sosteni-
bilitat ambiental dels grans esdeveniments que s’organitzin a la 
ciutat de Barcelona.

15. Elaborar amb el Consell de Ciutat un Pacte per la descon-
taminació atmosfèrica de Barcelona tot establint uns objectius 
compartits de millora de la qualitat de l’aire.

Contaminació i residus

16. Fomentar l’eliminació de les bosses de plàstic, sobretot en 
equipaments municipals com els mercats municipals.

17. Millorar el desplegament a tots els barris de la ciutat la recol-
lida selectiva de la matèria orgànica, garantint que aquesta esdev-
ingui apta per al seu reaprofitament.

18. Completar el desplegament de la normativa sobre contami-
nació acústica, dotant dels mitjans humans i tècnics necessaris per 
a aconseguir reduir el volum de la ciutat.

19. Generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor en la pavimentació 
dels carrers i la instal·lació de pantalles acústiques –naturals o 
artificials- en punts conflictius de la ciutat.

Convivència, Defensa Protecció dels Animals

20. Crear un punt d’esterilització de gats a cada districte (pot ser 
una clínica veterinària o un local adaptat quirúrgicament).

21. Crear programes transversals i interdepartamentals per social-
itzar la necessitat de l’adopció,  el no abandonament i la tinença 
responsable dels animals de companyia.

22. Destinar un espai per allotjar colònies de gats als jardins 
que tinguin unes dimensions considerables. Aquests espais 
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estaran adaptats a aquesta finalitat amb abeuradors, pinso sec i 
controlades per entitats de protecció dels animals.

23. Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença 
responsable adreçats als escolars.

Educació en la sostenibilitat

24. Fomentar el coneixement de la ciutat des d’un punt de vista 
geomorfològic i d’ús - el passat agrícola de Barcelona, les rieres, 
etc. –.

25. Promoure accions de comunicació dirigides al gran públic – 
setmana de cinema, exposicions de fotografia i mostres d’art, en 
general, celebracions de dies internacionals, etc., amb continguts 
relacionats amb l’educació en la sostenibilitat.

26.  Promoure la creació d’horts urbans.

27.  Fomentar el coneixement ciutadà i el potencial turístic i edu-
catiu de l’activitat de pesca al Port de Barcelona.

Biodiversitat urbana

28. Implantar un Programa de Gestió de l’Ecosistema Urbà que 
permeti fer un seguiment i control de les poblacions animals i 
vegetals de la ciutat. Aquest Programa ha de permetre conèixer i 
protegir les poblacions animals i vegetals de la ciutat que ajuden 
a millorar el medi ambient urbà  i alhora evitar la proliferació 
desmesurada d’algunes espècies que actuen com a “plagues”; 
cotorres, gavines... implantant mesures per al seu control.

29. Promoure la recuperació i dignificació de l’espai de la llera 
vella del Llobregat, garantint els usos ferroviaris del Port i com-
patibilitzant-los amb el manteniment d’àrees d’interès natural i 
com a testimoni de la història recent de la zona deltaica.

30. Incrementar el nombre de parcs urbans, a l’interior d’illes 
de cases, pensats com a zona enjardinada i d’esbarjo i millorar 
l’accessibilitat als diferents jardins de Montjuïc.

Acció social i ciutadania

On som
Barcelona representa al voltant del 20% de la població catalana. 
La seva població augmenta i la població de Barcelona té  una 
àmplia esperança de vida (per a les dones de la ciutat és de 83,5 
anys, pels homes és de 76,8 anys). Aquestes dades ja mostren 
l’impacte i la demanda social que pot presentar la ciutat. Barce-
lona aposta per una xarxa de  Serveis Socials públics o concertats 
que configurin una autèntica comunitat social.

Dels programes d’atenció primària, destacarem el servei  
d’alarmes telefòniques d’emergència pensat per a gent gran amb 
poca mobilitat, el servei d’atenció a domicili i el servei d’atenció 

a la dependència. En l’atenció a persones vulnerables destaca el 
servei d’inserció social format per equips multidisciplinaris que 
actuen en el medi obert i el servei de Centres d’Acolliment per a 
persones sense sostre.

Dins el programa d’atenció especialitzada, en l’atenció a la gent 
gran trobem serveis com el Centre d’Acolliment d’urgències 
per a gent gran, un centre per a estades curtes per a situacions 
d’urgència. En l’atenció a la infància i l’adolescència destaca el 
servei d’Equips d’Atenció a la infància i adolescència en risc so-
cial (EAIA). La ciutat es troba encara sota de la mitjana de Cata-
lunya en places de residència per a gent gran i en places de centre 
de dia però ha millorat notablement la seva cobertura social.

L’arribada al Govern de la Generalitat d’Esquerra va ajudar a 
desencallar les inversions en equipaments i en atenció primària 
en aquest àmbit i la constitució del Consorci de Serveis Socials 
ha impulsat una nova fórmula per a la gestió dels serveis so-
cials especialitzats a la ciutat. La millora del finançament dels 
serveis d’atenció social primària ha significat un increment 
anual del 30% de l’atenció primària. Cal destacar el Conveni 
d’Equipaments d’Atenció Especialitzada, per mitjà del qual la 
Generalitat es va comprometre a la construcció de nous eq-
uipaments a la ciutat de Barcelona, a partir de la cessió de sòl 
realitzades de manera gratuïta per l’Ajuntament. El Departament 
de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Barcelona han unit 
així esforços a Barcelona per tal de superar les mancances dels 
serveis socials, assolir els compromisos de cobertura establerts.

Barcelona encara es troba per sota de la mitjana de Catalunya en 
places de residència per a gent gran i en places de centre de dia. 
Mentre que la ràtio de cobertura total per a les residències de 
gent gran a Catalunya és de 4,74%, la ràtio a la ciutat de Barce-
lona és de 4,17%. Pel que fa a les places amb finançament públic, 
la ràtio de cobertura a Catalunya és del 2,14%, essent a Barce-
lona del 1,48%. En nombres globals podríem dir que a la ciutat 
de Barcelona li manquen més de 1800 places de residència per a 
gent gran.

Els centres de dia no en són una excepció: mentre que la ràtio de 
cobertura total per als centres de dia de gent gran a Catalunya és 
de l’1,08%, la ràtio a la ciutat de Barcelona és de 0,81%. Pel que 
fa a les places amb finançament públic, la ràtio de cobertura a 
Catalunya és del 0,49%, essent a Barcelona del 0,40%.

El nombre de places de centres de dia que manquen a la ciutat de 
Barcelona és de més de 500.

Actualment a Barcelona comptem amb:

· Gent gran: 15.280 places residencials i 2.940 places de centres 
de dia.

· Persones amb discapacitats psíquiques: 2.281 places de cen-
tres ocupacionals, 172 places de Centres d’Atenció Especialit-
zada, 638 places de llar residència i 262 places residencials.

· Persones amb discapacitats físiques: 290 places de centres 
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ocupacionals, 270 places de Centres d’Atenció Especialitzada, 
48 places de llar residència i 281 places residencials.

· Persones amb malaltia mental: 654 places de llar residència, 
151 places de llar amb suport i 268 places de servei prelaboral.

Objectius no assolits durant aquest mandat:

· Ajuts personalitzats a l’allotjament de persones en risc 
d’exclusió social. 

· Objectiu                 15.000
· Realització                6.008                    40,10% del objectiu

· Persones en habitatge d’inclusió.

· Objectiu             15.000
· Realització              3.978                      26,50% del objectiu

· Persones en habitatge d’acollida.

· Objectiu               8.000
· Realització               3.500              43,80% del objectiu

· Ajuts per a la instal·lació de ascensors al parc privat

· Objectiu          100.000
· Realització             27.719              27,70% del objectiu

· Ajuts al pagament del lloguer per a la gent gran. 

· Objectiu             20.000
· Realització               4.000                 20% del objectiu

Què volem
En aquesta època de crisis les famílies pateixen, i molt. Ens 
preocupa especialment el risc de exclusió social que poden patir 
aquestes famílies. L’exclusió social no ens possibilitarà tenir la 
ciutat que volem, inclusiva, i és per això que hi hem de lluitar 
amb totes les nostres forces.

Transferència dels fons necessaris per cobrir les necessitats. Hem 
de reclamar a la Generalitat els diners necessaris per cobrir les 
necessitats. Tots sabem els problemes de finançament de la Gen-
eralitat, problemes que venen donats per el dèficit fiscal. Hem de 
deixar ben clar que Catalunya rep menys per cobrir les necessi-
tats que permeti una mínima qualitat de vida.

Propostes
Exclusió social

1. Sensibilitzar als ciutadans de la nostra ciutat de la necessitat 
de l’ajuda mútua. Cap persona està exempta en major o menor 
mesura de patir a llarg de la seva vida, d’una situació d’exclusió 

social. La construcció de la societat que volem és un procés 
col·lectiu, del que tots en som corresponsables.

2. Promoure les modificacions legislatives necessàries per tal de 
fer possible la condonació del deute en cas de pèrdua de la llar. 
Davant de la impossibilitat de fer front al pagament de la hipote-
ca, considerem indispensable a la pèrdua de la llar, la condonació 
del deute. Tots som culpables de la situació i tots hem de posar la 
nostra part per aconseguir superar aquesta situació i davant de 
les possibles futures situacions de crisis econòmiques, establir els 
protocols i mecanismes adients.

3. Col·laborar estretament amb les entitats d’ajuda. Tots hem 
d’anar a una, tant entitats com Ajuntament. Donant assessora-
ment i establint una estreta col·laboració amb les treballadores 
socials dels districtes, a fi d’evitar abusos i aconseguir la optimit-
zació dels recursos. Hem de ser conscients, que en època de crisis, 
els recursos disminueixen.

Dependència

4. Crear més places de respir per als familiars cuidadors de per-
sones amb dependència, tant gent gran com amb discapacitats o 
malalts mentals.

5. Augmentar el nombre de cursos de formació per als cuidadors 
no professionals.

6. Realització efectiva en el termini màxim de tres mesos, dels 
programes individuals d’atenció (PIA) de les persones amb 
reconeixement de dependència a comptar des de la valoració de 
grau i nivell.

Gent gran

7. Dur a terme i dotarem de pressupost un pla de rehabilitació de 
les llars de la gent gran per tal de fer prevenció de la dependència 
i estimular-ne la independència personal.

8. Incrementar les places públiques de residència i centres de dia 
per a la gent gran fins arribar als objectius marcats a la Progra-
mació Territorial, per als anys 2008-2012,  elaborada pel Departa-
ment d’Acció Social i Ciutadania (ara Departament de Benestar 
Social i Família) de la Generalitat.  Aquest increment facilitarà 
la conciliació familiar dels fills i familiars de les persones grans ja 
que no s’hauran de traslladar a residències fora de la ciutat.

9. Assolir els ratis de residència de gent gran a la ciutat de Barce-
lona. Hem d’aconseguir disposar a cada districte de la nostra ciu-
tat, de les residències necessàries per a la gent gran del districte. 
Actualment a la Cartera de Serveis Socials, no està garantida.

10. Assolir els ratis de centres de dia a la ciutat de Barcelona. El 
centre de dia, permet que les persones cuidadores tinguin inde-
pendència, per poder realitzar les activitats diàries i possibilitat 
l’accés al treball. Per poder arribar a ser possible la independèn-
cia de les persones cuidadores, la seva ubicació hauria de ser al 
barri de residència.
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11. Assolir els ratis d’habitatge tutelat. És molt necessari 
l’habitatge tutelat, ja que permet a les persones grans, que encara 
es poden valer per si soles, la possibilitat de realitzar la vida 
autònoma, optimitzant despeses. Hi han actualment, situacions 
de necessitat d’habitatge tutelat, per la impossibilitat de sortir de 
la llar, ja que actualment tenim habitatges sense ascensor, que 
impedeix la llibertat de moviments.

12. Seguir treballant amb la instal·lació d’ascensor a les llars. La 
instal·lació d’ascensor a les llars que actualment no disposen 
d’aquest servei, ens permet reduir el rati d’habitatge tutelat i 
per la mateixa raó, ens permet una major autonomia personal 
i millorar la inclusió social dels nous vinguts, ja que la manca 
d’ascensor en els habitatges, provoca la seva infravaloració. 
Aquesta situació incideix directament en la configuració dels gue-
tos. Això entra directament amb el model de ciutat que volem.

13. Instal·lar sistemes de rellotges per presentar el temps que 
queda per el canvi de semàfor. Implantació amb tres fases.

Gent amb discapacitat

Les actuacions s’han realitzat en tots ens àmbits, que possibiliten 
la llibertat de moviments de les persones amb mobilitat reduïda. 
Però no totes les actuacions realitzades, han aconseguir al 100% 
la vida normal de les persones que necessiten de mitjans tècnics 
que possibilitin la mobilitat, sense la necessitat d’ajuda. Posem 
com exemple:

· Actualment no tota la xarxa de transport públic de la nostra 
ciutat, garanteix la llibertat de moviments. Hi han actualment 
dins de la xarxa d’autobús, moltes parades no adequades, la 
inclinació del paviment, la vorera estreta, no permeten l’accés 
amb cadira de rodes, sense la necessitat d’ajuda.

· De la mateixa manera que la instal·lació d’ascensor, permet 
fer vida normal a la gent gran, amb més raó, permet a les 
persones amb mobilitat reduïda, fer vida normal, possibilitant 
sortir del seu habitatge. 

Pel que fa referència a les persones amb malalties mentals, 
trobem una manca important de centres a on les entitats d’ajuda, 
puguin desenvolupar les seves activitats, tant lúdiques com de 
suport. Per tant, és urgent la construcció de centres de dia i 
residències.

14. Continuar amb l’adequació del transport públic. La adaptació 
del transport públic al 100%, és l’única solució als problemes de 
les persones amb mobilitat reduïda, sobre tot a les que es mouen 
amb cadira de rodes. La adaptació al 100% donarà confiança 
i possibilitarà la no dependència del servei Porta a Porta (taxi 
adaptat), servei, que per la inseguretat de la adaptació al 100% 
del transport públic, està sent utilitzat per sobre de les necessitats 
reals.

15. Seguir treballant amb la instal·lació d’ascensor a les llars. 
Totes les persones estan exposades a una situació de depen-
dència, que impossibiliti la llibertat de moviments, en particular 

a conseqüència d’un accident, , per això, és important que els 
habitatges disposin d’ascensor, tant si hi han persones que el 
requereixin en aquest moment, com en el futur. Hem de insistir 
en la necessitat de la instal·lació a tots els habitatges, per garantir 
la qualitat de vida dels ciutadans.

16. Solucionar definitivament els encaminadors. La  col·locació 
dels encaminadors de cautxú, per senyalitzar a les persones amb 
discapacitat visual, no ha solucionat el problema, ja que aquest 
encaminadors es desprenen fàcilment i són un perill per els 
vianants, ja que quan es desprenen, queden aixecades, provo-
cant que els vianants ensopeguin amb els encaminadors. S’han 
d’instal·lar els encaminadors de rajoles.

17. Eliminar els fitons. Uns dels reptes més importants davant 
de les barreres arquitectòniques, són els fitons. La eliminació 
dels fitons està supeditada a la conducta dels conductors, ja que 
l’incivisme dels conductors segueix sent un impediment, hem de 
seguir treballant per eliminar l’incivisme de la nostra societat.

18. Construir residències. A la ciutat de Barcelona, és fa evident 
la manca de instal·lacions adequades. Les entitats reclamen llocs 
a on poder desenvolupar les seves activitats de suport i tutelatge. 
Per això és urgent la construcció de residencies, que a la mateixa 
vegada funcioni com a centre de dia.

19. Vetllar per la integració laboral. Des de l’Administració hem 
de seguir donant suport a les entitats que donen treball. Hem de 
vetllar per la continuïtat dels projectes de generació de llocs de 
treball.

20. Incrementar les places públiques de llar residència i residèn-
cia per a persones amb discapacitats físiques i psíquiques, fins 
arribar als objectius marcats a la Programació Territorial, per 
als anys 2008-2012, elaborada pel Departament d’Acció Social i 
Ciutadania (ara Departament de Benestar Social i Família) de la 
Generalitat. 

21. Incrementar les places públiques de centre ocupacional per a 
persones amb discapacitats psíquiques, fins arribar als objectius 
marcats a la Programació Territorial, per als anys 2008-2012, 
elaborada pel Departament d’Acció Social i Ciutadania (ara De-
partament de Benestar Social i Família) de la Generalitat. 

22. Potenciar la coordinació amb el Departament de Benestar i 
Família pel que fa a les llistes d’espera dels Centres d’Atenció al 
Disminuït (CADS), per tal de disminuir els retards en les valora-
cions de grau de discapacitat per als ciutadans de Barcelona.

Serveis socials

23. Augmentar el nombre de centres de serveis socials a la ciutat 
més propers als usuaris.

24. Consolidar i ampliar el Consorci de Serveis Socials de Barce-
lona.

25. Millorar la formació dels professionals del Consorci de 
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Serveis Socials de Barcelona per tal de poder millorar l’atenció 
presencial a l’usuari.

26. Potenciar i incrementarels recursos per tal de portar a terme 
el Pla d’Inclusió Social (PLIS) de la ciutat de Barcelona.

Infància 

27. Crear un circuit d’atenció a la violència que pateix la infàn-
cia maltractada, posar a disposició dels equips d’atenció llars 
d’acollida d’urgència per poder separar el menor del risc.

28. Posar en funcionament el centres residencials d’acció edu-
cativa i centres d’acollida per a la infància en risc que ja estan 
acabats i equipats. 

29. Des del equips d’atenció a la infància realitzar una intervenció 
en el conjunt de la família (pare, mare, germans) per evitar les 
negligències i les situacions de vulnerabilitat.

30. Dotar al Consorci de Serveis Socials de Barcelona de plenes 
competències per a la gestió de la infància en risc a la ciutat de 
Barcelona.

31. En col·laboració amb el teixit associatiu lluita activa contra 
l’explotació sexual dels menors.

32. Difondre per a totes les llars de Barcelona i suport amb 
60.000 d’euros anuals pel servei d’atenció a la sexualitat de joves 
adolescents (CEJAS)

33. Crear 5 escoles de pares i mares al ciutat on es formi els pares 
i mares en l’ofici de fer família. Les escoles s’ubicarien en els 
centres escolars en horari de tarda vespre.

34. Crear del servei d’atenció a les violències juvenils on 
s’informarà i formarà les famílies els adolescents, a la joventut.

Educació

On som i què volem
Els objectius generals de les polítiques d’Unitat per Barcelona 
a Barcelona en matèria d’educació s’estructuren al voltant de 
9 grans objectius, cadascun d’ells orientats a impulsar un canvi 
estructural del sistema educatiu:

1. Una aposta per a que Barcelona treballi per la millora de 
l’educació des de l’àmbit municipal.

2. Una escola catalana innovadora i de qualitat. Una educació per 
a la igualtat, el progrés i la cohesió social.

3. El desenvolupament de la gestió autònoma, participativa, 
democràtica i responsable dels centres educatius públics o sostin-
guts amb fons públics.

4. Una planificació de l’oferta educativa sostinguda amb fons 
públics adequada per satisfer les necessitats actuals i futures 
d’escolarització del nostre alumnat.

5. Una xarxa educativa d’utilitat pública de qualitat i compro-
mesa socialment i educativa amb els reptes del segle XXI.

6. Un professorat laboralment reconegut, professionalment quali-
ficat i socialment compromès.

7. Una formació professional que satisfaci les necessitats edu-
catives d’una societat globalitzada i del coneixement, dins el 
context de la Unió Europea. La formació de les persones adultes: 
un instrument clau per a la construcció de la ciutadania, la com-
pensació de les desigualtats socials i l’assoliment d’una societat 
catalana cívica i moderna.

8. Una política educativa de proximitat a la ciutadania i de 
serveis a l’alumnat i a les famílies: corresponsabilització i cogestió 
educativa de les corporacions locals amb el Departament 
d’Ensenyament.

9. La defensa de les polítiques incloses en el Pacte Nacional 
per a l’Educació: Manteniment de la sisena hora, apostar per 
l’excel·lència i de l’equitat en educació. Impulsar l’educació 
d’adults, mantenir l’acord entre sector públic i sector privat 
sostingut amb fons públics, augmentar la inversió pública en 
educació, Incrementar l’autonomia de centres escolars públics i 
reforçar una cultura d’avaluació del sistema educatiu.  

Propostes
IMEB

1. Mantenir la voluntat de la capital del país de seguir trebal-
lant per la millora de l’educació des de l’àmbit municipal, a 
través l’IMEB, redimensionant la seva estructura i definint nous 
paràmetres d’actuació i de relació amb el Consorci d’Educació 
de Barcelona. Pensem que cal tenir un interlocutor per defensar 
l’opinió de Barcelona respecte la planificació del mapa escolar de 
la ciutat, el seguiment del procés de preinscripció i matriculació 
als centres. 

2. Mantenir sota el paraigües de l’IMEB les escoles de música.

3. Dimensionar sota una única estructura totes les tasques deri-
vades del suport a la  Formació professional, la Fundació BCN FP 
i el Consell de la FP de BCN.

4. Mantenir la direcció de les polítiques de gestió de les escoles 
Bressol i inversió per a la construcció de nous centres.

5. Dirigir les polítiques d’inversió per a la construcció i/o ampli-
ació de noves escoles promogudes per l’Ajuntament, independ-
entment de la seva titularitat.

6. Establir un nou programa marc i nous criteris per al Projecte 
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Educatiu de Ciutat.

7. Liderar, juntament amb l’Àrea de Cultura, la creació de la xarxa 
de centres d’ensenyaments artístics.

Consorci d’Educació de Barcelona

8. Definir un model operatiu i eficient per a l’administració edu-
cativa a Barcelona, que aprofundeixi la col·laboració institucional 
dins del Consorci d’Educació que millori la qualitat del servei 
que reben els centres, l’alumnat i les famílies.

9. Establir unes pautes de relació amb la comunitat educativa que 
fomentin la decisió compartida i la participació, amb el diàleg 
com a peça fonamental.

10. Defensar les línies de treball i objectius del Pacte Nacional de 
l’Educació.

11. Exigir un pla per a la posta al dia de les escoles Oficials 
d’idiomes a tota la ciutat.

12. Serem exigents en la defensa de línies educatives d’FP per a 
que abastin tota l’oferta de disciplines a la ciutat, fomentant la 
diversitat educativa.

13. Planificar l’oferta d’ensenyaments per a persones adultes: 
ensenyaments inicials i bàsics, formació instrumental, graduat en 
educació secundària, formació per a la preparació de les proves 
d’accés a cicles formatius, preparació de les proves d’accés a la 
universitat i competències per a la societat de la informació, etc. 
Assegurar la oferta de formació per a persones adultes en tots els 
districtes de la ciutat, ampliant horaris o centres allà on corre-
spongui. Promocionar els centres de formació de persones adul-
tes amb oferta de totes les franges horàries: matí, tarda, vespre. 

14. Instituts escola, itineraris educatius: Vetllar especialment per 
la creació d’instituts – escola 3-18. Desenvolupar a la ciutat de 
Barcelona les vinculacions directes entre les escoles i els instituts 
per a facilitar la continuïtat pedagògica i de serveis. Promoure la 
col·laboració entre Primària i Secundària en els centres integrats 
o vinculats per a l’oferta conjunta d’activitats extraescolars com-
partides.

15. Introduir un canvi normatiu que permeti transformar els Con-
sells Escolars en Consells Educatius, amb la participació reglada 
dels altres agents educatius de l’entorn. Potenciar l’autonomia de 
funcionament dels Consells Escolars de Districte, a partir del seu 
reconeixement com a consells escolars municipals en l’àmbit del 
seu territori.

16. Fer els canvis normatius necessaris per a aconseguir una 
baremació de la proximitat esglaonada en tres nivells, primer les 
noves àrees de proximitat, segon el districte i tercer el municipi, 
que inclogui les escoles bressol públiques. Implantar una nova 
zonificació per al procés de preinscripció dels ensenyaments 
bàsics i obligatoris, basada en els principis d’escola de proximitat, 
igualtat d’oportunitats, adequació de l’oferta a la demanda 

17. Complir les previsions que manquen del Mapa Escolar 2006-
2010 i les del Mapa Escolar 2011-2015 dels ensenyaments bàsics i 
obligatoris a la ciutat de Barcelona, amb la construcció de noves 
escoles i instituts i amb l’execució d’altres obres d’ampliació de 
centres. 

18. Actualitzar l’auditoria sobre l’estat de conservació dels centres 
educatius de la ciutat. Elaborar i aprovar, en el marc del Cons-
orci, d’un pla quadriennal d’obres RAM. Establir un sistema de 
control permanent de l’estat de conservació i manteniment dels 
centres educatius. Elaborar d’un pla específic d’obres RAM per 
als locals que ocupen els serveis educatius a la ciutat de Barcelo-
na. Crear en el marc del Consorci, una unitat de suport a la gestió 
del manteniment i conservació dels centres educatius.

PEC (Projecte Educatiu de ciutat)

19. Generar una estratègia de projecte educatiu de ciutat que 
signifiqui una acció real vers la millora de les estratègies educa-
tives a Barcelona. On la participació de la comunitat educativa i 
l’entorn social sigui activa i efectiva. El projecte ha d’expressar la 
vocació real de Barcelona com a ciutat educadora.  

20. Establir noves línies d’actuació del PEC, amb diversos nivells 
d’intervenció que abastin els programes adreçats als alumnes 
d’escoles de Primària i secundària, els programes adreçats a les 
famílies i els programes adreçats als professionals de l’educació 
(mestres, professors i personal d’administració i serveis).

21. Fusionar del programa Escoles Verdes, el programa 
d’innovació en Medi Ambient i el programa municipal de 
l’Agenda 21 en una única oferta conjunta d’educació ambiental a 
la ciutat de Barcelona. 

22. Fusionar el programa Salut Escola, el programa d’Educació 
per la Salut i els programes d’educació per la Salut de l’Agencia 
de Salut de Barcelona en una oferta conjunta d’educació per la 
salut a la ciutat de Barcelona.

23. Assumir la direcció dels Plans d’entorn a Barcelona per vincu-
lar-los a la Xarxa educativa de ciutat i al Consell de Coordinació 
pedagògica. Sumant nous agents que representin la vida social 
real i efectiva dels barris.

Projecte EXIT

24. Elaborar un pla integral per l’èxit escolar a tots i cadascun 
dels instituts de la ciutat, vinculat a indicadors de qualitat i a 
l’assignació de recursos del centre. 

25. Coordinar el treball i els protocols d’actuació dels assistents 
socials dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic (Generalitat) 
i dels Serveis Personals (Ajuntament) per Establir un circuit efi-
caç de seguiment i de prevenció de l’absentisme escolar, especial-
ment per a l’alumnat de col·lectius singulars.

26. Estendre les aules d’acollida a tots els centres públics i concer-
tats, amb ràtios d’immigració superiors al 15%, garantint el seu 
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correcte funcionament i transformant el centre educatiu en un 
centre acollidor.

27. Elaborar un programa específic d’immersió lingüística en 
secundària.

28. Crear una unitat de qualitat i avaluació que, en col·laboració 
amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i amb 
la Inspecció Educativa, promogui els processos de qualitat i mil-
lora permanent en els centres educatius de la ciutat.

29. Desenvolupar estratègies de suport als centres amb un índex 
elevat de segregació escolar per tal de millorar la qualitat educa-
tiva incorporant valor afegit i fer-los més atractius.

Escoles Bressol

30. Iniciar un nou programa de creació de noves Escoles Bressol, 
amb un nou conveni amb la Generalitat per a l’horitzó 2015.

31. Establir un pacte amb el sector d’escoles bressol privades 
per tal de millorar l’atenció a les famílies de la ciutat i els nens 
i nenes més petits, amb l’objectiu d’estendre el servei d’Escola 
Bressol em màxim possible.

32. Establir com a criteri de prioritat que les noves escoles Bres-
sol municipals es construeixin annexades a escoles públiques de 
primària.

33. Revisar a l’alça de l’actual Mapa Escolar de Llars d’Infants a 
Barcelona, assolint una taxa de cobertura pública del 30% a tota 
la ciutat i sempre superior al 20% a tots els districtes.

Batxillerats, Formació professional

34. Racionalitzar l’oferta pública de batxillerats, amb l’oferta de 
totes les modalitats en tots els districtes, amb fórmules flexibles 
i compartides si escau. Implantar una oferta equilibrada pel ter-
ritori de batxillerats nocturns.

35. Dimensionar sota una única estructura totes les tasques deri-
vades del suport a la  Formació professional, la Fundació BCN FP 
i el Consell de la FP de BCN.

Transport escolar, camí escolar 

36. Establir un conveni de col·laboració amb TMB per a 
l’establiment de rutes de transport escolar públic, aprofitant i 
potenciant la infraestructura de la xarxa d’autobusos ja existents.

37. Fomentar la creació de nous camins escolars que impliquin la 
comunitat educativa i l’entorn social dels barris.

38. Incloure en el Pla de Mobilitat Urbana una línia de treball 
específica per a la mobilitat escolar, que reculli els objectius de 
reducció de l’ús del transport privat per anar a l’escola, fomenti 
l’ús del transport públic i de la bicicleta i reordeni el transport 
escolar en bus.

Pla de biblioteques escolars

39. Fusionar el programa punt.edu i del programa de biblioteques 
municipals en una oferta conjunta a la ciutat de Barcelona.

40. Planificar, conjuntament amb l’àrea de Cultura, el programa 
de biblioteques escolars i la vinculació d’aquestes a la xarxa 
pública.

Compartir patis, clubs esportius escolars
 
41. Desenvolupar un model de gestió cívica que permeti 
l’obertura a la ciutadania dels equipaments i instal·lacions es-
colars més enllà de l’horari lectiu, en tots els barris de la ciutat. 
Aconseguir que l’escola sigui un equipament públic de referència 
els 7 dies de la setmana, com ho poden ser els centres cívics o les 
instal·lacions esportives.

Ciutat Vella 

42. Emplaçar al Consorci d’Educació a iniciar de forma im-
mediata les reformes de l’Institut Milà i Fontanals així com la 
reconstrucció del CEIP Mediterrània.

43. Reclamar al Consorci d’Educació de Barcelona l’obertura 
d’una Escola d’adults reglada a l’edifici de la Plaça Regomir, 3.

44. Recollir les conclusions del Síndic de Greuges sobre els es-
tudis de nocturn, farem un estudi conjuntament amb el Consorci 
d’Educació per tal de reobrir línies d’estudis nocturns als Instituts 
del districte.

Eixample

45. Construir noves escoles Bressol al barri de Sant Antoni, a 
l’Esquerra de l’Eixample, a la Dreta de l’Eixample i a Sagrada 
Família.

46. Gestionar l’inici de la construcció, en els solars ja disponibles, 
de les escoles previstes:  a la Dreta de l’Eixample,  a la Sagrada 
Família.

47. Seguir col·laborant amb el departament en les obres RAM 
(reforma, ampliació i millora) deles Escoles i Instituts del Dis-
tricte.

48. Fer de l’escola dels Encants un Institut-Escola.

49. Construir l’IES Angeleta Ferrer.

50. Construir l’IES a l’Esquerra de l’Eixample (Solar Ger-
manetes).

Sants – Montjuïc

51. Ampliar l’escola Jacint Verdaguer del Poble Sec.

52. Promoure la construcció d’una escola i un institut a Can 
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Batlló, que permeti el trasllat de l’Escola Perú.

53. Promoure la construcció de dues escoles i un institut al barri 
de la Marina.

Les Corts

54. Consolidar el trasllat de l’Escola Paideia.

55. Traslladar i ampliar les places de l’escola Bressol Xiroi dins 
l’àmbit del Pla d’Europa-Anglesola.

56. Acabar l’execució de l’escola bressol municipal en el CEIP 
Barcelona.

57. Promoure la creació de nous IES, un d’aquests estarà previst 
en el Pla Anglesola.

Sarrià - Sant Gervasi

58. Promoure la creació d’un nou institut a Sarrià nord o a Val-
lvidrera.

59. Promoure la creació de dues escoles a Sant Gervasi.

Gràcia

60. Impulsar, en algun dels equipaments educatius, la creació 
d’una Escola Oficial d’Idiomes.

61. Dotar l’Institut Bosch i Gimpera, un cop traslladat al nou edi-
fici de l’Avinguda de Vallcarca, d’un recorregut educatiu superior.

62. Impulsar, al Districte, la creació d’un centre de formació 
d’adults en horari diürn i nocturn.

63. Promoure la creació d’una Escola de Música municipal al 
Districte.

Horta – Guinardó

64. Promoure la construcció un nou institut a l’entorn de la Clota 
i Horta.

65. Completar els equipaments educatius a Prínceps de Girona 
(EBM, Escola, AFA).

66. Fer una EBM a la Vall d’Hebron, a l’Alt Carmel i al barri de 
Can Baró. 

67. Promoure la construcció d’una escola al barri de Can Baró.

Nou Barris

68. Promoure la construcció d’un institut a Ciutat Meridiana.

69. Impulsar la  creació d’una unitat d’Escolarització compartida 
(UEC) al barri de Roquetes

Sant Andreu

70. Vetllar perquè la construcció definitiva de l’Escola Can Fabra 
acompleixi els terminis d’execució. 

71. Vetllar per a què la construcció del nou Institut públic 
d’educació secundària de la Fabra i Coats acompleixi els terminis 
d’execució.

72. Plantejar l’obertura d’una nova línia d’infantil i primària a 
l’Escola Ignasi Iglesias.

73. Executar el projecte Acàcies, d’ampliació i millora de l’escola  
Dr. Ferran i Clua i l’Institut Alzina, pressupostat i pendent 
d’execució des del RAM 2005.

74. Ubicar l’escola La Maquinista a l’entorn de l’emplaçament 
provisional actual.

75. Ampliar les instal·lacions del SES Comes i Solà per tal que 
esdevingui un Institut d’Ensenyament Secundari on els joves de 
la Trinitat Vella puguin cursar estudis secundaris post-obligatoris, 
tant de batxillerat, com de cicles formatius.

76. Promoure al crear un nou institut de formació professional al 
polígon industrial de Sant Andreu.

Sant Martí 

77. Reobrir les línies de batxillerat de l’IES Rambla Prim.

78. Fomentar la creació de nous institut-escola ja sigui en nous 
equipaments o, a través de fusió de escoles i institutsubicats en 
edificis contigus.

Esports

On som
Dins el panorama mundial, Barcelona és una de les capitals mun-
dials de l’esport gràcies a l’organització d’esdeveniments espor-
tius internacionals. Aquesta ha estat l’aposta única i prioritària de 
les polítiques esportives de l’Ajuntament de Barcelona, que han 
utilitzat l’esport com a un aparador, una plataforma per la marca 
Barcelona. En aquesta línia també cal sumar-hi, tot i que sense 
comptar amb la intervenció de l’administració municipal, la cultu-
ra esportiva i el nivell competitiu dels clubs de la nostra ciutat.

Aquest reconeixement mundial ha costat un peatge a la família 
de l’esport de Barcelona, que ha anat en detriment dels verita-
bles protagonistes de l’esport a la nostre ciutat, que no són altres 
que els clubs i les entitats esportives dels nostres barris. Desgra-
ciadament, els clubs no han gaudit del suport institucional que 
mereixen ni recolzament en les polítiques esportives per oferir 
als barcelonins i barcelonines programes de qualitat. Avui el futur 
dels clubs perilla, cal escoltar-los i cal donar el rol protagonista 
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que mereix el seu paper dins l’esport de la ciutat.

L’esport, a Barcelona, és un fet social sobradament conegut per 
a tothom. En canvi, l’esport no sempre ha gaudit del reconeixe-
ment que es mereix. Un reconeixement que ha de rebre de la 
societat pel seu paper com a motor de canvi.

L’esport és un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva 
incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir 
de més benestar personal, tant físic com psíquic, d’una millor 
qualitat de vida.

L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet apro-
fundir la cohesió social dels barcelonins i de les barcelonines, a 
través de la incorporació del projecte esportiu al projecte edu-
catiu dels centres docents, a través de la millora de les polítiques 
de salut, a través de la incorporació dels nous catalans a l’exercici 
d’una ciutadania més plena fent servir la pràctica esportiva com a 
eina de socialització i d’arrelament d’una ciutat.

L’esport és un motor de canvi econòmic, és un sector que va 
moure a Catalunya l’any 2006 un volum de 1.876 milions d’euros 
en termes de valor afegit brut, amb capacitat de generar ocupació 
(91.000 llocs de treball, un 2,7 % de l’ocupació) i riquesa, a banda 
de dinamitzar tot un complex sector productiu i de serveis.
 
L’esport també és un motor del teixit cívic i associatiu barceloní, 
un teixit que en quantitat i en proximitat no té comparació pos-
sible, què és la base de la cohesió social dels nostres districtes: 
el club de barri és el nexe d’unió i d’arrelament de molts veïns i 
veïnes als nostres barris.

Finalment, Barcelona és una targeta de presentació immillorable 
per organitzar esdeveniments esportius a nivell mundial,  tant a 
través dels nostres esportistes i clubs, com a través de la partici-
pació de les nostres seleccions esportives en competicions oficials 
o amistoses.

Què volem
Volem que la pràctica de l’activitat física s’estengui entre la 
ciutadania i que superi les actuals fronteres generacionals. Volem 
millorar la pràctica esportiva escolar, facilitant que els nois/
es continuïn vinculats als clubs esportius escolars un cop salten 
d’etapa educativa.

Volem que els recursos econòmics per a l’esport es destinin a la 
promoció esportiva de base, escolar i espontània.

Volem que la pràctica esportiva a l’aire lliure estigui protegida i 
promocionada. Volem potenciar l’associacionisme esportiu i no 
quedar-nos només en el consum esportiu dels Centres Esportius 
Municipals. Volem que Barcelona sigui un exemple europeu 
d’integració en projectes esportius col·lectius, tenint en compte 
aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat o disfun-
ció.

Volem que Barcelona, Capital de Catalunya sigui el primer 
aparador i promotor de les disciplines esportives on Catalunya té 
representació Internacional pròpia.

Volem polítiques que garanteixin l’enfortiment de l’organització 
de l’estructura esportiva a la ciutat, per a que l’esport s’expressi 
en veu pròpia i única, amb més capacitat de gestió i d’influència.

Propostes
1. Revisar el sistema de gestió dels Centres esportius municipals.

2. Introduir el carnet múltiple, que permeti accedir a un mínim de 
tres  instal·lacions esportives municipals amb la mateixa quota.

3. Establir sistemes de gestió per als pavellons esportius separats 
dels CEM.

4. Invertir en infraestructura esportiva centrada en: Construcció 
de pavellons esportius multidisciplinaris, Construcció de noves 
piscines, mapa estratègic de camps de futbol, camps de rugbi i 
pistes d’atletisme.

5. Separar els pressupostos des esdeveniments esportius internac-
ionals dels pressupostos ordinari, evitant que aquests vagin en 
detriment de l’esport de base. Les activitats esportives internac-
ionals a la ciutat en consorci amb àrea activitat econòmica i altres 
agents, pressupost que no sigui en detriment de l’esport de base.

6. Definir el programa d’esport i activitat física als espais públics. 
Genèrica i també a partir de les zones estratègiques que sig-
nifiquen el front litoral, El riu Besòs, Collserola, Montjuïc i els 
grans parcs de la ciutat.

7. Crear el pla estratègic d’esport escolar amb coordinació amb 
la Secretaria general de l’esport i el Departament d’educació 
Generalitat.

8. Crear un Consell Assessor de l’Esport a Barcelona, amb 
presència  d’experts en diferents temàtiques esportives, gestors 
d’equipaments i representants dels clubs i de les entitats espor-
tives de barri com a base de l’estructura esportiva de la ciutat.

9. Potenciar els clubs i de les entitats esportives de barri com a 
base de l’estructura esportiva de la ciutat.

10. Incrementar l’obertura dels centres educatius per les entitats 
esportives de barri. Potenciació de la pràctica esportiva en horari 
extraescolar. Ampliació de l’abast de les infraestructures espor-
tives.

11. Incentivar la coordinació entre clubs i associacions per tal 
d’enfortir i millorar la qualitat de l’oferta esportiva.

Barcelona, capital mundial de l’esport i altaveu de l’esport català

12. Donar suport institucional a les federacions esportives cata-
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lanes per a la seva afiliació internacional.

13. Donar suport a l’organització d’esdeveniments esportius In-
ternacionals a Barcelona promoguts per les entitats i federacions 
catalanes reconegudes internacionalment.

14. Elaborar un pla estratègic de millora de les instal·lacions 
esportives per a disciplines i modalitats en les que entitats i fed-
eracions catalanes tinguin reconeixement internacional.

15. Reclamar per Barcelona la seu de l’Agència Europea de 
l’Esport.

Els barcelonins i les barcelonines tenen dret a fer una pràctica 
esportiva de qualitat

16. Elaborar un programa d’inversió en equipaments esportius de 
xarxa bàsica.

17. Establir un programa per a la millora de l’accessibilitat a la 
pràctica esportiva de persones amb algun grau de discapacitat. 
Establint convenis amb les federacions corresponents, modificant 
els plecs de condicions per a la gestió d’equipaments esportius, 
creant una partida econòmica específica, exigint personal qualifi-
cat i format en l’atenció de persones discapacitades i incorporant 
uns punts d’avaluació d’excel·lència en la gestió dels equipa-
ments.

18. Incrementar el nombre de camps de futbol de gespa artificial.

19. Homogeneïtzar el preu del lloguer dels equipaments espor-
tius municipals (camps de futbol, pavellons esportius, etc.) per 
als clubs de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’abaratir els 
costos i promocionar l’esport de base.

20. Elaborar un programa de millores a les instal·lacions espor-
tives escolars per una pràctica de qualitat.

21. Elaborar un pla de promoció i activitat esportiva a espais 
públics (platja, places, carrers, circuits de salut urbans).

22. Elaborar un pla específic per la incorporació i adaptació dels 
equipaments esportius a les noves modalitats esportives i esports 
minoritaris.

Els barcelonins i les barcelonines tenen dret a decidir els valors 
del nostre model esportiu

23. Posar en marxa un pla específic per a la pràctica de l’esport en 
els centres d’educació especial de Barcelona.

24. Desenvolupar programes de cooperació al desenvolupament 
i la lluita per la pau a través de l’esport. En coordinació amb el 
Consell de Cooperació de Barcelona.

25. Col·laborar amb el Consorci de Salut de Barcelona per am-
pliar el Pla d’Activitat Física i Salut.

26. Instaurar la Setmana d’Esport per a Tothom.

Barcelona té dret a disposar d’una administració esportiva 
d’excel·lència

27. Crear l’Oficina d’Atenció a l’esport.

28. Establir una xarxa tècnica esportiva territorial per implemen-
tar programes municipals conjuntament amb els clubs i escoles, 
assessorar a les entitats esportives, informar de les polítiques 
a seguir i coordinar les taules d’esports del districte per donar 
resposta a les necessitats específiques de cada barri.

Salut pública

On som
La població de Barcelona –amb dades de juny de 2010- és 
d’1.630.000 persones, amb una composició per sexes del 47,7% 
d’homes i el 52,3% de dones. El percentatge de persones majors 
de 64 anys representa el 20,5% i, d’aquests, el 55% tenen més de 
74 anys.

Com s’indica a l’apartat de lideratge econòmic, la disminució de 
la taxa d’activitat i ocupació i l’augment de l’atur són els trets més 
significatius. Esquerra, conscient de la vinculació d’aquestes taxes 
amb la salut mental de les persones i les dinàmiques d’exclusió 
mental, ha promogut la creació de partides per a l’accés gratuït 
a les activitats de centres esportius i centres cívics per a les per-
sones afectades per la degradació d’aquests indicadors durant els 
darrers anys.

Respecte a la qualitat de l’aire, el darrer informa de salut (refer-
ent al 2009) assenyala que els nivells d’NO2 superen el valor límit 
anual. Per altra banda, les partícules PM10 superen el valor límit 
anual i el nombre de superacions permeses del valor límit diari. 
La qualitat de l’aire té una gran incidència en les salut de les per-
sones amb afeccions respiratòries i també en les més vulnerables. 
Per bé que la qualitat de l’aire va millorant progressivament, cal 
treballar per assolir els valors marcats per la UE.

Pel que fa als joves de 2n i 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat/
CFGM, segons les dades de l’Enquesta FRESC (Factors de Risc 
en Estudiants de Secundària) per al 2008 el 6,2% dels nois i el 
3,5% de les noies presenten obesitat, i excés de pes un 20% dels 
nois i un 16,3% de les noies.

Les substàncies psicoactives més prevalents entre la població 
escolaritzada de 14 a 16 anys seguien essent l’alcohol, el tabac 
i el cànnabis. En aquest sentit, el 85,1% dels nois i el 86,9% de 
les noies de 4td’ESO han pres alcohol alguna vegada a la vida, 
el 40,1% dels nois i el 31,8% de les noies de 15 i 16 anys han 
tastat el cànnabis, i un 2,3% dels nois i un 1,4% de les noies de 4t 
d’ESO han consumit cocaïna alguna vegada a la vida. Per tant, cal 
aprofundir en els protocols d’actuació entre els cossos policials 
i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per tal d’oferir un 
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programa psicoeducatiu als adolescents sancionats per consum 
de drogues il·legals a la via pública (Servei d’Orientació sobre 
Drogues).

Pel que fa a la valoració dels usuaris de l’atenció rebuda als cen-
tres d’atenció primària, el 90% dels usuaris accedeixen al metge 
de capçalera de manera preferent, i un 70% dels usuaris es visiten 
el mateix dia si el centre és obert. Per contra, el consell telefònic 
amb centre obert està al voltant del 50%. Ser atès pel mateix 
professional ocorre en un 80% dels usuaris, i el fet que aquests 
professionals mèdics coneguin els seus problemes més importants 
ocorre en un 72% en els homes i un 76% en les dones. La coordi-
nació entre metge de capçalera i especialista en l’atenció pública 
és satisfactòria per al 67,1% dels usuaris.

Els serveis d’atenció primària de la ciutat de Barcelona durant 
l’any 2009 han donat cobertura al 67,6% del total de la població, 
amb una mitjana de 5,8 visites mèdiques de metge de família i de 
pediatria per persona i any. Entre les activitats comunitàries que 
els professionals dels Equips d’Atenció Primària duen a terme, 
cal destacar aquest any les que fan referència al programa «Salut 
i escola», que ha donat cobertura al 84,1% dels centres docents 
d’ESO.

Durant l’any 2009 es van atendre 10.237 persones en els recursos 
d’internament: 2.775 en llarga estada, 5.187 en convalescència i 
1.193 en cures pal·liatives. L’estada mitjana ha estat de 203 dies 
en llarga estada, 55 dies en convalescència i 24 dies en cures 
pal·liatives. A l’hospital de dia s’han atès 1.082 persones. Pel que 
fa als equips de suport especialitzat, han atès 3.364 persones. 
L’edat mitjana de les persones ateses ha estat de 76 anys en llarga 
estada, de 79,4 en convalescència i de 74,6 en cures pal·liatives. 
Pel que fa a l’atenció sociosanitària, s’han atès 2.832 persones en 
centres de llarga estada, 4.551 en convalescència i 1.059 en cures 
pal·liatives. La prescripció de medicaments genèrics ha augmen-
tat lleugerament respecte a l’any anterior i ha representat un 
18,6% del total de les receptes.

L’any 2009 s’han detectat a Barcelona 599 casos de tuberculosi 
(TB), 392 dels quals eren residents a la ciutat. Això representa 
una incidència de 24 casos per 100.000 habitants. La malaltia és 
més freqüent en els homes (224 casos i una incidència de 28,8 
casos/100.000 h.) que en les dones (168 casos i una incidència de 
19,6 casos/100.000 h.) El declivi global de la malaltia respecte de 
l’any anterior ha estat del 5,5% i en els homes ha estat superior 
al 15%; en canvi, la incidència en les dones ha augmentat. Cal 
destacar que el declivi mitjà anual des de l’any 2000 ha estat del 
4,3% en els homes i només de l’1,5% en les dones.

De les 168 dones amb TB, 80 havien nascut fora de l’Estat espa-
nyol (47,6%), sobretot a Bolívia, Equador i Perú. La incidència 
en dones immigrants ha estat de 46 casos/100.000 h. i, en dones 
autòctones, de 12,9 casos/100.000 h. Respecte als 224 homes amb 
TB, 111 eren immigrants (49,6%), sobretot del Pakistan, Bolívia 
i el Marroc. La incidència en homes immigrants ha estat de 60 
casos/100.000 h. i, en homes autòctons, de 18,9 casos/100.000 h. 
El grup d’edat més afectat en persones autòctones ha estat el de 
més de 65 anys, tant en homes com en dones. En canvi, en els im-

migrants, el grup d’edat més afectat ha estat el de 15 a 24 anys en 
dones i el de 40 a 64 anys en homes.

Amb relació a la sida, durant l’any 2009 s’han detectat 119 casos 
de sida, el 81% (96 casos) dels quals residien a la ciutat. El 77% 
dels casos eren homes entre els 23 i els 76 anys (mitjana de 41 
anys). Les edats de les 20 dones han oscil·lat entre els 22 i els 80 
anys (mitjana de 45 anys). Les relacions sexuals no protegides 
han estat la via de transmissió més freqüent. En el cas dels homes, 
han representat el 65% dels casos: un 50% a causa de relacions 
HSH i un 16% a relacions HTS. En el cas de les dones, les rela-
cions HTS han representat el 25%, però la via de transmissió es 
desconeixia en la meitat dels casos. L’ús de drogues injectades 
s’ha identificat en el 21% dels homes i en el 20% de les dones. A 
Barcelona, el 58% dels casos de sida s’han diagnosticat d’infecció 
pel VIH en el mateix any (59% en els homes i 55% en les dones).

L’esperança de vida en néixer és de 79 anys en els homes i de 85,2 
anys en les dones. Entre les causes de mortalitat, entre els homes 
hi destaca el càncer de pulmó, la malaltia isquèmica de cor i el 
suïcidi. Entre les dones, el càncer de mama, de pulmó i de budell 
gros acumulen gairebé el 25% dels casos. 

Estem en un context de retallades anunciades per part del gov-
ern de la Generalitat de Catalunya que posen en perill només 
l’Estat del benestar sinó també la cohesió social, i afectarà a un 
sector econòmic en què som referents; les ciències de la vida i 
tecnologies mèdiques són un dels pocs sectors econòmics en què 
excel·lim i podem competir a nivell internacional i ser capdavant-
ers. Un sector que és oportunitat i opció de rellançament industri-
al per sortir de la crisi i que aporta riquesa al PIB.

Què volem
Cal remarcar insistentment, que el repte principal que haurà 
d’afrontar el sistema sanitari a Barcelona, serà el de fer front 
a l’envelliment que patirà la població durant els propers anys. 
L’altre gran repte és assolir la corresponsabilització de la ciutada-
nia en la cura de la salut mitjançant polítiques de promoció i edu-
cació en hàbits saludables. A partir d’aquestes consideracions, els 
principals objectius que proposa Unitat per Barcelona en l’àmbit 
de la salut a Barcelona són: 

Propostes
1. Treballar per aconseguir el desenvolupament de competències 
municipals en l’àmbit de la sanitat.

Apropar la Salut als ciutadans

2. Impulsar hàbits saludables: ensenyar a la gent. Hàbits alimenta-
ris, promocionar l’alimentació mediterrània. Implicar als mitjans 
(Ràdio Tv Salut). 

3. Potenciar convenis amb centres esportius i la Secretaria  
polítiques transversals amb la Secretaria General de l’Esport. 
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Impulsar l’ús de la bicicleta.

4. Impulsar la corresponsabilització i fer-la més compatible amb 
la comoditat del ciutadà amb la seva salut.

5. Fer participar/compartir amb la població en la presa de deci-
sions; el coneixement de la pròpia salut i d’iniciatives basades en 
el sentit comú i en la tradició familiar. Realitzar un treball amb 
Orientació a la Comunitat. Fer diagnòstics de Salut dels barris i 
prioritzar les línies a treballar amb el màxim d’agents socials del 
barri.

6. Potenciar un nou model d’atenció sanitària: hospitalització 
domiciliària, assistència al domicili, mèdica, infermeria, assistèn-
cia social...Implicació i recolzament de l’oferta del voluntariat 
social. Impulsar les visites “cibernètiques” dels pacients crònics, 
per afavorir l’adherència als tractaments. En aquest model, 
infermeria ha de jugar un paper clau, cal fomentar el seu paper 
com a professional sanitari altament qualificat, i incrementar-ne 
el nombre progressivament fins a doblar l’actual.

7. Impulsar un model on estiguin propers els Centres Sociosani-
taris, 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.

8. Fomentar programes de recolzament als metges dels Centres 
d’Atenció Primària per poder atendre millor als usuaris nouving-
uts amb traductors, mediadors, etc.

9. Compartir amb els centres cívics la idea del ball com a forma 
natural de fer exercici.  Fomentar els grups amb accions alterna-
tives com risoteràpia, sofrologia, tallers d’esquena, cant coral etc., 
per sortir de la medicalització de la societat i cercar nous espais 
per compartir salut i conviure.

10. Impulsar mesures de prevenció de les malalties relacionades 
amb els canvis estacionals.

11. Educar la població en mesures de prevenció sanitària. Pro-
mocionar un tipus de figura als centres de sanitat; màrqueting, 
campanyes de promoció mensual: alimentació, cures tradicion-
als. Al període estival hi ha moltes iniciatives perquè la gent es 
protegeixi del rigor climàtic. De tota manera caldrien accions més 
definitives: potenciació d’aïllaments tèrmics, aire condicionat, 
ventilació adequada dels espais. Al període hivernal tot el sistema 
es centra en la prevenció de la grip, però això no explica les grans 
acumulacions de malalts crònics als centres hospitalaris. 

12. Cal explicar millor que a l’hivern la gent s’ha de cuidar més. 
Iniciatives: millorar les condicions ambientals dels ciutadans per 
fer front a l’hivern. 

13. Informar a la ciutadania, ser capaços de fer transmetre clara-
ment al ciutadà on hi ha els recursos sanitaris que pot utilitzar. 
Aquest fet es potenciarà mitjançant l’edició de guies informa-
tives, web de l’Ajuntament, etc.

14. Promocionar totes aquelles polítiques ambientals que 
afavoreixin una millor qualitat de vida. Control de la pol·lució, 
reducció del trànsit, etc.

15. Garantir cursos d’educació sanitària a totes les escoles de 
primària i secundària.

16. Elaborar programes d’informació sobre drogodependència i 
sexualitat als IES del districte.

Potenciar serveis adreçats a solucionar problemes específics 

17. Incrementar mesures de cara a la gent gran. Impulsar un pla de 
salut a dins de les llars d’avis. Potenciar l’obertura de centres de 
dia, en que també s’oferís una assistència sanitària, per exemple 
mitjançant equips d’infermeria i metge itinerants.

18. Incrementar els mediadors socials, incrementar els recursos 
pels treballadors socials per poder atendre millor les necessitats 
dels immigrants.

19. Incrementar la dotació en l’atenció de drogodependències, 
facilitar la integració d’estructures destinades en la integració 
d’aquests malalts. Explicar molt millor la política municipal en 
aquest sentit. Explicar l’exemple de la metadona i com mitjan-
çant sales de venopunció es pot integrar la gent drogoaddicte 
exclosa de la societat en el sistema sanitari.

20. Coordinació multidisciplinar per a detectar la violència de 
gènere.

21. Promocionar polítiques concretes per la prevenció de la infec-
ció per VIH.

22. Promocionar l’ús del preservatiu en adolescents, portar a 
terme campanyes d’educació sexual a les escoles.

Potenciar la coordinació entre els diferents centres, l’intercanvi 
d’informació, l’optimització de recursos

23. Buscar col·laboracions entre els centres públics, potenciar les 
interconnexions i l’especialització de les diferents especialitats, 
optimitzar els recursos. L’Ajuntament s’ha de convertir en un 
facilitador perquè els documentalistes, els caps d’infermeria, me-
dicina i directors mèdics es posin d’acord d’una vegada en teixir 
sistemes informàtics per tota la ciutat.

24. Potenciar definitivament la transferència digital de la infor-
mació, sigui de proves basades en la imatge com els documents de 
text. Història compartida i en línia “on-line” Primària - Hospital.

25. L’ Ajuntament ha de fer una política decidia per proporcionar 
equips informàtics a la gent més necessitada, que pugui accedir a 
una sanitat informatitzada. L’Ajuntament podria promoure una 
web en la qual l’usuari es pogués connectar i a través de la qual 
se li poguessin oferir diferents serveis on-line. Exemples: control 
del sintrom o dels diabètics. Actualment ja es porta a terme!
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26. Atorgar un paper d’Agent de Salut real a les oficines de 
Farmàcia, amb acreditacions i reacreditacions d’aquestes oficines 
per part d’un Consell de Salut.

27. Potenciar la Coordinació dels Serveis Sanitaris, Hospitalaris, 
Especialistes i d’Atenció Primària amb l’objectiu d’aconseguir el 
continu assistencial de cada ciutadà, i per tant, millorar la seva 
eficiència i la seva proximitat.

Estudiar projectes d’autogestió del centres d’assistència primària

28. Estudiar la possibilitat d’autogestió dels CAP, és a dir, la 
gestió del centre per part dels equips mèdics. Els equips mèdics 
creen el que es coneix com a  Entitats de Base Associativa 
(EBA), una societat limitada professional, sense estructura buro-
cràtica i que administra el pressupost del CAP. 

L’equip es presenta a concurs i guanya l’administració del CAP, 
representa la gestió del 100% del pressupost. El 85% del pres-
supost es destina a despeses fixes i el 15% del pressupost és de lli-
ure disposició perquè el gestioni l’equip al treballar per objectius, 
o en la negociació amb proveïdors. Els professionals que integren 
l’equip deixen de pertànyer a l’ICS. El nou personal contractat és 
laboral i se’ls hi hauria d’exigir la mateixa qualificació i titulació 
que els professionals de l’ICS.

Els equips de base associativa hauran de complir tots els indica-
dors de salut de l’ICS i per tant l’administració (el Consorci Sani-
tari de Barcelona) segueix fent un control de la gestió del centre.

Barcelona Centre de Salut, marca internacional per atreure un 
turisme de salut. Potenciar la tecnologia biomèdica per donar 
resposta a tots els reptes de la medicina i potenciar encara més la 
imatge de Barcelona Centre de Salut.

29. Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i comuni-
cació decididament tant per la interconnexió entre els diferents 
nivells assistencials com per connectar al ciutadà i fer-lo corre-
sponsable del seus hàbits saludables. Iniciar un estudi pilot en un 
districte sanitari.

30. Fer del pacient el centre de la informació, el dipositari de la 
seva informació clínica, és a dir, informes d’alta i diagnòstics, 
proves radiològiques, analítiques, essent l’administració el garant 
de la seva confidencialitat mitjançant un sistema informàtic on es 
pugui assegurar.

31. Potenciar una web en que el ciutadà pugui monitoritzar els 
seus hàbits saludables.

32. Afavorir les consultes de seguiment de tractaments i de pa-
tologies cròniques a través d’internet.

33. Incrementar els serveis d’urgències permanent (24 hores i 365 
dies) als CAPS.

34. Generalitzar els serveis d’assistència d’infermeria familiar 
domiciliària.

35. Potenciar la figura i les funcions del metge o metgessa de 
capçalera i adequar les plantilles a un màxim de 1.500 usuaris per 
Unitat Bàsica Assistencial, corregint si cal la ràtio a la baixa en 
funció de l’edat mitjana de la població assignada i de la utilització 
que se’n faci. 

36. Reforçar les línies dels CAP més saturats.

37. Prendre les mesures necessàries perquè el personal mèdic 
d’atenció primària disposi d’un mínim de 10 minuts per visita a 
tots els CAP. 

38. Establir mesures compensatòries de reforç d’aquells CAP en 
barris amb índex d’ús de la sanitat pública majors.

39. Afavorir l’autogestió progressiva de les ABS incentivant la 
corresponsabilització de professionals i usuaris en el seu fun-
cionament. 

40. Promocionar amb temps i recursos la investigació en aquest 
nivell assistencial entesa com a complement imprescindible per 
millorar-ne la qualitat i la funció social que l’atenció primària 
realitza. 

41. Implantar de manera definitiva la cita prèvia, la història clínica 
i la targeta individual sanitària per a cada usuari.

42. Modificar els horaris en els centres d’atenció primària  per 
una millor compatibilitat amb els horaris laborals de les famílies i 
els escolars.

43. Impulsar la promoció de la salut des de l’atenció primària, 
posant-hi els recursos necessaris per a que deixi de ser una funció 
testimonial i voluntarista.

44. Estimular la col·laboració del Mercats de Barcelona i Fun-
dació Dieta Mediterrània perquè obrin consultes de dieta famil-
iar als Caps de la ciutat, iniciar-ho als caps de l’Eixample. 

45. Elaborar el pla multisectorial de lluita contra els trastorns 
en adolescents alimentaris des de les consultes de dieta familiar. 
Promoure el consum de verdures i fruites a través de diferents 
mitjans de comunicació.

46. Potenciar hàbits sanitaris en el ciutadà, promocionar la dieta 
mediterrània equilibrada, adaptar aquest equilibri en els hàbits 
alimentaris dels ciutadans immigrats i aprendre de les virtuts 
d’aquestes noves dietes.

47. Potenciar els hàbits sanitaris a nivell dels centres cívics, po-
tenciant activitats que facin millorar l’equilibri físic i psíquic del 
ciutadà: impulsar el ball, el cant coral, risoteràpia, etc.

48. Disminuir les llistes d’espera: incrementant la dotació pres-
supostària, ampliant l’horari d’utilització dels quiròfans, aplicant 
criteris d’incompatibilitat i adequant convenientment els salaris 
als estàndards de la UE, monitoritzant contínuament les llistes 
d’espera per detectar-ne amb la màxima celeritat les possibles 
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disfuncions.

49. Centralitzar la gestió de les urgències hospitalàries.

50. Introduir una ràtio màxima de 900 menors de 14 anys per 
pediatre i de 1.800 menors de 14 anys per infermera.

51. Promocionar la formació d’equips d’hospitalització domi-
ciliària dins dels hospitals. Portar l’hospital a casa. Amb aquesta 
mesura s’evita el col·lapse hospitalari, es millora la qualitat de 
vida del malalt i es corresponsabilitza al ciutadà en la cura de la 
pròpia salut.

52. Augmentar el nombre de llits hospitalaris per a malalts 
crònics i terminals, així com les places en Centres de curta estada, 
disminuint els entrebancs burocràtics que dificulten i retarden els 
ingressos.

53. Incrementar la formació de centres amb llits d’observació 
sense ingrés.

54. Afrontar els reptes que plantegen les malalties minoritàries 
mitjançant: recerca, subministrament públic i gratuït dels tracta-
ments, informació i suport a malalts i famílies, divulgació.

55. Considerar com una prioritat el tractament del dolor com a 
element clau en el tractament de bona part de les patologies.

56. Incrementar entre els anys 2011-2014 els recursos pressu-
postaris per tal d’ampliar el nombre de professionals destinats 
a l’assistència del col·lectiu de persones amb problemes de salut 
mental, prioritzant la ubicació d’aquests nous professionals en les 
ABS pertinents per afavorir-ne la seva accessibilitat.

57. Promocionar la formació i la inclusió del psicòleg clínic en els 
nostres centres.

58. Ampliar els recursos assistencials i sociosanitaris pel que fa a 
serveis especialitzats de suport a l’atenció primària. Hi calen més 
psiquiatres i psicòlegs.

59. Incrementar els recursos d’hospitalització específica 
psiquiàtrica infantil (URPI).

60. Incrementar el nombre de places en centres de salut mental 
infantil i juvenil (CSMIJ) i d’adults (CSM).

61. Incrementar el nombre de places en centres de dia (serveis de 
rehabilitació comunitària).

62. Incrementar el nombre de Pisos tutelats, on es fomenti 
l’autonomia personal.

63. Establir residències de curta estada com recolzament a situa-
cions familiars o personals puntuals en malalts mentals.

64. Oferir serveis d’urgència psiquiàtrica domiciliària, especial-
ment per a malalts/es amb trastorns mentals severs.

65. Establir centres d’aprenentatge, treball i relació social sufi-
cients a tot el territori on poder facilitar la integració i el camí cap 
a la autonomia (veure apartat de serveis socials).

66. Incrementar les prestacions destinades a les persones i a les 
famílies que es fan càrrec de persones que pateixen malalties 
mentals.

67. Simplificar els circuits de derivació.

68. Fer extensius en el termini de sis mesos els Plans de Serveis 
Individualitzats per a persones amb trastorns mentals severs 
(PSI) que permetin el seguiment personalitzat, continuat i multi-
disciplinari de les persones que pateixen malalties mentals greus.

69. Potenciar la transversalitat de les actuacions en el camp de la 
salut mental a través dels diferents departaments: Benestar Social 
i Família, Sanitat i Treball, Indústria, Comerç i Turisme.

70. Donar informació i suport professional a aquelles dones que 
decideixin portar a terme el part a la pròpia llar, així com cobrir 
les despeses que es generen. 

71. Integrar la salut bucodental, incloses les ortodòncies en la 
infància i adolescència, en l’assistència sanitària pública.

72. Iniciar una campanya informativa sobre bones pràctiques en 
l’ús de les TIC i els efectes que pot provocar el seu mal ús com 
són l’aïllament, la passivitat i el sedentarisme.

73. Dedicar un especial esforç en l’atenció i control de la malaltia 
en els centres penitenciaris.

74. Garantir a les persones dedicades a la prostitució exàmens 
mèdics periòdics, amb plena garantia de confidencialitat i reserva. 
Incidir en la conscienciació sobre la SIDA del col·lectiu de clients 
dels serveis sexuals. 

75. Augmentar les dotacions de recursos humans i materials de 
les unitats d’assistència mòbil per al VIH.

76. Incrementar l’oferta d’atenció domiciliaria a aquells malalts 
crònics amb VIH que no es puguin valdré per ells mateixos.

77. Donar suport (psicològic, treball familiar etc.)a les famílies 
que tenen algun membre afectat pel VIH.

78. Donar a conèixer les causes i prevenció de l’epidèmia a Cata-
lunya a través dels mitjans de comunicació públics. 

79. Fomentar els medicaments genèrics.

80. Pactar un preu polític pels preservatius.

81. Potenciar la prevenció de la SIDA i VIH a les escoles i entre 
els adolescents amb la instal·lació de màquines de venda de 
preservatius als llocs on es relacioni aquest col·lectiu, centres 
d’ensenyament inclosos.
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82. Establir un punt d’informació de salut i esport als CAP .

83. Desplegar una política específica catalana de salut laboral que 
en prioritzi els aspectes preventius.

84. Fomentar la Cultura de la Salut entre la població escolarit-
zada  de manera coordinada amb els Districtes per tal d’assegurar 
una bona educació sanitària i de promoció de la salut, posant un 
èmfasi especial en el coneixement dels riscos per a la salut lligats 
als hàbits individuals i col·lectius d’aquesta  població diana.

85. Elaborar i posar  en marxa polítiques i accions globals multi-
sectorials que afavoreixin la pràctica esportiva.

86. Potenciar la línia de reducció dels danys  tot promovent 
polítiques que ofereixin informació directa i alhora promoguin 
l’educació sanitària en aquest àmbit esportiu adreçada sobretot 
als consums de menys risc.

87. Promoure un pacte amb el sector empresarial del món de l’oci 
per tal que actuï com a agent de prevenció i informació en les 
drogodependències.

88. Augmentar l’esforç en la prevenció, la detecció precoç i el 
tractament de les l dependències en el context d’una societat 
complexa com la nostra, capaç de generar noves patologies 
d’etiologia social.

89. Afavorir el control, tractament i reinserció de les persones 
afectades per toxicomanies, especialment mitjançant el disseny i 
l’aplicació de programes específics de reinserció sociolaboral.

90. Ampliar el programa de tractament i manteniment amb heroï-
na, cocaïna i altres drogues idònies. Implicar a tots els districtes 
bo i instal·lant-hi centres de desintoxicació de manera equilibrada 
per evitar conflictes veïnals.

91. Iniciar un programa de col·laboració amb entitats juvenils 
que eduquen en el consum conscient i responsable de drogues de 
disseny. 

92. Instal·lar punts d’informació del consum conscient i respon-
sable de drogues de disseny en tots els grans centres lúdics de la 
ciutat.

93. Elaborar un estudi per a la creació d’indicadors de salut 
que tinguin en compte els diferents factors (sociodemogràfics, 
laborals, econòmics, relacions socials, lleure, impacte de l’ús del 
temps…) que produeixen les malalties i els trastorns crònics més 
comuns a les dones.

94. Millorar els serveis de planificació familiar i anticoncepció, 
afavorir l’accés lliure de les dones joves.

95. Impulsar i dotar econòmicament el Circuit contra la Violèn-
cia vers les dones per lluitar contra la violència domèstica, amb 
atenció mèdica i psicosocial a les dones que la pateixin i formant 
el personal mèdic i sanitari per tal de propiciar una major impli-

cació en la detecció d’aquest tipus de violència.

96. Formar personal específic destinat als CAP d’aquelles zones 
amb un percentatge més alt de persones immigrades, per tal 
d’atendre millor la ciutadania.

97. Reforçar la feina dels treballadors/res socials en tots aquells 
aspectes relacionats amb l’acolliment i la integració al sistema 
sanitari català de les persones immigrades.

98. Supervisar els programes sanitaris específics per a la població 
immigrada de manera no discriminatòria (vacunacions, tracta-
ment de patologies que específicament, encara que sigui de 
manera minoritària, es presenten entre el col·lectiu d’immigrants, 
com ara la detecció i tractament de la tuberculosi o el tractament 
del xarampió, seguiment de l’embaràs, planificació familiar...).

99. Iniciar un programa de  detecció i tractament de la tuberculosi 
i de noves patologies vinculades als fluxos migratoris.

100. Fer de mediadors entre el sistema i les comunitats de per-
sones immigrades que es puguin constituir (activitats informa-
tives, educacionals, etc.) des d’una estratègia sanitària integral.

101. Fer de Barcelona un referent mundial en recerca biomèdica.

102. Crear una potent estructura de recerca biomèdica dins del 
Consorci Sanitari de Barcelona.

103. Dotar els hospitals d’una veritable comissió de recerca, 
dotada econòmicament, per poder valorar la conveniència dels 
assajos clínics que cal fer als hospitals, i per valorar-ne exacta-
ment el cost real.

104. Garantir la continuïtat de l’activitat investigadora, bo i 
recolzant decididament la recentment creada carrera de recerca 
biomèdica.

105. Crear comitès d’experts que avaluïn la idoneïtat dels assajos 
clínics realitzats per les indústries farmacèutiques als hospitals 
públics. Vincular aquestes pràctiques a projectes de recerca que 
han d’avaluar aquests comitès. Avaluar els seus costos i beneficis 
per a que tinguin una distribució justa entre el sector públic i 
privat en funció de l’esforç investigador.

106. Dotar el Consorci Sanitari de Barcelona d’una secció dedi-
cada exclusivament al desenvolupament de la carrera de recerca 
biomèdica al país. Caldria establir uns criteris d’avaluació i pro-
moció professionals.

107. Afavorir les activitats de R+D entre els centres sanitaris i 
les empreses del sector per generar nous projectes amb alt valor 
afegit dins de l’àmbit de la recerca biomèdica.

108. Impulsar la reforma del finançament sanitari, inclòs dins del 
model general de finançament de Catalunya, a partir d’una major 
sobirania sobre la determinació dels elements del sistema i una 
major flexibilitat dels instruments que poden generar finançament.
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109. A través de la Llei de Grans Ciutats reclamar la capitalitat 
sanitària i demanar el retorn dels 120  milions d’euros que gasta 
el sistema sanitari català en malalts residents a fora de Catalunya.

110. Preservar la gestió pública del sistema d’atenció primària i la 
seva coordinació pel Consorci Sanitari de Barcelona. 

111. Amb la única finalitat d’optimitzar recursos i millorar el niv-
ell de serveis, assumir com a única via d’externalització el coop-
erativisme mèdic havent establert prèviament tots els indicadors 
de control des del Consorci Sanitari de Barcelona.

112. Incrementar el control sobre la qualitat de la sanitat privada. 
Repercutir-li els costos derivats d’una mala atenció que, sovint, ha 
d’acabar arranjant el sector públic.

113. Tractar les malalties fent córrer la història clínica sense 
moure els pacients. Inicialment com a prova pilot, el sistema 
d’històries clíniques electròniques en l’àmbit del CSB. Caldria 
implementar les mesures legislatives necessàries per garantir 
la protecció de dades personals. El sistema permetria accedir a 
l’historia clínica de cada pacient tot evitant la duplicitat de proves  
garantint una millor eficàcia del servei i millor eficiència en la 
gestió.

114. Proposem en el marc del CSB canviar el model de treball i 
basar-lo en la gestió de la demanda fent èmfasi especial en els 
controls preventius i l’educació sanitària. L’actual sistema de fun-
cionament dels convenis del SCS amb els proveïdors concertats 
facilita la gestió de l’oferta i l’adaptació de la demanda a aquesta 
oferta. A més aquests convenis es pacten unilateralment amb 
cada proveïdor. Això provoca d’una banda un carreró sense sor-
tida a les llistes d’espera ja que els proveïdors privats saben fins 
a quin moment els surt a compte prestar un servei no urgent o 
desplaçar-lo a l’any següent per entrar a formar part del conveni 
posterior. Per aquest motiu les llistes d’espera es fan sempre més 
llargues durant el darrer trimestre de l’any. 

115. Evitar l’especialització del sector públic en tractaments i 
especialitats “més costosos” i del sector privat en els més “renta-
bles”. Potenciar la qualitat del sector públic en tots els subsectors, 
forçant la competència, evitant el monopoli privat, millorant la 
qualitat del conjunt. 

116. Reglamentar l’obligatorietat d’utilitzar la targeta sanitària  
del CatSalut, que incorpora el CIP (Codi d’Identificació Person-
al), també en tots els centres privats i concertats. A través del CIP 
es podria perfectament elaborar la història clínica electrònica del 
conjunt de la població. 

117. Proposem que el CMDBAH (Conjunt Mínim de Dades 
Bàsiques d’Alta Hospitalària) que faciliten tots els equipaments 
sanitaris (xarxa pública i privada) de manera trimestral guanyi 
en immediatesa i es faci de manera mensual per poder planificar 
millor la demanda i el sistema educatiu i preventiu.

118. Promoure la fabricació i prescripció de medicaments ge-
nèrics, així com la prescripció per unitats.

119. Establir preus màxims de referència estables.

120. Limitar la publicitat sobre fàrmacs i dificultar 
l’automedicació.

121. Elaborar una llista positiva de medicaments finançats per la 
sanitat pública que tingui en compte la seva eficàcia terapèutica 
comprovada per organismes científics independents i el seu cost 
social.

122. Crear a tots els CAPS el Consell d’Usuaris.

123. Aprofundir en la participació dels professionals i en la mil-
lora de les estructures hospitalàries i el seu funcionament.

124. Potenciar l’associacionisme de malalts i familiars de malalts. 
Valoritzar la seva tasca que desenvolupen de suport als malalts, 
de divulgació del coneixement de malalties i de la seva prevenció.

125. Dignificar la imatge del professional de la sanitat pública.

Dones

On som
La ciutat de Barcelona és el reflex de les persones que hi viuen. 
Una ciutat mediterrània,  plural i diversa com les dones i els 
homes que la conformen. Dones i homes de diferents orígens i 
condició social, dones i homes que viuen i conviuen en una ciutat 
única al món.

Barcelona es projecta des dels desitjos i les il·lusions de la seva 
ciutadania; cal, doncs, que sigui capaç de donar resposta a les 
necessitats expressades pels qui la fan possible.

La ciutat de Barcelona ha de ser pionera en assolir la igualtat 
efectiva d’oportunitats entre dones i homes, ha de ser capda-
vantera en el disseny i l’aplicació de polítiques de dones, en el 
desplegament de serveis, en l’eradicació de la violència masclista; 
en definitiva: ha de donar resposta a les noves realitats i neces-
sitats socials.

Unitat per Barcelona vol seguir avançant en la garantia i defensa 
dels drets de les dones. Vol transformar la realitat des de la 
quotidianitat i la proximitat; des del respecte a les diferències i la 
cohesió social; des de la responsabilitat i l’esforç; des del coneixe-
ment i l’experiència; des de la participació i els sabers de les 
dones.

Per assolir aquesta transformació ha de produir-se un canvi 
estructural, cultural, que permeti trencar amb els patrons arrelats 
en l’imaginari individual i col·lectiu. Cal superar la concepció 
androcèntrica que envolta el dia a dia. La subtilesa amb la que 
en multitud d’ocasions es presenten davant nostre les discrimi-
nacions fa necessari actuar sobre les causes estructurals que han 
generat les desigualtats entre dones i homes i, paral·lelament, 
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donar valor a l’experiència i a les aportacions de les dones en tots 
els àmbits (econòmic, cultural, polític, entre d’altres).

Les dones han de liderar aquest procés de canvi sumant les com-
plicitats i els anhels de totes les persones que desitgen participar-
hi, sensibilitzant a qui encara no ho està per tal d’implicar un 
major nombre de voluntats. 

Les dones, en la seva diversitat, representen el 52% de la població 
de la ciutat. És per aquest motiu que la manera de fer de les 
dones ha d’estar present en totes les àrees del govern municipal; 
cap d’elles ha de veure’s exempta d’aquesta mirada. La perspec-
tiva de gènere i de les dones ha d’impregnar les accions dutes a 
terme per l’Ajuntament de Barcelona per tal de sumar sabers i 
experteses, satisfent així  les demandes de tota la ciutadania. 

Unitat per Barcelona vol respondre a una realitat que fa dècades 
que s’intueix però que cal consolidar: un nou pacte social entre 
dones i homes. Vol contribuir a construir la ciutat que les dones 
ambicionen, una ciutat que,definida col·lectivament, sigui més 
justa, equitativa, democràtica i lliure. 

Què volem
Les polítiques de gènere han de tenir una dimensió transver-
sal que s’incorpori en cadascun dels àmbits d’acció municipal. 
És important que les propostes d’actuació amb perspectiva de 
gènere i relatives a tots els àmbits de la ciutat siguin incorporades, 
debatudes i assumides per l’equip de govern.

Cal redefinir la desequilibrada càrrega en els treballs de cura a 
les persones que assumeixen les dones mitjançant estructures 
d’organització social alternatives que permetin, en tot moment, 
desenvolupar tots els projectes de vida. La corresponsabilitat 
facilita la transformació de les realitats actuals l’estructuració 
d’horaris que permetin gaudir d’una millor qualitat de vida.

Conciliar és responsabilitat de les dones i dels homes. El marc 
de referència per al desenvolupament de polítiques municipals a 
l’Ajuntament de Barcelona és el Pla Estratègic sobre els usos i la 
gestió dels temps a la vida quotidiana 2008-2018, elaborat per la 
Generalitat de Catalunya.

Sovint els sabers de les dones han estat ignorats i menystin-
guts, sobretot els d’aquelles dones amb menys formació. Moltes 
d’aquestes dones han fet i continuen fent aportacions des de la 
quotidianitat que contribueixen a transformar la realitat social. 
Cal, doncs, valorar aquestes aportacions per molt senzilles que 
semblin ja que permeten construir la nostra ciutat. Escoltar i 
valorar la veu de totes les dones permet avançar en un  projecte 
comú i compartit des de la diferència.

Des de sempre el moviment feminista ha lluitat per ampliar les  
llibertats de les dones i del conjunt de la societat. Cal, doncs, 
avançar en aquest camí per què cadascú, sense excepció, pugui 
participar  lliurament en la construcció d’un projecte individual i 
col·lectiu sense cap condicionant.

Encara hi ha molts espais on les dones tenen molt poca presència. 
Cal fer visibles les dones en aquests espais de participació i fer 
sentir la seva veu. Les dones han estat sempre gestores de l’àmbit 
privat: ara cal que esdevinguin gestores de l’àmbit públic. Cal, 
doncs, facilitar aquest procés d’incorporació per anar avançant 
cap a una societat més democràtica i lliure.

Les dones que viuen a la nostra ciutat són cada vegada més 
diverses. Barcelona, com Catalunya, ha viscut els darrers anys 
una enorme transformació demogràfica que també ho és social, 
econòmica i cultural. Aquesta transformació ha fet més evident 
les diferències, que cal reconèixer i fer visible per tal que formin 
part activa de la construcció de la ciutat i de la nació. Perquè 
només des del reconeixement de les diferències i dels drets i 
els deures, aconseguirem una societat cohesionada, en la que la 
pluralitat sigui un valor que permeti el creixement individual i 
col·lectiu. Incorporar les diferències en tots els àmbits permet 
anar avançant en la promoció del nou Pacte social entre dones i 
homes de la ciutat de Barcelona.

Cal tenir en compte la major vulnerabilitat de les dones i ser 
conseqüents a l’hora de definir les polítiques. A nivell internac-
ional i també a casa nostra, les dones estan més en risc de caure 
en l’exclusió social.

Una de les xacres socials que més afecta a les dones és la violèn-
cia masclista on s’exemplifica la profunda desigualtat que encara 
perviu. La violència masclista, en totes les seves formes, vulnera 
els drets  humans i constitueix una de les principals barreres 
perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia 
i llibertat. Cal que homes i dones trenquin el silenci davant de 
qualsevol situació de violència masclista.  

Propostes
Unitat per Barcelona promourà l’elaboració del Pacte social 
entre dones i homes de la ciutat de Barcelona , un pacte de llarg 
abast amb la voluntat d’incorporar al conjunt de la ciutadania. 
Aquest pacte es desenvoluparà en el nou Pla Municipal de 
Dones.

Avançar en la implantació a les regidories d’una unitat de gènere 
que disposi dels recursos humans i econòmics suficients, per tal 
d’incorporar la perspectiva de gènere als plans i accions que es 
desenvolupin des de les regidories de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta unitat vetllarà per tal què els compromisos presos en la 
comissió transversal s’acompleixin.

Transformar les relacions de gènere mitjançant el respecte i la 
igualtat d’oportunitats per a dones i homes

1. Incorporara l’Administració les eines imprescindibles per gar-
antir la coordinació interadministrativa i el teixit associatiu per 
millorar l’atenció a les dones i definir entre totes les prioritats de 
l’agenda política en funció dels nous reptes i les noves realitats de 
futur.
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2. Definir aquelles polítiques que responguin a la diversitat de 
les dones de Barcelona a través de processos de participació on 
puguin expressar lliurement quines són les seves necessitats i les 
seves demandes des de la diversitat i la proximitat.

3. Realitzar auditories de gènere per avaluar l’impacte de les 
polítiques públiques i determinar si les estructures actuals 
d’organització condicionen la participació de les dones.

4. Sensibilitzar a tota la població i especialment a la joventut 
amb l’objectiu de trencar amb els estereotips creats envers les 
conductes femenines i masculines per fomentar l’eliminació de 
les conductes masclistes acceptades socialment. 

5. Prioritzar les iniciatives empresarials promogudes per dones 
en aquells sectors i en aquelles professions on les dones han estat 
tradicionalment subrepresentades.

6. Promoure la participació de les dones en programes de for-
mació sobre les noves tecnologies aplicades als processos produc-
tius i de prestació de serveis.

7. Fomentar la formació i de les dones a les TIC, per tal d’eradicar 
la divisió digital de gènere, tot impulsant serveis i continguts que 
potenciïn el perfil empresarial i emprenedor de les dones. 

8. Fer costat a l’emprenedoria femenina i a les dones empresàries.

9. Establir convenis de col·laboració amb entitats que treballin en 
el foment de l’emprenedoria femenina.

Fer de la transversalitat i de la perspectiva de gènere una realitat 
a l’Ajuntament de Barcelona 

10. Crear una comissió transversal encapçalada per la Regidoria 
de Dones i Polítiques de Gènere, en la que hi participin totes les 
regidories. La vicepresidència recauria en l’Alcaldia.

11. Elaborar els pressupostos amb perspectiva de gènere. 

12. Incorporar la perspectiva de gènere a tots els serveis munici-
pals per tal de determinar quines són les demandes, necessitats i 
preocupacions específiques de les dones.

13. Incentivar la formació en perspectiva de gènere a les i els 
professionals de l’Ajuntament de Barcelona i de les empreses del 
Grup. 

14. Donar un nou impuls a la coeducació a totes les escoles mu-
nicipals per superar el sexisme i l’androcentrisme.

15. Instar el Govern de la Generalitat a avançar cap a un enfoca-
ment equitatiu dels continguts, dels mètodes, del llenguatge, de 
les relacions, de l’organització i de la dinàmica generada en la 
pràctica educativa.

16. Afavorir la conscienciació en matèria de gènere dels agents de 
transformació cultural.

17. Promoure accions de sensibilització social en valors coeduca-
tius i de tracte no sexista a les escoles.

18. Evitar, des de l’Ajuntament de Barcelona com a institució ex-
emplificadora, el llenguatge sexista i les imatges estereotipades de 
les dones en cap de les seves comunicacions privades o públiques.

19. Promoure la presència de diversos cànons d’imatge de les 
dones en els mitjans de comunicació públics i privats, per tal de 
fer visible l’estètica diversa i canviant de les dones.

20. Aprofundir en la incorporació de la perspectiva de gènere en 
la planificació urbanística municipal.

21. Incloure la perspectiva de gènere a la  planificació urbanística.
 
22. Estudiar l’impacte del model urbanístic actual sobre les polí-
tiques de gènere.

23. Avançar cap a una ciutat compacta i complexa, amb serveis 
pròxims i diversificats que minimitzin la necessitat de mobilitat.

24. Incloure la perspectiva de gènere en matèria de construcció, 
rehabilitació i restauració d’habitatges.

25. Fomentar l’emprenedoria femenina en el comerç i la consoli-
dació d’empreses de titularitat femenina.

26. Estudiar la desviació entre qui té la titularitat de negocis i 
establiments comercials i qui els regenta en el dia a dia quan en 
aquesta dualitat de funcions hi intervé també una relació familiar.

27. Elaborarem indicadors per a l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en el sector comercial.

28. Vetllarem perquè els plans d’usos de la ciutat prioritzin els 
serveis i abastaments de proximitat.

29. Desplegarem un Pla d’acció per a la cohesió digital de gènere 
a Barcelona, que incorpori la perspectiva de gènere en les polí-
tiques sobre les TIC.

Impulsar actuacions per fer front als obstacles vinculats a la 
gestió i usos dels temps laborals, familiars i personals per a tota la 
ciutadania sense excepció

30. Donar valor a la cura com una pràctica social necessària tant 
per als homes com per a les dones.  

31. Elaborarem polítiques públiques en l’àmbit municipal que 
promoguin la corresponsabilització de totes les persones en la re-
alització dels treballs de cura. Repartir els treballs equitativament 
suposarà tenir més consciència del temps propi, més qualitat de 
vida i més benestar.

32. Avançar en la consolidació del concepte de corresponsabilitat 
i informarem sobre la necessitat d’exercir la seva pràctica.
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33. Informar a la ciutadania del valor econòmic i social del treball 
de cura amb l’objectiu de posar fi a la manca de reconeixement 
de les tasques socialment i tradicionalment vinculades a les dones.

34. Sensibilitzar la ciutadania envers la diversitat de models 
familiars, per tal que tots ells puguin desenvolupar-se en igualtat 
d’oportunitats.

35. Desenvolupar i aplicar sistemes d’estimació del valor 
econòmic del treball reproductiu (de cura de les persones) i 
incorporarem aquest treball als indicadors macroeconòmics de la 
ciutat de Barcelona. 

36. Realitzar campanyes per promoure l’eliminació de la divisió 
sexual del treball que assigna diferents rols a homes i dones i 
legitima les relacions de desigualtat de poder i jerarquia dels 
homes respecte les dones.

37. Ampliarla xarxa d’equipaments i serveis d’atenció a totes les 
persones dependents per garantir la incorporació al mercat labo-
ral de dones i homes.

38. Impulsar mesures de conciliació en els convenis col·lectius 
d’empresa d’àmbit municipal.

39. Desplegar continguts i serveis públics 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, entre d’altres).

40. Valorar i visualitzar el treball reproductiu,de cura de les 
persones.

41. Fer costat a les entitats que duen a terme projectes que fo-
menten la corresponsabilitat.

Reconèixer i fer visible els sabers, les experiències i el fer de totes 
les dones, independentment de la seva condició social, procedèn-
cia, cultura, religió, formació, edat o orientació sexual

42. Potenciar el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) com un think tank de les polítiques de dones, com el 
centre de suport a les entitats de dones, com el centre de difusió 
de les seves propostes, entre d’altres.

43. Identificar i recuperar la història les dones de la nostra ciutat 
per poder explicar la nostra història des perspectives diverses, per 
tal d’entendre el nostre passat des de la seva complexitat i glo-
balitat acabant amb el silenci que envolta a moltes avantpassades.

44. Impulsar la recuperació de la memòria històrica de les dones 
mitjançant el suport a projectes i activitats que hi contribueixin.

45. Treballar per incloure personatges femenins als punts 
d’informació turístics de Barcelona.

46. Fer costat a la difusió de  les produccions artístiques i culturals 
de les dones.

47. Visualitzar el reconeixement de les dones mitjançant un no-
menclàtorequitatiu. 

48. Fer visibles les aportacions culturals, econòmiques i socials de 
les dones immigrades.

Recolzar el moviment de dones de la ciutat

49. Valorar l’experiència i la participació de les dones dels barris 
com a agents actius de ciutadania de construcció de la ciutat, per 
superar les dificultats i els obstacles que planteja la vida quoti-
diana. 

50. Fer costat a aquelles activitats i projectes que tinguin com a 
finalitat promoure la presència i la participació de les dones, espe-
cialment les més joves, en tots els àmbits de la societat.

51. Establir acords i convenis de col·laboració amb el teixit as-
sociatiu de dones de la ciutat de Barcelona.

52. Fer costat a la creació i manteniment de les xarxes d’entitats 
de dones.

53. Definir polítiques concretes que responguin a les especificitats 
i a la diversitat de les dones de la ciutat a través de processos de 
participació on les dones puguin expressar lliurement quines són 
les seves necessitats i les seves demandes des de la diversitat i la 
proximitat. 

54. Promoure la participació de les dones per aportar la seva visió 
de l’entorn i reflectir en els espais públics les seves necessitats.

Afavorir la presència i la participació de les dones en tots els 
àmbits de decisió

55. Potenciar el lideratge i el talent femení com a eines 
necessàries per al desenvolupament de l’economia i la societat.

56. Reconèixer l’adequació dels valors femenins a les necessitats 
de lideratge.   

57. Reforçar el lideratge de les dones en projectes econòmics, 
socials i culturals.

58. Fer costat a entitats que desenvolupin projectes i activitats de 
dinamització social i cultural adreçats a les dones.

59. Denunciar els mecanismes de discriminació que sota 
l’anomenat“sostre de vidre” s’amaguen per a l’accés de les dones 
als llocs de decisió i/o representació en empreses i institucions a 
l’àmbit municipal.

60. Realitzar informes d’impacte de gènere d’aquells articles de 
la normativa municipal, i de les institucions de l’àmbit municipal, 
que indirectament posin en desavantatge les dones per a l’accés 
a llocs de comandament i/o representació quan, tot i redactats de 
forma neutra, parteixen d’una realitat que no és paritària.  

Una ciutat republicana



Índex

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

61. Potenciar l’intercanvi d’experiències i sabers entre totes les 
dones de la ciutat de Barcelona.

62. Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’acollida 
i integració.

63. Reconèixer el paper de les dones immigrades com a agents de 
socialització de la seva comunitat a la ciutat.

64. Fer costat a les associacions de dones immigrades amb 
l’objectiu d’impulsar la seva participació social i política en la 
construcció de la ciutat.

65. Facilitar l’accés de les dones immigrades en igualtat de condi-
cions a tots els serveis públics.

66. Reforçar les accions d’atenció adreçades a les treballadores 
sexuals.

Lluitar per eradicar la pobresa femenina

67. Realitzar un estudi projectiu que analitzi d’ara fins l’horitzó 
del 2025 les necessitats globals de la població major de 65 anys, 
amb dades segregades per sexe, que ajudi a planificar els serveis 
s’hauran d’implementar i quin cost tindran.

68. Facilitar la informació sobre els ajuts que ofereixen les ad-
ministracions, especialment en els casos de major risc d’exclusió 
social, com en el cas de les famílies monoparentals.

69. Incrementar els serveis domiciliaris d’atenció atès que la 
majoria de les persones potencialment beneficiaries d’aquests 
recursos d’atenció són dones grans, soles i amb pocs recursos 
econòmics.

70. Augmentar les places residencials i d’habitatges tutelats de 
titularitat municipal amb l’objectiu d’atendre les necessitats de 
les dones grans que tenen dificultats per continuar vivint amb 
autonomia.

71. Facilitar a les dones amb pocs recursos l’accés a un habitatge 
digne i adequat a les seves necessitats.

72. Endegar accions 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.

73. Elaborar un programa específic per combatre les bosses de 
pobresa femenina.

Millorar els recursos adreçats a eradicar la violència contra les 
dones

74. Tolerància zero cap als maltractaments tant si es donen en 

l’àmbit privat com en el públic. 

75. Efectuar 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.

76. Perseguir, denunciar i prevenir l’assetjament sexual a la feina, 
així com totes les formes d’assetjament que es poden esdevenir 
en l’àmbit laboral. Treballar conjuntament amb la inspecció de 
treball per aconseguir-ho.

77. Denunciar la violència simbòlica i les micro-violències que 
s’esdevenen a les relacions familiars, laborals, polítiques, d’oci i 
esbarjo, i en general en tots els àmbits de la vida de les persones, 
moltes de les quals romanen normalitzades en el tracte quotidià.

78. Augmentar el nombre de professionals que treballen en els 
equipaments d’atenció a les dones víctimes de violències per gar-
antir la qualitat de l’atenció en els seus processos de recuperació.

79. Promoure la creació d’instruments de coordinació de totes 
les administracions amb competències a la ciutat per treballar en 
l’elaboració d’un Pla d’eradicació les violències contra les dones 
en la ciutat de Barcelona.

80. Portar a terme campanyes d’informació i prevenció de la 
violència masclista, de forma regular, en les que s’informi a les 
dones dels diferents serveis municipals a la seva disposició i es 
denunciïn els estereotips sexistes i legitimadors d’aquestes violèn-
cies. 

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

82. Impulsar la sensibilització i la formació específica de la Guàr-
dia Urbana per detectar i derivar situacions de risc.

83. Dotar de més recursos els circuits d’atenció a la violència 
envers les dones dels 10 districtes de la ciutat de Barcelona. 

84. Ampliar els serveis municipals de detecció, atenció, recuper-
ació i prevenció de la violència masclista.

85. Crear pisos pont a la ciutat per a les dones víctimes de violèn-
cia masclista.

86. Crear un centre integral de rehabilitació de llarga estada que 
contempli la recuperació de les dones víctimes de la violència, 
amb seqüeles greus des del punt de vista físic i psicològic.

87. Crear xarxes d’atenció d’urgències que garanteixin la reso-
lució de situacions de risc per a la vida de les dones, garantint la 
seguretat de les dones i l’atenció de qualitat en un moment tan 
difícil. 

88. Incrementar els recursos adreçats a detectar, atendre i recu-
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perar les dones víctimes de la tracta.

Immigració
On som
Durant la primera dècada del present segle, el creixement de la 
població immigrada havia estat constant i elevat, fins el 2009. 
La crisi ha aturat en sec les entrades per motius laborals i ha 
moderat fortament les entrades per reagrupació familiar, que 
eren la principal font d’immigració des de 2007. Havíem passat 
de 181.590 persones estrangeres el 2000 al 1.097.966 de persones 
estrangeres el 2008. És a dir, la població estrangera, parlant en 
termes estadístics, havia augmentat d’un 2,9% al 14% en només 
8 anys. El març del 1996 la població immigrada representava 
només el 1,9% de la població barcelonina, i 10 anys després, el 
2006, representava  el  16%. Havíem estat, doncs, en una impor-
tant fase de rapidíssim creixement amb canvis socials molt més 
ràpids que perceptibles i aprehensibles. Canvis, per tant, amb una 
gran complexitat i efectes sobre tots les esferes de la societat. Els 
efectes sobre el mercat de treball, agreujats en temps de crisi, 
sobre l’ús dels serveis públics, de l’espai públic o la necessitat de 
refer vincles entre una ciutadania que ha canviat són reptes que 
es plantegen i requereixen nous esforços per al manteniment de 
la cohesió social i la cohabitació pacífica era present. 

Es pot apreciar que la capital catalana, amb l’aportació de tots els 
partits signants del Pacte Nacional per a la Immigració, el paper 
dels agents econòmics i socials, de les entitats  i amb una notable 
participació ciutadana, ha assolit el gran repte de mantenir la con-
vivència en un marc d’increment de la diversitat, tot i les comp-
rensibles dificultats  d’adaptació als canvis i la presència constant 
de missatges hostils als mitjans de comunicació, especialment els 
privats, en l’entorn polític europeu i especialment instigats per la 
dreta espanyola, la mateixa que va ser responsable del desordre 
en la gestió dels fluxos migratoris d’aquest tombant de segle. 

L’etapa d’un gran flux d’entrada s’ha acabat. Les causes que 
el van provocar s’han estancat, ja no creixen però, tanmateix 
romanen. Per tant, podem preveure que la gran majoria de les 
persones vingudes d’arreu del món es quedaran a Catalunya i a 
Barcelona. Continuaran existint fluxos migratoris i caldrà seguir 
tenint polítiques d’acollida i d’adaptació dels serveis públics a la 
diversitat. Però el gran repte serà, a partir d’ara, el trànsit de la 
immigració a la ciutadania. I per això caldrà una defensa ferma 
de la igualtat en drets i en deures, la promoció del compromís 
col·lectiu amb l’interès públic, l’establiment d’una cultura pública 
comuna. 

A Europa i a escala mundial observem les conseqüències d’un 
risc latent. Per primera vegada les expectatives del fills europeus 
són menors que les expectatives dels pares en general, la Unió 
Europea ja acull i probablement acollirà més en el futur unes 
noves poblacions en un moment de crisi econòmica, de crisi de 
valors, de crisi d’identitat, de crisi de projecte comú, i recentment 
de crisi política ocasionada per noves corrents de reclams popu-
lars amb respostes variades. 

Els governs doncs han d’oferir confiança, confiança a les persones 
immigrades i confiança al conjunt de la ciutadania. A Catalunya 
durant dècades hem fet l’esforç d’incorporar a un projecte comú  
desenes de milers de ciutadans d’altres indrets de l’Estat. 

Catalunya i Barcelona són fruit de múltiples moviments humans 
i d’una continuïtat històrica. La nova gent, la població d’origen 
forà, s’ha anat incorporant d’alguna manera o altra, i en més 
o menys intensitat, a l’eix vertebrador que conforma la nostra 
identitat: una llengua pròpia, un patrimoni cultural propi, un 
esperit de treball, una realitat nacional en consolidació, una sin-
gular capacitat emprenedora. En la darreria d’aquesta trajectòria 
històrica del nostre país, hem tingut molts obstacles. Obstacles 
sovint deguts a una resistència als canvis i una por al desconegut, 
fins a cert punt comprensibles. Però també protagonitzats per un 
estat que ha gestionat amb gran desídia els fluxos migratoris i 
d’una dreta espanyola que, malgrat la seva responsabilitat en el 
desordre de la gestió de fluxos migratoris, ara mira de treure rèdit 
electoral del malestar generat pel desordre que ella mateixa va 
crear.

Cal fer front a aquestes dificultats. Cal parlar amb claredat i 
valentia dels reptes que ens planteja la societat diversa. Però 
parlar amb valentia no és apel·lar a les comprensibles pors al que 
es desconeix i resistències als canvis per fer-les grans, establir-hi 
una empatia i treure’n rèdit electoral, Ser valents no és atacar els 
més febles. La valentia i honestedat a l’hora de debatre la qüestió 
migratòria, o de la ciutadania que volem ser, es fonamenta en tres 
premisses:

1. Parlar dels problemes, sí, però no per fer-los grans sinó per 
oferir una solució a cada problema, tot ajudant a comprendre 
els canvis estructurals viscuts.

2. Donar el mateix missatge a tots els públics, amb independ-
ència del seu origen.

3. No atribuir a col·lectius sencers les característiques 
d’individus ni viceversa.

Malgrat les dificultats, la ciutadania de Barcelona ha sabut as-
sumir les noves realitats amb una defensa del civisme i la cohesió 
exemplars a Europa, amb un bon nivell de cooperació institu-
cional entre l’Ajuntament, la majoria de forces polítiques, els 
agents econòmics i socials i, de forma molt destacada, amb una 
societat civil responsable i molt activa en l’acollida i la integració 
dels nous barcelonins i barcelonines. 

El gruix de la immigració ha vingut per quedar-se. Ara toca, 
doncs, el trànsit de la immigració a la ciutadania. Per fer-ho cal 
exigir una millor gestió del flux migratori per part de l’Estat i la 
gestió d’aquest des de Catalunya. Cal dimensionar correctament 
l’Estat de benestar per evitar que la competència pels serveis 
públics posi en risc la convivència. Cal definir i defensar una 
cultura pública comuna compartida i respectada per tothom. Ba-
sada en els valors democràtics, en la igualtat entre homes i dones, 
en tot allò que democràticament decidim. Basada, també, en el 
pluralisme i respecte a la diversitat, així com l’aprofitament de les 
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seves potencialitats. 

Aquest equilibri entre el compliment d’allò que tots i totes hem 
de compartir i el respecte a la diversitat serà el que definirà el 
nostre model d’integració, la defensa de la idea de ciutadania. És 
a dir, de la igualtat en els drets i els deure, amb compromís amb la 
societat a la que pertanyem.

Què volem
El gruix de la immigració ha vingut per quedar-se. Ara toca, 
doncs, el trànsit de la immigració a la ciutadania. Per fer-ho cal 
exigir una millor gestió del flux migratori per part de l’Estat i la 
gestió d’aquest des de Catalunya. Cal dimensionar correctament 
l’Estat de benestar per evitar que la competència pels serveis 
públics posi en risc la convivència. Cal definir i defensar una 
cultura pública comuna compartida i respectada per tothom. Ba-
sada en els valors democràtics, en la igualtat entre homes i dones, 
en tot allò que democràticament decidim. Basada, també, en el 
pluralisme i respecte a la diversitat, així com l’aprofitament de les 
seves potencialitats. 

Aquest equilibri entre el compliment d’allò que tots i totes hem 
de compartir i el respecte a la diversitat serà el que definirà el 
nostre model d’integració, la defensa de la idea de ciutadania. És 
a dir, de la igualtat en els drets i els deure, amb compromís amb la 
societat a la que pertanyem.

Cal que Barcelona aprofiti tots els seus barris, aquests nuclis 
fortament cohesionadors, cal que aprofiti la seves polítiques 
de desenvolupament permanent, cal que incorpori i adapti les 
propostes del Pacte nacional per a la Immigració a Barcelona, 
renovant el Pacte de Ciutat sobre Immigració. Compartim, igual-
ment, bona part del Pla d’Interculturalitat de Barcelona elaborat 
pel Govern actual però en denunciem al mateix temps la manca 
de claredat de la seva proposta. I no és una mancança casual, sinó 
que denota la confusió de l’actual Govern respecte el rol que la 
cultura i la llengua catalanes han de jugar com a cultura i llengua 
comunes.

Barcelona, Catalunya, ha d’apostar per la trobada, pels espais en 
comú, per una cultura pública íntegrament assumida. Hem de 
procurar i facilitar que tothom es comprometi amb el país i amb 
la ciutat. Hem de dir-nos clarament que és català o catalana qui 
es compromet amb Catalunya, és barceloní o barcelonina qui es 
compromet amb Barcelona. 

Propostes
Governança estratègica de la immigració 

1. L’Ajuntament liderarà el procés de construcció ciutadana, as-
signant a l’Àrea de Ciutadania i Immigració un paper estratègic, 
capacitat d’actuació transversal, el desenvolupament de pro-
grames relacionats amb tots els àmbits relacionats amb els movi-
ments migratoris, impulsant el treball en xarxa dins i fora de les 

institucions. 

2. L’aportació funcional de l’àrea de Ciutadania i Immigració 
a les polítiques migratòries locals es concreta en la gestió del 
coneixement a través de la sistematització i anàlisi de dades, la 
planificació, així com de la seva avaluació ulterior.

3. Establir una política comunicativa en relació a la percepció del 
fet migratori. Entenem que la comunicació en aquesta matèria 
és un element central. Tant a través dels missatges institucionals, 
mitjans de comunicació, com a través de la relació amb els veïns i 
veïnes. L’ens local ha d’actuar de forma proactiva.

4. Establir  òrgans estables de col·laboració interinstitucional amb 
la resta d’administracions públiques, imprescindibles donada la 
fragmentació competencial en matèria d’immigració.

5. Establir el treball en xarxa com a mètode habitual. Aquest 
comprèn la participació d’agents socials i entitats del municipi, 
establint processos de veritable participació ciutadana, tenint en 
compte els col·lectius quepoden quedar exclosos, així actuacions 
per la igualtat de gènere i la promoció de la joventut.

Polítiques de gestió dels Moviments migratoris en les que té 
incidència l’Ajuntament

6. Entenem el padró com un registre administratiu i emprendrem 
totes les mesures necessàries per a que reflecteixi amb la màxima 
fiabilitat la realitat de la població que viu al municipi. 

7. Desplegar la Llei d’Acollida a Barcelona, entenent l’acollida 
com un dret que té per horitzó l’autonomia de les persones immi-
grades mitjançant l’adquisició de les competències lingüístiques 
bàsiques, el coneixement de la societat catalana i del seu marc 
jurídic i dels coneixements laborals.

8. Desplegar l’Acollida especialitzada per als diferents serveis 
públics. 

9. Fer l’informe d’habitatge per al reagrupament familiar de 
forma que es garanteixi que el sol·licitant disposa d’un habitatge 
en condicions dignes per acollir la seva família.

10. Establir processos d’acollida vinculats al procés de reagru-
pació familiar a tot Barcelona.

11. Vincular els informes d’arrelament social als processos 
d’acollida, acreditant que el sol·licitant coneix i participa en 
l’entorn municipal, a més de tenir competències lingüístiques 
bàsiques.

12. Demanar suport a l’Estat, amb col·laboració amb al Generali-
tat, per a l’atenció de les persones en situació d’irregularitat que 
l’Estat permet que resideixin a Barcelona.

13. Establir protocols amb les diferents administracions per 
a disposar de les dades que generen per a conèixer els fluxos 
migratoris.
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14. Col·laborar amb entitats i administracions per endegar pro-
cessos de retorn voluntari dels menors no acompanyats d’origen 
estranger.

Adaptació dels serveis públics a una societat diversa

15. Endegar processos d’acollida als serveis públics per a que 
aquests s’adaptin a la diversitat d’usuaris i per a que els diferents 
usuraris s’apropin i els coneguin.

16. Facilitar el coneixement i l’accés al mercat de treball a través 
de l’acollida (aportant coneixement sobre l’entorn laboral i la 
llengua) i de programes d’inserció laboral, especialment, dels que 
arriben a través del reagrupament familiar.

17. Establir un marc de diàleg permanent amb els agents socials i 
econòmics locals per abordar aspectes relacionats  amb la gestió 
del fet migratori.

18. Donar un impuls principal a la formació continuada i ocupa-
cional per a persones amb dificultats d’inserció.

19. Crear marcs d’intercanvi d’experiències i de formació per al 
foment de l’emprenedoria entre les persones immigrades.

20. Establir programes específics d’acompanyament a la trami-
tació del canvi de permís de treball per compte d’altri al de per 
compte propi.

21. Dotar 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.

22. Fer un Pla de Xoc per a l’Èxit Escolar de tot l’alumnat, a 
partir d’accions que incrementin 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.

23. Endegar un Pla de Xoc per eradicar l’analfabetisme en 8 anys, 
vinculant, quan sigui possible i necessari formació de familiars 
d’alumnes i escola.

24. Posar en marxa un Pla de foment del mentoratge per part 
d’estudiants universitaris amb joves d’entorns desafavorits sense 
referents vinculats a l’estudi.

25. Crear Plans d’entorn a les escoles dels districtes que encara no 
en disposen, per a afavorir la integració, la difusió i exercici dels 
drets dels infants i de les persones immigrades.

26. Posar en marxa de mecanismes adients per a l’accés univer-
sal a l’ús de les TIC entre la població en general, per a evitar la 
fractura digital. 

27. Posar en marxa un Pla per a que la diversitat d’orígens dels 
barcelonins i barcelonines es vegi reflectida en les plantilles 

públiques i, molt especialment, en totes aquelles vinculats amb 
l’educació i la seguretat. 

28. Endegar un pla d’inclusió en l’educació en el temps de lleure, 
on les administracions poden incidir de forma molt significativa, 
potenciant la seva funció d’acollida dels infants nouvinguts.

29. Duplica la capacitat de la xarxa d’educació bàsica de les per-
sones adultes.

30. Posar en marxa programes d’ensenyament de llengües 
d’origen als alumnes que ho desitgin, vinculats a l’ensenyament 
del català per als seus pares, com a acció que mostri interès 
recíproc i apropament entre societat d’acollida i nouvinguda.

31. Engegar un pla per al suport del reconeixement de la for-
mació universitària adquirida en origen.

32. Fer un pla de salut comunitària a partir dels promotors de 
salut, agents de salut voluntaris, que millorin el coneixement dels 
serveis sanitaris entre la població immigrada i la cultura de salut 
preventiva.

33. Potenciar el treball comunitari per detectar situacions de vul-
nerabilitat de veïns i veïnes i prevenir situacions de conflictivitat 
social derivades dels dèficits d’informació o per manca de diàleg.

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

Polítiques de gestió de la diversitat. Integració a una cultura 
pública comuna

35. Promoure el concepte de cultura pública comuna entès 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.

36. El foment de la participació a la vida institucional i social de 
Barcelona serà un dels objectius transversals de totes les polí-
tiques municipals. 

37. Tots els barcelonins tindran, al seu abast, en un període de 4 
anys, cursos de català a la seva disposició. I en un període de 8 
anys, tots els ciutadans i ciutadanes arribats fins als darrers 2 anys 
hauran de tenir competències lingüístiques bàsiques en llengua 
catalana.

38. Aprofitar la diversa riquesa lingüística de la immigració com 
a recurs per a una societat poliglota del segle XXI, per exemple, 
establint itineraris d’acreditació de coneixement lingüístics que 
serveixin per incrementar l’ocupabilitat dels migrants que les 
coneixen.

39. Definir projectes d’acompanyament a les escales de veïns i 
veïnes, de revitalització i dinamització dels espais públics i de 
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foment de la interacció amb comerços, amb la complicitat de les 
entitats socials.

40. Ampliar l’abast i les funcions del Consell Municipal 
d’Immigració. Estendre’l als Districtes.

41. Fer l’associacionisme present en els processos d’acollida. 
Farem un pla a cada Districte de foment de la participació de les 
persones immigrades al teixit associatiu. 

42. Organitzar trobades B2B entre ONG de Desenvolupament i 
entitats de la immigració per a que en sorgeixin iniciatives per al 
codesenvolupament i aprofitar el fort potencial per enfortir les 
relacions transnacionals que té.

43. Defensar a la lliure pràctica de les creences religioses, el re-
specte al pluralisme religió i el diàleg interreligiós.

44. Fer accions de suport a l’associacionisme comercial, tant ter-
ritorial com gremial, per tal que aquest integri els comerciants 
nouvinguts.

45. Treballar per a que els mitjans de comunicació local adoptin 
mesures deontològiques per al tractament responsable del fet 
migratori i per impulsar que els mitjans reflecteixin la diversitat 
cultural de Barcelona.

46. Promoure la pràctica de l’esport en grup com a  eina per a la 
promoció d’hàbits saludables i d’espais d’interrelació. 

47. Barcelona, amb la resta d’administracions, combatrà qual-
sevol forma de discriminació, racisme o xenofòbia. Qualsevol 
conat tindrà una resposta clara i ferma a favor de la igualtat i la 
convivència per part de l’Oficina per a la No Discriminació i de 
tot l’Ajuntament, fent complir la Directiva Europea  i formant 
els servidors públics de l’Ajuntament en matèria d’igualtat i no 
discriminació.

48. Incorporar plenament el Pla d’Acció contra el racisme i la 
xenofòbia impulsat per la UNESCO al programa del govern mu-
nicipal per a evitar malfiança recíproca entre diferents sectors de 
la població.  Alhora, planificació d’accions concretes de denuncia 
i lluita contra la catalanofòbia. 

49. Per a la integració en una cultura pública comuna, promourem 
els espais d’interrelació entre iguals. Revisarem el Pla Barcelona 
Interculturalitat per continuar les seves millors accions i dotar-lo 
d’un discurs més clar pel que fa a cultura pública comuna.

50. Impulsar el  dret  de la població immigrada a la deliberació, 
consulta i participació en la presa de decisions públiques.

51. Recuperar els espais de participació ciutadana més útils com 
els consells o comissions sectorials de seguiment de polítiques 
municipals  cada barri, i defugir d’òrgans municipals satèl·lits, 
propagandístics o afins als equips de govern. Garantir l’accés de 
la població d’origen estranger a aquests espais.

52. Formació i sensibilització continuades del personal de serveis 
municipals en matèries d’immigració i de la diversitat.

53. Emprendre mesures d’Acollida específiques per a les dones 
immigrades en situació de risc d’exclusió i de desemparament 
social.

Polítiques GLTB

On som i què volem
El canvi social que hem viscut en els darrers anys, i que ha signifi-
cat un notable avenç en el reconeixement dels drets de ciutada-
nia de les persones GLBT, no pot explicar-se sense l’existència 
d’un teixit associatiu que ha lluitat intensament, sovint en temps 
difícils, per aconseguir-ho, però també cal reivindicar paper 
d’Esquerra a les institucions, que ha estat decisiu. 

Amb Esquerra al Govern de la Generalitat, Catalunya ha estat 
el primer país del món que ha disposat d’un programa per al 
col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals i, des del 2006, d’un 
Pla Inter departamental per a la no discriminació del col·lectiu 
GLTB. Diversos governs europeus han tingut en compte aquests 
documents a l’hora de crear els seus programes propis.  

Un altre exemple de lideratge del nostre país en aquest àmbit és 
la constitució, el 2007, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais 
i Transsexuals, que pretén la plena normalització del col·lectiu, 
mitjançant la lluita contra la discriminació, i que compta amb la 
participació de moltes entitats. 

Igualment, amb Esquerra al Govern, el 2007, la Generalitat de 
Catalunya s’ha integrat a la International Lesbian and Gay As-
sociation (ILGA).

Lamentablement, la continuïtat d’aquestes polítiques és avui 
incerta, a l’espera de les mesures que el nou govern conservador 
apliqui.

En l’àmbit municipal, la ciutat de Barcelona ha estat la prim-
era en crear un Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Trans-
sexuals com a fòrum de trobada entre els col·lectius GLTB i 
l’administració municipal. Això ha estat possible quan Esquerra 
ha estat necessària per a la governabilitat de la ciutat.

Durant els darrers quatre anys d’oposició, Esquerra ha exercit el 
paper de garant en la igualtat de drets de totes les persones, com 
correspon a un partit republicà i d’esquerres i hem aconseguit 
declarar Barcelona municipi respectuós amb la diversitat sexual.

Esquerra ha liderat aquest procés de normalització amb valen-
tia i decisió, des de la voluntat de garantir l’exercici dels drets i 
promoure la normalització social d’una realitat que sovint s’ha 
volgut amagar o menystenir. El gran repte a partir d’ara rau en 
la sensibilització i la conscienciació ciutadana per normalitzar 
al carrer allò que ja és a la Llei: el respecte de la diferència i la 
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igualtat de drets.

En aquest sentit, les propostes d’Unitat per Barcelona se centren 
en aconseguir la plena normalització mitjançant l’assumpció de la 
realitat GLTB per part de tota la societat.

Propostes
Participació social i ciutadana

1. Aplicar les mesures necessàries per a la transformació del Con-
sell Municipal per tal que esdevingui realment un òrgan de par-
ticipació de les entitats GLTB de la ciutat i un espai de codecisió 
en la definició de les polítiques locals adreçades al col·lectiu.

2. Promoure la participació de les associacions de gais, lesbianes i 
homes i dones transsexuals en altres consells municipals.

3. Organitzar campanyes de foment de l’associacionisme entre les 
persones del col·lectiu GLTB.

4. Difondre informació sobre les associacions GLTB de la ciutat, 
i de les seves activitats, a través dels mitjans de comunicació 
municipals.

5. Promoure les activitats que realitzen les associacions GLTB als 
equipaments culturals, cívics i esportius de la ciutat.

6. Reconèixer el rol de les entitats GLTB en la informació i 
assistència al col·lectiu, facilitant el seu accés al finançament i 
als recursos necessaris per al desenvolupament d’activitats que 
duguin a terme.  Proposem l’establiment de convenis plurianuals 
entre l’Ajuntament i les entitats, que permetin donar més segure-
tat econòmica a les entitats i fixar línies de col·laboració a més 
llarg termini, incloent la participació de les entitats en la gestió de 
serveis municipals adreçats al col·lectiu.

7. Estudiar la cessió espais municipals per a l’ús de les entitats 
GLTB que tinguin dificultats per disposar d’una seu pròpia. 

8. Crear un centre cívic adreçat prioritàriament al col·lectiu 
GLTB que aculli un punt d’atenció i informació específic.

9. Potenciar la recerca per a un bon coneixement dels col·lectius 
GLTB i de les seves necessitats, actualitzant periòdicament la 
informació recollida en l’elaboració del pla municipal GLTB.

Polítiques per a gent gran

10. Facilitar la prestació d’informació i atenció personalitzada 
per a persones grans GLTB assegurant-ne l’accés als serveis 
municipals en igualtat de condicions amb la resta de la població, 
creant protocols i, si s’escau, equipaments específics per evitar la 
discriminació o la marginació de la gent gran GLTB en l’accés 
a residències, pisos tutelats, centres de dia o d’altres equipa-
ments assistencials per a gent gran, així com en l’accés a l’oferta 
d’habitatge protegit.

11. Promoure la formació del personal de residències de gent gran 
per atendre usuaris GLTB.

12. Estudiar, en el marc de l’Observatori Social de Barcelona, la 
realitat de les persones grans pertanyents al col·lectiu GLTB per 
tal de dissenyar polítiques que contribueixin a la millora de la 
seva situació.

Polítiques per a joves

13. Establir un programa de suport a adolescents i joves GLTB, 
amb l’objectiu de lluitar contra l’assetjament i altres formes de 
violència per raó d’orientació sexual o d’identitat de gènere.

14. Intensificar les mesures de prevenció del VIH/SIDA i altres 
MTS entre la població adolescent i jove.

15. Establir els circuits i els recursos per donar suport als menors 
GLTB davant de situacions familiars conflictives. 

Educació

16. Elaborar un crèdit formatiu a les escoles municipals que 
abastin tots els nivells educatius i que tracti sobre la diversitat 
d’orientació sexual i d’identitat de gènere.

17. Incloure referències explícites a l’homosexualitat i la transsex-
ualitat en les sessions formatives sobre salut sexual per a centres 
escolars.

18. Crear un programa d’acollida per sensibilitzar el conjunt de 
la comunitat educativa: mestres, pares, mares i alumnes davant la 
incorporació escolar de fills i filles de pares i mares GLTB.

19. Promoure xerrades a les AMPA sobre la diversitat de models 
familiars.

20. Proporcionar als centre de recursos el material i la informació 
necessària per atendre les necessitats de comunitat educativa 
quant al tractament de la diversitat sexual i l’atenció específica a 
l’alumnat GLTB i els infants de famílies homoparentals.

21. Formar el personal docent i els mediadors escolars en la reali-
tat de la joventut GLTB.

22. Realitzar accions de suport al professorat GLTB.

Acció social

23. Aplicar  íntegrament el  Pla Municipal per al col·lectiu GLTB 
aprovat per l’Ajuntament de Barcelona el 2010.

24. Articular recursos per a persones GLTB víctimes d’agressions 
per part de les seves parelles, que es puguin aplicar des dels cen-
tres de serveis socials d’atenció primària, posant especial atenció 
en la formació dels professionals que atenen aquests serveis.

25. Prestar especial atenció a les situacions de discriminació de les 
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persones transsexuals des de l’Oficina per a la No Discriminació 
amb l’objectiu de monitorar i fer mediació en les situacions en 
que els drets d’aquestes persones es vegin afectats.

26. Establir vies de comunicació i relació amb aquells organismes 
i Institucions públiques supramunicipals que incideixen en el 
desenvolupament d’estratègies o mesures que afecten el col·lectiu 
GLTB.

Salut

27. Promoure campanyes adaptades a les necessitats dels diferents 
col·lectius per lluitar contra les MTS i la SIDA al llarg de l’any, 
intensificant la participació municipal en la jornada de sensibilit-
zació contra la SIDA del 1 de desembre.

28. L’agència de salut pública i altres agents haurien de facilitar 
que els locals lúdics (bars, discoteques, saunes, etc.) disposin de 
material informatiu i profilàctics per evitar el contagi de les MTS 
i la SIDA.

29. Promoure campanyes de vigilància i vacunació com a mitjà de 
prevenció del contagi de l’hepatitis.

30. Fomentar la realització periòdica de la prova del VIH/SIDA 
entre el col·lectiu GLTB exposat a pràctiques de risc, donant a 
conèixer els centres on  es realitza.

Esports

31. Fer visible el col·lectiu esportiu GLTB com a element positiu 
de referència per al conjunt de la població.

32. Facilitar l’ús de les instal·lacions esportives municipals a les 
organitzacions GLTB.

33. Promoure la implicació dels principals clubs i entitats es-
portius de la ciutat a les actuacions de promoció de eradicació 
d’accions homòfobes en les competicions esportives.

Cultura

34. Reforçar el suport municipal a les activitats culturals organ-
itzades des del col·lectiu: mostres i festivals de cinema GLTB, 
premis literaris, exposicions i d’altres.

35. Establir un programa específic a Barcelona Televisió adreçat 
al col·lectiu GLTB.

36. Promoure la presència normalitzada de persones del col·lectiu 
GLTB en els mitjans de comunicació municipals.

37. Especialitzar una biblioteca de Barcelona en el fet GLTB amb 
la creació d’un fons documental extens que permeti la recuper-
ació de la memòria històrica del col·lectiu.

38. Vetllar per a que totes les biblioteques públiques de Barce-
lona incorporin fons GLTB.

Relacions internacionals i cooperació

39. Promoure posicionaments relacionats amb la defensa dels 
drets del col·lectiu GLTB en les xarxes de ciutats de les quals 
l’Ajuntament de Barcelona forma part, especialment en les que 
treballen els drets humans.

40. Fomentar el desenvolupament de projectes destinats a la 
millora de les condicions de vida del col·lectiu GLTB en els 
països i municipis amb els quals Barcelona  estableix protocols de 
col·laboració o hi destina ajuts de cooperació i solidaritat.

41.  Promoure internacionalment la marca gay friendly de la 
ciutat de Barcelona com a municipi respectuós amb la diversitat 
sexual. 

42. Promoure la instal·lació a Barcelona de la seu permanent 
d’algun organisme internacional GLTB.

Immigració i diversitat cultural

43. Establir un programa de suport als refugiats GLTB pro-
cedents de països on es practiqui la violència o la discriminació 
institucional contra aquest col·lectiu.

44. Incloure informació bàsica sobre els serveis d’acollida al 
col·lectiu GLTB en els materials d’acollida de les persones nou-
vingudes.

45. Incloure una menció respecte a la situació legal i social del 
col·lectiu GLTB en el nostre país, en el marc dels materials i les 
sessions informatives per als nous residents.

46. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte a les 
persones GLTB des de les diferents comunitats religioses amb 
presència a  Barcelona.

Emprenedoria, comerç i turisme

47. Promoure Barcelona com a destinació turística i comercial per 
a les persones GLTB en l’àmbit internacional.

48. Elaborar una pàgina web i renovar la guia de turisme GLTB 
de la ciutat de Barcelona.

49. Contribuir a fer visible el teixit empresarial i comercial GLTB 
present a tota la ciutat de Barcelona.

50. Afavorir la relació de la comunitat empresarial i comercial 
amb socis d’altres ciutats amb experiència en aquest àmbit.

51. Realitzar unes jornades al voltant de l’empresariat GLTB i el 
sector del negoci relacionat a Barcelona.

Treball i ocupació

52. Impulsar amb els sindicats, organitzacions d’emprenedors, 
patronals i entitats ciutadanes un espai de treball per a la no dis-
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criminació en l’àmbit laboral, des del qual dissenyar estratègies i 
recursos per assolir la igualtat de drets efectiva en aquest àmbit. 
 
53. Vetllar explícitament per la no discriminació laboral de les 
persones amb VIH/SIDA o altres MTS.

54. Establir programes específics de formació ocupacional i 
inserció laboral adreçats a persones transsexuals com a mitjà per 
combatre la intensa discriminació que pateixen en l’accés a un 
lloc de treball digne.

Reconeixement, sensibilització i visibilitat

55. Fer valer la Carta de Drets i Deures de la Ciutat per tal 
d’evitar les pràctiques i les actituds discriminatòries vers les 
persones GLTB.

56. Lluitar institucionalment contra tota forma de discriminació a 
persones GLTB,  fent que l’ajuntament es personi com acusació 
particular en les causes judicials obertes en casos d’agressions i 
amenaces a persones d’aquests col·lectius.

57. Establir un grup de treball per abordar de forma conjunta 
l’eradicació d’actituds discriminatòries envers els diferents 
col·lectius (homofòbia, xenofòbia, etc.), entenent que aquestes 
formes de discriminació són diferents expressions d’un mateix 
problema.

58. Realitzar campanyes informatives i de sensibilització, i asse-
gurar la continuïtat dels actes institucionals per a la normalització 
dels col·lectius GLTB, especialment en dates emblemàtiques com 
el 28 de juny, 8 de març, 17 de maig, 1 de desembre  però també 
més enllà d’aquestes dates.

59. Realitzar campanyes específicament dedicades a les persones 
transsexuals, informatives de la seva realitat i de sensibilització 
sobre els seus drets amb l’objectiu de millorar la seva acceptació 
social.

60. Promoure una jornada oberta anual de trobada de les famílies 
GLTB.

61. Vetllar perquè els formularis i registres municipals tinguin en 
compte la diversitat de  models familiars.

62. Dedicar un carrer de Barcelona a una persona emblemàtica 
dins del moviment pels drets civils de les persones GLTB.

63. Incloure en el nomenclàtor de referències explícites a esde-
veniments i/o personatges històrics vinculats al col·lectiu GLTB.

64. Instal·lar d’una placa commemorativa en el lloc de celebració 
de la primera manifestació del 28 de juny  realitzada a Barcelona.

65.  Aconseguir que les persones GLTB estiguin representades 
proporcionalment en la concessió de premis i reconeixements 
públics per part de l’ajuntament d’acord a la seva presència en el 
conjunt de la ciutadania.

66. Formar el personal municipal en relació a la realitat GLTB 
per tal de millorar el seu coneixement i comprensió en relació al 
col·lectiu.

Seguretat ciutadana

67. Formar la Guàrdia Urbana i altres agents de seguretat públics 
o privats  per evitar pràctiques homòfobes o discriminatòries en 
la seva relació amb la ciutadania.

Drets civils

On som
Aquesta darrera legislatura s’ha aprovat la «Carta de Ciutadania. 
Carta de Drets i Deures de Barcelona». Si la Carta de Ciutadania 
l’haguéssim redactat des d’Unitat per Barcelona el seu contin-
gut haguera estat molt més ambiciós, però vam renunciar a les 
posicions maximalistes, acceptant allò que ha estat possible, en el 
marc de la negociació, i amb l’objectiu d’arribar al màxim consens 
possible.

Aquesta Carta és un text normatiu, que desenvolupa la potestat 
normativa de l’Ajuntament i que li és reconeguda en el vigent, 
malgrat que mutilat, Estatut de Catalunya, i per la Carta Mu-
nicipal. És una carta compiladora perquè recull drets i deures 
que emanen de normes de rang superior; uns drets i uns deures 
exigibles pels ciutadans i a l’administració. Cal tenir en compte 
que els drets no són il·limitats i que contenen, alhora, obligacions 
per part dels subjectes de dret, i són exigibles davant dels poders 
públics, que estan obligats a garantir-ne l’efectivitat. Aquesta 
Carta també té una clara vocació pedagògica a fi que sigui en-
tenedora per a tothom.

La Carta descriu i desvetlla qui són subjectes de drets i deures en 
funció de la situació i la vinculació que tenen amb la ciutat; s’hi 
recull el dret a les iniciatives i a les consultes populars, així com 
de poder exigir determinades prestacions municipals, però, també, 
la contribució de la ciutadania. La Carta parla de l’equitat i de les 
accions positives, d’actuacions i estratègies per evitar desigualtats; 
i posa en valor les accions de discriminació positiva a fi d’assolir 
la plena igualtat per a aquelles persones que encara no l’han 
aconseguida.

Què volem
Consolidar una atenció especial a les famílies, donar color a 
totes les formes de família de la nostra Ciutat, perquè els seus 
membres puguin gaudir de tots els drets i enfortir els deures de la 
convivència.

Consolidar la mediació, o la resolució dialogada dels conflictes, 
com un instrument que afavoreix la convivència i l’expressió 
adequada dels drets civils. L’Oficina per la No Discriminació ha 
de ser el servei de referència per impulsar la mediació a tots els 
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districtes de la ciutat.

Donar a conèixer la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania de 
Barcelona i vetllar pel seu compliment.

Assumir la defensa i la difusió dels nous drets emergents i dels 
drets elementals que han estat limitats, com per exemple el dret a 
un habitatge digne, assumint nous serveis o impulsant alguns dels 
serveis ja existents.

Facilitar el diàleg entre els drets humans que a priori poden 
presentar-se com oposats. En aquest sentit ja hem reflexionat so-
bre la igualtat de gènere i l’expressió religiosa, o hem reflexionat 
entre la llibertat d’expressió i la llibertat religiosa, o hem debatut 
la contraposició entre el drets a una sanitat pública i de qualitat i 
el dret a una mort digna.

Propostes
1. Garantir el compliment de la Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat.

2. Impulsar la campanya Barcelona ciutat de Drets i celebrar 12 
dies internacionals assenyalats per conscienciar la població.

3. Impulsar la campanya Barcelona ciutat de deures pel compro-
mís en comú.

4. Organitzar debats confrontant deures especialment divergents: 
dona i religió, dret a l’habitatge i dret a la propietat, dret a la 
sanitat i dret a morir dignament, dret a la vida i dret a utilitzar la 
pròpia biologia.

5. Impulsar els nous drets emergents i els nous reptes: difondre 
activament el testament vital, l’atenció al dret a morir dignament, 
difondre el dret a utilitzar el propi material genètic i biològic.

6. Impulsar el testament vital a totes les llars de Barcelona, i 
treballar per la legalització de l’eutanàsia activa.

7. Impulsar un banc públic de material genètic i biològic amb 
finalitats terapèutiques per a que tota la població hi pugui tenir 
accés.

8. Difondre i promocionar l’ús de les TIC entre la població per 
evitar la fractura digital.

9. Incrementar l’accés als serveis públics mitjançant la xarxa.

10. Participar en el desenvolupament de l’acció e-integració, acció 
paneuropea que ha de permetre a la ciutadania resoldre els desa-
vantatges econòmics, socials i geogràfics mitjançant les TIC.

11. Desenvolupar un inventari de recursos d’accés públic i privat 
a Internet dels districtes de la ciutat de Barcelona.

12. Posar en marxa un mecanisme que permeti l’accés universal 

a Internet als sectors socials més desafavorits, tot emprant xarxes 
públiques nacionals i locals com ara la de centres d’assistència de 
Benestar Social, centres cívics, casals de gent gran o biblioteques; 
si cal, es donaria valor a les xarxes privades d’accés a Internet 
(locutoris).

13. Estimular la participació dels infants en la vida de la ciutat, 
fent participar a les escoles: recollint els seus consells en el pregó 
de la ciutat, recollint i publicant per a totes les escoles el seu 
llibre, 5000 exemplars, dels seus consells.

14. Celebrar el dia internacional de la infància i impulsar el cicle 
de cinema per als infants fins arribar a més de 6.000 alumnes en 
4 anys.

15. Col·laborar activament amb les associacions de defensa dels 
drets dels infants, amb l’aportació de 50.000 euros als seus pro-
jectes més rellevants: lluitar contra la violència vers els infants, la 
violència sexual i la pornografia infantil.

16. Atendre 3.000 infants en el servei sanitari de pallassos 
d’hospital.

17. Crear un servei d’atenció i orientació en els casos violència 
juvenil, per als pares i joves, on s’abordin les relacions pares 
i mares amb fills o filles adolescent, i on s’atenguin els casos 
d’assetjament escolar.

18. Difondre el servei sanitari de pallassos d’hospital a 2 nous 
centres hospitalaris de la ciutat.

19. Consolidar la mediació i la resolució dialogada dels conflictes, 
com un instrument que afavoreix la convivència i l’expressió 
adequada dels drets i deures de la ciutadania.

20. Descentralitzar en els 10 districtes, de 10 punts de l’Oficina 
dels Drets Civils, punt que han de ser el servei de referència per 
impulsar la mediació a tots els districtes de la ciutat i resoldre els 
conflictes de ciutadania.

21. Resoldre els conflictes de mal veïnatge des d’aquests punts de 
mediació, resolució de 2.000 conflictes en 4 anys.

22. Impulsar i formar des de l’Oficina dels Drets Civils del me-
diador comunitari d’escala, 50 mediadors, que seria exercida pels 
presidents d’escala.

23. Col·laborar amb les xarxes ciutadanes per la formació i as-
sistència dels mediadors comunitaris d’escala.

24. Atendre de forma especial a les famílies, en totes les seves 
formes de la nostra Ciutat, perquè els seus membres puguin 
gaudir de tots els drets i enfortir els deures de la convivència.

25. Atendre a les famílies per aprendre a eradicar la violència en 
l’àmbit familiar amb la creació de 5 escoles de família per a inte-
grants de les diferents tipologies de família a 5 centres educatius 
de 5 districtes de la ciutat.
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26. Atendre a les famílies per aprendre a ser pares i mares amb 
la creació de 5 escoles de família per a integrants de les diferents 
tipologies de família a 5 districtes de la ciutat.

27. Atendre a les noves famílies complexes, monoparentals i 
diverses que són ja una realitat a la ciutat, aquesta atenció es don-
aria en les escoles de família que es creïn a la ciutat.

28. Atendre i tractar 200 homes maltractadors per tal d’evitar la 
seva reincidència i aconseguir recuperar l’entorn familiar.

29. Atendre i tractar a més de 300 infants que hagin patit la 
violència masclista a la seva llar.

30. Donar suport a la nostra xarxa d’educació en el lleure això 
permet acostar els infants i els pares. La xarxa de l’escoltisme, 
dels geganters, dels castellers, d’esplais, de clubs esportius, 
d’entitats associatives ha de tenir un nou suport per part de 
les administracions, per esdevenir una eina importantíssima de 
coneixement mutu.

31. Atendre de forma especial els drets dels infants i inversió 
a l’educació en el lleure i en valors (esplais i escoltes) per a 
l’adequació de 50 locals.

32. Crear 10 Plans d’entorn a les escoles dels deu districtes. Per 
afavorir la integració, la difusió i exercici dels drets dels infants i 
de les persones immigrades.
33. Formar i informar en les diferents expressions de con-
sciència i religioses presents a les ciutats: a les escoles, als centres 
cívics, als centres interreligiosos.

34. Establir la mediació i el diàleg per la resolució de conflictes 
vinculats a l’expressió de consciència i religiosos.

35. Elaborar una guia de bones pràctiques per als equipaments 
religiosos.

36. Construir unes religions més cultes i riques, i implicar 
l’administració local en la formació dels líders religiosos.

37. Reservar 10 espais d’equipaments multireligiosos apostant 
clarament per la dignificació dels equipaments religiosos vincu-
lats als barris i evitant la creació de grans centres religiosos que 
afavoreixen la homogeneïtat i eviten la diversitat.

38. Elaborar 4 nous volums, 20.000 exemplars, per a les escoles de 
secundària referents a la memòria històrica de Barcelona.

39. Preparar una exposició de Barcelona en els arxius de Sala-
manca.

40. Crear un servei de difusió del coneixement de la memòria 
històrica al districte de Gràcia i adequar elements històrics com 
els refugis antiaeris.

Justícia

On som
Malgrat l’elevat grau de centralització del sistema judicial a 
l’Estat Espanyol, els municipis també juguen un paper important 
en l’àmbit de la justícia. En el cas de la ciutat de Barcelona, el 
fet de ser considerada administrativament capital de Comunitat 
Autònoma, la complexitat social de la seva realitat, i els reptes 
derivats de les noves competències de la Carta Municipal, fan que 
l’Ajuntament tingui un important paper a jugar.

D’una banda, Barcelona és la seu de totes les instàncies superiors 
de la Comunitat Autònoma, i la de seu dels seus propis jutjats 
i tribunals, tants els locals com els provincials. Això fa que un 
important grup de persones siguin operadors en tots aquests 
òrgans i també un nombrós grup de ciutadans utilitzin els serveis 
de justícia que radiquen a la ciutat.

A Barcelona trobem des de fa temps un problema important 
al voltant de la reincidència en matèria de faltes de furt, prob-
lemàtica que afecta negativament a la imatge de la ciutat i genera 
impotència dels poders públics per eradicar el fenomen. Alguns 
d’aquests problemes es podrien solucionar amb mesures estricta-
ment organitzatives o de gestió (el Registre de Faltes) o amb 
una millora radical dels sistemes d’execució penal en matèria de 
faltes, que actualment mostren carències importantíssimes, però 
no és menys cert que aquestes i altres qüestions es podrien resol-
dre de forma molt més raonable amb una Justícia Local, de Barri 
o de Proximitat, que descongestionaria els Jutjats d’Instrucció 
de bona part dels judicis de faltes i els situaria a l’exercici de les 
seves funcions més típiques per a les quals han estat creats.

La Carta Municipal de Barcelona suposa un pas molt impor-
tant en la competència municipal en matèria de justícia. Caldrà 
esperar a la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial per 
poder implementar la justícia de proximitat. Fins aleshores, 
les experiències de mediació –cada cop esteses a més àmbits i 
reconegudes com eina bàsica de resolució de conflictes a partir de 
l’Ordenança de Convivència a les Vies i Espais Públics- hauran 
d’enfortir-se i estendre’s. 

Les institucions locals, per tant, l’Ajuntament de Barcelona, han 
de fer una aposta decidida per articular una Política Pública i un 
sistema institucional que sigui capaç d’actuar de filtre, d’orientar, 
de mediar i de resoldre conflictes menors sense que aquest tipus 
de controvèrsies jurídiques hagi d’arribar necessàriament als 
Tribunals de Justícia.

L’informe de la «Comisión sobre Demarcación y Planta» as-
senyala els instruments de mediació i solució extrajudicial de con-
flictes com a eines que cal potenciar. Des d’Unitat per Barcelona 
hi estem totalment d’acord, i és en aquest sentit que hem anat 
insistint en l’elaboració urgent del Reglament de Mediació Co-
munitària, que hauria d’haver estat redactat ja el 2005. L’informe 
apunta que els Jutges de Pau podrien esdevenir àrbitres dels 

Una ciutat republicana



Índex

processos de mediació.

Es precisa d’una nova arquitectura judicial que alleugerirà la càr-
rega als Jutjats de Primera Instància i Instrucció. Cal buscar com 
sortir al pas del creixent augment de la litigiositat i la demora en 
la resposta judicial que es produeix en alguns nuclis urbans. Però 
la solució no passa per destinar un dia sencer als judicis de faltes 
en els Tribunals d’Instrucció, ni destinar jutges d’instrucció només 
a les faltes, ja que estaríem malbaratant recursos.

El principal rol de la justícia de proximitat és 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 de conflictes ciutadans, i una peça clau per actuar amb 
més rapidesa, més eficiència i més calidesa per la ciutadania. A 
més a més, els problemes de convivència no són únicament con-
junturals i requereixen d’una atenció seriosa e immediata si és vol 
mantenir un grau òptim de convivència. 

Què volem
L’Administració de Justícia ha de ser un veritable servei públic al 
servei de les persones, ha de ser una justícia de qualitat, eficient 
i de proximitat per tal de garantir el dret a la tutela judicial efec-
tiva recollida en l’article 24.1 de la Constitució Espanyola.
Volem una administració de Justícia com a servei públic bàsic, 
àgil, eficaç i de qualitat per a una societat complexa i moderna.
Cal avançar cap a la consolidació d’un autèntic Poder Judicial 
català mitjançant l’aplicació de polítiques ambicioses de descen-
tralització i,de forma complementària, també de desconcentració 
que ens permeti oferir un servei públic àgil, eficaç, més barat i de 
qualitat, adaptat a les exigències d’un societat que ha de ges-
tionar els conflictes propis de la gran diversitat social, cultural i 
econòmica que la caracteritza.

Necessitem cossos propis arrelats i coneixedors de la identitat 
del país, optimitzant així els aspectes organitzatius; implantar 
progressivament la justícia de proximitat; i adequar la planta i les 
demarcacions judicials a les necessitats reals del país.

Propostes
Simplificar els processos

1. Continuar implantant les comunicacions electròniques que 
permetin el grau més elevat d’eficiència i agilitat als proces-
sos judicials, i establir els mecanismes de consulta digital que 
permetin a la ciutadania, a les organitzacions civils, a les empreses 
i a les entitats, disposar d’informació puntual sobre els processos 
judicials que els afectin i sobre els quals tinguin una reclamació 
legítima.

Justícia de proximitat

2. Impulsar el desenvolupament de la Justícia de proximitat, amb 
criteris de qualitat , eficiència i celeritat.
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3. Instar al Ministerio de Justícia a: 

a. Reformar la Llei Orgànica del Poder Judicial per tal de 
donar cabuda al desenvolupament de la Justícia de Proximitat 
a Barcelona, avaluant les seves conseqüències sobre l’activitat 
i el mapa judicial.

b. Que en el cas que es creï de manera efectiva un registre 
de faltes, la repetitivitat de les quals signifiqui el pas a penes 
superiors, aquesta creació vagi acompanyada de la dotació 
econòmica necessària.

c. Que en el marc de l’actual projecte de reforma del Codi Pe-
nal es potenciïn i facilitin els treballs en benefici de la comuni-
tat com a alternativa a les penes privatives de llibertat.

d. Dur a terme les reformes de procediment a la Llei 
d’Enjudiciament Criminal per tal que en el sí del tots els 
processos penals es facilitin les declaracions de persones que 
han estat víctimes d’un delicte o d’una falta i que no viuen 
al territori on ha succeït el fet delictiu, mitjançant les noves 
tecnologies.

4. Instar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalu-
nya, en compliment amb allò establert en l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, a proposar al Govern de l’Estat la revisió de la 
demarcació i la planta judicials a Catalunya i a avaluar els recur-
sos necessaris per a la posada en marxa gradual de la justícia de 
proximitat en matèria de personal, tecnologia, infraestructures i 
despesa corrent. 

5. Garantir el dret de defensa en els procediments davant dels 
jutjats de proximitat.

Integració dels equipaments judicials i penitenciaris a la ciutat

6. Elaborar 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 i munici-
pals implicats. Hi ha de figurar des dels jutjats fins als centres 
d’acollida, CRAE, menors, etc.

7. Connectar la xarxa de serveis socials amb totes les instàncies 
per tal de proporcionar recursos als jutjadors (allotjament, sanita-
ris, tècnics ) i millorar la prestació del servei per part de totes les 
instàncies implicades.

Mediació i conciliació

8. Coordinar serveis municipals de mediació per tal de correspon-
sabilitzar als implicats en la resolució dialogada de conflictes.

9. Millorar i ampliar els serveis de mediació com a vies alterna-
tives de resolució dels conflictes.

10. Establir un servei de mediació per districte.

11. Donar suport a les iniciatives ciutadanes i d’entitats en l’àmbit 
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de la mediació, especialment a nivell veïnal i de barri.

12. Redactar el Reglament de Mediació Comunitària de Barce-
lona.

Gestió autònoma del temps

On som i què volem
Compaginar totes les facetes de la vida d’una persona en l’espai 
limitat que és el temps, no és senzill. La capacitat d’autogestió del 
temps propi és un element de benestar i llibertat personals. Les 
administracions públiques no haurien d’entrar a organitzar el dia 
a dia de les persones, però sí que haurien d’emprendre accions 
per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin administrar el seu 
temps de tal manera que es puguin desenvolupar en plenitud 
en els diferents àmbits de la vida: familiar, laboral, sociabilitat, 
participació cívica...

La idea d’una gestió més autònoma del temps per part dels 
ciutadans i ciutadanes ha de marcar les polítiques públiques ja 
des del moment en què es conceben. Actualment, sovint es posen 
pedaços per donar resposta al ritme de vida que imposa la ciutat. 
És hora de construir una ciutat que permeti als ciutadans i a les 
ciutadanes acomodar el seu temps a les necessitats i interessos de 
la seva etapa vital.

Propostes
Per bé que, com dèiem, la perspectiva dels usos del temps ha de 
ser present en la elaboració de qualsevol mesura, hi ha accions a 
emprendre per tal de corregir o millorar determinades situacions.

1. Crear una autèntica administració virtual a través de la qual la 
ciutadania pugui resoldre el màxim nombre de tràmits possible.

2. Simplificar els tràmits a resoldre in situ.

3. Treballar perquè les administracions puguin intercanviar infor-
mació amb més facilitat i estalviar així gestions a la ciutadania.

4. Introduir els horaris de pas en totes les parades d’autobusos i 
no els intervals de pas com en l’actualitat.

5. Desplegar la xarxa ortogonal d’autobusos. 

6. Coordinar el calendari de les escoles bressol amb els de les 
escoles d’educació infantil.

7. Desplegar el programa Minuts Menuts a les ludoteques d’arreu 
de la ciutat.

8. Potenciar l’ús autònom de determinats espais per part de 
col·lectius que vulguin realitzar alguna activitat.

9. Continuar estenent i mantenint els camins escolars.

10. Fomentar l’ús de patis de les escoles tant perquè s’hi desenvo-
lupin activitats programades com perquè les famílies en facin un 
ús autònom.

11. Potenciar els programes de respir a aquells que tenen cura de 
persones dependents.

12. Potenciar les actuacions que permetin que les persones amb 
dependència rebin l’atenció adequada i procurar que puguin 
continuar vivint en el seu entorn habitual sense que la seva cura 
recaigui en una sola persona.

13. Fomentar l’ús no segregat de places i parcs públics.

14. Potenciar el comerç de proximitat.

15. Estendre la xarxa d’equipaments de barri.

16. Optimitzar el funcionament dels espais de participació.

17. Incentivar la implantació de polítiques de flexibilitat de 
l’horari laboral a les empreses públiques i a l’administració.

18. Crear un segell que acrediti les empreses que prenguin 
mesures efectives en l’àmbit de l’autogestió del temps.

19. Introduir la perspectiva de l’ús del temps en els plecs de con-
dicions de la contractació pública.

Participació ciutadana

On som i què volem
Des d’Unitat per Barcelona defensem una nova forma d’entendre 
la ciutat, el model republicà de l’administració, el concepte repub-
licà de la vida, de les relacions i del bon govern; creiem en una 
nova cultura política i ciutadana, i és per això que hem presentat 
diverses mocions per avançar cap a l’aprofundiment democràtic a 
la ciutat de Barcelona. 

En són alguns exemples la constitució de l’Observatori Local de 
la Democràcia Participativa, l’Elecció Directa dels Consellers 
de Districte, la inclusió dels Consells de Barri al Pla d’Actuació 
Municipal (una bona idea, mal desenvolupada) i la realització 
de la primera Consulta Ciutadana a Barcelona (una altra bona 
idea, amb una gestió desastrosa). Preguntar, consultar, escoltar la 
ciutadania, mai és un error. 

El Pla Director Municipal per a la Participació Ciutadana, 
aprovat després del procés d’esmenes i al·legacions, és un primer 
pas per definir les línies de treball que ens permetran avançar 
cap aquest model de ciutat republicà. Les aportacions del nostre 
grup a la redacció d’aquest pla s’emmarquen en la presa en 
consideració de la bidireccionalitat de la participació ciutadana 
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(d’aquella promoguda des de l’administració i d’aquella promo-
guda des de la ciutadania), en l’aprofundiment de la democràcia 
participativa, en el foment de la democràcia directa i en la revisió 
del funcionament i estructura dels òrgans de participació per tal 
de racionalitzar-los i que esdevinguin eines efectives de partici-
pació de la ciutadania i de proximitat de la presa de decisions, 
avançant cap a la codecisió. 

Des d’Unitat per Barcelona anem traçant la línia ideològica que 
ens identifica i ens caracteritza: la proximitat amb la ciutadania, 
la transparència i el rigor en la gestió i la participació ciutadana 
com a pilars fonamentals per a avançar cap aquest nou model de 
ciutat, i creiem que ha arribat el moment de fer un pas més enllà 
en la participació ciutadana. Cal que l’administració no tingui por 
a perdre el control de les decisions, un control sovint paternalista, 
fins i tot alliçonador; cal ser valent i evidenciar que la ciutadania 
té el dret a decidir però també el deure de fer-ho. Cal establir un 
pacte amb la ciutadania, cal assumir les decisions que arriben des 
del carrer, des de les entitats, des de les associacions. 

Propostes
1. Desenvolupar els objectius i mesures establertes al Pla Director 
de Participació Ciutadana de Barcelona.

2. Establir els canvis necessaris en el ROM i les normes regu-
ladores dels districtes per a que la Presidència dels districtes sigui 
escollida entre els consellers i conselleres representats. 

3. Demanar la modificació de la Llei Electoral per tal que 
l’elecció directa dels consellers de districte sigui possible ja en les 
eleccions municipals de 2015.

4. Dimensionar els consells sectorials dels districtes a un màxim 
de tres.

5. Promoure la celebració de consultes ciutadanes sectorials des 
dels districtes, que puguin afectar un barri o més a partir d’un 
reglament específic.

6. Promoure la celebració de consultes ciutadanes en temes que 
puguin tenir relació amb un o diversos districtes o al conjunt de 
la ciutat. 

7. Revisar el funcionament del Consell Ciutadà de la ciutat, per 
fer-lo més visible a la ciutadania i més àgil per atendre el desple-
gament del Pla Director de Participació.

8. Potenciar els consells de barri com a mecanismes d’informació 
i interacció amb la ciutadania. Modificant els reglaments de fun-
cionament per a dotar-los de millor eficiència i participació.

9. Eliminar el Consell Ciutadà dels Districtes.

10. Establir un pla de seguiment del PAD que tingui periodicitat 
anual.

11. Establir una pauta concertada que determini els models dels 
processos participatius, on s’incloguin les tipologies de convo-
catòries, els horaris d’aquestes i els terminis de lliurament de 
documentació i conclusions.

12. Establir sistemes de formació en la participació ciutadana 
entre els responsables d’àmbits de gestió municipal.

13. Fomentar la Taula de mitjans de comunicació local com a 
eines d’informació descentralitzades, que puguin canalitzar pro-
cessos d’informació en campanyes de participació ciutadana.
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Polítiques de joventut, 
polítiques d’emancipació 
juvenil
La joventut és l’etapa de la vida on es comença a desenvolupar 
el nostre projecte de vida. És per això que les desigualtats que 
sorgeixen en aquesta etapa acaben establint una no igualtat 
d’oportunitats per al procés d’emancipació posterior, sobretot 
en matèria de formació, treball i habitatge. Desigualtats que, de 
no ser resoltes, dificulten molt l’accés dels i les joves a la plena 
ciutadania en igualtat de condicions.

El moment actual , de profunda crisi econòmica, palesa la neces-
sitat de potenciar les polítiques socials. Aquestes han de garantir 
una igualtat real d’oportunitats als ciutadans i les ciutadanes per 
al desenvolupament del seu projecte de vida.

Aquesta crisi ha afectat especialment el jovent. El fet d’haver 
assolit índexs propers al 40% d’atur juvenil demostra com el 
col·lectiu més castigat per aquesta crisi del sistema neoliberal han 
estat els i les joves. Aquesta situació amb dades d’atur exagerada-
ment elevades contrasta de forma alarmant amb el fet que el jo-
vent actual és la generació amb més estudis i més ben preparada 
a nivell formatiu.

Partint d’aquestes premisses, les JERC reivindiquen la importàn-
cia d’unes polítiques públiques en matèria de joventut potents i 
integrals. Potents perquè, si es vol que serveixin a l’hora de crear 
una igualtat real d’oportunitats entre els i les joves de la nostra 
ciutat, han de comptar amb recursos suficients. I integrals perquè 
des de l’especificitat de la joventut, cal bastir unes polítiques que 
donin resposta als problemes derivats de l’educació i la formació, 
els problemes derivats de la manca de treball i la precarietat 
laboral, els problemes relacionats amb la formació, el treball, 
l’habitatge, el transport, la participació, l’associacionisme, la salut, 
la cultura i el lleure.

Els motius que originen una desigualtat d’oportunitats per ac-
cedir a la plena ciutadania són múltiples: origen, sexe o classe 
social, entre d’altres. Les polítiques de joventut han de ser polí-
tiques transformadores, han de ser potents i transversals, afectant 
a totes les àrees de govern i incidint en el dia a dia del jovent.

Aquests últims anys, des de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat, s’ha apostat molt fort perquè els municipis disposin 
de recursos econòmics, humans, tècnics, formatius entre d’altres 
perquè els municipis són els que estan més a prop dels i les joves. 
Tot i la crisi, s’han incrementat els recursos en formació, habitatge 
i per a l’emancipació perquè, en moments de crisi, cal reforçar les 
polítiques que incideixen directament en aquells col·lectius més 
desafavorits i que més estan patint la crisi. 

Ara més que mai, l’Administració –i especialment la local- ha 
d’apostar pel jovent. Barcelona, com a capital de la nostra nació i 
com a pol econòmic de primer ordre, hi juga un paper cabdal. 

Una ciutat 
per als joves

Balanç de les polítiques de 
joventut a la ciutat de barcelona 
durant els darrers anys
2003-2007 Les JERC lideren les polítiques juvenils

El 2003, les JERC van accedir per primer cop la regidoria de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Barcelona. La situació del moment era 
d’una pràctica paràlisi de les polítiques de joventut municipals i 
calia, en primer lloc, donar un nou impuls a la regidoria. 

Així doncs, una de les prioritats del mandat va ser l’elaboració 
d’un nou pla de joventut que definís els nous reptes i actualitzés 
les polítiques juvenils de la ciutat. A més, hi havia la voluntat 
d’elaborar el nou pla de manera consensuada amb el col·lectiu ju-
venil a través d’un ambiciós procés de participació. Havien passat 
gairebé des de l’elaboració del darrer pla en matèria de joventut 
a l’Ajuntament.

A partir d’aquí, entre el 2005 i el 2006 es va posar en marxa el 
procés “projectejovebcn” que va servir per elaborar el pla jove a 
partir del debat i la participació de tots els agents implicats en les 
polítiques de joventut municipals:  des del propi Ajuntament fins 
a les associacions juvenils o els joves a títol individual. Finalment, 
més de 10.000 joves van participar en el disseny del nou Pla 
Director de Polítiques de Joventut (2006-2011).

Al mateix temps es va intensificar la col·laboració entre la 
Regidoria de Joventut i les associacions juvenils, representades 
pel Consell de la Joventut de Barcelona (CJB). Aquesta tasca va 
permetre, entre d’altres, impulsar amb èxit esdeveniments com el 
Festival Mundial de la Joventut, que va celebrar-se a Barcelona 
el 2004.

La creació de nous equipaments juvenils també va ser una de 
les prioritats del mandat, degut al dèficit que patia la ciutat. En 
aquesta línia, es va traslladar el Centre d’Informació i Assessora-
ment per a Joves (CIAJ) a un nou espai, es va iniciar la construc-
ció de l’actual Espai Jove La Fontana -per tal de traslladar-hi 
l’antic Casal d’Associacions Juvenils de l’Espai Transformadors-    
i es va formalitzar el traspàs de l’Oficina de l’Habitatge Jove de 
la Generalitat a l’Ajuntament. També es van definir les tipologies 
dels equipaments juvenils i es va fer un pla operatiu per tal de 
fixar les bases del futur Pla d’Equipaments Juvenils i de la Xarxa 
de Punts d’Informació Juvenils.

Situació actual 2007-2011

L’actual mandat ha estat molt condicionat per la tasca realitzada 
durant els anys anteriors. S’ha desenvolupat el Pla Director de les 
Polítiques de Joventut i també s’ha aprovat el Pla d’Equipaments 
Juvenils 2008-2015 i la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil 
(XPIJ). També s’ha avançat en els programes de sales d’estudi 
nocturnes o Punts JIP.

Malgrat tot, es detecta un cert estancament en les polítiques juve-
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nils, ha disminuït la interlocució entre l’Ajuntament i el col·lectiu 
juvenil, i ha mancat lideratge per tal de donar resposta a l’actual 
context de crisi i els seus efectes sobre els joves.

En aquest sentit, la innovació i la proposició de noves mesures 
més enllà de l’aplicació del PlajoveBCN 06-10, ha estat pràc-
ticament nul·la. La gran diferència de context econòmic no ha 
generat una reflexió profunda ni ha repensat les polítiques de 
Joventut a la ciutat. El Pla Jove es va elaborar en una situació 
contextual de bonança econòmica que contrasta de forma molt 
important amb l’actual i, malgrat això, no s’ha fet cap esforç per 
part de la Regidoria de Joventut per tal d’adaptar-lo a la situació 
actual de crisi.

Propostes
1. Reforçar les polítiques de joventut municipals. Si volem donar 
un nou impuls a les polítiques adreçades als i les joves, cal que 
l’àrea de joventut disposi de més recursos (humans, tècnics i 
econòmics) per tal de poder treballar de manera transversal amb 
tota l’estructura municipal, garantir el compliment dels plans 
aprovats i facilitar la coordinació amb els districtes. 

2. Elaborar un nou Pla de Joventut, atès que l’actual Pla Direc-
tor de les Polítiques de Joventut 2006-2011 ha arribat a la seva 
fi. Aquest Pla considerarà l’impacte de l’actual crisi econòmica 
sobre el col·lectiu juvenil i es realitzarà amb el consens del CJB 
per tal de comptar amb la màxima participació, tot aprofitant les 
línies i propostes treballades en l’anterior Pla Jove.

3. Donar compliment al Pla d’Equipaments Juvenils de Bar-
celona, que finalitza el 2015, i completar la Xarxa de Punts 
d’Informació Juvenil. Tenint en compte la radiografia feta sobre 
els nivells d’execució del Pla d’Equipaments Juvenils i la seva 
durada fins al 2015, vetllarem per tal que el seu compliment a 
finals de mandat sigui del 100%. Així doncs, cal començar el 
més aviat possible la construcció dels equipaments endarrerits i 
vetllar per l’acompliment de la calendarització marcada en el Pla 
d’Equipaments Juvenils. 

4. Garantir el pacte relatiu al model de gestió dels equipaments. 
Cal que als barris on existeixi un teixit associatiu juvenil organ-
itzat, aquest participi en la gestió dels equipaments juvenils de la 
seva zona.

5. Ampliació de la xarxa de sales d’estudi nocturn. El servei de 
sales d’estudi nocturn va començar durant la legislatura 2003-
2007. La seva utilització i utilitat estan estretament lligades a 
la proximitat amb el territori. És per això que la xarxa de sales 
d’estudi nocturn ha de tenir en compte una bona implantació 
territorial en els diversos barris i districtes de la ciutat.  Durant 
l’últim mandat la xarxa s’ha ampliat, però encara hi ha mancan-
ces a diversos districtes tant de sales permanents com puntuals en 
èpoques d’exàmens:

· Obertura de sales d’estudi permanents als Districtes on en-
cara no n’hi ha: Ciutat Vella, Les Corts i Nou Barris.

·Ampliació de la xarxa als districtes amb menor oferta, Eix-
ample i Sarrià, que només compten amb una sala permanent 
cadascuna.

6. Ampliar la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Barcelona. 
El Pla Jove estableix diverses mesures orientades a definir els 
serveis que han d’oferir els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de 
la ciutat, així com la seva creació en aquells districtes on no n’hi 
havia i l’establiment d’una xarxa de PIJ. El Pla d’Equipaments Ju-
venils defineix el PIJ com una de les tres tipologies d’equipament 
juvenil, juntament amb l’Espai Jove i el Casal de Joves. L’objectiu 
del PEJB és que l’any 2015, la ciutat disposi de 12 PIJ. Actual-
ment hi ha 9 d’aquests 12 PIJ en funcionament, per tant, cal que 
en el següent mandat entrin en funcionament els PIJ pendents. 
Aquests són el PIJ Ciutat Vella, el PIJ Fortpienc i el PIJ Nou 
Barris. 

7. Ampliació de la xarxa de punts JIP (Jove Informa’t i Participa) 
als centres concertats i privats de la ciutat. Els punts JIP són here-
us dels antics PIDCE: s’instal·len als centres de secundària un 
cop a la setmana amb l’objectiu de donar informació (acadèmica, 
sobre equipaments, associativa, etc) i dinamitzar els joves del cen-
tre. Actualment, aquest servei es dóna en 49 instituts públics de la 
ciutat i s’han recollit més de 4.000 consultes. Cal estendre aquest 
servei als centres concertats i privats de la ciutat per tal d’arribar 
a la totalitat del jovent de Barcelona en edat escolar. 

8. Recuperar el Centre Europa Jove per tal de proporcionar al 
jovent i entitats de la ciutat tota la informació necessària relativa 
a projectes d’àmbit europeu com ara estades d’estudi o treball a 
l’estranger o subvencions.

9. Donar suport a la candidatura de Barcelona com a Capital 
Europea de la Joventut. 

10. Construir d’un alberg de joventut municipal integrat a la 
xarxa XANASCAT, per tal de millorar l’oferta de places d’alberg 
públiques de la ciutat.

Per una generació Sí - Sí: 
sí estudiem, sí treballem
El jovent del nostre país està patint fortament les conseqüències 
del que possiblement sigui la pitjor crisi de l’economia neoliberal 
des dels anys trenta del segle passat. Una crisi d’abast global i 
d’origen financer, que per altra banda no resulta suficient per 
explicar de manera completa la situació en la que ens trobem 
actualment.

El jovent de la ciutat hem vist agreujada una situació de 
per sí difícil a nivell internacional, a causa d’un altre factor: 
l’esgotament d’un model productiu basat en l’horitzó del curt 
termini, que ha centrat el creixement econòmic en sectors de 
caire especulatiu, que ha focalitzat la seva competitivitat en base 
als costos i amb un baix valor afegit. 
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Si fa quatre anys el programa de les JERC presentava l’objectiu 
principal d’assolir la convergència amb el conjunt de països de la 
Unió Europea en relació a les taxes d’emancipació juvenil, ara a 
més, cal donar respostes contundents que permetin minimitzar 
els efectes derivats de la crisi i que facilitin una sortida ràpida 
d’aquesta, mentre es fa bascular el país cap a un nou model 
productiu.

En aquest sentit, la formació, la conciliació i l’emprenedoria hau-
ran de ser necessàriament apostes clau que ens permetin capgirar 
aquesta situació.

Però mes enllà de centrar-nos en les causes d’aquesta crisi, cal que 
des de l’esquerra siguem capaços d’articular respostes construc-
tives amb l’objectiu de ser la generació sí - sí: sí estudiem, sí 
treballem. A més a més, és en les situacions més adverses on 
s’aguditza l’enginy a causa de l’agressivitat de l’entorn. Per tant, 
l’única sortida per tal de tenir un jovent preparat per liderar els 
canvis necessaris i per a sortir de l’atzucac on estem immersos és 
una política formativa potent i decidida a evitar el fracàs escolar i 
a proporcionar el valor afegit que serveixi per a poder accedir al 
mercat laboral amb unes competències per a poder desenvolupar-
se professionalment.

És en aquest sentit que des de les JERC, volem  aconseguir im-
plementar alguns projectes que permetin que el jovent d’aquesta 
ciutat gaudeixi de millors oportunitats formatives, al mateix 
temps que pretenem aconseguir un entorn mes just i igualitari.

Propostes
1. Reformar l’estructura de les borses de treball per tal que 
realment esdevinguin un punt de trobada entre les persones 
que estan buscant un lloc de treball i les empreses oferents. En 
aquest sentit, cal tendir cap a la unificació de les múltiples borses 
públiques de treball existents per tal de facilitar aquesta tasca de 
recerca de treball. És necessària una adaptació total a les noves 
tecnologies que en facilita el seu ús.

2.  Augmentar les subvencions per a la realització de cursos de 
diferents àrees, aprofitant els equipaments públics com bibliote-
ques o escoles públiques, entre d’altres, en hores en que aquestes 
no són emprades per la seva utilitat principal. Prioritzar aquella 
formació que té un abast més transversal, que respongui a les 
necessitats formatives de moltes persones per tal de millorar en 
el seu futur laboral. 

3. Incentivar la realització de concursos de projectes a les es-
coles de secundària per tal d’estimular la capacitat de treball i 
d’innovació entre els i les joves en edat escolar. Aquests projectes 
s’han de dur a terme promovent els contactes amb organitzacions 
públiques o privades que hi puguin estar interessats per tal de 
facilitar la seva viabilitat. 

4. Promoure activitats formatives en els mateixos col·legis de 
professionals des de l’Ajuntament destinats al jovent que permeti 
una major aproximació al món laboral vinculats a programes 
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destinats i dissenyats per a la formació dels i les joves.

5. Promoure que les empreses proveïdores de béns i serveis de 
l’Ajuntament  disposin de plans formatius o de reciclatge dels 
seus treballadors. Aquest serà un requisit indispensable a l’hora 
de realitzar les puntuacions en els processos d’adjudicació.

6. Estudiar la situació dels projectes destinats a la formació dels i 
les joves en perill d’exclusió social per tal de poder millorar-ne el 
disseny i el control dels seus resultats. 

7. Promoure, des de l’Ajuntament, una campanya de conscien-
ciació i normalització de la formació professional als instituts, 
centres concertats i centres privats. Per tal de dur a terme aquesta 
campanya s’aprofitaran recursos municipals existents als centres 
com són els punts JIP. 

8. Reserva de places a l’Ajuntament i empreses i organismes 
municipals per tal que les persones que hagin estudiat Formació 
Professional tinguin l’oportunitat de realitzar pràctiques remune-
rades.

Habitatge digne 
per al jovent
Disposar d’un habitatge digne és una peça essencial de qualsevol 
procés d’emancipació juvenil. Malgrat això, la cruesa de la forta 
crisi econòmica ha comportat un desplaçament de les demandes 
del jovent a qüestions encara més bàsiques com ara tenir una 
feina. 

Tot i l’explosió de la bombolla immobiliària, els preus de 
l’habitatge a Barcelona no han baixat tant com es preveia.Si es 
considera el fet que l’atur juvenil s’ha disparat fins a vorejar el 
40%, podem afirmar que el jovent ha esdevingut el gran perjudi-
cat d’aquesta crisi.

El Pla Jove preveia una sèrie de mesures per garantir l’accés 
a l’habitatge, però l’actual govern de Barcelona s’ha limitat 
a  fer-ne un magre seguiment sense tenir en compte la situació 
econòmica actual del jovent de la ciutat. A més, negant-se a 
combatre l’especulació urbanística com a detonant de la crisi 
econòmica, no ha aplicat les mesures previstes en el Pla Jove per 
tal de gravar impositivament els guanys especulatius del mercat 
de l’habitatge.

Les JERC defensen un model de polítiques d’habitatge de pro-
moció del lloguer, de foment de serveis específics i propers per 
al jovent com s’ha fet la darrera legislatura des de la Secretaria 
de Joventut traspassant la Borsa d’Habitatge Jove de Barcelona 
a l’Ajuntament, i un model que intervingui decididament en el 
mercat a efectes de corregir-ne les desviacions que actualment es 
produeixen.
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Propostes
1. Paralitzar la reconversió d’ús dels terrenys i espais destinats a 
construcció d’habitatge públic per part de l’Ajuntament.

2. Aturar la subhasta de sòl públic.

3. Fomentar la Borsa d’Habitatge facilitant-ne l’ús i millorant-ne 
la informació al jovent.

4. Promoure la rehabilitació i la restauració d’habitatges com a 
mecanisme per fer aflorar habitatges en desús i millorar-ne la 
qualitat, així com millorar la qualitat urbanística dels barris.

5. Rehabilitar i restaurar edificis de titularitat pública abandonats 
destinant-ne una part a equipaments juvenils i a habitatge de 
lloguer per a joves.

6. Dotar de multifuncionalitat les noves promocions d’habitatge 
protegit.

7. Fer més entenedors els requeriments i funcionament dels sorte-
jos públics d’habitatge sense perdre’n la seva condició de dret 
universal. 

8. Ampliar la construcció d’habitatge social destinats a joves amb 
rendes baixes i risc d’exclusió social.

9. Assegurar un adient parc d’habitatge accessible per a persones 
discapacitades.

10. Implementar auditories de gènere en la planificació urbanís-
tica.

11. Promoure que la construcció d’habitatge sigui realitzada pre-
ferentment per un promotor social o una cooperativa d’habitatge.

Baixem-li els fums! Per una 
Barcelona sostenible
Com a jovent ecologista, les JERC defensa un model de ciutat 
sostenible, i aposta per l’ús eficient dels recursos naturals i la mi-
nimització i reutilització dels residus que genera Barcelona. Cal 
un canvi de model energètic en favor de les energies renovables. I 
és que malauradament, segons l’Organització Mundial de la Salut, 
la nostra ciutat és una de les més contaminades del món, i això no 
tan sols no la fa sostenible sinó que la fa perillosa. Les partícules 
contaminades en suspensió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
superen amb escreix els límits recomanats per la Unió Europea.

A Barcelona, aquest fet es deu en gran mesura a l’ús del vehi-
cle privat, i és en aquest sentit que considerem que el transport 
públic no tan sols ha de representar un estalvi econòmic, sinó que 
també ha de ser una alternativa sostenible al vehicle privat. Cal 
sensibilitzar la població que la mobilitat sigui sostenible i majo-
ritàriament pública. 

Propostes
1. Fer més pedagogia ambiental mitjançant programes de sensibil-
ització i educació ambiental dirigits als jovent i totalment gratuïts, 
ja sigui als instituts, casals o dependències municipals. Aquests, 
han de servir de referència com a centres d’assaig de propostes 
ambientals, i han de fomentar l’aproximació al coneixement de 
bones pràctiques ambientals i de l’entorn natural de la ciutat.

2. Elaborar el Pla Municipal d’educació ambiental impulsant 
i coordinant les accions educatives per tal d’afavorir valors 
proambientals en connexió amb d’altres de caire cultural, social 
i econòmic, tan locals com globals, fent que s’afavoreixin models 
de conducta sostenible.

3. Mantenir i ampliar la xarxa de fonts i lavabos públics garantint 
l’ús sostenible i higiènic d’aquests equipaments per tal de cobrir 
les necessitats fisiològiques més bàsiques, i en el segon dels casos 
sobretot en zones o dies en que es realitzin activitats multi-
tudinàries.

4. Redefinir la T-Jove. Reduir el preu del transport metropolità 
integrat pels i les joves en les modalitats de targeta multiviatge 
unipersonal amb la possibilitat de pagar la tarifa de manera 
fraccionada. Creiem que aquest títol hauria de ser reutilitzable i 
recarregable també des d’internet, fent del fet sostenible de no 
haver-lo d’imprimir també una comoditat.

5. Ampliació de la T-12 a T-14. Entenent que la tarifa gratuïta per 
a nens és fins als 12 anys i que la tarifa per a joves és des dels 14, 
hi ha una franja d’edat que seria tractada de la mateixa manera 
que els majors de 30 per tant entenem que aquests nens haurien 
de ser tractats com els de 12.  

6. Promocionar una T-Estudiant. Els estudiants que estudiïn lluny 
de la ciutat de Barcelona, com ara els que ho fan a la UAB, han 
de gaudir d’un títol que no suposi una despesa major a la que ja 
representen els títols d’una sola zona.

7. Promocionar una T-Futur. Tots aquells joves en situació de 
recerca de feina i en atur que estiguin duent a terme un programa 
de formació, han de gaudir gratuïtament del sistema de transport 
públic per tal de dur a terme desplaçaments i assistir als respec-
tius cursos de formació.

8. Ampliar el carril bici. El transport en bicicleta, com a mitjà de 
transport sostenible,  representa una nova manera d’entendre els 
desplaçaments intraurbans i la mobilitat que, a més a més, ens 
ajuda a posar-nos en forma. En clar auge, aquest ha de ser fo-
mentat amb l’ampliació del carril per a la bicicleta i l’habilitació 
de vies on els ciclistes gaudeixin de més preferència i seguretat 
davant el transport motoritzat.

9. Promoure l’ús de la bicicleta entre les entitats. Donar suport als 
col·lectius juvenils que desenvolupen campanyes de promoció de 
la bicicleta, incorporant-la així com a mitjà de transport entre els 
seus membres.
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10. Fer més difusió del servei de l’Oficina de la bicicleta, fent que 
es doni a conèixer als usuaris tot tipus d’informació relativa a la 
seguretat i mobilitat com ara els estacionaments, la xarxa de carril 
bici, l’espai vial, el registre, etc.

11. Millorar el servei de Bicing. En aquest sentit, els horaris 
haurien de ser ininterromputs, donant cobertura als milers de 
joves que farien ús d’aquest servei més enllà de les 24 hores els 
dies de cada dia. Cal també integrar-lo a l’àrea metropolitana i 
establir una tarifa reduïda per joves, amb preus més baixos que 
els actuals. Aquesta ampliació es durà a terme tenint en compte la 
localització de les estacions de bicing.

12. Obertura del metro els divendres a la nit. El servei de metro 
ha de ser ininterromput durant tot el cap de setmana, donant 
cobertura a joves que volen dur a terme desplaçaments intraur-
bans també les matinades de divendres a dissabte.

13. Canviar el recorregut i les freqüències del Nit Bus: El servei 
de Bus nocturn ha de ser més flexible i no ha d’estar al cent per 
cent centralitzat a la plaça Catalunya. Durant l’absència de metro, 
justament en els moments de màxim ús, caldria replantejar-ne 
també els recorreguts, que podrien ésser més semblants al recor-
regut de les línies soterrades o enllaçar els principals punts d’oci i 
lleure nocturn. També cal variar-ne la freqüència en funció del dia 
i hora, establint un servei més eficient.  

Que no decideixin per tu. 
Participa!
El jovent no associat té moltes més dificultats de participar en les 
decisions que es prenen en el sí de l’administració tant per una 
manca d’informació com, també, per manca d’interès del o la jove 
individual.

Per tal de revertir aquesta situació cal que els òrgans de partici-
pació s’adeqüin a les necessitats de la ciutadania. Actualment, 
aquests òrgans s’adeqüen a les necessitats de l’Ajuntament de 
PSC i ICV que pretén situar la participació com a objectiu i no 
com a eina de decisió consensuada dels projectes que es tiren 
endavant.

L‘excessiu nombre d’òrgans de participació existents i la seva 
manca de poder real de decisió són les principals mancances que 
pateix aquest model.
    
Així, veiem que la participació ciutadana és vista per 
l’Ajuntament com un objectiu i no com un mètode per enriquir i 
socialitzar els processos de decisions. Dit d’una altra manera,  la 
participació esdevé un mitjà que l’Ajuntament governat pel PSC 
i ICV utilitza per legitimar-se davant la ciutadania i no per a què 
la ciutadania pugui vehicular les seves demandes ni per a què 
aquesta participi de forma real en el procés de presa de decisions.

És evident que el jovent és un agent social transformador. De 
fet, és el col·lectiu juvenil qui sol liderar gran quantitat de les 

reivindicacions que hi ha a la nostra ciutat. A nivell de dades, és 
important recalcar que un terç de la població del Principat de 
15 a 29 anys pertany a una associació o a una altra. En el cas de 
l’Àrea Metropolitana, aquestes dades baixen d’una forma molt 
poc perceptible fins a un 31,4% de jovent associat.

Per tant, és evident que el món associatiu juvenil és un teixit 
important i actiu del país. D’una banda, la gran diversitat de tipus 
d’entitats (de cultura popular, educatives, de col·lectius de nouv-
inguts, polítiques i sindicals, de cooperació i un llarg etcètera) i 
de l’altra, el gran nombre de moviments socials i noves formes de 
participació no convencional que han sorgit arreu de la ciutat. 

Malgrat tot, l’accentuació de l’individualisme en la nostra societat 
ha afectat de forma especial les entitats, que cada vegada veuen 
amb més dificultats com prosseguir la seva tasca. Si bé és una 
feina que sovint no es valora prou, la contribució social de les 
entitats i moviments socials és importantíssima, ja que doten la 
ciutat i els barris d’un dinamisme propi amb un gran contingut 
social.

Per tot això, les JERC promourem les següents iniciatives per 
construir una Barcelona més participativa i afavorir una major 
implicació del jovent.

Propostes
1. Treballar per a que es canviïn les normes marc i es pugui exer-
cir el dret a vot a partir dels 16 anys.

2. Elecció per sufragi universal directe els Consellers i Con-
selleres de Districte.

3. Impuls de les eines 2.0. i Internet en la informació de 
l’Ajuntament. Cal més transparència i publicitat de les decisions 
i que aquestes puguin ser preguntades per part de la ciutadania 
amb major facilitat.

4. Descentralització real als barris: acostem les decisions als joves.

5. Reduir l’excessiu nombre d’òrgans de participació i fer-los més 
eficients i decisius.

6. Aplicar mecanismes de codecisió  real amb els consells 
d’Infància i Joventut dels districtes, deixant de ser merament 
consultius o informatius.

7. Crearem mecanismes per tal de garantir la participació efectiva 
del jovent en relació als usos dels espais públics.

8. Garantirem un procés de retorn de la informació en qualsevol 
procés de decisió on participi la ciutadania.

9. Promourem un canvi en els reglaments dels Consells de Barri i 
els Consells Joventut de Districte per decidir participativament el 
seu funcionament i els dotarem de més poder decisiu.
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10. Impulsarem que els centres que no són públics també es 
puguin acollir a la xarxa de punts JIP (Jove Informa’t i Participa).
62. Convocarem places públiques d’intèrprets de llengua catalana 
de signes i audiodescripció per tal que la comunitat sorda pugui 
ser partícip de la societat i tingui una millor i major relació amb 
l’Administració.

11. Tots aquells comunicats de l’Ajuntament podran ésser lliurats 
en Braille per totes aquelles persones cegues o sord-cegues que 
ho sol·licitin.

12. Elaborar una campanya de promoció de l’associacionisme 
juvenil i d’acolliment de joves nouvinguts que fomenti la partici-
pació en les entitats juvenils de la ciutat.

13. Mantindrem els convenis i les línies de suport a les plataform-
es territorials de joventut existents, i posar tots els mecanismes 
necessaris per ajudar a la creació en aquells districtes on no n’hi 
ha.

14. Manteniment de les subvencions destinades a l’arranjament 
dels locals de les entitats de lleure de la ciutat.

15. Promourem el diàleg amb els moviments socials i buscarem 
la seva participació en tots aquells afers en què hi siguin part 
interessada.

16. Buscarem una major participació de les entitats juvenils en la 
programació i l’execució de la Festa Major de la Mercè.

Construïm la societat: 
eduquem-nos amb valors
L’educació pot definir-se com el procés bidireccional mitjançant 
el qual es transmeten coneixement, valors, costums i actituds. Així 
doncs, l’educació no només es produeix a través de la paraula, 
sinó a través de les nostres accions, sentiments i comportaments.

Durant molt de temps, però, l’educació ha estat limitada a 
l’escolaritat i se li ha tret importància a altres pràctiques, espais i 
escenaris socials que són tant o més importants per a la formació 
de les persones.

L’educació no formal compta amb les característiques de la flexi-
bilitat en els seus programes i mètodes, busca la coherència en tot 
el procés pedagògic en totes les seves etapes (investigació, plani-
ficació, execució i avaluació), així com l’amplitud i heterogeneïtat 
de les funcions que avarca. Històricament ha atès aspectes de 
la formació política, cívica i social, ambiental i ecològica, física i 
sanitària etc. que l’educació formal tendeix a minimitzar.

Les JERC apostem clarament per una educació basada en la 
potenciació dels valors democràtics, integral i continuada, que 
fomenti la creació d’una realitat pròpia, amb opinió i raona-
ment, que contingui l’aparició de reptes i inquietuds personals i 
el foment d’una visió crítica i constructiva sobre el món que ens 

envolta. És per això que a través de les nostres propostes volem 
reforçar que tant l’educació formal com la no formal pugui dotar 
a  la ciutadania les millors eines i recursos per tal de construir una 
societat més justa i igualitària.

Propostes en educació formal
1. Millorar l’aprofitament dels recursos econòmics, tècnics i 
humans mitjançant la promoció per part de les Administracions 
Educatives d’agrupacions d’alumnat sord en centres específics 
de persones sordes, aules específiques en centres ordinaris o 
d’escolarització combinada.

2. Promoure l’ús de materials educatius que no reflexin desigual-
tats socials establertes. 

3. Promoure l’ús de materials educatius que constitueixin refer-
ents positius de l’homosexualitat, la transsexualitat i la bisexu-
alitat. Constituir els centres educatius com un referent d’igualtat, 
normalització i visibilitat de l’homosexualitat i la bisexualitat.

4. Reforçar els Departaments d’Orientació dels centres amb sufi-
cients recursos (humans i materials) i amb un marc legal adequat.

5. Crear un Fòrum d’Atenció Educativa per a Persones amb 
Discapacitat, com a òrgan paritari de trobada i debat entre 
l’Administració educativa i el sector de la discapacitat.

6. Eliminar les barreres arquitectòniques en els centres docents i 
les de comunicació.

7. Condicionar els concerts amb les empreses de transport escolar 
a l’adaptació dels autobusos escolars d’aquestes empreses.

8. Revalorar el paper dels educadors i les educadores amb campa-
nyes i mitjans adequats. Reconèixer el paper de noves figures 
educatives com educadors, educadores i treballadors i trebal-
ladores socials, pedagogs i pedagogues, especialistes en Educació 
Especial , etc.

9. Habilitar l’obertura dels centres educatius durant les hores no 
lectives per permetre la interrelació d’aquests espais amb l’entorn 
social i comunitari en què es troben.

10. Reclamar la presència de representants de les associacions 
d’estudiants de centre en els Consells Escolars, de la mateixa 
manera que n’existeixen de les Associacions de Pares i Mares 
d’Alumnes.

Propostes en educació no formal
11. Creació d’un espai públic multifuncional a nivell de districte 
per ús de les entitats de l’àmbit, en que es disposi de material i 
recursos.  

12. Augmentar la concessió de beques per colònies i casals d’infants.
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13. Incrementar el reconeixement social, la consideració política i 
institucional de les entitats de l’àmbit.

14. Dotació de beques o cursos de formació per a d’educadors/es 
des de l’Administració Pública.

15. Garantir l’accés a equipaments, serveis i espais públics.

16. Potenciar i fomentar la cultura participativa, subratllant la 
importància que té a l’hora d’estructurar les polítiques institu-
cionals en educació no formal per tal que compleixin els objectius 
desitjats com a educació de canvi social.

17. Aplicar un model intercultural en l’educació no formal amb 
caràcter permeable, que aculli altres cultures existents i emer-
gents contemplant la diversitat cultural en totes les accions 
formatives.

18. Fomentar que sigui la pròpia joventut qui dissenyi i executi els 
programes educatius, entenent això com un valor afegit que les 
associacions juvenils duen a la pràctica mitjançant els consells.

19. Realitzar seguiments i avaluacions dels programes formatius 
com a mètode estructural de treball.

20. Actualitzar els programes educatius, els continguts i les 
metodologies per tal d’adequar-los als avenços tecnològics i 
pedagògics.

21. Acostar les administracions públiques a la ciutadania facili-
tant els tràmits burocràtics i evitant l’excessiva intromissió en 
l’activitat habitual dels i les agents socials d’educació no formal, 
actuant com a col·laboradores i aliades.

22. Demanar la creació del Departament d’educació no formal a 
l’Ajuntament de Barcelona.

23. Potenciar les mesures d’accessibilitat necessàries per als i a 
les joves amb discapacitat, facilitant els recursos humans, tècnics 
i econòmics necessaris per eliminar totes les barreres arquitectò-
niques i de comunicació existents i, així, assegurar un correcte 
procés d’educació no formal.

Cura’t en salut!
Les relacions entre joventut i salut estan mediades per una sèrie 
de processos socials que inclouen percepcions, experiències, ex-
pectatives, estils de vida i un ampli conjunt complex de variables 
contextuals, d’estructura social, ambiental i sociocultural, entre 
d’altres. 

La salut és un concepte que sovint es torna invisible perquè 
s’equipara a la “normalitat” de viure. Durant molt temps s’ha 
entès la salut com l’absència de malaltia i això afavoria que els 
segments de la societat que gaudeixen, en general, d’un bon estat 
físic no clamés demandes socials en aquest àmbit. Per tant, les 
JERC apostem per un model de salut integral que inclou ele-

ments psicosocials com són la satisfacció personal, els plaers, la 
responsabilitat, l’autonomia o el benestar. De fet, és justament 
en l’època juvenil de la vida quan s’entra en contacte amb tota 
una sèrie de factors de risc, on es posa en pràctica tota una sèrie 
d’hàbits i comportaments que en el futur determinaran com serà 
la seva salut. 

És per això que es tant important continuar realitzant polí-
tiques de prevenció i de promoció de la salut entre els i les joves. 
Aquesta és la única estratègia d’intervenció sobre la realitat que 
pot facilitar la disminució dels problemes de salut en el futur però 
que no serà eficient si no va en coordinació i en coherència amb 
les mateixes polítiques públiques dirigides al món adult. 

Des de les JERC apostem per un model de salut integral i que 
arribi a tot el jovent independentment dels seu origen o situació 
socioeconòmica o lloc de residència i en això volem fer-hi èmfasi 
ja què sovint les polítiques en salut jove no tenen tant en compte 
els col·lectius més vulnerables que a la vegada son els que estan 
més allunyats dels recursos. 

Evidentment, per tal de portar a terme aquestes línies es-
tratègiques cal implicar als diversos agents que influencien en 
l’educació dels i les joves. Tot és agent educatiu i per tant des 
dels diversos àmbits cal tenir en compte aquest aspecte. Per tant, 
l’escola, la família, l’educació en el lleure i les administracions 
tant locals com comarcals han de ser conscients del seu paper 
com agent educatiu en l’àmbit també de la salut. 

No obstant no ens hem d’oblidar del propi jove, moltes de 
les polítiques actuals es fan únicament des de la visió adulta, 
repercutint sovint en el fet que les accions que se’n deriven no 
acabin d’arribar als joves. Així doncs, hem de procurar que el 
jove participi també en la seva educació per la salut. Hem de 
fer partícips als i les joves de l’elaboració de les accions i així, a 
través de l’apropiació dels propis beneficiaris, garantirem un èxit 
més elevat, a més de realitzar accions més realistes i eficaces. 

Finalment no hem d’oblidar que proposem un model on tothom 
si senti representat i que per tant davant la nova realitat amb 
joves provinents d’altres cultures o fills i filles d’immigrants ens 
cal tenir en compte la perspectiva intercultural. Sovint les polí-
tiques actuals en salut jove no arriben a aquests col·lectius , i des 
de la JERC apostem per un model integral on tothom hi tingui 
representació i participació. 

Els tres grans eixos que cal potenciar en les polítiques de salut 
jove són promoció de salut, com a concepte integral; la prevenció 
de conductes de risc i la perspectiva comunitària.

Propostes
1. Promoció de salut, com a concepte integral.

a. Fomentar l’accés als espais i equipaments esportius a través 
de descomptes per joves en els equipaments públics.
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b. Millorar i condicionar  places i espais públics per a l’exercici 
de l’esport (pistes, enllumenat, etc).

c. Crear nous equipaments esportius d’àmbit públic com rocò-
droms, camps de futbol i bàsquet, etc.

d. Facilitar 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. 

e. Fomentar programes d’alimentació saludable des de l’escola 
i l’educació en el lleure cooperant amb els mercats municipals 
i cooperatives de consum. 

2. Prevenció de conductes de risc

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

b. Incidir que tant en l’àmbit formal com en el no formal es 
promoguin actuacions de caire preventiu pel que fa a temes de 
sexualitat i afectivitat. 

c. Garantir l’existència de màquines gratuïtes de preservatius 
tan als centres cívics, espais per a persones joves, biblioteques 
i metro.

d. Fomentar la pedagogia sobre el consum responsable de 
drogues treballant conjuntament amb les entitats i associa-
cions dedicades a aconsellar els i les joves en els principals 
centres d’oci.

e. Es promouran els programes de formació de formadors en 
l’àmbit de la prevenció de les conductes de risc tant en l’àmbit 
formal com no formal.  

f. Creació del pla “Joves i Drogues” on prèviament es realitzi 
un anàlisi exhaustiu sobre els usos i hàbits dels 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.

3. Perspectiva comunitària

a. Promocionar accions de formació en salut emocional per 
joves.

b. Fomentar les habilitats socials i l’autoestima ajuda per tal de 
prevenir tractors alimentaris.

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

d. Garantir que taules de salut dels districtes incorporin la 
presència intercultural per tal que els joves provinents de 
diferents tradicions culturals consensuïn i dissenyin conjunta-
ment les actuacions que necessiten en salut. 

Una ciutat per gaudir-la: 
cultura i oci
Les innovacions en les tecnologies de la informació i la comuni
cació, l’arribada de nous col·lectius de persones immigrades, la 
consolidació de certs patrons culturals i l’eclosió de nous mitjans 
de comunicació i formats audiovisuals han jugat, i segueixen 
jugant, un paper destacat en la ràpida transformació de les polí-
tiques públiques d’àmbit municipal relacionades amb la cultura i 
l’oci. En conseqüència, és lògic entendre que el consum cultural 
del jovent hagi variat al llarg de la darrera dècada i que aquest 
no sigui el mateix tipus de consum cultural que el que realitzen 
altres segments de la població.

Barcelona és una ciutat cosmopolita, moderna, intercultural, cap-
davantera en el món de l’art i de la cultura, del disseny i des les 
noves tendències. Ser un referent a escala en aquests àmbits no 
exclou ni ha de ser en cap cas incompatible amb la promoció i di-
fusió de la cultura pròpia. En aquest sentit, les JERC considerem 
crucial el foment de les polítiques culturals orientades a preservar 
i difondre la cultura catalana, ja sigui a través de la promoció de 
manifestacions de cultura tradicional i popular, el folklore i  la 
preservació patrimonial com a factor tant de preservació com 
d’integració cultural.

Per altra banda, és indispensable garantir l’accés a la cultura a 
tota la població a través de la construcció d’equipaments cultur-
als de proximitat, nous sistemes comunicatius, campanyes de 
descompte. De la mateixa manera cap posar de relleu la im-
portància de les polítiques destinades a fomentar la capacitat o 
l’expressivitat creativa dels i les joves. En aquest sentit, cal poten-
ciar les actuacions vinculades a la formació artística, els centres 
de creació o el suport a través de beques, premis, etc.

Barcelona ofereix una gran varietat d’ofertes d’oci nocturn. Una 
ciutat tant heterogènia i tant demogràficament poblada no pot 
obeir solament a un sol patró de conducta pel que respecta a l’oci 
juvenil. És per això que és complicat i difícil establir criteris o 
línies d’actuació concretes.

Tanmateix és obligació de l’Ajuntament de Barcelona la regu-
lació correcta dels equipaments d’oci i la concessió de llicències 
d’acord amb la normativa. A més a més, també cal vetllar perquè 
l’Ajuntament integri i adeqüi els serveis i els horaris dels trans-
port públic que presta TMB i l’ATM a l’horari de tancament dels 
equipaments d’oci nocturn per tal de garantir o minimitzar el 
màxim el soroll i molèsties que es pot ocasionar al descans dels 
veïns arran del seu tancament i el posterior soroll a l’exterior, 
així com per evitar o minimitzar la conducció de motocicletes i 
vehicles sota els efectes de l’alcohol.
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Propostes
1. Mantenir el desenvolupament del Pla de Biblioteques de Bar-
celona, que assegura la cobertura d’aquest tipus d’equipaments 
culturals a tots els territoris de la ciutat.

2. Estendre a tota la ciutat l’existència d’una biblioteca de dis-
tricte oberta de dilluns a diumenge i adaptar els horaris de les 
biblioteques de barri a les necessitats i usos dels ciutadans.

3. Dissenyar i implementar un programa de suport per a em-
prenedors en matèria de projectes socioculturals que vulguin 
desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit.

4. Desenvolupar accions que afavoreixin l’aprenentatge i el co-
neixement de la llengua catalana entre la gent jove de la ciutat.

5. Implementar conjuntament amb la Secretaria de Política 
Lingüística un pla d’implantació del programa Voluntariat per la 
Llengua a cada districte.

6. Incorporar a les taules temàtiques territorials de cultura una 
línia de treball específica que suposi l’impuls i la realització coor-
dinada de programes i activitats de creació jove.

7. Posada en marxa de línies de subvenció municipal i beques 
de foment de la creativitat i del talent en els diversos àmbits 
d’expressió cultural.

8. Crear un circuit per tota la ciutat que doni l’oportunitat a joves 
autors per poder fer concerts de música.

9. Conversió dels Centres Cívics en autèntiques Cases de la 
Cultura, amb serveis integrats de biblioteca, sales d’estudi, 
d’informàtica i sales d’exposicions i conferències. És necessari 
acostar i integrar serveis per tal de facilitar l’accés a la cultura, no 
pas compartimentar-lo i fragmentar-lo.

10. Posar en marxa un programa de Viver de Projectes Culturals 
que possibiliti a la gent jove disposar d’un espai on poder de-
senvolupar la seva obra artística en convivència amb altres joves 
creadors (grups d’assaig, castellers, diables, entre d’altres).

11. Crear nous certàmens de creació jove vinculats a la promoció 
de valors cívics mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

12. Dissenyar i desenvolupar un programa que identifiqui dife-
rents espais a la ciutat per tal de donar sortida a aquells joves que 
desenvolupen la seva obra creativa mitjançant els grafits.

13. Participar en aquelles xarxes que afavoreixin l’intercanvi 
cultural entre ciutats i possibilitin la promoció i la difusió de joves 
creadors d’àmbit europeu i internacional.

14. Estudiar la possibilitat de promoure i donar a conèixer 
l’obertura de poliesportius municipals a la nit (a partir de les 
21.00 h) i obrir una quota específica per a joves per a aquesta 
franja horària.

15. Vetllar pel compliment del Pla d’Equipaments Juvenils, so-
bretot pel que fa a la construcció de nous Casals de Joves, Punts 
d’Informació Juvenils i Espais Joves als diferents districtes de 
Barcelona.

16. Museus gratuïts pels joves.  Les exposicions permanents del 
museus de la ciutat, per tal d’impulsar la cultura al jovent, han de 
tenir l’entrada de franc per aquests, tal i com es fa a la majoria de 
països europeus.

Districte a districte

Ciutat Vella
1. Trobar localització per a l’Espai Jove del Raval i per al Casal de 
Joves de la Barceloneta.

2. Construir un PIJ adjacent al Casal de Joves del Palau Alòs. El 
PIJ ha de seguir els paràmetres que marca el Pla d’Equipaments 
Juvenils de Barcelona.

3. Elaborar un pla amb les entitats juvenils del Districte per tal de 
fomentar l’associacionisme entre el jovent nouvingut.

4. Donar les eines suficients a les entitats juvenils del Districte 
perquè puguin constituir una Plataforma d’entitats juvenils.

Eixample
5. Posar en marxa les obres de reconstrucció de l’Espai Trans-
formadors del barri de Fort Pienc de forma coordinada amb les 
entitats i el jovent no associat del districte mitjançant un pla real-
ment participatiu que obtingui, compleixi i retorni les demandes 
del mateixos.

6. Garantir que el nou Espai Transformadors del barri de Fort 
Pienc tingui un espai de concerts públic per a jovent no associat 
i un buc d’assaig per a grups novell, demanda endèmica al Dis-
tricte de l’Eixample.

7. El desbloqueig de les obres paralitzades del complex de Les 
Arenes on és prioritari que s’hi instal·li l’antena de serveis per al 
jovent del barri: com en són una oficina jove de treball i un punt 
d’informació juvenil, tal i com es preveu al Pla d’Equipaments 
Juvenils.

8. Inclusió d’un espai per al jovent a les futures obres de la presó 
Model, adequant-lo a les nostres demandes mentre es preserva el 
patrimoni històric de la mateixa.

9. Condicionar l’espai de la Casa Groga a les necessitats logís-
tiques que exigeix la formació en el lleure, les activitats musicals 
així com les diferents activitats per a jovent no associat. Pro-
moure, a més, que la gestió de les activitats de la mateixa la dugui 
a terme la Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample mante-
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nint, però una gestió administrativa pública del centre.

Sants - Montjuïc
10. Construir un Espai Jove a la zona de Can Batlló.

11. Instal·lar estacions de bicing als carrers perpendiculars a les 
principals vies del Districte (carretera de Sants, Gran Via...).

Les Corts
12. Negociar amb el Ministeri de Defensa la cessió dels terrenys 
de l’actual Caserna del Bruc a l’Ajuntament. Aquests terrenys 
haurien de ser destinats a la construcció d’habitatge protegit i a 
la construcció d’equipaments tant per al Districte com per a les 
Universitats.

13. Garantir la construcció de l’Espai Jove previst en el PEJB 
08-15 a la masia de Can Rosés en els terminis previstos. També 
garantirem la participació de les entitats tan en el seu disseny 
com en la seva gestió.

14. Elaboració d’un pla amb tots els agents implicats per tal de 
garantir la celebració d’actes d’entitats a l’espai públic en tot el 
Districte. Han de quedar clars els motius pels quals certs actes 
s’han de celebrar en un lloc o un altre.

Sarrià – Sant Gervasi
15. Instal·lar estacions de bicing a la Via Augusta.

16. Estendre el carril bicing a les àmplies parts del Districte on 
encara no ha arribat la xarxa.

17. Garantir la connexió de Vallvidrera amb la resta de la ciutat 
amb transport públic les 24 hores del dia. La connexió pot ser a 
través dels FGC o de Nit Bus.

18. Finalitzar la implementació del Pla d’Equipaments Juvenils al 
Districte amb la conversió de l’actual Centre Cívic Casal de Sar-
rià en l’Espai Jove de Sarrià.

19. Impulsar la signatura d’un conveni entre el Districte i la Taula 
de Joves de Sarrià que constitueixi el marc de relacions polítiques 
i econòmiques entre ambdues parts.

Gràcia
20. Ampliar l’horari de les biblioteques i de les sales nocturnes 
d’estudi, especialment en període d’exàmens.

21. Crear un portal de joventut del districte de Gràcia.

22. Posar lavabos portàtils a les places els dies de festa, especial-

ment durant l’estiu.

23. Realitzar, sempre que els recursos ho permetin, una fira 
d’entitats juvenils a part de la ja existent fira d’entitats.

24. Posar punts de WiFi públic a les places importants del districte 
de Gràcia.

25. Posar maquines expenedores de preservatius de la Secretaria 
de Joventut a les biblioteques de barri, als casals de joves i als 
espais joves (ja que aquests preservatius costen la meitat que els 
preservatius que trobem al mercat).

Horta - Guinardó 
26. Acabar l’execució del Pla d’Equipaments Juvenils al districte, 
obrint els següents espais:

a. Casal de Joves del Guinardó

b. Espai 12@16 del Guinardó

c. Casal de Joves de La Llosa (Vall d’Hebron)

27. El districte acull més de 170.000 habitants i està format per 
dos grans eixos: el barri d’Horta i entorns i el Guinardó. Amb 
aquestes característiques ens sembla important tenir més espais 
d’estudi. Ampliació dels horaris nocturns a les biblioteques (espe-
cialment al barri d’Horta).

Nou Barris
28. Reobrir immediatament el Casal de Joves de la Prosperitat i 
garantir la màxima celeritat en el procés de canvi d’ubicació del 
Casal. També garantirem que el Casal no s’ubicarà en cap mo-
ment en barracons prefabricats.

29. Obertura de sales d’estudi nocturnes a la Biblioteca de Nou 
Barris per la seva centralitat en el Districte.

30. Obertura d’un Casal de Joves a Canyelles que doni servei a la 
zona més propera a Collserola del Districte de Nou Barris.

31. Exigir un tracte lleial i de respecte des de l’Administració a les 
entitats gestores dels equipaments juvenils del Districte.

Sant Andreu
32. Habilitar més espais per a realització de murals i grafits a les 
parets del districte, especialment en les àrees i murs que s’estan 
construint en l’Eix del Pla Sant Andreu - Sagrera, Casernes, i 
Fabra i Coats.

33. Connectar els barris de la Trinitat Vella i Bon Pastor amb Sant 
Andreu de Palomar mitjançant un carril bici.
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34. Construir un hotel d’entitats culturals a Sant Andreu, amb 
espais habilitats per guardar pirotècnia, materials diversos de les 
diferents colles andreuenques i  un estudi de gravació musical.

35. Potenciar les connexions entre els districtes de Sant Andreu i 
Sant Martí amb un eix entre la Sagrera i el seu futur centre comu-
nicatiu, el 22@ i l’espai fòrum.

36. Crear un programa de reducció de danys en la temàtica de 
drogues a la Trinitat Vella. Aquest programa haurà de comptar 
amb un estudi que analitzi la situació del barri i haurà d’incloure 
projectes com Intercanvi de Xeringues als i les usuàries de 
drogues, educadors/es de carrer i si s’escau una Sala de Consum 
actiu per a drogodependents. Caldrà també fer una campanya de 
conscienciació i informació encarada als i les joves de la Trinitat 
Vella. 

Sant Martí
37. Garantirem a totes les associacions de l’àmbit d’educació en el 
lleure que tinguin un espai físic per a guardar els materials i per 
a realitzar les activitats, bé siguin sota cobert o a l’aire lliure per 
acabar amb els problemes que tenen moltes d’elles actualment, 
ja que entenem que han de disposar d’un espai propi per a fer la 
seva tasca.

38. La Jove10, la Coordinadora d’entitats, associacions i 
col·lectius juvenils del nostre districte ha de ser el referent en 
l’associacionisme juvenil del nostre districte, per això cal ajudar-
la a ser la punta de llançà del jovent associat i tenir-la com a 
interlocutor amb les entitats, associacions i col·lectius juvenils, 
sempre tenint present a les entitats, associacions i col·lectius que 
lliurement no i vulguin formar part. 

39. Arreglar i millorar el Skate Park de la Mar Bella.

Millorar la xarxa d’autobusos nocturns a zones del districte on 
actualment hi ha una carència elevada com Sant Martí de Pro-
vençals, la Verneda, el Besòs i els Provençals del Poblenou.
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El nostre compromís a Ciutat Vella és donar resposta a la 
crisi amb mesures que beneficiïn de forma ràpida i directa a la 
ciutadania, des de la cohesió social, controlant les desigualtats 
i bastint noves polítiques socials, sense caure en el parany del 
populisme i de la criminalització d’aquests sectors. És fer de 
la Barcelona Vella un indret on tothom pugui viure i treballar 
dignament, i ho farem possible amb polítiques veritablement 
d’esquerres, compromeses amb la ciutadania i que defensin els 
sectors populars dels nostres barris.

Un altre dels reptes que encarem és la lluita contra la corrupció. 
El cas de l’hotel del Palau i la xarxa de corrupció lligada a la 
concessió de llicències en són dos exemples clars. Cal recuperar la 
confiança entre la ciutadania i l’administració, i cal fer-ho des de 
la transparència, i cal que els polítics implicats en els casos de cor-
rupció responguin no només èticament sinó també políticament. 

· Incrementarem el nombre d’inspectors i de treballadors dels 
serveis jurídics del districte, i establirem un servei especialitzat 
en Habitatges d’Ús Turístic i mobbing immobiliari, coordinat 
amb l’Oficina d’Habitatge.

· Establirem un programa de suport a les persones dependents 
per tal de dur a terme petites obres de rehabilitació i ad-
equació d’habitatges que els siguin necessaris.

· Promourem i dinamitzarem les comissions de seguiment i 
els Consells de Barri, posant-los al servei de la ciutadania, 
generant espais per a la codecisió i revisarem la mecànica 
d’audiències públiques per convertir-les en espais de partici-
pació real.

On som i què volem
Havent passat més de trenta anys des de les primeres eleccions 
democràtiques, Barcelona Vella ha arribat al final de la primera 
dècada del segle XXI havent experimentat importants transfor-
macions urbanístiques i demogràfiques. 

Pel que fa a les transformacions urbanístiques, aquestes han anat 
més orientades a les grans empreses i als interessos turístics i im-
mobiliaris que no pas a les persones. En projectar-se sense tenir 
en compte ni les xarxes de relació veïnal existents abans de les 
olimpíades del 1992 ni l’onada d’immigració dels darrers anys, la 
millora social que teòricament havien de suposar les interven-
cions urbanístiques s’ha quedat a més de mig camí. Bona prova 
d’aquest fracàs el tenim en els tres projectes lligats a la Llei de 
Barris que ha calgut endegar per tal de maquillar-lo.

El canvi demogràfic ve lligat a la ja esmentada onada migratòria, 
que ha suposat que, avui, gairebé dues cinquenes parts del veïnat 
del districte siguin persones migrades de fa poc més de deu anys. 

A més a més, les males pràctiques en alguns sectors de 
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l’administració i la falta de contundència alhora de castigar 
aquestes han convertit el districte en una zona sense llei: les 
xarxes de corrupció han permès a especuladors i a negociants 
sense escrúpols tenir carta blanca per tal de fer i desfer llicèn-
cies d’activitat, saltar-se ordenances, congelar inspeccions... La 
bombolla immobiliària i el gran creixement de les activitats turís-
tiques van combinar-se per tal que es duguessin a terme innom-
brables casos d’assetjament immobiliari sense que els ciutadans 
que ho patiren comptessin amb cap suport dels poders públics.

Durant el mandat de la regidora Itziar González hi havia la volun-
tat de canviar el rumb, però va haver de dimitir en una situació 
molt tensa, amb amenaces de mort incloses. 

Només l’alt sentit cívic de les veïnes i els veïns de la Barcelona 
Vella i els valors compartits de la solidaritat i de la tolerància han 
permès que aquesta situació no derivés en conflictes oberts. Però 
en un context de crisi econòmica com el que vivim cal que apos-
tem per un canvi de soca-rel per tal d’aconseguir unes polítiques 
veritablement d’esquerres, compromeses amb la ciutadania i que 
defensin els sectors populars dels nostres barris.  

El primer i principal repte és, doncs, fer front a la crisi econòmica, 
que afecta els barris i els sectors de la població més desafavorits. 
Hem de donar resposta a la crisi amb mesures que beneficiïn de 
forma ràpida i directa a la ciutadania, des de la cohesió social, 
controlant les desigualtats i bastint noves polítiques socials, sense 
caure en el parany del populisme i de la criminalització d’aquests 
sectors. Cal optimitzar els recursos i bastir amb imaginació i 
participació eines d’administració i de gestió que permetin al 
districte actuar de pressa i bé, allà on realment cal.

Un altre dels reptes que encarem és la lluita contra la corrupció. 
Els recents casos de l’hotel del Palau i la xarxa de corrupció lliga-
da a la concessió de llicències d’activitat ens mostren que darrere 
aquests fets hi ha alguna cosa més que l’engany d’uns aprofitats. 
Cal recuperar la confiança entre la ciutadania i l’administració, 
i cal fer-ho des de la transparència. Cal que els polítics implicats 
en els casos de corrupció responguin no només èticament sinó 
també políticament. 

Cal també treballar en l’àmbit de la prevenció, la seguretat i 
l’espai públic. Aquest és un tema complex: només entenent que 
la seguretat en l’espai públic i la cohesió social van lligades i 
que no podrem assolir la primera sense la segona aconseguirem 
que els nostres barris siguin més segurs: molts dels problemes 
d’espai públic que hi ha als nostres barris tenen les arrels en greus 
situacions d’exclusió social (degudes a pobresa, malalties mentals 
i/o psíquiques, factors socioeconòmics puntuals, problemàtiques 
familiars...) que cal afrontar també des de les polítiques d’acció 
social en conjunció amb les sanitàries i educatives i no reduir-les 
només a una qüestió policial.

Com ja hem dit abans, fer de la Barcelona Vella un indret on 
tothom pugui viure i treballar dignament només és possible 
amb polítiques veritablement d’esquerres, compromeses amb la 
ciutadania i que defensin els sectors populars dels nostres barris. 
Aquest és el nostre compromís.
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Propostes
Mesures per assegurar l’aplicació del Pla d’Usos

1. Incrementar els recursos tècnics i humans pels serveis 
d’inspecció i dels serveis jurídics.

Urbanisme

2. Realitzar auditories sobre les actuacions que s’han portat a 
terme sota la Llei de barris de Santa Caterina i de la Barceloneta.

3. Dur a terme un procés participatiu a l’entorn de la Llei de bar-
ris Raval. Es faran públics els projectes i la seva dotació.

4. Crear una comissió de treball de districte  on puguin participar 
veïns i entitats per tal de fer el seguiment de l’aplicació de la Llei 
de barris.

5. Crear una Agència de Rehabilitació de Barcelona Vella  dis-
tricte encarregada d’elaborar i executar un programa de rehabili-
tació del parc d’habitatge anterior a 1950.

6. Dur a terme un Procés Participatiu amb tots els afectats de 
la plaça Folch i Torres per tal de  dissenyar la plaça que li cal al 
veïnat.

7. Derogar la Mesura de Govern Agència Ciutat Vella.

Turisme

8. Mantenir la congelació de llicències per hotels, tal i com recull 
el Pla d’Usos.

9. Fer una seguiment especial dels HUT il·legals per tal 
d’aconseguir el seu tancament en el termini més ràpid possible.

Prevenció i Seguretat

10. Desplegar educadors i agents cívics als barris del districte per 
tal d’establir una xarxa de complicitats amb la realitat social dels 
nostres barris.

Via Pública

11. Regular el  trànsit de bicicletes al districte. Senyalització 
d’itineraris i prohibició de trànsit de grups de ciclistes fora de les 
vies de circulació principals.

12. Doblar els espais de jocs infantils en quatre anys.

13. Redactar un programa per tal de doblar els espais de jocs 
infantils en quatre anys.

14. Regular els espais d’aparcament dels autocars turístics. Es-
tablir zones d’aparcament de curta durada que es combinin amb 
itineraris senyalitzats que afavoreixin el trànsit de turistes per 
zones del districte poc freqüentades.

15. Redactar el pla de mobilitat de la Barceloneta.

Protecció del patrimoni

16. Elaborar un cens i redactar una normativa de protecció dels 
elements patrimonials dels comerços i botigues de més de 50 
anys.

17. Redactar un Pla de Divulgació del Patrimoni dels barris de la 
Barcelona Vella.

18. Crear l’Associació “Amics del Patrimoni de la Barcelona 
Vella” per tal d’acostar a la ciutadania la problemàtica, les des-
cobertes i els valors patrimonials.

Acció Social

19. Crear la Taula de Coordinació dels Serveis Socials de Barce-
lona 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, establint un Protocol 
d’Informació Coordinada. S’afavorirà així el treball en xarxa de 
les entitats per territori i per sector, per tal d’aprofitar experièn-
cies i optimitzar recursos, s’adequaran els perfils professionals als 
projectes i s’atendrà la qualitat del servei.

20. Establir un Protocol d’Informació Coordinada com a mesura 
que permeti que els agents d’intervenció social tinguin infor-
mació dels usuaris dels serveis socials el més ràpidament possible, 
per tal d’agilitzar els processos de millora social, per evitar casos 
d’abús de serveis socials o per evitar casos d’abandonament 
social.

21. Adoptar mesures per 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.

22. Establir 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 un dèficits de determinades activitats socials 
o bé puguin determinar  l’excés o la manca d’oferta en els dife-
rents grups de població.

23. Crear un programa de convenis quadriennals per a projectes 
de treball social, que s’auditaran i avaluaran anualment.

24. Millorar els Plans d’Emergència social (per fred o per altres 
contingències) i assegurar que s’hi impliquen tots els recursos 
existents tot consensuant aquests Plans amb les entitats que 
treballen el territori.

25. Elaborar un cens de les persones grans en risc d’exclusió 
mitjançant les entitats especialitzades i els equips d’educadors. 
s’establirà un programa de suport integral (rehabilitació 
d’habitatges, suport psicològic, econòmic, sanitari, etc.).
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26. Posar a disposició del Consorci de Serveis Socials de Barce-
lona els terrenys necessaris per tal de bastir-hi una residència per 
a Gent Gran al barri de la Ribera.

27. Establir amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, 
mitjançant un contracte-programa, un calendari de construcció 
de pisos tutelats per a gent gran amb autonomia. Reservar els 
centres residencials per a persones amb poca o gens autonomia.

28. Establir un programa de suport a les persones dependents 
per tal de dur a terme petites obres de rehabilitació i adequació 
d’habitatges que els siguin necessaris.

29. Incrementar el nombre de pisos i llars d’acollida d’infants als 
barris de Barcelona Vella per tal de promoure la vinculació de la 
mainada acollida al seu entorn.

30. Trencar els dics de relació entre el veïnat i fomentar el co-
neixement mutu, endegant 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.

31. Actuar de manera decidida per tal d’oferir suport a molts 
infants i joves de famílies migrades en els conflictes d’identitat 
que tenen a causa de la contraposició de valors rebuts a l’escola, 
a la societat i a la família. En aquest sentit, endegar programes 
DiD (d’aquí i d’allí) per tal de fomentar entre el nostre jovent la 
comprensió envers les diferents cultures i tradicions, el respecte 
envers la cultura catalana com la pròpia de la nostra nació i 
també el respecte a la convivència. Animar-los a compatibilitzar 
el sentir-se i ser català i, alhora, del país d’origen propi o dels seus 
pares. Aquests programes DiD es desenvoluparien de manera 
coordinada amb els plans d’Entorn.

Educació

32. Emplaçar al Consorci d’Educació a iniciar de forma imme-
diata la reconstrucció del CEIP Mediterrània.

33. Reclamar al Consorci d’Educació de Barcelona l’obertura 
d’una Escola d’adults reglada a l’edifici de la Plaça Regomir, 3.

34. Recollir les conclusions del Síndic de Greuges sobre els es-
tudis de nocturn, farem un estudi conjuntament amb el Consorci 
d’Educació per tal d’obrir noves línies d’estudis nocturna als IES 
del districte.

35. Revisar els projectes existents d’Escola Bressol perquè 
s’ajustin als requisits considerats òptims per aquests centres.

36. Emplaçar al Consorci d’Educació a iniciar de forma imme-
diata les reformes de l’IES Milà i Fontanals.

Salut Pública

37. Fer un estudi per tal d’identificar un possible emplaçament per 
a un nou CAP al Raval-Ponent.

Participació ciutadana

38. Fer dels Consells de Barri òrgans on el veïnat del districte 
pugui proposar els temes que cal tractar-hi. Promoure i dinamit-
zar les comissions de seguiment i els Consells de Barri, posant 
les moltes eines que té al seu abast al servei de la ciutadania, i no 
només al servei dels partits de govern.

39. Estructurar Punts de Trobada Veïnal a les places i placetes 
dels nostres barris, amb assistència de tècnics, educadors i càrrecs 
polítics per tal de que el veïnat pugui exposar les seves inquietuds 
i obtingui respostes i compromisos per part de l’Administració del 
districte. 

40. Expropiar l’edifici de la Cooperativa del Segle XX per  
convertir-lo en un  ateneu autogestionat per les entitats del barri 
de la Barceloneta. 

41. Estudiar les necessitats de les associacions cíviques i veïnals 
del districte. Atorgar les subvencions en funció de convenis i 
projectes, que s’auditaran i avaluaran periòdicament.

Eixample
Des d’Unitat per Barcelona ens preocupa garantir els drets i 
deures de les persones. Volem contribuir a fer una  societat més 
igualitària, més solidària i amb més benestar, prioritzant aquelles 
polítiques que creïn valors cívics i de convivència. Creiem im-
prescindible el foment de la participació ciutadana en la presa 
de decisions que afectin als ciutadans dels diferents barris de 
l’Eixample. 

Som especialment sensibles a les problemàtiques del comerç, es-
pecialment del petit comerç que s’ha vist molt afectat per la crisi 
actual. La nostra experiència ha estat una garantia de defensa del 
model de comerç de proximitat.

· Impulsarem comissions de seguiment dels projectes de la 
Model i treballarem per al traslladat de la presó a la seva ubi-
cació definitiva a la Zona Franca.

· Farem una nova proposta urbanística per les Glòries, que 
equilibri l’espai públic millorant la connexió entre el barris, 
defineixi un sistema viari eficient, reservi espais per a les grans 
infraestructures de mobilitat previstes per a la zona i estableixi 
un calendari d’actuacions en el que quedin reflectits tots els 
acords del «Compromís per Glòries».

· Durem a terme la segona fase de reordenació del Passeig de 
Sant Joan.

On som i què volem
L’Eixample és el districte més gran de la nostra ciutat amb una 
població de 258.000 habitants.
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Malgrat que en relació a la població semblaria que el pressupost 
hauria de ser també el més important, la insuficient inversió a 
portat el nostre districte a unes ràtios d’equipaments públics molt 
per sota de la mitjana de la ciutat. Això ha estat especialment 
greu en els equipament destinats a la gent gran, tenint en compte 
que a l’Eixample el 30% de la població és major de 65 anys. Però 
també en equipament per gent jove i escolars, entre els que s’ha 
generat un gran dèficit en escoles bressol. Ni tant sols duplicant el 
nombre de residències per gent gran, escoles bressol i centres per 
els joves, s’arribaria a la mitjana de la resta de la ciutat.

Arribada la fi del mandat no s’han portat a terme projectes ur-
banístics i d’equipaments que contemplava el Pla d’Actuació del 
Districte (PAD), entre els que destaquem:

· Illa d’equipaments de «Germanetes» o la residencia i centre 
de dia de «l’Illa Escoda» al barri de l’Esquerra de l’Eixample.

· CEIP dels Encants i l’aparcament de busos turístics al barri 
de la Sagrada Família.

· L’IES Angeleta Ferrer al barri de Fort Pienc.

Altres actuacions que porten un considerable retard són les obres 
dels mercats de Sant Antoni i El Ninot. Així com la prolongació 
de la Línia 2 del Metro.

Pel que fa als interiors d’illa, la falta de manteniment es va fent 
cada cop més evident en el deteriorament del mobiliari urbà i 
l’arbrat i les plantes, que no tenen la cura que necessiten part dels 
responsables de Parcs i Jardins.   
   
Les polítiques adreçades a combatre l’exclusió social, i molt 
especialment en un temps de profunda crisis econòmica tampoc 
han tingut resposta per part del govern del nostre districte. A 
l’Eixample no arribem a les ràtios de treballadors/es socials ni 
educadors/es de carrer. 

Igual que a la resta dels districtes el petit comerç s’ha vist greu-
ment afectat  per la crisi, però a l’Eixample amb les obres de 
l’AVE els barris de Sagrada Família, la Dreta i l’Esquerra de 
l’eixample aquesta afectació ha estat duríssima, fins al punt que 
moltes botigues han hagut de tancar les seves portes. Sense rebre 
cap suport ni ajut per part del govern del districte.

En l’àmbit de la participació creiem que s’haurien de revisar mol-
tes coses, començant pel Consell Ciutadà que al nostre districte 
no ha funcionat. Els Consells de Barri estant mal comunicats i 
no arriben als ciutadans, i a més són poc operatius ja que els pro-
blemes que les entitats i veïns exposen no troben solució i tornen 
a plantejar-se en el següent Consell. Es dóna la paradoxa que 
malgrat haver-hi teòrics òrgans de participació, la ciutadania cada 
cop té més la sensació que participar serveix de ben poc.

Des d’Unitat per Barcelona creiem en un model de ciutat que 
estigui al serveis dels ciutadans i les ciutadanes.

Ens preocupen especialment les polítiques que es poden desen-

volupar des de l’administració per tal de garantir els seus drets i 
contribuir a fer una  societat més igualitària, més solidaria i amb 
més quotes de benestar.

Com que la política municipal és, la que afecta més directament 
la qualitat de vida de les persones, des d’Unitat per Barcelona 
entenem com a prioritàries aquelles polítiques que creïn valors 
cívics i de convivència ciutadana.

Des del nostre punt de vista és imprescindible que tots els barris 
de l’Eixample tinguin tots aquells serveis i equipaments públics 
que han de contribuir a millora la qualitat de vida dels seus veïns 
i veïnes.

En aquest sentit els pressupostos a l’Eixample han de esser més 
equilibrats en relació en relació a la població del nostre districte.

En uns moments de  gran crisi econòmica com l’actual a Unitat 
per Barcelona ens preocupa la insuficient  atenció que reben 
els ciutadans/es que es troben  al límit de l’exclusió social. Hem 
d’aconseguir el pressupost necessari per fer front a totes les de-
mandes, amb una atenció especial a la gent gran que viu al llindar 
de la pobresa al nostre districte. També a altres col·lectius com 
son les famílies monoparentals, i nouvinguts que en alguns casos 
es troben en situació molt precària.

Unitat per Barcelona és sensible a les problemàtiques del comerç, 
especialment del petit comerç que s’ha vist molt afectat per la crisi 
actual. Esquerra ho va fer en el mandat anterior des del govern 
i ho ha seguit fent des de l’oposició aquest mandat. La nostra 
experiència ha estat una garantia de defensa del model de comerç 
de proximitat i per vehicular millores pel sector.

Ens preocupa la participació ciutadana real, entenem  que els 
òrgans de participació tal com han funcionat fins ara, en absolut 
han estat realment participatius.

Des d’Unitat per Barcelona creiem que és imprescindible el 
foment de la participació ciutadana en la presa de decisions que 
afectin als ciutadans dels diferents barris de l’Eixample. 

Propostes
Urbanisme i obres

1. Trobar una solució a les mancances de l’actual Avinguda de la 
Diagonal, fent una proposta que millori el transport públic, en 
totes les seves variants, l’espai per a vianants, la càrrega i descàr-
rega de mercaderies per abastir els comerços i donar servei als 
habitatges, l’accés als aparcaments, els aparcaments per a moto-
cicletes, el carril bici i els aparcaments per a bicicletes, el pas del 
vehicle privat i les parades de taxi.

2. Definir i concretar el projecte de les superilles, generant illes de 
més o menys tres carrers, amb els del mig pacificats.

3. Fer un seguiment de les obres del TAV i implementar mesures 



Índex

Una ciutat per als barris

per minimitzar l’impacte negatiu als veïns i al comerç.

4. Realitzar un mapa de localització i eficiència horària d’espais 
comunitaris i privats.

5. Estendre la informació i consulta als veïns i veïnes de les zones 
afectades per reformes i pactar les obres de gran magnitud.

Barris de Fort Pienc i Sagrada Família

6. Repensar la proposta urbanística per al conjunt de l’espai 
Glòries, fent possible una major densitat d’habitatge, tant de 
protecció com lliure, i continuïtat urbana. Donar valor als actuals 
edificis que són icones arquitectòniques, tant els ja consolidats, 
com els de nova construcció, establint una regulació i evitant la 
proliferació d’edificis d’alçades variables sense connexió entre 
ells. 

7. Completar el mapa d’equipaments públics que els barris de 
Fort Pienc i de la Sagrada Família necessiten: equipaments edu-
catius, de salut, atenció a la gent gran, equipament esportiu i de 
caràcter comunitari.

8. Ordenar l’entorn de l’Estació del Nord i del Pont de Marina, 
consolidant els equipaments esportius i una urbanització que per-
meti el pas d’infraestructures (com per exemple el tramvia) i que 
connecti bé el parc de l’Estació del Nord amb la Meridiana.

9. 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 el parc de l’Estació 
del Nord i Glòries.

10. Impulsar les comissions de seguiment dels projectes de 
Glòries. 

11. Impulsar un canvi en l’actual model de gestió de la Monumen-
tal, per a un ús cultural amb un projecte innovador i atractiu per 
al barri i per a la ciutat.

Barri de l’Esquerra de l’Eixample

12. Implementar el mapa d’equipaments públics de l’Esquerra de 
l’Eixample aprovat per l’Ajuntament i amb aprovació per part de 
l’Associació de Veïns i Veïnes, entre els que són imprescindibles 
els destinats a ús escolar (escola bressol), els destinats a gent gran 
(centre de dia, residència, casal d’avis) a persones amb necessi-
tats especials (residència i centre de dia per a malalts autistes), o 
esportius (poliesportiu).

13. Reforma de la Presó Model

a. Crear una zona verda al voltant dels equipaments.

b. Construir un aparcament subterrani.

c. Impulsar les comissions de seguiment dels projectes de la 
Model 

d. Preservar part de l’edifici actual, prioritzant la conservació del 
panòptic central.

e. Crear el “Centre Puig Antich” dedicat a la memòria de totes 
les persones que van patir la repressió franquista dins de la presó 
Model.

14. Finalitzar la reforma de l’Avinguda de Roma fins a l’estació de 
Sants. 

15. Fer el seguiment de 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.

16. Vetllar per la ràpida execució de l’illa d’equipaments de Ger-
manetes (Consell de Cent / Borrell / Diputació / Viladomat).

17. Vetllar per la ràpida execució de la residencia de gent gran i 
centre de dia a l’interior d’illa Paula Montal (Illa Skoda) (Vilado-
mat / Consell de Cent / Diputació / Calàbria).

18. Urbanitzar i ampliar les voreres del carrer Balmes des d’Aragó 
fins a Pelai, amb la conseqüent reducció d’un carril.

19. Ampliar la vorera del costat muntanya de la Gran Via entre la 
Rambla de Catalunya i el carrer Balmes.

20. Remodelar el tram de l’Avinguda Josep Tarradellas entre 
l’Avinguda de Sarrià i la Plaça Francesc Macià, tal i com ja s’ha fet 
amb la resta del carrer.

21. Impulsar el projecte de pacificació del carrer Rosselló entre 
l’Avinguda Josep Tarradellas i el carrer Villarroel.

22. Promoure la pacificació del carrer Londres entre els carrers 
Urgell i Villarroel, on es concentren tres escoles en tan sols dues 
illes.

Barri de Sant Antoni 

23. Reformar l’edifici de l’antiga seu de la ONCE (carrer Calà-
bria 66-68) per tal de destinar-lo a equipaments públics.

24. Iniciar un procés participatiu per tal de discutir i concretar els 
usos futurs de l’antiga seu de la ONCE.

25. Iniciar el debat sobre el futur de la Ronda de Sant Antoni un 
cop s’enretirin les carpes del mercat provisional.

26. Impulsar l’acord per a la realització les obres de la Línia 2 del 
Metro previstes al carrer Manso de forma simultània amb les del 
mercat de Sant Antoni. 

27. Definir una estratègia per a l’Avinguda del Paral·lel que con-
templi tota la seva potencialitat, sobretot aquells aspectes que 
poden reforçar la idea de ciutat compacta, amb mixtura d’usos, 
convivencial i comercial. 
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28. Finalitzar la urbanització i pacificació del carrer Borrell des de 
Gran Via fins al Paral·lel.

Barri de la Dreta de l’Eixample:

29. Activar un conveni amb la Generalitat de Catalunya per fer 
possible un ús públic de la Casa Burés (Girona/Ausiàs March).

30. Restituir el valor emblemàtic de la Casa Batlló buscant una 
solució per la remunta de l’edifici d’habitatges veí.

31. Impulsar la creació d’equipaments públics per a la gent gran 
i els escolars del barri de la Dreta de l’Eixample, destacant: Una 
residencia, un centre de dia, un casal de gent gran, una escola 
bressol i un CEIP.

Espai públic

32. Fomentar la creació d’un pla integral de recuperació dels pas-
satges de l’Eixample estructurat en dues fases:

a. Primera Fase: Elaborar un catàleg de tots els passatges del 
districte tenint en compte el seu accés, grau de conservació, i 
manteniment, localització i interès paisatgístic.

b. Segona Fase: Consensuar amb els propietaris les condicions 
per a permetre l’accessibilitat als veïns en general i la seva 
integració a la xarxa d’interiors d’illa recuperats al Districte.

33. Seguir amb 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.

34. Dotar els interiors d’illa d’activitats per afavorir-ne l’ús i el 
manteniment. 

35. Incrementar les zones per a vianants, especialment en les 
àrees d’influència de mercats municipals i dels eixos comercials.

36. Continuar amb els programes de restauració i embelliment de 
parets mitgeres.

37. Recollir la proposta de l’Associació de Veïns i Veïnes de 
l’Esquerra de l’Eixample per tal que la plaça de l’Avinguda de 
Roma amb el carrer Urgell porti el nom d’Enriqueta Gallinat 
(Medalla d’Honor de Barcelona per la seva contribució al reco-
neixement dels drets de les dones, començant pel dret al sufragi, 
i a la lluita per les llibertats en moments difícils de la nostra 
història col·lectiva).

38. Impulsar la substitució del nom de la plaça de Joan Carles I 
per la del seu nom històric, “El cinc d’oros”,  incloent-hi la res-
titució del monument original.

Mobilitat i seguretat

39. Iniciar la implantació de les superilles al Districte, vinculant-la 
a la posada en marxa de la xarxa ortogonal d’autobusos.

40. Impulsar 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.

41. Estudiar la viabilitat de permetre l’aparcament lliure, durant 
els caps de setmana, als xamfrans reservats per càrrega i descàr-
rega de les zones poc comercials del districte. 

Serveis socials

42. Treballar conjuntament amb les ONG del Districte per tal que 
puguin desenvolupar la seva tasca social al Districte.

43.  Potenciar els intercanvis de bens i serveis (Bancs de Temps), 
com línia de cohesió social.

44. Desenvolupar al Districte el Pla per la inclusió i la cohesió 
social i aplicar mesures d’urgència derivades d’aquest. Aquest i 
degut a la situació originada per la darrera crisi, ha de prestar una 
especial atenció a les noves bosses de pobresa i als col·lectius en 
risc social. En el nostre districte aquest aspecte te com especifici-
tat la mal anomenada pobresa digna i una clara tendència a la 
feminització de la pobresa.

45. Incrementar les ràtios del Equips Treballadors Socials i 
Educadors Socials fins la ràtio que marca la llei de serveis socials, 
d’un equip de 3 treballadors/es Socials i 2 Educadors Socials per 
cada 15.000 habitants.

46. Donar al ciutadà informació útil per conèixer el funcionament 
dels serveis bàsics del districte i la realitat social, institucional i 
cultural del mateix en el moment de la tramitació o modificació 
del cens.

47. Obrir un centre de dia per a gent gran a cada barri, amb un 
mínim de 150 places.

48. Obrir 4 residencies de gent gran a tots els barris amb una ofer-
ta de 80 a 100 places cada una (per passar de 200 a 560 places).

49. Arribar en els propers 4 anys a les 100 places de pisos tutelats.

50. Millorar i ampliar, segons demanda, els serveis de menjador 
a domicili, teleassistència i bugaderia, junt l’elaboració d’un cens 
regular per la cobertura exhaustiva d’aquest servei per les per-
sones amb dependència al Districte.

51. Crear programes de convivència entre les 16.000 persones més 
grans de 65 anys que viuen soles a l’Eixample. 

Salut

52. Crear un nou centre d’atenció primària per a gent gran al 
solar de la Model.

Educació

53. Construir noves escoles bressol al barri de Sant Antoni, a 
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l’Esquerra de l’Eixample, a la Dreta de l’Eixample i a Sagrada 
Família.

54. Gestionar l’inici de la construcció per part de la Generalitat, 
en els solars ja disponibles, dels CEIP previstos : a la Dreta de 
l’Eixample i a la Sagrada Família.

55. Debatre, en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona, el 
mapa escolar per preveure el futur i les necessitats d’edificis per 
als estudis de Secundària, ja siguin en el model de l’IES ja sigui 
en el model d’Institut-Escola.

56. Seguir col·laborant amb el departament en les obres RAM 
(reforma, ampliació i millora) dels CEIP i IES del Districte.

Cultura

57. Fer un Pla estratègic de la Cultura Tradicional i Popular al Dis-
tricte, per fomentar i donar suport a la cultura tradicional i popu-
lar de cada barri, establir objectius de creixement i consolidació, 
així com el mapa d’equipaments necessari per fer-ho possible.

58. Fomentar un sistema d’intercanvi de llibres en llocs públics 
per tal d’impulsar la lectura dins el districte.

59. Buscar els valors identificatius de cada barri o del districte 
que tinguin la finalitat de potenciar els seus productes culturals a 
través del turisme.

60. Promoure una Agenda Única Cultural del districte que sigui 
difosa per tots els mitjans possibles (xarxa pública de WiFi, Blue-
Tooth, etc) per tal de que tots els ciutadans tinguin accés a les 
activitats culturals.

61. Impulsar el Consell de Cultura de l’Eixample per tal de que 
elabori un Pla de Cultura per cada barri.

62. Potenciar les Festes Majors dels diferents barris del districte.

63. Realitzar un cens d’entitats que treballin en l’àmbit de la 
cultura al districte.

64. Prioritzar noms de dones per als nous equipaments culturals.

65. Promoure 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

66. Desbloquejar  les obres paralitzades a Les Arenes per tal de 
prioritzar la instal·lació de  l’antena dels serveis pels joves al dis-
tricte, l’oficina jove de treball i un punt d’informació juvenil, tal i 
com es preveu en el pla d’equipaments juvenils.

67. Posar en marxa de les obres de reconstrucció de l’espai trans-
formadors al barri de Fort Pienc de forma coordinada amb les en-
titats i el jovent del districte mitjançant un pla realment participa-

tiu que obtingui, compleixi i retorni les demandes dels mateixos.

68. Condicionar de l’espai juvenil “Casa Groga” del barri de Fort 
Pienc a les activitats de contrastat èxit que s’hi duen a terme per 
part de les entitats de l’educació en el lleure, a les actuacions mu-
sicals i a les necessitats del jovent no associat per tal de facilitar-
les alhora que assegurant el benestar del veïnat.

69. Incloure un espai per als i les joves a les futures obres de 
la presó Model, adequant-lo a les nostres demandes mentre es 
preserva el patrimoni històric d’aquesta.

70. Ampliar 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.

71. Facilitar l’ús de les instal·lacions dels centres educatius públics 
del districte per potenciar les activitats esportives fortament 
demandades pel jovent.

72. Dotar de nou a la CIJE de les eines necessàries per desenvo-
lupar les activitats de les entitats que la formen, tant des d’una 
vessant econòmica com de la gestió dels espais. 

73. Promoure que la gestió de les activitats que dugui a terme 
l’espai juvenil de la “Casa Groga” estigui en mans de la CIJE 
mentre que la gestió administrativa de l’espai segueix en mans 
públiques, prioritzant així la dedicació de la CIJE en les tasques 
formatives.

Dona

74. Fomentar la recuperació de la Memòria històrica de les dones 
de l’Eixample.

Comerç i promoció econòmica

75. Garantir que els entorns dels mercats i eixos comercials tin-
guin un espai públic de qualitat on vingui de gust passejar.

76. Assegurar la finalització amb garanties de les remodelacions 
dels mercats de Sant Antoni i Ninot. 

77. Realitzar millorar les instal·lacions del mercat de Sagrada 
Família.

78. Mantenir les millores als mercats de la Concepció i de Fort 
Pienc.

79. Pactar polítiques d’inserció laboral per a col·lectius de joves i 
dones grans amb les entitats de comerciants del districte.

80. Promoure la consolidació de l’eix Gaudí (entre el Temple i 
l’Hospital de Sant Pau) com a eix comercial vertebrador del barri.

81. Fomentar la cohesió entre els comerciants, afavorint 
l’associacionisme, sobretot en aquelles zones on encara és dèbil.



Índex

Una ciutat per als barris

82. Desenvolupar un pla general de foment de l’associacionisme a 
nivell de Barcelona que contempli les especificitats de l’Eixample, 
i que faciliti el creixement de les entitats. Especialment en uns 
moments de crisi. 

83. Reforçar el Consell de Comerç com a òrgan de participació i 
diàleg permanent amb les entitats de botiguers.

84. Promoure actuacions especials en zones afectades per obres 
de gran magnitud com l’entorn del Mercat de Sant Antoni, del 
Mercat del Ninot o les zones afectades per les obres del TAV, tot 
garantint que el comerç que se’n vegi afectat rebi l’ajut necessari 
per part de l’administració.

85. Reforçar 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.

Medi ambient

86. Celebrar des del Districte els dies internacionals declarats per 
la ONU i aprofitar per sortir al carrer i explicar als ciutadans, mit-
jançant exposicions didàctiques, totes les estratègies de sosteni-
bilitat que poden aplicar en la seva vida quotidiana.

87. Realitzar auditories energètiques en totes les dependències 
municipals per reduir el consum energètic i introduir les mil-
lors tecnologies disponibles en aquells sectors més destacats del 
consum.

88. Establir, com a mínim, un punt verd mòbil permanent a cadas-
cun 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.

89. Establir un sistema de bonificació per a les persones que 
utilitzin de forma habitual els punts verds del districte, addicional 
als sistemes ja existents i de major visibilitat.

Societat del coneixement

90. Adaptar la web del districte per fer-la accessible també a les 
persones amb dificultats visuals.

91. Impulsar mesures de digitalització d’arxius d’entitats i 
col·lectius per contribuir a la recuperació de la memòria històrica.

92. Promoure la creació de mitjans digitals propis de l’Eixample.

Identitat i llengua

93. Col·laborar amb el Centre de Normalització Lingüística de 
l’Eixample en la seva tasca de normalització lingüística.

94. Donar tot el suport a aquells projectes de recuperació 
d’història local dels barris.

95. Impulsar la museïtzació de l’Eixample generant una ruta 

històrica per indrets amb significança en la història contem-
porània 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.).

96. Elaborar un mapa interpretatiu de l’Eixample, que inclogui 
edificis històrics, indrets destacats i procés de creixement i con-
stitució dels diferents barris.

Gràcia

On som i què volem
Des d’Unitat per Barcelona treballarem per tal de poder donar 
resposta a les necessitats socials i nacionals de Gràcia. Una suma 
de barris en un districte que necessita altre cop recuperar el lider-
atge polític, al costat de les entitats, però per fer-se escoltar amb 
força a la ciutat de Barcelona.

Gràcia ha de recuperar l’empenta, trobar l’equilibri entre entitats 
i administració, valorar que cada barri té unes necessitats i uns rit-
mes diferents, cosa que no s’ha sabut fer en el darrer mandat. En 
el camí, podrem trobar les oportunitats de generació d’ocupació 
que el coneixement i la capacitat innovadora ens poden oferir. 
Amb diàleg real i participació amb la ciutadania. Cap a la ciutat 
mediterrània i republicana.

· Volem un Parc Güell sense barreres, net i comunicat amb tots 
els barris.

· Farem l’escola l’Univers per als petits i impulsarem la creació 
d’una Escola Oficial d’Idiomes.

· Concretarem i desenvoluparem, d’acord amb els veïns, el pro-
jecte de remodelació de la Ronda del Mig per tal que deixi de 
dividir dels barris del Nord del Districte respecte dels del Sud. 

Propostes
Equipaments

1. Redactar un Pla d’Equipaments que permeti la seva distribució 
homogènia en tot el districte de Gràcia.

2. Convertir el refugi de la plaça del Diamant en un lloc actiu per 
la Pau i la memòria històrica.

3. Crear un circuit on s’inclogui la visita dels dos refugis (Rev-
olució i Diamant) i el campanar de la Vila com a introducció a la 
memòria històrica de Gràcia, adreçat a centres educatius.

4. Ubicar a la Violeta o en un altre centre de Gràcia d’un espai 
d’interpretació dels refugis de Gràcia.
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Ensenyament

5. Impulsar, en algun dels equipaments educatius, la creació d’una 
Escola Oficial d’Idiomes.

6. Impulsar, al Districte, la creació d’un centre de formació 
d’adults en horari diürn i nocturn.

7. Promoure als centres educatius la creació de crèdits de lliure 
elecció sobre la història dels barris i personatges històrics del 
Districte.

8. Promoure la realització de treballs de recerca i crèdits de sín-
tesi amb Gràcia com a marc de treball en qualsevol de les seves 
manifestacions culturals i artístiques.

9. Promoure la creació d’una Escola de Música municipal al 
Districte.

10. Dotar l’Institut Bosch i Gimpera, un cop traslladat al nou edi-
fici de l’Avinguda de Vallcarca d’un recorregut educatiu superior.

Medi Ambient

11. Revisar el mapa ecològic de Gràcia en funció de les noves 
realitats urbanes i de mobilitat.

12. Promoure activament espais per a la recollida selectiva soter-
rada en aquells espais de remodelació.

13. Substituir progressivament els llums amb excessiva contami-
nació lumínica i alta despesa energètica.

14. Estudiar i promoure la creació d’un nou Punt Verd als Barris 
Nord del Districte.

15. Promoure l’estalvi energètic a tots els equipaments on 
l’Ajuntament participi en la gestió.

Urbanisme

16. Acabar la Plaça Lesseps i solucionar els problemes apareguts 
per tal de convertir-la en una Plaça Central del Districte.

17. Concretar i desenvolupar l’acord pel Projecte de Remodelació 
de la Ronda del Mig que permeti que deixi de ser frontera limi-
tant dels barris del Nord del Districte (Vallcarca, la Salut, el Coll, 
Penitents) respecte dels del Sud. 

18. Desenvolupar la Modificació del PGM a la zona de l’Avinguda 
de Vallcarca, tot informant de manera eficient als afectats i afec-
tades i garantint les obligacions dels operadors privats. 

19. Actualitzar el Pla d’Usos aprovat el 2004 per a l’adequació als 
canvis en l’espai púbic i mobilitat. 

20. Dinamitzar les places per a la promoció de l’espai públic amb 
activitats de dia. 

21. Crear un llistat d’elements històrics dels diferents barris, no 
inclosos al catàleg de ciutat, per a la seva consideració en l’elabo-
ració de projectes per a la seva preservació. 

22. Recuperar el Fòrum del Silenci com a eina de debat social i 
polític sobre el Soroll.

23. En aquells espais de nova construcció, donar noms de perso-
nes, preferentment dones, lligats al territori, a cada barri, per a 
augmentar el lligam al territori i l’orgull de pertinença. 

24. Aplicar les conclusions de la Comissió de Nomenclàtor pel 
que fa a les propostes de canvis de nom (Ramiro de Maeztu, 
Quevedo, Secretari Coloma).

Mobilitat

25. Continuar desenvolupant el Pla de Mobilitat. Noves illes 
proposades: 

a. Al Barri de la Salut, al voltant del Parc Güell, amb una visió 
global de barri.

b. Al voltant del carrer Farigola.
 
c. Al voltant del carrer Riera de Sant Miquel.
 
d. Al voltant del carrer Grassot.

e. En el triangle Pi i Margall/Travessera de Gràcia/Sardenya.
 
26. Promoure de manera activa, amb els operadors públics i pri-
vats, la construcció de nous aparcaments, que permeti la progres-
siva reducció de cotxes en superfície. 

27. Dins d’aquesta promoció, incloure aparcaments per a vehicles 
de dues rodes. 

28. Incrementar les places d’aparcament de bicicletes. 

29. Optimitzar el recorregut i la freqüència del busos de barri, 
com per exemple el 116. 

30. Crear i promoure el transport públic nocturn als barris Nord 
(canvi en l’N4 o creació d’una nova línia); allargament de l’horari 
dels busos de barri o dels taxis compartits. 

31. Fer un Pla d’Aparcaments, actualitzant el fet en el 2006.

32. Canviar les parades del bus turístic de Travessera de Dalt.

33. Canviar la parada de taxis del Carrer Olot.

Vila de Gràcia I Camp d’en Grassot - Gràcia Nova

34. Revisar 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. 



Índex

Una ciutat per als barris

35. Rehabilitar espais d’interior d’illa per a que aflorin com a 
jardins públics que permetin espaiar la densitat. 

36. Obrir la Plaça de les Dones del 36 com a espai públic.

37. Reformar el Carrer Pi i Margall, amb la participació de veïns i 
veïnes, entitats i el Mercat de l’Estrella.

38. Solucionar la connectivitat del Passeig de Sant Joan i Escorial, 
tot resolent les afectacions urbanístiques.

39. Millorar les instal·lacions del Mercat de l’Abaceria.

40. Consolidar l’edifici de la Violeta com a dinamitzador 
d’entitats de la cultura popular. 

41. Ampliar els jardins del mestre Balcells. 

42. Ampliar els jardins Salvador Espriu (Jardinets) incloent la 
vorera esquerra. 

43. Reformar la Plaça Gala Placídia.

44. Continuar reclamant l’adquisició de la Caserna de la Guàrdia 
Civil a la Travessera de Gràcia per a la creació d’equipaments i 
habitatges al servei de la ciutadania. 

45. Incloure 2 o 3 petits paisatges per a la seva restauració (font 
travessera de Gràcia, Plaques Castells carrer Xiquets de Valls, 
senyor Rovira). 

46. Demanar i aplicar la Llei de Barris a la Vila de Gràcia.

47. Reformar la Plaça del Sol amb la participació de veïns i veïnes 
i comerciants.

48. Enllestir la construcció del CEIP l’Univers del carrer Bailèn.

49. Reformar la Plaça del Poble Romaní amb la participació de 
veïns i veïnes un cop acabi el CEIP provisional.

50. Construir l’equipament esportiu del carrer Neptú, amb usos 
per part dels equipaments educatius i de la resta de la ciutadania. 

51. Crear un Centre de Serveis Socials al barri del Camp d’en 
Grassot - Gràcia Nova.

52. Reformar la Plaça de la Sedeta, d’acord amb els veïns i veïnes.

53. Recerca de sòl per a la Construcció d’un nou IES a la Vila de 
Gràcia.

54. Crear una nova Escola Bressol a la Vila de Gràcia.

55. Acabar l’Edifici Albert Musons i el posarem a disposició de la 
Fundació de Festa Major de Gràcia i els Castellers de la Vila de 
Gràcia.

56. Fer un Pla específic per a vehicles de dues rodes a la Vila de 
Gràcia, com a prova pilot de gestió per a estendre-ho a la resta 
del Districte.

57. Gestionar l’espai públic de forma eficient per tal de poder fer 
conviure i compatibles els drets i deures de la ciutadania.

58. Rehabilitar l’interior del Campanar de la Vila de Gràcia per a 
fer-lo visitable.

Barris Nord: Vallcarca-Penitents, la Salut i el Coll

59. Mantenir el Parc Güell com a nexe obert de connectivitat 
entre barris.

60. Aplicar, amb el consens de veïns i veïnes les reformes de 
manteniment de camins i Verd del Parc Güell, no permetent 
l’obertura de nous camins per a vehicles.

61. Crear un equipament esportiu als Barris Nord (Sagarra) per a 
l’ús dels equipaments escolars i el veïnat en general.

62. Fomentar la nova Biblioteca de Penitents com a node de dina-
mització cultural i veïnal del barri.

63. Fomentar la finca de Sant Salvador com a espai de cultura i 
com a Centre d’Interpretació del Parc de la Creueta del Coll. 

64. Lligar la connexió global del barri de la Salut mitjançant 
l’obertura del Carrer Maignon per Sant Josep de la Muntanya, 
amb un vial exclusivament per a ús de vianants, per bicicletes i 
bus del barri. 

65.Fer, juntament amb l’obertura, un manteniment integral del 
Carrer Maignon aprofitant les obres a la zona. 

66. Crear nous espais públics (adequació dels jardins Menéndez 
Pelayo). 

67. Revisar el PGM de Penitents, tot fent aflorar espais per a habi-
tatge protegit, zona verda i un equipament esportiu.

68. Tirar endavant el Pla dels 3 Turons en la seva vessant gracien-
ca, sobretot en la part del Parc de la Creueta del Coll.
 
69. Enllestir la reforma de la zona del 14A.

70. Rehabilitar el jardí del Carrer Marianao. 

71. Construir un nou aparcament al barri del Coll per a solucionar 
els problemes d’aparcament a la zona. 

72. Construir un aparcament al barri de la Salut. 

73. Acabar de soterrar, a tot Gràcia, negociant amb les company-
ies de serveis (aigua, llum, etc.) el soterrament dels pals de llum i 
telèfon. 
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74. Potenciar el parc de la Creueta com a espai de convivència 
veïnal i de manifestacions culturals, esportives i artístiques. 

75. Renovar paviments i voreres de diversos dels carrers que no 
s’hagin pogut incloure en aquest mandat. 

76. Arranjar i recuperar l’antiga deu de Vallcarca. 

77. Reforçar el Pla Comunitari de la Salut. 

78. Incloure la font de la Miranda dins dels petits paisatges. 

79. Incloure l’entorn de l’antiga casa colonial (pous) dins dels 
petits paisatges. 

80. Estudiar l’efecte de la Llei de Barris al Coll i les seves millores 
i desenvolupament.

81. Estendre el Programa Patis Oberts als Barris Nord.

82. Desenvolupar el Pla Integral de Mas Falcó, que permeti 
equilibrar l’accessibilitat, el verd i l’aparcament.

Dona 

83. Potenciar la Plaça de les Dones del 36, oberta, com a espai 
per activitats de  l’àmbit de la Dona (Dia Internacional contra la 
Violència de Gènere, Festa Major, etc.). 

84. Donar a conèixer els personatges femenins que han tingut 
algun tipus de tasca rellevant mitjançant l’edició de calendaris, 
exposicions, etc. 

Joventut

85. Consolidar el Casal de Joves de Gràcia, com a veritable 
dinamitzador d’entitats juvenils i vehiculador de polítiques de 
joventut. 

86. Crear dins del Casal de Joves, estudis de gravació que perme-
tin als grups graciencs fer un pas endavant en quantitat i qualitat. 

87. Gravar CD de diversos grups del districte emprant la llicèn-
cia Creative Commons per a donar-los a conèixer i potenciar 
l’associació de Gràcia amb la Música. 

88. Potenciar l’associacionisme juvenil. 

89. Fer una campanya de promoció del teixit associatiu juvenil 
fent, entre d’altres mesures, un Espai Jove dins la Fira d’Entitats.

90. Crear un punt d’informació juvenil a la Sedeta. 

91. Adequar la xarxa de Punts d’Informació Juvenil al Pla 
d’Equipaments Joves. 

92. Augmentar l’horari nocturn de les sales d’estudi en diferents 
equipaments com ara biblioteques. 

93. Promoure l’ús del català entre els joves graciencs.

94. Potenciar els JIP, Jove Informa’t i Participa

Drets Civils i Solidaritat

95. Consolidar el Consell de nous graciencs com a espai 
d’integració i tractament de problemàtiques. 

96. Proporcionar atenció, orientació, i formació sobre els recursos 
existents dels drets civils tot facilitant-ne l’accés. 

97. Donar una veritable empenta al Consell de Solidaritat i a la 
marca Gràcia Solidària.

Serveis Socials, Salut i Gent Gran

98. Convertir el Consell de Salut en una veritable xarxa d’anàlisi i 
propostes de salut per al Districte de Gràcia.

99. Promoure les sessions de Memòria dels barris amb confer-
ències dels propis veïns i veïnes a la gent jove per preservar els 
records informals i la transmissió de la història no escrita. 

100. Fer del nou CAP de la Vila de Gràcia un node eficient i 
promotor del projecte RÀDARS.

Participació

101. Realitzar un procés participatiu per als usos del nou equipa-
ment a la zona de l’Avinguda de Vallcarca. 

Comerç

102. Donar suport a la creació d’un eix comercial potent i modern 
a la Vila. 

103. Promoure que els comerços s’adhereixin a les associacions 
de comerciants.

104. Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris amb 
menor presència mitjançant mesures actives. 

105. Potenciar el comerç de proximitat a l’interior del Parc Sani-
tari Pere Virgili. 

106. Potenciar el comerç de proximitat en tota la zona del Pla 
Avinguda Vallcarca-Farigola. 

107. Promoure activitats de difusió del valor social del comerç de 
proximitat. 

108. Continuar promocionant les activitats comercials al carrer, 
que permetin la difusió del comerç de proximitat. 

109. Augmentar els ajuts en el percentatge de subvencions per a 
la millora de l’accessibilitat dels comerços. 
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110. Impulsar projectes de difusió i defensa de l’artesania petita i 
mitjana de Gràcia. 

111. Augmentar les subvencions al Comerç per a propostes de 
promoció (llums de Nadal, Comerç al Carrer).

Comunicació

112. Fer una Ràdio Gràcia que es pugui escoltar via Internet i 
amb possibilitat de descarregar la programació. 

Cultura

113. Consolidar activitats culturals en l’àmbit de tots els Països 
Catalans, tot fent xarxa amb les diverses entitats i manifestacions 
culturals que hi ha a Gràcia.

114. Desenvolupar el Pla Estratègic de la Música. 

115. Fer una campanya de promoció de la Festa Major entre la 
gent jove, per a afavorir el relleu generacional.

116. Continuar la tasca iniciada de potenciació de la cultura 
popular i fer-ne un possible vector econòmic i de difusió.

117. Crear convenis amb les entitats com a pas següent a la revisió 
del Protocol Festiu.
 
118. Consolidar activitats culturals en l’àmbit de tots els Països 
Catalans. 

Horta – Guinardó
Avui hi ha molts ciutadans i ciutadanes que travessen dificultats 
econòmiques i cal fer un èmfasi especial en tot allò que ga-
ranteix la qualitat de vida i el benestar. Els serveis públics com 
l’educació, la sanitat, els serveis socials,... són fonamentals, cal 
reforçar-los, i hem d’assegurar que estiguin dotats econòmica-
ment. 

Però també cal avançar en l’oferta lúdica i en equipaments per-
què els joves, la gent gran, tots i totes necessitem espais i activi-
tats que ens ajudin a desenvolupar-nos com a ciutadans.
I tot això no ho volem fer sols, ho volem fer amb la complicitat de 
la ciutadania i del seu teixit associatiu. 

· Farem de Collserola un espai natural de convivència, arran-
jant i senyalitzant camins i fonts i finalitzarem la ronda verda.

· Millorarem l’accessibilitat i la mobilitat adaptant-la a la 
realitat dels barris de muntanya i farem illes de vianants en els 
nuclis històrics.

· Farem un pla de xoc per millorar l’espai públic i els equipa-
ments en els barris que tenen un endarreriment històric en 
inversions.

On som i què volem
Horta-Guinardó ha vist durant aquest darrer mandat i també 
en l’anterior com s’han aprovat diversos planejaments que han 
de marcar una transformació en diversos barris del districte. Les 
MPGM de la Vall d’Hebron, el Carmel i Tres Turons en són els 
principals planejaments urbanístics aprovats. També es va aprovar 
a finals del mandat anterior el Pla d’Equipaments amb el suport 
de tots els grups municipals.

Per un altre costat hi ha barris del districte que han viscut un 
endarreriment històric pel que fa a inversions que són molt 
necessàries. Aquest és el cas de Sant Genís, Can Baró i la part alta 
del barri de la Font d’en Fargues.

Altres actuacions que van amb retard són la reforma del mercat 
del Guinardó i l’illa d’equipaments previstos, així com el trasllat 
del mercat de la Vall d’Hebron i el paquet d’equipaments previs-
tos a la Llosa.

La declaració de parc natural a Collserola també ha arribat a final 
d’aquest mandat municipal i encara és una incògnita què deter-
minarà el pla director pel que fa als límits del parc.

A l’igual que en la resta de districtes de la ciutat, Horta-Guinardó 
ha patit els efectes de la crisi i alguns indicadors com són les 
entitats de suport social ens alerten de l’augment de persones que 
requereixen el seu ajut. També el comerç està patint la crisi i són 
molts els negocis que han tingut que tancar. El comerç que prolif-
era actualment és en gran part comerç de poca qualitat.

La implementació dels consells de barri no ha estat ben planifica-
da i en la majoria de casos han esdevingut focus de conflicte entre 
el govern municipal i la ciutadania. S’ha produït una saturació 
d’òrgans de participació i no hi ha un perfil concret per a cadas-
cun d’aquests òrgans.

Les formes emprades per l’equip de govern al districte han 
provocat confrontacions en diversos punts (conflicte sala de 
venopunció, MPGM Carmel, Sant Genís, ...).

Unitat per Barcelona entén el programa municipal del districte 
com un full de ruta per a millorar la ciutat per a les persones que 
hi viuen. Volem recuperar el concepte i els valors de ciutadania. 
Totes les propostes les hem generat en aquest sentit i contem-
plant els diversos àmbits. No volem centrar-nos principalment 
en l’obra pública, tot i que entenem la millora de l’espai públic 
com un element clau en la forma de viure a la ciutat i de la seva 
capacitat de transformació. Unitat per Barcelona té molt clar un 
model de ciutat fet a mida de les persones que hi viuen i basat en 
l’essència del republicanisme. Aquest és el model que abans des 
del govern municipal i aquests darrers anys des de l’oposició ens 
ha marcat el camí a totes les proposicions i iniciatives que hem 
endegat.

Creiem que, per davant de tot, hi són els serveis a les persones. 
Que en el moment actual hi ha molts ciutadans i ciutadanes 
que travessen un camí ple de dificultats econòmiques i que s’ha 
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de fer especial èmfasi en tot allò que garanteix la qualitat de 
vida. Els serveis públics com l’ensenyament, l’assistència social, 
l’acompanyament són fonamentals i cal reforçar-los. Però també 
cal avançar en l’oferta lúdica i en equipaments perquè aquestes 
persones i altres no tenen perquè quedar-se tancades a casa seva i 
perquè els joves i també la gent gran necessiten espais i activitats 
que els ajudin a desenvolupar-se com a ciutadans.

A l’hora de fixar les inversions urbanístiques, desenvoluparem els 
planejaments urbanístics previstos, sense renunciar a modificar 
tot el que sigui millorable, i prioritzarem aquells barris que han 
patit un endarreriment històric en la millora del seu espai públic.

També fem una aposta clara per la mobilitat. Una mobili-
tat basada en una molt bona oferta de transport públic i una 
intermodalitat que permeti anar a qualsevol racó de la ciutat 
combinant diferents opcions de transport i en un temps raonable. 
Això ens ha de permetre reduir el nombre de vehicles a motor 
en els carrers de la ciutat per millorar les condicions de salut de 
les persones. A més, també ens permetrà recuperar espai públic 
per a poder desplaçar-nos a peu o en bici. L’objectiu és que les 
persones deixem de ser vianants per esdevenir ciutadans.

Per descomptat creiem que tot això no ho farem sols des del gov-
ern municipal, sinó que ens cal trobar la complicitat de la ciutada-
nia i del seu teixit associatiu. De la mateixa manera creiem que 
un canvi de dinàmica a l’ajuntament, ens permetrà recuperar i 
reactivar tot el capital humà del personal tècnic que hi treballa.

Propostes
Medi ambient

1. Crear una zona de transició real i verda, amb horts urbans i 
espais d’educació ambiental i interpretació als límits del Parc 
Natural de Collserola, amb la implicació de les entitats dels barris 
de muntanya.

2. Recuperar les zones ermes dels Tres Turons amb la replantació 
d’arbres mediterranis (alzines, roures, garrofers, pins...).

3. Acabar la ronda verda de Collserola (Ctra. de les Aigües).

4. Fer de Can Soler un espai on els veïns i veïnes i les entitats del 
barri entrin en contacte amb Collserola.

Urbanisme i obres

5. Establir un canal d’informació per les obres dependents 
d’altres administracions, com la Línia 9 del metro.

6. Finalitzar obertura del carrer Llobregós al barri del Carmel.

7. Instal·lar escales mecàniques entre Arenys i Fastenrath al barri 
del Carmel.

8. Desenvolupar el MPGM del Carmel.

9. Fer un Pla de millora integral al barri de Sant Genís i fixar les 
prioritats conjuntament amb el teixit associatiu.

10. Fer realitat el cobriment de la Ronda de Dalt en tots els trams 
possible tot millorant l’accessibilitat i aplicant mesures sonorre-
ductores en els trams que no sigui possible el seu cobriment.

11. Desenvolupar els PMU de la Clota Conservació.

12. Millorar el PMU de la Clota Reordenació i desenvolupar-lo.

13. Desenvolupar els PMU de Teixonera I i II.

14. Reformar la Plaça Eivissa en base als criteris del procés de 
participació realitzat per mantenir-la com un espai emblemàtic i 
amb caràcter de plaça de la vila (Horta).

15. Desenvolupar el MPGM dels Tres Turons, tot començant 
per delimitar el parc i millorar urbanísticament l’entorn directe. 
Endegant la primera fase de neteja, delimitació del parc, arranja-
ment dels accessos i de les vies internes de pas.

16. Realitzar la reforma de l’avinguda de l’Estatut, mantenint els 
criteris de concentrar l’espai verd en el costat d’Horta i amb un 
nombre de 2+2 carrils de circulació, per evitar una cicatriu entre 
els barris de la Clota, la Vall d’Hebron i Horta.

17. Estudiar i executar una millora urbanística en l’illa 
d’habitatges del carrer Mont-ral amb Doctor Letamendi.

18. Remodelar la Rambla del Carmel amb un procés de partici-
pació previ.

19. Fer un pla de protecció i rehabilitació dels cascs antics, espais 
històrics, patrimonials i d’interès al districte. Vetllant per la co-
herència arquitectònica i garantint el valor patrimonial.

20. Promoure la rehabilitació de les cases del carrer Aiguafreda, 
els seus horts i safarejos.

21. Crear un espai amb horts urbans i d’interpretació de les buga-
deres d’Horta al carrer Aiguafreda.

22. Millorar la connectivitat entre el Carmel i la Font d’en Fargues.

23. Dissenyar la plaça de la Font d’en Fargues com un nou espai 
de trobada al barri.

24. Realitzar un procés de participació específic per als nous 
espais públics del barri de la Clota (Parc Central, Plaça, etc.).

25. Establir un marc de diàleg amb els veïns i veïnes del barri de 
la Font del Gos per concretar el seu trasllat a la Font Baliarda.

26. Fer intervencions de reurbanització integral al Baix Guinardó: 
passatges Lligalbé, Sant Pere i Boné i el tram per sobre la Ronda 
del Guinardó, carrers Castillejos, Niça, Josep Ciurana i Pere 
Costa.
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27. Realitzar un arranjament integral de les zones no urbanitzades 
de la Vall d’Hebron, garantint el seu manteniment i la pacificació.

28. Urbanitzar els entorns de la sortida de metro del carrer Batet 
i carrer Llobregós.

Espai públic

29. Revisar les antenes de comunicacions al turó de la Rovira, 
verificant llicències i donant compliment a la normativa vigent.

30. Prioritzar els noms de dona als espais públics del districte.

31. Millorar l’accessibilitat al barri de la Font d’en Fargues, espe-
cialment a la part alta del barri.

32. Crear espais amb jocs infantils al barri de la Font d’en Far-
gues.

33. Endreçar l’espai verd al costat del CEIP Baloo al barri de 
Montbau.

34. Modificar els jardins prínceps de Girona per donar resposta a 
la necessitat d’un punt de reunió de nova centralitat per al barri.

35. Millorar l’enllumenat de determinats carrers al Baix Guinardó 
per tal de millorar les condicions del comerç de proximitat.

36. Millorar les voreres de Can Baró, especialment al Can Baró 
antic, tenint en compte un pla de mobilitat previ, les remarcades 
pendents del barri i l’impacte de l’arbrat.

37. Dotar el barri de Can Baró d’un espai de convivència similar a 
una “plaça major”.

38. Remodelar les places Can Baró, Raimon Casellas i Vista Park.

39. Crear un espai de dimensions adequades perquè les entitats 
puguin realitzar activitats al barri del Guinardó.

40. Arranjar els jardins de Frederica Montseny al barri del Gui-
nardó.

41. Reordenar l’espai entre la ronda del Guinardó i l’Hospital de 
Sant Pau de manera que es pugui crear una gran plataforma per 
fer les festes del Guinardó.

42. Enjardinar la zona de Can Marcet al barri de la Vall 
d’Hebron.

43. Arranjar els entorns dels grans equipaments esportius de la 
Vall d’Hebron per fer-los més amables i menys solitaris.

44. Instal·lar semàfors adaptats per a persones cegues en els car-
rers reformats de nou i com a mínim a totes les vies principals del 
Districte (Rambla Carmel , Dante Alighieri, Passeig Maragall, 
Mare de Deu de Montserrat, Carrer Lisboa).

Mobilitat

45. Fer un estudi de mobilitat al barri de Guinardó i entorns.

46. Instal·lar parades de bicing als barris nord del districte i 
crearem un eix de carril bici a la Ronda de Dalt.

47. Crear eixos de vianants per travessar el complex hospitalari de 
la Vall d’Hebron entre Sant Genís i Montbau.

48. Realitzar un pla de mobilitat i pacificació del trànsit al barri 
de Sant Genís.

49. Millorar la freqüència del corredor de transport públic entre 
el centre d’Horta i l’Hospital de la Vall d’Hebron.

50. Incrementar el nombre d’ascensors a la parada de metro de la 
Vall d’Hebron.

Serveis municipals i equipaments

51. Elaborar un cens de tot el sòl municipal al districte susceptible 
de ser aprofitat per l’Ajuntament o cedit a la Generalitat per a la 
construcció d’equipaments.

52. Actualitzar del Pla d’Equipaments del Districte a través dels 
Consells de barri i del Consell Ciutadà.

53. Recuperar edificis singulars del districte per a ús públic.

54. Fer realitat l’escola de música del districte a la masia de Can 
Fargas

55. Rehabilitar el Palau del Marqués d’Alfarràs per adequar-lo 
com equipament públic d’interès de ciutat i l’inclourem junta-
ment amb el Parc del Laberint en els esdeveniments culturals de 
la ciutat com per exemple El Grec.

56. Ampliar equipaments i horaris en les biblioteques del districte 
on sigui necessari i obrirem centres de lectura a Teixonera, Font 
d’en Fargues i Sant Genís.

57. Adquirir l’edifici de la pl. Eivissa cantonada carrer Fulton 
i l’adequarem com a espai estable per a les entitats juvenils 
d’Horta (Ateneu Juvenil) amb sales polivalents i sales de reunió, 
magatzem, etc.

58. Habilitar sales per a assaig musical en diversos punts del 
districte.

59. Ampliar la biblioteca Montbau.

60. Fer un Casal infantil a Montbau.

61. Executar els equipaments previstos a la UA3 del Guinardó.

62. Aprofitar l’edifici rampa del costat del CAP d’Horta, com a 
magatzem per a les entitats.
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63. Ampliar la Biblioteca Mercè Rodoreda per habilitar una sala 
d’actes.

64. Concretar els equipaments necessaris al barri de La Clota 
tenint en compte l’augment de població que tindrà.

65. Remodelar la piscina de La Clota.

66. Crear un casal de barri amb espai per a les diverses franges 
d’edat al barri de Montbau.

67. Fer un casal per a gent gran a Sant Genís.

68. Crear un casal de barri al Baix Guinardó, amb un espai i 
activitats específiques per a la gent jove del barri, i pensat també 
per fer hi altres activitats adreçades als adults (tipus tallers de 
fotografia, ball, etc.). Fomentar les xarxes i la coordinació entre 
les entitats del barri.

69. Ampliar el Centre Cívic de la Teixonera i fer una nova urban-
ització de superfície.

70. Fer un Casal de barri a la zona de Carmel Centre-Baix Car-
mel.

71. Facilitar l’ampliació de la Residència Sanitària a la Vall 
d’Hebron com a motor per implantar els nous equipaments pre-
vistos a la Llosa.

72. Construir un aparcament al barri de la Font d’en Fargues.

73. Regular l’aparcament a Vista Park, tot valorant la viabilitat 
del projecte de pàrquing cobert.

74. Regular l’ús veïnal i l’horari de la zona d’aparcament del Parc 
Güell i  mantenir informat el veïnat.

75. Construir un nou aparcament soterrat de promoció pública al 
solar del carrer d’Arenys al barri de la Teixonera.

76. Construir un aparcament soterrat al c/Grècia i un altre sota de 
l’Av. Mare de Déu de Montserrat amb Torrent d’en Melis al barri 
del Guinardó.

Benestar, Acció Social i Ciutadania

77. Potenciar el projecte de “Nous Veïns i Veïnes”.

78. Establir un Centre de dia per a la gent gran al barri de Mont-
bau.

79. Fer una residència per discapacitats psíquics a la vora del nou 
parc dels Tres Turons i un Centre d’Atenció de Dia per als casos 
més greus.

80. Crear una residència pública per a gent gran amb centre de 
dia a Sant Genís.

Cultura

81. Potenciar el teatre amateur del districte i implementarem un 
programa amb les escoles.

82. Potenciar la cultura catalana als equipaments (centres cívics, 
biblioteques, casals) del districte, tant en la seva presència en 
tallers, activitats i actuacions, com fent que estigui disponible tota 
l’oferta disponible en català entre la premsa i revistes de consulta  
gratuïta.

83. Crear un taller d’experimentació intercultural per provar i 
practicar noves formes d’expressió artística a partir de tradicions 
de diferent origen. I Comptar amb el teixit associatiu i les entitats 
juvenils per dinamitzar-lo.

Esports

84. Modernitzar les instal·lacions esportives del districte.

85. Construir diversos espais adequats per a practicar esports de 
carrer (skating, patinatge, BTT,…).

86. Consolidar i millorar el circuit de BMX del velòdrom d’Horta.

87. Crear circuits i espais de pràctica esportiva a l’aire lliure (Tres 
Turons, Collserola, Parc de les Aigües, etc.).

88. Fer uns nous vestidors masculins i femenins al camp de futbol 
de Sant Genís.

89. Crear una “via ferrada” amb totes les mesures de seguretat 
a la pedrera de Can Baró i fer d’aquest espai un referent de 
l’escalada a la ciutat.

90. Prioritzar els equipaments esportius i culturals a l’espai de la 
pedrera de Can Baró.

91. Remodelar la pista poliesportiva de La Clota.

Participació

92. Establir el Consell de Medi Ambient al districte.

93. Fer un Pla Director de Joventut del Districte, com a comple-
ment al Pla Director de ciutat.

Ensenyament

94. Construir un IES públic a l’entorn d’Horta i La Clota.

95. Completar els equipaments educatius a Prínceps de Girona 
(EBM, CEIP, AFA).

96. Connectar el CEIP Montserrat i l’EBM Sant Genís amb el 
camp de futbol.

97. Construir una EBM i un CEIP públics al barri de Can Baró 
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els utilitzarem també com a eixos vertebradors de la creació de 
xarxes al barri (d’entitats, del comerç, de serveis).

98. Fer una EBM a l’Alt Carmel.

99. Fer una EBM a la Vall d’Hebron.

Comerç i promoció econòmica

100. Potenciar el comerç de proximitat, eixos comercials al volt-
ant dels mercats i les associacions de comerciants del districte.

101. Finalitzar la rehabilitació dels mercats del Guinardó i de la 
Vall d’Hebron i consolidar el seu entorn com un espai comercial 
de proximitat.

102. Crear un circuit turístic de caire històric i cultural aprofitant 
diversos espais emblemàtics (Can Fargas, Hospital de Sant Pau, 
parc del Laberint, Pavelló de la República, Turó de la Rovira).

103. Potenciar la implantació d’indústria cultural al districte.

104. Potenciar el finançament de cooperatives i petites empreses 
que revitalitzin al districte l’activitat artesanal, de tallers, oficis i 
de disseny, així com petites indústries no contaminant, per tal de 
reduir el nombre de locals tancats.

105. Reconvertir els tallers actuals de La Clota en activitat arte-
sanal, de tallers, oficis i de disseny, així com petites indústries no 
contaminants.

106. Promocionar el comerç de Montbau a la zona hospitalària i 
Campus Mundet.

107. Impulsar el comerç de proximitat al barri de Sant Genís.

108. Dinamitzar l’activitat comercial al barri de Can Baró.

109. Activar el comerç de la Teixonera mirant de connectar l’eix 
comercial del carrer Arenys, amb el mercat de la Vall d’Hebron 
via transport públic, servei de lliuraments a domicili compartit, i 
accions  per reforçar aquest eix comercial.

110. Crear l’Eix comercial Carmel Centre com a eix aglutinador 
de tot el comerç del Carmel i del Mercat.

111. Dinamitzar el comerç al barri de la Vall d’Hebron.

112. Fer un viver d’empreses tecnològiques al barri de la Vall 
d’Hebron.

Salut

113. Fer un nou CAP a La Clota.

114. Ampliar els serveis de les tardes joves dels CAP i adaptar 
l’edat a que s’adrecen a la realitat juvenil, no només fins als 21, 
fent especial incidència en els trastorns psicològics de conducta 

alimentària o diversos.

115. Fer un CAP a Can Baró, ben connectat amb el transport 
públic. Microbusos que apropin la gent del barri als serveis espe-
cialitzats de salut i a l’Hospital de Sant Pau.

Les Corts

On som i què volem
Proposem un districte més cohesionat, que conservi la seva 
identitat pròpia. Prioritzarem la convivència i el bé comú, la 
participació i la codecisió, la transparència i la proximitat de 
l’administració.

Hi ha molt per fer, estem immersos en una crisi global que ens 
afecta en molts sentits, i només la superarem amb l’esforç de les 
persones i la col·laboració entre elles i les institucions.

· Construirem habitatge social i equipaments. Recuperarem 
edificis com la Casa Hurtado i l’antic edifici de la Telefònica 
del carrer Bordeus per als veïns i veïnes del Districte.

· Recuperarem la Mostra anual d’entitats del Districte com 
a instrument de visualització de la tasca del teixit associatiu, 
i potenciarem les actuals mostres sectorials com «Les Corts 
Coopera» o la «Mostra d’Entitats Infantils i Juvenils».

· Construirem dues noves escoles bressol, una a la zona est i 
l’altre a la zona oest del Districte.

Propostes
Qualitat de l’espai públic

1. Millorar la seguretat de l’entrada i sortida de les alumnes de les 
escoles Liceu Francès, St. Peters Solc i els voltants.

2. Recuperar la Casa Hurtado com equipament.

3. Impulsar els projectes d’intervenció, millora i restauració del 
Monestir de Pedralbes.

4. Aconseguir la cessió a la ciutat de la Caserna del Bruc.

5. Connectar el carrer Font del Lleó amb la Carretera de les 
Aigües.

6. Millorar l’enllumenat públic.

7. Millorar la neteja i recollida d’escombraries en els entorns dels 
eixos i espais comercials. 

8. Impulsar la recollida comercial de cartró.
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9. Urbanitzar i millorar els carrers:

a. Carrer Eugeni d’Ors.

b. Zona Gran Capità.

c. Avinguda Madrid. 

d. Avinguda Gonzàlez-Tablas ( incorporar semàfors).

e. Carrer Breda.

f. Carrer Deu i Mata entre Entença i Passatge Cinc Torres.

g. Travessera de Les Corts.

10. Elaborar un Pla de manteniment de tots els espais públics i 
zones verdes del districte amb especial atenció al manteniment 
de l’arbrat, en especial:

a. Carrer Robert Gerhard.

b. Voltants del Monestir de Pedralbes.

c. Recuperar els espais públics del Campus Universitari (Cam-
pus Nord).

11. Revisar el Pla d’aparcaments per a la construcció de nous 
aparcaments, en especial:

a. Aparcament al carrer Marqués de Mulhacén.
b. Aparcament al carrer Benavent.

12. Ampliar la zona verda del districte amb especial atenció als 
carrers i àmbits següents:

a. Àmbits de la Zona Universitària.

b. Carrer Europa.

c. Carrer Anglesola.

d. Carrer Numància.

e. Can Segalar.

f. Carrer Entença.

g. Carrer Taquígraf Serra.

h. Carrer Equador.

i. Carrer Montnegre.

j. Àmbit Colònia Castells.

k. Plaça Can Rosés.

13. Elaborar un Pla del Transport públic del districte revisant les 
freqüències de pas i els recorreguts, amb especial atenció a les 
zones al voltant del carrer Trias i Giró i Gran Capità.

14. Elaborar un projecte d’aparcament de busos escolars a 
l’Avinguda d’Esplugues.

15. Promoure l’allargament de la L3 de Zona Universitària fins 
l’Hospital de Sant Joan de Déu amb sortida a l’IES de Les Corts i 
l’allargament dels FGC fins l’Hospital de Sant Joan de Déu.

16. Executar el Pla d’Europa-Anglesola. 

17. Recuperar l’antic edifici de Telefònica del Carrer Bordeus per 
a equipament.

18. Executar el Pla de la Colònia Castells. 

19. Desenvolupar el Pla Integral de Rehabilitació del casc antic i 
ampliar el seu abast territorial. 

20. Recuperar i millorar els espais verds i públics al voltant de 
l’àmbit de la plaça Sol de Baix.

21. Elaborar un nou recorregut del Nit Bus per Travessera de Les 
Corts.

22. Executar el projecte Can Rigalt com a Parc Metropolità. 

23. Millorar el gimnàs de l’equipament de Masferrer. 

24. Millorar la freqüència de pas d’algunes línies de bus, en con-
cret el 54 i el 66.

25. Millorar l’accés a la Carretera. de les Aigües, i millorar-ne el 
manteniment.

26. Millorar la neteja dels espais naturals (antics barrancs) de les 
zones altes del districte.

27. Construir una pista de bàsquet als jardins Bacardi. 

28. Augmentar l’espai de càrrega i descàrrega a la zona del Racó 
de les Corts.

29. Millorar la il·luminació al voltant de la universitat. 

30. Elaborar el manteniment de la Font Pisuerga. 

31. Elaborar un pla de manteniment integral dels jardins del dis-
tricte, en concret pel que fa als jardins de Josep Munté. 

Projecte social

32. Consolidar el trasllat de l’Escola Paideia.

33. Desenvolupar l’Acord de col·laboració entre la Plataforma 
Juvenil de les Corts i el districte. 
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34. Promoure activitats conjuntes amb el PIAD i dotar-lo de més 
recursos.

35. Mantenir el Pla de Biblioteques i la construcció de la Bibli-
oteca del districte al carrer Comtes de Bell-lloc.

36. Destinar la biblioteca de Can Rosés com a nou Espai Jove per 
totes les entitats juvenils del districte. 

37. Potenciar l’espai 12@16 situat als Jardins de Bacardí.

38. Traslladar i ampliar les places de l’escola Bressol Xiroi dins 
l’àmbit del Pla d’Europa-Anglesola. 

39. Acabar l’execució de l’escola bressol municipal en el CEIP 
Barcelona.

40. Construir una llar de residència de persones amb discapacitat 
al carrer Anglesola.

41. Consolidar l’Eix Comercial Sants - Les Corts a partir 
d’activitats que promoguin la participació de tot el comerç en 
aquest tram.

42. Potenciar l’associacionisme comercial en el casc antic del 
districte. 

43. Potenciar el Mercat de Les Corts amb la incorporació de 
productes ecològics. 

44. Millorar l’acústica i manteniment del Centre Cultural Les 
Corts. 

45. Elaborar un pla de millora integral dels casals de gent gran.

46. Identificar i recuperar la genealogia femenina de les dones del 
Districte de les Corts.

47. Impulsar el funcionament de la Comissió de Treball de Jo-
ventut com a òrgan de participació i definició i avaluació de les 
polítiques de joventut del districte.

48. Promoure  la creació d’un centre poliesportiu amb piscina i 
gimnàs a la Zona Oest del districte.

49. Promoure la creació de nous IES, un d’aquests estarà previst 
en el Pla Anglesola.

50. Estimular la interacció de la universitat amb l’entorn comuni-
tari.

Altres

51. Obrir al barri i a la ciutat els pavellons Güell i la resta 
d’elements Gaudí del districte.

52. Fer de la Festa Major del districte una festa sostenible. 

53. Elaborar un estudi dels usos lingüístics de l’administració del 
Districte. 

54. Trobar un espai per a les colles de foc del Districtes de Les 
Corts que reuneixi les condicions necessàries per a la realització i 
desenvolupament de les seves actuacions.

55. Transformar l’espai on hi havia el monument als caiguts a 
l’Avinguda Diagonal en un espai de recuperació de la memòria 
històrica.

Nou Barris

On som i què volem
Des d’Unitat per Barcelona treballarem per la igualtat 
d’oportunitats, la justícia social i la solidaritat. Per una societat 
més sostenible ètica i ecològicament on no siguin les classes 
populars les que hagin de pagar totes les crisis. 

La força veïnal ha esdevingut el motor del canvi. Nou Barris 
ha anat asfaltant els seus carrers, urbanitzant les seves voreres, 
formalitzant una xarxa d’equipament i de transport públic, a cop 
de pancarta. Aquest fet ha esdevingut tradició i fa de la partici-
pació ciutadana un dels eixos indestriables per tal de fer política 
municipal a Nou Barris. Nosaltres volem portar més enllà els 
valors de participació ciutadana, republicanisme i per tant, de 
democràcia. 

· Ampliarem la xarxa d’equipaments cívics i culturals amb la 
biblioteca de cotxeres, la nova seu de l’Associació de Veïns de 
Ciutat Meridiana i el Casals de Barri Porta (Can Valent), de la 
Guineueta (Can Carreras), de Vallbona (Granja del Ritz), i de 
Trinitat Nova.

· Farem nous Casals de Gent Gran a Cotxeres, a Ciutat Meridi-
ana i a Canyelles.

· Construirem els nous Casals de Joves de Prosperitat i de 
Ciutat Meridiana.

Propostes
Serveis socials 

1. Mantenir i millorar els projectes comunitaris que faci possible 
la interrelació entre els veïns i la cohesió social i que faciliti la 
creació de xarxes.

2. Incrementar el nombre d’hores d’educadors de carrer a tots els 
barris.

3. Apostar pel treball comunitari com a manera positiva de 
treballar col·lectivament contra problemàtiques socials i de con-
vivència. 
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Educació 

4. Donar suport a les activitats de la  xarxa 0-18. 

5. Demanar la creació d’una unitat d’Escolarització compartida 
(UEC) al barri de Roquetes.

6. Continuar amb l’ampliació del nombre de places d’escola bressol.

Cultura 

7. Crear el Consell sectorial de Cultura de Nou Barris. 

8. Evitar la degradació de Can Valent i recuperarem el nom de les 
masies del districte desaparegudes en el nomenclàtor de la ciutat 
o en el nom d’equipaments municipals.

9. Fer realitat la nova biblioteca. del Projecte dels equipaments 
Cotxeres de Borbó 

10. Enllestir la remodelació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

11. Ampliar la xarxa d’equipaments culturals amb els Casals de 
Barri de Can Valent (Porta) i Can Carreras (Guineueta).

Esports 

12. Impulsar la instal·lació de gespa artificial a tots els camps de 
futbol que encara tenen terra (Turó de la Peira i Vallbona).

13. Fer realitat el nou camps de futbol i el poliesportiu de 
Canyelles. 

14. Reformar el Poliesportiu de Valldaura.

Gent gran 

15. Aplicar a Nou Barris el Pla de millores dels casals de gent 
gran a la ciutat. 

16. Fer un nou Casal de Gent Gran a Cotxeres, a Ciutat Meridiana 
i a Canyelles.

Persones amb discapacitat

17. Donar a la Taula d’entitats de persones amb discapacitat el 
rang de Consell Sectorial. 

18. Treballar per un Districte accessible amb accions que tinguin 
per objectiu  la supressió de les barreres arquitectòniques dels 
carrers de Nou Barris i amb inspeccions que garanteixin el com-
pliment de la llei en accessibilitat. 

Dones 

19. Assegurar que com a mínim el 75% dels noms de persona 
que s’incorporin de nou al nomenclàtor del Districte siguin 
noms de dona. 

Infància 

20. Fer un Pla d’educació ambiental adreçat als infants i joves del 
Districte al voltant de Collserola i la Font Moguera.

21. Ampliar el nombre d’escoles que participen en el projecte 
“Consell dels Nens i les Nenes” i potenciarem l’Audiència Pública 
de nens i nenes.

22. Tirar endavant la segona fase de la Cosa Nostra, l’Espai 
Tronada.

Joventut 

23. Construir un nou Casal de Joves de Prosperitat al Pg. Vall-
daura entre la Meridiana i Rio de Janeiro. 

24. L’Obertura d’ una sala d’estudi nocturna de caràcter perma-
nent al districte de Nou Barris.

25. Enllestir la reconversió del C.C. Les Basses per tal que aculli 
un Punt d’Informació Juvenil i un Espai Jove.

26. Trobar la ubicació per ubicar un nou Casal de Joves al barri de 
Ciutat Meridiana.

Solidaritat i cooperació 

27. Organitzar amb les associacions interessades una Fira anual 
d’entitats de cooperació, solidaritat i construcció de la pau, que 
permeti a les entitats de fer conèixer els seus projectes i acostar 
als veïns i veïnes les seves activitats.

Prevenció i seguretat

28. Rehabilitar la seu de la Guardia Urbana per tal de que puguin 
desenvolupar la seva feina en condicions dignes.

Xarxa d’equipaments 

29. Enllestir l’illa d’equipaments de Cotxeres de Borbó, tot fent 
realitat els equipaments que manquen si son competència mu-
nicipal (biblioteca, casal de gent gran, equipament esportiu). A 
l’hora que impulsem la construcció dels equipaments que resten i 
que han de fer altres administracions.

30. Pactar amb les entitats veïnals quins equipament han de 
formar la futura illa d’equipaments fàbrica Ideal Flor, de 8.000 
metres quadrats.

31. Fer un nou Casal de Barri de Trinitat Nova.

32. Fer un nou Casal de Gent Gran a Canyelles i Ciutat Meridiana.

33. Enllestir la reforma i ampliació de l’Ateneu Popular de Nou 
Barris.

34. Rehabilitar la Masia de Can Verdaguer com a Casal de Barri 
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de Porta.

35. Rehabilitar la Masia de Can Carreras com a Casal de Barri de 
La Guineueta.

36. Rehabilitar la Masia de Can Valent com a futur equipament al 
barri de Porta.

37. Recuperar la Granja del Ritz a Vallbona com a Casal de Barri.

38. Fer obres de millora i remodelació al pavelló esportiu Vall-
daura, a la sala de barri de Virrei Amat.

39. Fer un nou equipament esportiu al carrer Molí, al barri de 
prosperitat.

40. Remodelar el Mercat de la Guineueta.

41. Dur a terme la pressió necessària per tal de que la Generalitat 
faci les obres per fer accessible l’estació de metro de Virrei Amat.
Mobilitat.
 
42. Enllestirem els Plans de Mobilitat de cada barri, consensuant 
amb les entitats veïnals les mesures que es derivin.

43. Farem el seguiment per tal de que es duguin a terme les obres 
necessàries per tal de fer accessible l’estació de metro de Virrei 
Amat.

Actuacions al barri de Canyelles

44. Construir un aparcament municipal subterrani al carrer Arte-
sania.

45. Fer el nou Camp de futbol de Canyelles i el Poliesportiu.

46. Fer un Casal de Gent Gran a Canyelles. 

Actuacions al barri de Can Peguera

47. Trobar alguna manera de protecció del barri com a patrimoni 
de la ciutat.

48. Dur a terme la segona fase de la reforma del Casal La Cosa 
Nostra (grup juvenil Tronada).

49. Adequar el refugi de la guerra civil per tal de fer possible 
visites educatives, i de memòria històrica.

Actuacions al barri de Ciutat Meridiana

50. Impulsar l’ instal·lació d’ascensors als edificis del barri.

51. Enllestir l’aparcament sota l’antic camp de futbol de 300 
places.

52. Fer una nova seu per l’Associació de Veïns i Veïns del barri.

53. Fer un nou Casal de Gent Gran al barri. 

54. Fer un nou Casal de Joves al barri.

Actuacions al barri de la Guineueta 

55. Continuar amb la remodelació urbanística del interior de les 
illes del barri.

56. Impulsar la millora de l’accessibilitat als edificis amb la 
instal·lació d’ascensors.

57. Rehabilitar la Masia de Can Carreras com a Casal de Barri de 
La Guineueta.

58. Remodelar el Mercat de la Guineueta i  la seu de la Guàrdia 
Urbana.

Actuacions al barri de Porta 

59. Dur a terme la pressió necessària per tal de que la Generalitat 
faci les obres per fer accessible l’estació de metro de Virrei Amat.

60. Rehabilitar la Masia de Can Verdaguer com a Casal de Barri 
de Porta.

61. Rehabilitar la Masia de Can Valent com a futur equipament al 
barri de Porta.

62. Remodelar de la Plaça Sóller i el Centre Cívic de Porta-Sòller. 

Actuacions al barri de la Prosperitat 

63. Construir un nou Casal de Joves de Prosperitat al Pg. Vall-
daura entre la Meridiana i Rio de Janeiro.

64. Pactar amb les entitats veïnals quins equipament han de 
formar la futura illa d’equipaments fàbrica Ideal Flor, de 8.000 
metres quadrats.

65. Reformar del Poliesportiu de Valldaura.

66. Aplicar les mesures necessàries per millorar la mobilitat del 
Barri a partir del Pla de Mobilitat i amb l’acord dels veïns.

67. Fer un nou equipament esportius al carrer Molí.

68. Estudiar l’ implantació i resultats del camí escolar de Prospe-
ritat per tal de, amb el consens dels veïns, millorar-lo.

Actuacions al barri de Roquetes 

69. Impulsar l’instal·lació d’ascensors.

Actuacions al barri de Torre Baró 

70. Acabar el Camí de Ronda del barri.
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71. Fer el Parc Central de Torre Baró.

72. Continuar la gestió del PERI del barri.

Actuacions al barri de Trinitat Nova 

73. Fer un nou Casal de Barri de Trinitat Nova.

74. Enllestir la reforma i ampliació de l’Ateneu Popular de Nou 
Barris.

75. Assegurar el manteniment de la Torre de rellotge com a patri-
moni del barri.

76. Urbanitzar les illes interiors no afectades per la remodelació 
del barri.

Actuacions al barri de Turó de la Peira 

77. Dur a terme la pressió necessària per tal de que la Generalitat 
faci les obres per fer accessible l’estació de metro de Virrei Amat.

78. Impulsar la instal·lació d’ascensors als edificis. 

79. Fer el pàrquing sota el camp de futbol i la remodelació i mil-
lora del camp amb gespa artificial.

80. Urbanitzar el carrer de la Vall d’Ordesa fins a Fabra i Puig i 
del carrer Teide.

81. Urbanitzar la Pl. d’Olof Palme i arranjarem el tram dels car-
rers de Beret i Vilaseca.

Actuacions al barri de Vallbona 

82. Desenvolupar el nou eco-barri del ARE del Vallbona amb 
2000 noves llars, el 60% de protecció oficial. 

83. Millorar les connexions amb Trinitat Vella, Torre Baró, 
Montcada i Reixac i Santa Coloma de Gramanet.

84. Recuperar la Granja del Ritz a Vallbona com a Casal de Barri.

85. Fer el Planejament del PERI de Vallbona.

Actuacions al barri de Verdum

86. Construir una zona de jocs infantils al darrer d’Almansa.

87. Urbanitzar l’entorn dels habitatges del Governador.

Actuacions al barri de Vilapicina i Torre Llobeta

88. Dur a terme la pressió necessària per tal de que la Generalitat 
faci les obres per fer accessible l’estació de metro de Virrei Amat.

89. Fer un nou Casal de Gent Gran, una biblioteca un equipa-
ment esportiu i un aparcament a Cotxeres de Borbó. A l’hora 

impulsarem la construcció dels equipaments que resten i que han 
de fer altres administracions.

90. Enllestir l’expropiació de la UA6 de Vilapicina pel futur equi-
pament públic.

Activitat Econòmica 

91. Remodelar el Mercat de la Guineueta.

Sant Andreu
Sant Andreu som la seva gent. Cal aprendre de l’experiència dels 
veïns i veïnes i enfortir els vincles entre les persones aprofitant els 
equipaments socials, culturals i esportius per tal que esdevinguin 
un punt de trobada i de relació. Cal fomentar les xarxes d’entitats 
i facilitar la seva activitat promovent l’accés de les associacions a 
les noves infraestructures culturals. Cal la implicació de tothom 
en la presa de decisions.

Estem immersos en una crisi amb greus efectes. La ciutat ha creat 
amb l’esforç de generacions un teixit productiu en que s’enllacen 
la indústria, els serveis i el comerç. Impulsarem l’activitat 
econòmica incorporant-hi coneixement, talent, dinamitzarem el 
comerç de proximitat i donarem suport als emprenedors.

· Promoure una comissió de seguiment i control que vetllarà 
per l’adjudicació d’un percentatge d’habitatges de protecció 
oficial als veïns i veïnes del barri on s’ubiquin els immobles, 
amb la participació de les entitats veïnals.

· Potenciar el teixit comercial dels barris amb la figura del 
dinamitzador/a comercial promoguda per les administracions 
públiques.

· Reduir les partides de publicitat i relacions institucionals del 
districte.

On som i què volem
El districte de Sant Andreu ha avançat certament, per bé que 
és encara incomplet pendent que s’acabi la transformació de les 
Casernes de Navas i Sant Andreu, de la Fabra i Coats, de Can 
Portabella; pendent de tot l’entorn de l’estació de La Sagrera i de 
la Línia d’Alta Velocitat de Navas fins a Baró de Viver; pendent 
de la presó de la Trinitat Vella, de les Cases Barates al Bon Pastor; 
pendent encara que s’iniciï el projecte del Canòdrom al Congrés-
Indians.

Cal mantenir i renovar l’impuls per completar el districte. 
I, sobretot, cal vetllar perquè es preservi la utilitat social 
d’aquesta transformació. Perquè la dotació d’habitatge protegit 
i d’equipaments no disminueixi. Perquè no faltin places escolars 
públiques per als infants, perquè el jovent disposi d’espais adients 
a les seves necessitats, perquè les persones grans rebin l’atenció 
adequada, en definitiva, perquè tothom sense exclusió millori la 
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seva qualitat de vida. Que la crisi no sigui excusa per abandonar 
cap projecte.

El districte de Sant Andreu ha avançat, però s’ha escoltat poc als 
veïns i veïnes i, esquivant la seva implicació, s’ha avançat cap a un 
districte d’aparador, amb grans infraestructures però sense con-
nectar amb la gent ni amb el teixit social dels nostres barris.

El districte de Sant Andreu ha d’esdevenir un referent a la ciutat 
de Barcelona, respectant la identitat i diversitat dels seus barris 
i de les persones que hi conviuen. Ha de ser un districte actiu, 
participatiu i cohesionat, compromès amb el bé comú. 

El districte de Sant Andreu és en un moment urbanístic determi-
nant i apassionant. Barcelona s’ha caracteritzat per l’equilibri en-
tre l’espai públic, de convivència, i el privat, associat a l’habitatge. 
Cal garantir el respecte a l’espai públic per part de tothom. Cal 
mantenir el model de ciutat mediterrània, compacta, complexa, 
diversa i amb mixtura d’usos perquè ens defineix culturalment i 
enforteix la cohesió social. 

La transformació dels nostres barris és un gran repte i ens ha de 
permetre participar-hi a tothom.

El districte, com la resta del país, és immers en una crisi amb 
greus efectes. La ciutat ha creat amb l’esforç de generacions 
un teixit productiu en que s’enllacen la indústria, els serveis i 
el comerç. Cal impulsar l’activitat econòmica  incorporant-hi 
coneixement, dinamitzar el comerç de proximitat i donar suport 
als emprenedors.

La ciutat, el districte, és la seva gent. Ara cal escoltar-la, aprendre 
de l’experiència dels veïns i veïnes i enfortir els vincles entre les 
persones aprofitant els equipaments socials, culturals i esportius 
per tal que esdevinguin un punt de trobada i de relació. Cal fo-
mentar les xarxes d’entitats i facilitar la seva activitat promovent 
l’accés de les associacions a les noves infraestructures culturals.

Cal fomentar el voluntariat, la implicació en associacions i el 
suport a iniciatives cíviques d’interès general. I fer visible i reco-
nèixer les persones que participin com a voluntàries en tasques 
que promoguin el bé comú i la cohesió social.

El Bon Pastor, Baró de Viver, Congrés-Indians, Navas, La Sagre-
ra, Sant Andreu de Palomar, Trinitat Vella es projecten des dels 
desitjos i les il·lusions de la seva gent; cal doncs que el districte 
sigui capaç de donar resposta a les necessitats expressades pels 
qui el fan possible.

Propostes
Qualitat de l’espai públic

1. Obrir un aula mediambiental al Districte.

2. Implantar l’Àrea Verda a La Sagrera i al Congrés - Indians.

3. Avançar en la construcció de l’estació del TAV i dels seus 
entorns.

4. Vetllar per la integració dels accessos a l’estació del TAV i 
revisar el pla de mobilitat del Pla Sant Andreu-La Sagrera per tal 
que no afecti la qualitat de vida dels veïns i veïnes dels barris.

5. Vetllar per la mínima interferència en la vida quotidiana dels 
veïns i veïnes de les zones afectades per obres: control efectiu 
del nivell sonor en obres promogudes per les administracions 
públiques.

6. Controlar la mobilitat en les zones afectades per obres per 
disminuir els perjudicis sobre l’entorn i aplicar mesures de com-
pensació.

Sant Andreu del Palomar

7. Consultar a veïns i veïnes la necessitat i les diverses possibilitats 
a l’hora  de reformar la Rambla Onze de Setembre i la Ram-
bla de Fabra i Puig, obrint un procés participatiu que reculli les 
opcions plantejades per la ciutadania (prescindir de cap reforma, 
eixamplar voreres laterals, etc.).

8.Treballar per la rehabilitació i consolidació del nucli antic de 
Sant Andreu.

9. Completar la dotació d’equipaments previstos a les Casernes 
de Sant Andreu, vetllant per l’acompliment dels terminis de 
construcció.

10. Cercar promotors alternatius per acabar els habitatges prote-
gits pendents a Can Portabella.

11. Completar la recuperació per al barri de la Fabra i Coats: 
vetllarem per l’acompliment dels terminis de construcció dels 
equipaments i obrirem el recinte per a l’ús ciutadà.

12. Iniciar una Via Verda del Besòs: Sant Andreu - Granollers.

13. Rehabilitar la Capella de Sant Crist dels Segadors.

14. Vetllar perquè la construcció definitiva de l’Escola Can Fabra 
acompleixi els terminis d’execució. 

15. Vetllar per a què la construcció del nou Institut públic 
d’educació secundària de la Fabra i Coats acompleixi els terminis 
d’execució.

16. Plantejar opcions viables per a la remodelació del Mercat de 
Sant Andreu.

17. Plantejar l’obertura d’una nova línia d’infantil i primària a 
l’Escola Ignasi Iglesias.

La Sagrera

18. Avançar en la construcció de l’estació del TAV i els seus 
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entorns.

19. Revisar el pla de mobilitat per tal que no afecti la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes de La Sagrera.

20. Fer una Sala d’actes de gran aforament.

21. Torre del Fang: equipament públic (arxiu històric de La Sa-
grera), catalogació i adequació del seu entorn.

22. Construir un pavelló esportiu al carrer Hondures.

23. Fer de la Torre Rusca un equipament municipal (Casal de 
Barri).

24. Construir una nova escola pública d’infantil i primària al car-
rer Berenguer de Palou.

25. Construir un nou institut públic d’educació secundària al car-
rer Berenguer de Palou.

26. Construir als antics terrenys de la AIS un pavelló poliesportiu,  
habitatge dotacional, i altres equipaments de barri.

27. Avançar en la construcció i dotació dels equipaments previstos 
en la planificació d’equipaments acordada per l’Ajuntament amb 
els veïns i veïnes per al barri de La Sagrera.

28. Implantar l’Àrea verda al barri.

29. Dotar de carril bici segregat el carrer de Felip II.

30. Reformar el carrer Felip II entre el carrer de la Sagrera fins a 
la Meridiana.

31. Plantejar la 3a fase del Parc de la Pegaso per completar la seva 
remodelació.

32. Pacificar el nucli de La Sagrera entre els carrers Garcilaso i 
Felip II.

33. Millorar l’accessibilitat, la conservació i el manteniment de les 
places de La Sagrera.

Congrés – Indians

34. Implantar l’Àrea verda al barri.

35. Dotar de carril bici segregat el carrer de Felip II.

36. Pacificar els carrers consensuadament amb els veïns i veïnes.

37. Fer  efectiva la transformació urbanística del Canòdrom, 
vetllant perquè es construeixin els equipaments acordats amb la 
Taula participativa del Canòdrom.

38. Estudiar la recuperació per a equipaments públics de l’antic 
mercat del Congrés (Ronda del Mig / Felip II). 

39. Executarem, durant els propers 4 anys, el projecte d’ampliació 
i millora (projecte Acàcies) de l’escola CEIP Dr. Ferran i Clua 
i l’IES Alzina, pressupostat i pendent d’execució des del RAM 
2005. 

Navas

40. Completar la dotació equipaments previstos a la Caserna de 
Navas, vetllant per l’acompliment dels terminis de construcció.

41. Impulsar el progrés urbanístic amb l’adquisició per part 
de l’Ajuntament de les dues naus del Polígon industrial 
d’Espronceda/Múrcia que no són propietat municipal.

42. Dotar de carril bici segregat el carrer Navas.

43. Pacificar la Meridiana obrint un procés participatiu que 
contempli les necessitats exposades pels veïns i veïnes de Navas: 
augmentar la seguretat dels vianants, limitar la velocitat i el soroll 
del trànsit, carril bici segregat, etc.

44. Vetllar pel desenvolupament i l’acompliment del pla comuni-
tari de Navas.

Trinitat Vella

45. Adequa i recuperar per l’ús veïnal  el Parc de les Aigües.

46. Accelerar el projecte de la Nord Trinitat (presó de la Trinitat 
Vella)  i els seus entorns.

47. Connectar la Trinitat Vella i la Trinitat Nova ampliant el Pont 
de Sarajevo.

48. Recuperar l’espai que ocupa l’actual CAP per a equipaments 
públics.

49. Completar la dotació d’equipaments previstos a la Porta 
Trinitat.

50. Urbanitzar els entorn de la biblioteca i definir el PERI Madriguera.

51. Repensar, juntament amb els veïns i veïnes , la plaça Andreu 
Abelló.

52. Implantació de la “Zona 30”.

53. Ampliar les instal·lacions del SES Comes i Solà per tal que 
esdevingui un Institut d’Ensenyament Secundari on els joves de 
la Trinitat Vella puguin cursar estudis secundaris post-obligatoris, 
tant de batxillerat, com de cicles formatius.

Bon Pastor i Baró de Viver

54. Completar les fases previstes de la transformació de les Cases 
Barates del Bon Pastor.

55. Accelerar la transformació del Torrent de l’Estadella.
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56. Vetllar per a què s’ impulsi l’acompliment de la Llei de Barris.

57. Ubicar l’escola La Maquinista a l’entorn de l’emplaçament 
provisional actual. 

Sant Martí
Proposem un districte més cívic, cohesionat, que conservi la seva 
identitat pròpia, amb un desenvolupament sostenible. Prioritza-
rem la convivència i el bé comú, la participació i la codecisió, la 
transparència i la proximitat de l’administració.

Cal dedicar els esforços als barris on s’ha invertit menys fins ara, 
com ara Besòs - Maresme i Camp de l’Arpa. Cal revisar i ampliar 
els plans de mobilitat, garantir i incrementar la cessió de sòl al 
22@, la construcció d’equipaments i d’habitatge protegit. Cal es-
timular la rehabilitació i restauració d’edificis, recuperar els nuclis 
històrics dels barris antics i defensar l’espai públic com a lloc de 
trobada de tots els ciutadans.

· Promourem una solució per a la plaça de les Glòries com-
patible amb el model compacte, continu i de mixtura d’usos 
i projectarem un gran parc lineal a la Meridiana sud, des del 
parc de l’estació del Nord fins a la Plaça de les Glòries. 

· Reurbanitzarem el Passeig del Litoral. Convertirem en zona 
verda i de passeig la zona situada entre el CEM de La Mar 
Bella, la Ronda Litoral, el Fòrum i el mar.

· Implantarem zones de vianants i una estructura de “super-
illes” en els nuclis històrics dels barris del Clot - Camp de 
l’Arpa i del Poblenou.

On som i què volem
Les recents transformacions urbanístiques han situat St. Martí, 
que va néixer de l’annexió de les viles desenvolupades arran de 
l’expansió industrial al voltant de Barcelona, com el districte que 
conjuga la identitat treballadora i el coneixement, el districte 
amb més extensió de platja i el que ha experimentat els darrers 
anys un més gran creixement demogràfic, entre la gent que hi viu 
i la que s’hi desplaça per treballar, a les noves empreses que s’hi 
estan ubicant, o a estudiar a alguna de les universitats que s’hi 
han instal·lat. 

S’ha invertit en infraestructura, en teixit econòmic, en desen-
volupament tecnològic i recerca; i la piràmide d’edat ha variat 
substancialment. Aquest creixement fa que coexisteixi una gran 
diversitat de població usuària de tots els serveis del districte. 

De la mateixa manera, també coexisteixen diferents tipologies 
urbanístiques. Per una banda tenim noves construccions, edificis 
singulars, torres emblemàtiques i grans blocs de llars  i per l’altra 
trobem les antigues fàbriques, espais protegits al catàleg del 
Patrimoni Industrial, amb la corresponent redefinició dels usos 
dels antics espais productius i la reconversió en noves activitats 

lligades al sector quinari, les noves tecnologies i el coneixement.

En el context actual de crisi econòmica, que ha fet que l’atur i les 
mancances socials esdevinguin els principals problemes de la ciu-
tat, a St. Martí s’han accentuat els desequilibris i les diferències 
entre els barris, i mentre trobem el Camp de l’Arpa amb la densi-
tat de població més alta de Barcelona i quasi sense equipaments 
ni zones verdes, la zona 22@ reuneix la més alta concentració de 
grans empreses, edificis singulars i parcs i jardins.

Els plans d’equipaments aprovats fa dues legislatures encara no 
s’han desplegat en la seva totalitat i ja cal revisar-los per aten-
dre les noves necessitats sorgides dels canvis demogràfics i de la 
necessitat d’inclusió de molts ciutadans nouvinguts.

Amb una transformació tan accelerada, per crear riquesa i 
millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del districte 
cal desenvolupar amb urgència els plans d’equipaments que ja 
estan aprovats –els corresponents als quatre barris actuals i el de 
les persones amb discapacitat- i millorar els plans de mobilitat, 
actualment molt precaris.

En la trama urbana de Sant Martí cal que coexisteixin els habi-
tatges, les zones verdes, els equipaments, el comerç i el turisme; 
carrers pacificats per passejar amb tranquil·litat, transport 
públic àgil, bicicletes i espais comunitaris i de reunió. I tot això, 
preservant els nuclis històrics dels barris per tal que les transfor-
macions accelerades no esborrin la nostra identitat i la nostra 
història.

Els objectius que ens hem marcat per a la propera legislatura 
municipal són aconseguir un districte més cívic, cohesionat, que 
conservi la seva identitat pròpia i que mantingui un desenvolupa-
ment sostenible, on Unitat per Barcelona pugui aplicar el seu 
model republicà basat en les llibertats, les polítiques de justícia 
social, el respecte dels drets i els deures de la ciutadania i  la 
solidaritat; i on es prioritzin la convivència i el bé comú, la par-
ticipació i la corresponsabilitat en la vida ciutadana en base als 
valors de compromís, honestedat i respecte.

En espai públic cal incrementar notablement la inversió pública 
prioritzant els barris on s’ha invertit menys fins ara, Besòs-
Maresme i Camp de l’Arpa; revisar i ampliar els plans de mobili-
tat; remodelar la façana marítima, des de la plataforma del futur 
zoo marítim fins al Port Olímpic, dotant el conjunt de coherència; 
garantir i incrementar la cessió de sòl al 22@ i l’adquisició de 
sol privat en d’altres zones, per la construcció d’equipaments i 
d’habitatge protegit; potenciar la rehabilitació d’edificis; recu-
perar els nuclis històrics dels barris antics-Clot, Camp de l’Arpa 
i Poblenou- i defensar l’espai públic com a lloc de trobada i 
d’interacció dels drets i les obligacions dels ciutadans.

Pel que fa al nostre projecte social, a causa de la greu crisi 
econòmica, hem de prioritzar poder garantir les prestacions 
socials; desplegar els plans d’equipaments i els plans munici-
pals d’abast de ciutat -Pla Municipal per a les Dones, Pla Jove, 
d’Inclusió Social, etc.- en el territori del districte, tot adaptant-
los a les noves necessitats socials; apropar l’administració a la 
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ciutadania, creant noves eines de participació i fomentar el diàleg 
i l’entesa en la resolució de conflictes que afecten la convivència.

Propostes
Qualitat de l’espai públic

1. Potenciar l’entorn de Can Cadena i els horts urbans que s’hi 
ubiquen com un centre de sostenibilitat i de formació d’ecologia 
urbana i impulsar nous espais per a la instal·lació d’horts urbans 
en d’altres zones. 

2. Incrementar la vegetació exterior a les grans avingudes i ram-
bles del districte com per exemple la Rambla Guipúscoa. 

3. Garantir la comunicació i el transport en bus entre el districte 
de Sant Martí i els districtes de Sant Andreu (Rambla Prim i Av. 
11 de setembre) i l’Eixample (Meridiana Sud i Fort Pienc) i con-
nectar amb minibusos tots els barris del districte.  

4. Implantar zones de vianants i una estructura de “superilles” 
en els nuclis històrics dels barris del Clot-Camp de l’Arpa i del 
Poblenou. 

5. Potenciar i fer un manteniment intensiu del parc lineal de la 
Gran Via.
 
6. Adequar i guanyar per a l’ús de la ciutadania els espais de les 
esculleres entre platges.  

7. Reurbanitzar la Rambla del Poblenou del tram de passeig 
Taulat al passeig Calvell.

8. Promoure la “bulevarització” de la Meridiana entre el carrer 
València i la plaça de les Glòries. 

9. Impulsar la urbanització en bulevard del carrer Cantàbria entre 
Gran Via i Pont del Treball.

10. Eixamplar les voreres dels carrers Pere IV, Eterna Memòria i 
Freser (entre Independència i Trinxant).

11. Soterrar les línies elèctriques de les zones del districte on esti-
guin en precari, de manera especial la zona de Camp de l’Arpa. 

12. Eliminar  el desnivell de les rodones de la Rambla del Po-
blenou per facilitar el pas als vianants, tal com es va fer en el seu 
moment la rodona del Casino (cantonada amb Ramon Turró).

13. Millorar el manteniment i bona pavimentació dels carrers del 
districte, especialment de les voreres en els nuclis antics del Clot-
Camp de l’Arpa i el Poblenou. 

14. Remodelar l’avinguda Icària i canviar el paviment central. 

15. Promoure el cobriment de les vies de tren al seu pas pel dis-
tricte de Sant Martí.

16. Promoure la reurbanització del Passeig del Litoral, mantenint 
certa continuïtat i homogeneïtat amb els municipis veïns. Con-
vertir en zona verda i de passeig la zona situada entre el complex 
esportiu municipal de La Mar Bella, la Ronda Litoral, el Fòrum i 
el mar,  per a fer una zona verda en la totalitat de la franja litoral.
 
17. Impulsar l’obertura del carrer Concili de Trento a l’alçada del 
barri del Clot i el carrer Joncar entre la Rambla del Poblenou i 
Marià Aguiló.  

18. Prioritzar la urbanització de la zona Tomàs Padró-Meridiana-
Degà Bahí seguint el planejament aprovat. 

19. Promoure la redefinició de la plaça dels Campions de la Vila 
Olímpica per a millorar-ne els usos.

20. Potenciar la recuperació de les illes interiors per a ús públic al 
districte. 

21. Crear un Pla de Passatges en els barris que més sovintegen.  

22. Accelerar els tràmits per a donar solució a les obres del solar 
del carrer Veneçuela amb Maresme.

23. Assegurar que els entorns de la plaça Prim romanguin d’acord 
amb la peculiaritat urbanística d’aquesta.

24. Adequar i urbanitzar els entorns de l’església del Sagrat Cor 
per tal de mantenir-la com a indret emblemàtic d’interès per Sant 
Martí.

25. Urbanitzar els carrers Agricultura i Treball. 

Projecte Social

26. Potenciar el Banc del Temps de Sant Martí i augmentar-ne la 
difusió. 

27. Signar un conveni amb la Jove10, la Coordinadora d’entitats, 
associacions i col·lectius juvenils del nostre districte, que li reco-
negui l’estatus d’interlocutor vàlid en matèria de polítiques de 
joventut i li garanteixi el finançament necessari per al desenvo-
lupament de les seves activitats.
 
28. Donar compliment al Pla d’Equipaments Juvenils de Barce-
lona al districte de Sant Martí a través de la implementació dels 
equipaments que falten (dos casals de joves als barris de La Pau-
Verneda i Poblenou i un espai jove al Poblenou-22@).
 
29. Crear una setmana de la solidaritat al Poblenou on hi hagi 
diferents activitats.   
 
30. Vetllar pel compliment del pla de centres de formació d’adults 
al districte.  

Promoció Econòmica, Cultura i Participació

31. Promocionar la xarxa de comerç de proximitat, especialment 
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en zones com les del barri del Parc i la Llacuna i la Vila Olímpica.

32. Instaurar dins la setmana del Comerç del Districte una acció 
de promoció de tota l’oferta comercial del districte. 

33. Habilitar espais per a l’aparcament de camions i furgonetes 
(exemple: solar entre c/ Santander i Rambla Prim). 

34. Crear un circuit de tallers musicals al Poblenou, convenient-
ment equipats. 

35. Crear d’un centre d’interpretació del Poblenou que es faci 
ressò de la història del barri i dels seus fills/es més il·lustres, i 
promoure la instal·lació de planells explicatius del Manchester 
català, situant-los en antigues fàbriques i xemeneies que romanen 
com a testimoni de la industrialització del Poblenou.

36. Potenciar la Torre del Fang com a centre de serveis culturals 
pel districte, amb especial cura de la urbanització i manteniment 
dels entorns.

37. Potenciar el web del Consell de les Dones de St. Martí i 
l’enllaçar-lo amb el web del Districte. 

38. Impulsar i ampliar els usos culturals de Can Saladrigas.

39. Ubicar la biblioteca del Clot dintre del territori del barri. 

40. Impulsar la creació d’un plànol-guia de patrimoni urbanístic 
de Sant Martí.

41. Promoure la rehabilitació i obertura al públic dels refugis 
antiaeris de la Guerra Civil. 

Sants – Montjuïc
No n’hi ha prou amb demanar el vot cada quatre anys, la par-
ticipació i la transparència ha de ser continuada. I això en 
l’àmbit municipal és on es pot fer millor. Per això, els represent-
ants d’Unitat per Barcelona al Districte estarem al servei de la 
ciutadania, gestionant la voluntat popular, i durem a terme una 
política de proximitat i de participació que és la que permet co-
nèixer els interessos de la ciutadania i impulsar la cohesió social.

Estem immersos en una crisi global que ens afecta en molts 
sentits, i només la superarem amb l’esforç de les persones i la 
col·laboració entre elles i les institucions.

· Obrirem Can Batlló al Barri. Vetllarem per tal que la re-
modelació de l’espai es dugui a terme harmònicament, tant la 
construcció d’habitatges com la d’equipaments i zones verdes.

· Recuperarem la Lleialtat Santsenca per al seu ús veïnal, 
cooperatiu i de cultura popular.

· Farem una proposta per a l’espai Joan de Sada d’acord amb 
els veïns i veïnes. 

On som i què volem
Unitat per Barcelona no és aliena a la realitat quotidiana dels 
nostres barris i de les persones que hi viuen:

·Les mancances socials, el problema de l'habitatge, causat 
en gran part per l'especulació salvatge practicada des de 
l'empresa privada, però també des de les mateixes administra-
cions, que fins ara no s'han atrevit a legislar en defensa del dret 
d'un habitatge més digne i just.

· La crisi econòmica que està afectant a tantes i tantes per-
sones.

· La seguretat.

· Les grans obres i infraestructures, com el TAV, que en lloc 
de significar un avenç, està dividint els nostres barris amb un 
mur que arriba fins als 14 metres d'alçada, i tot això amb la 
complicitat de l’ajuntament.

· La immigració.

· La manca de voluntat política per part de la majoria de 
partits polítics de donar passos seriosos cap a la independència 
de Catalunya.

· El menyspreu dels governs envers la nostra llengua i la 
manca de suport des del Districte.

Tots aquests temes i molts d’altres que cal millorar són el que ens 
preocupen com a qualsevol persona que viu a Catalunya.

Des d’Unitat per Barcelona ens comprometem a donar suport 
a totes aquelles reivindicacions i propostes que tinguin com a 
objectiu el benestar de les persones i el respecte per al medi 
ambient.

Els nostres polítics en tots els àmbits, Parlament, Regidories i 
Conselleries de Districte, i l’equip de militants que formen part 
d’aquest casal, treballaran al costat de les dones i els homes dels 
nostres barris per fer possible un futur més digne i lliure per a 
tothom.

Sants, Hostafrancs, La Bordeta, Sants Badal, Poble Sec, Montjuïc, 
Font de la Guatlla, La Marina del Prat Vermell, La Marina de 
Port.

Les nostres propostes no són fruit de la improvisació, són el 
resultat del treball i la reflexió, de l’experiència dels nostres Con-
sellers del Districte, Josep Chalmeta i Jordi Suñé, però sobretot i 
especialment de les aportacions que des de fa uns quants mesos 
ens han estat fent les associacions de veïns, culturals, plataformes 
veïnals, etc. I persones a títol individual. Tot això ha generat un 
procés viu d’elaboració de les nostres propostes concretes.

Però no pararem aquí, seguirem aquest procés de creixement 
i d’intercanvi d’idees perquè creiem fermament que només 
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aprofundirem en la democràcia si s’estableix una bona comuni-
cació entre la ciutadania i els polítics que han estat escollits per a 
resoldre els problemes de la societat.

No n’hi ha prou amb demanar el vot cada quatre anys, la par-
ticipació i la transparència ha de ser continuada. I això en 
l’àmbit municipal és on es pot fer millor. Per això, els represent-
ants d’Unitat per Barcelona al Districte estarem al servei de la 
ciutadania com a gestors de la voluntat popular i portarem a 
terme una política de proximitat i de participació que és la que 
permet conèixer els interessos de la ciutadania i impulsar la 
cohesió social.

Estem totalment convençuts que amb la col·laboració de la 
ciutadania, aconseguirem avançar cap a una societat més justa i 
equilibrada, on el respecte i l’atenció a les persones sigui un dels 
eixos principals. Igualment, per raons democràtiques, el reco-
neixement dels drets nacionals és la condició imprescindible per 
a l’assoliment ple de les llibertats individuals i col·lectives i del 
progrés social.

Com bé sabem, estem immersos en una crisi global que ens 
afectarà en molts sentits i només amb l’esforç de les persones i la 
col·laboració entre elles i les institucions que les rodegen, asso-
lirem l’objectiu general  de sortir el més ràpid possible de la crisi.
El nostre Districte és un bon dibuix de quina és la situació gener-
al a la ciutat, per tant des d’Unitat per Barcelona som conscients 
de la situació real i estem disposats a treballar per implementar 
el màxim de millores socials als nostres barris, de treballar colze 
a colze amb els veïns i veïnes, entitats i persones que formen part 
del Districte per promoure la integració dels nouvinguts, la mil-
lora del civisme, la millora dels serveis dels nostres barris, entre 
molts d’altres aspectes que ens afecten, sense deixar de treballar 
per incidir en els grans temes de Districte, Can Batlló, Montjuïc, 
el TAV, i la Línia 9 del Metro.

És a dir, des d’Unitat per Barcelona estem lluitant i seguirem 
lluitant per continuar millorant el benestar de les persones de 
Sants-Montjuïc i seguirem pendents tant de les grans com de les 
petites problemàtiques.

Propostes
Urbanisme

1. Pactar un calendari d’actuacions entre les empreses que fan 
obres al Districte i les subcontractes que treballen per a elles. 
Crear des del Districte la funció de coordinació per a que 
s’optimitzin els recursos i es minimitzin les molèsties. 

2. Fer una àrea per a gossos a tots els parcs on sigui possible, 
alhora que fer complir estrictament l’Ordenança del Civisme i 
l’Ordenança de Tinença d’Animals, tot multant els propietaris que 
no recullen els excrements del seu gos i/o no tenen censat el seu 
animal al registre municipal. 

3. Treballar pel compliment estricte del pla d’usos de la muntanya 

de Montjuïc, per la seva recuperació per l’ús i gaudi de la ciutada-
nia, i per la preservació dels seus espais naturals.

4. Impuls als PERIS i grans projectes que estan iniciats: Hos-
tafrancs, Font de la Guatlla, Plus Ultra, Can Batlló, entorn de 
l’estació de Sants, Fira, etc.

5. Millorar els nuclis històrics: carrers i places del casc antic de 
cada territori del districte i vials secundaris.

6. Restaurar de camins històrics a Montjuïc.

7. Supervisar la llei de barris de la Bordeta i Can clos.

8. Reurbanitzar la plaça de Can Mantega.

9. Desencallar la situació de Can Batlló.

10. Garantir l’accessibilitat en trams afectats per obres que ocu-
pen temporalment la via pública.

11. Urbanitzar els carrers d’Almeria i Ferreries.

Can Batlló

12. Obrir Can Batlló al Barri.

13. Vetllar per tal que la remodelació de l’espai es dugui a 
terme harmònicament tant la construcció d’habitatges com la 
d’equipaments i zones verdes.

14. Millorar les instal·lacions i la senyalització per atendre les 
persones discapacitades: enrajolat específic, semàfors sonors, etc. 
Tancar un acord d’indemnització amb les poques empreses que 
continuen funcionant.

15. Respectar l’acord del Pla d’Actuació del Districte de destinar a 
habitatge protegit el 50% dels habitatges que es construeixin.

16. Proposar que la meitat dels habitatges reservats preferent-
ment per a veïns del barri ho siguin per a joves menors de 35 
anys.

Tren Alta Velocitat (TAV)

17. Informar a veïns i associacions de forma transparent mentre 
durin les obres tant del “Calaix”, com de l’estació. Informar des 
del Districte, a través de comissions d’obres obertes a la partici-
pació i com a partit, a través dels Consellers de forma periòdica i 
igualment oberta a tothom.

18. Realitzar les obres d’arranjament dels entorns posteriors a les 
de cobriment de les vies. Realitzar-les amb la inversió necessària 
perquè tinguin qualitat i responguin als interessos del barri i no 
només a l’especulació urbanística, i que s’executin en els terminis 
més breus que es pugui.
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Circulació i Aparcament

19. Crear noves places d’aparcament al districte (motos i cotxes).

20. Incrementar substancialment l’oferta de transport col·lectiu 
relacionat amb els llocs de treball (polígons industrials de la Zona 
Franca).

21. Millorar el disseny de la xarxa viària bàsica del districte, de 
manera que quedi ben especificat i hi hagi millores a les prin-
cipals vies de comunicació entre els accessos (bàsicament les 
Rondes) i les principals vies de penetració (Gran Via i Aragó) 
així com també noves àrees de carrers locals de velocitat màxima 
(30 km/h).

Transport públic 

22. Millorar els horaris de pas del Bus 72 i 91 els cap de setmana.

Vianants i bicicleta

23. Continuar millorant els accessos per a vianants a la muntanya 
de Montjuïc.

Atenció a les persones

24. Crear espais infantils i de lleure al Poble Sec (per exemple Pl. 
Navas)

25. Vetllar perquè el Centre Social de Sants no es quedi sense lo-
cal (possible ubicació al Bahia).

26. Vetllar per l’obertura de més CAP als nostres barris (Font de 
la Guatlla té 10.000 habitants).

27. Desenvolupar les obres aprovades del Pla d’Equipaments de 
Persones amb disminució (residència per a persones amb dismi-
nució física a Eduard Aunós.)

28. Realitzar el seguiment de les obres per garantir l’accessibilitat 
a l’obra nova pública i millorar-la en equipaments municipals ja 
existents, per exemple Cotxeres – Casinet.

Ensenyament

29. Iniciar l’aplicació del mapa escolar previst, que vol dir facilitar 
els solars perquè la Generalitat construeixi els nous centres edu-
catius. És imprescindible per poder oferir les places escolars que 
la nostra ciutadania reclama.

30. Ampliar l’escola Jacint Verdaguer del Poble Sec.

Joventut

31. Enfortir la relació i la col·laboració entre el districte i el teixit 
associatiu juvenil del districte.

32. Continuar la transformació de la Casa del Mig per tal que 

esdevingui l’Espai Jove del districte.

33. Potenciar l’espai 12@16 del Poble Sec.

34. Trobar una ubicació i impulsar la construcció dels equipa-
ments juvenils que fixa el Pla d’Equipaments Juvenils de la ciutat, 
com són l’Espai Jove Can Batlló, el Casal de Joves de La Marina i 
el Casal de Joves del Poble Sec.

35. Revitalitzar la Taula de Sants com a plataforma representativa 
de totes les entitats juvenils del barri.

36. Promoure  habitatge protegit destinat a persones joves, per tal 
que es puguin quedar a viure al barri. 

Esports

37. Millorar la qualitat de les instal·lacions esportives de futbol del 
districte i implantar gespa artificial a la resta d’instal·lacions.

38. Abaratir les tarifes de lloguer de les instal·lacions esportives 
del districte per a les entitats que fan esport de base i les entitats 
amb equips amateurs.

39. Potenciar la utilització dels poliesportius de les escoles 
públiques del districte pels clubs i les persones del barri.

40. Crear un òrgan per afavorir l’entesa entre les entitats del 
districte i el mateix Districte.

41. Rebaixar els preus de lloguer de les instal·lacions esportives 
(Poliesportius, camps de rugbi, ...) per a les entitats esportives del 
Districte.

Llengua i cultura

42. Millorar, si és possible, els horaris del refugi del Poble Sec (és 
una manera de recuperar la nostra memòria recent).

43. Posar en marxa i crear activitats per fer difusió de l’Arxiu 
Històric de Sants.

44. Crear un espai multifuncional que pugui incorporar totes 
aquelles entitatsdestinades a activitats de cultura popular i tradi-
cional.

Comunicació

45. Crear un espai comunicatiu propi de Sants-Montjuïc. En una 
societat globalitzada, ens calen un mitjans locals forts, oberts, 
independents i en la nostra llengua. 

46. Crear un sistema públic i transparent en l’atorgament de 
les ajudes i insercions publicitàries als mitjans locals. No poden 
haver-hi discriminacions en funció de la línia editorial del mitjà.

47. Promoure que els tres àmbits del nostre districte, Sants, Hos-
tafrancs i la Bordeta // Poble Sec// la Marina, disposin de mitjans 
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locals propis en premsa, ràdios i portals d’Internet.

48. Augmentar l’autonomia de les televisions locals de districte 
dins Barcelona TV, tot recuperant més minuts de les històriques 
hores de divendres al vespre per a la informació del nostre dis-
tricte.

49. Potenciar els mitjans de comunicació locals que apostin per 
les noves tecnologies.

50. Redistribuir el pressupost del Districte destinat a publicitat i 
augmentar les ajudes directes i indirectes als mitjans locals.

51. Afavorir una política clara i transparent en les ajudes, que 
aquestes s’atorguin amb informes tècnics independents en funció 
del projecte, audiència, tradició, vinculació amb altres entitats del 
barri i costos.

Comerç

52. Realitzar un estudi d’impacte comercial i de dinamització per 
a aquelles zones afectades pels canvis urbanístics i de creixement, 
com va ser el cas del voltant de l’estació de Sants, i que afectava 
els carrers adjacents i especialment els carrers Vallespir, Galileu, 
Joan Güell, i carrer de Sants o actualment els voltants del Mercat 
de Sants. De la mateixa manera que aquest estudi d’impacte i 
dinamització s’ha d’aplicar als voltants de Can Batlló, Bordeta, 
Constitució i Olzinelles.

53. Potenciar els eixos comercials naturals entre barris, Vallespir, 
Galileu, Joan Güell, Olzinelles, Constitució, Carretera de la 
Bordeta, Moianès i els més recents com els del Poble Sec i de la 
Marina, dotant-los d’un pla de dinamització i d’usos si fos neces-
sari per evitar la seva desertització comercial i la concentració de 
formats econòmics de poc valor afegit, desvinculats del territori.

54. Elaborar els estudis previs per a la implantació d’un pla d’usos 
en aquells carrers i eixos comercials naturals, que ens permeti 
conservar i créixer en l’ús comercial dels establiments ubicats en 
aquestes zones, en especial els afectats pel creixement demogràfic 
i urbanístic de l’entorn, com el Carrer de Sants, Vallespir, Riego, 
Galileu, Olzinelles, voltants del Mercat de Sants i del Mercat 
d’Hostafrancs.

55. Treballar conjuntament amb Barcelona Activa per tal 
d’apropar els seu serveis als aturats i emprenedors de Sants-
Montjuïc.

56. Treballar des del Districte per trobar una ubicació als nostres 
barris de l’oficina del Servei Català de Col·locació, que antiga-
ment estava a la plaça de la Farga.

Sarrià – Sant Gervasi
Els diferents governs municipals han prioritzat sempre d’altres 
districtes. Malgrat per les característiques concretes d’aquest 
districte es pot comprendre, això no hauria d’haver significat una 

desatenció cap als veïns de Sarrià – Sant Gervasi. 

Creiem que cal vertebrar millor el districte mitjançant equipa-
ments, actuacions per millorar la mobilitat, el transport públic, 
així com amb una autèntica implicació dels veïns i veïnes per 
avançar cap a la democràcia participativa i cap a eines de cogestió 
i codecisió.

· Crearem el Consell de Vallvidrera, un espai de governança i 
participació que canalitzi i coordini tant les actuacions com el 
funcionament d’aquest barri, i que esdevingui un espai real de 
codecisió.

· Potenciarem els espais de trobada i relació per a la gent gran 
i per als joves, com per exemple al Centre Cívic de Sarrià.

· Farem carrils bici als eixos de Via Augusta, General Mitre i 
Craywinckel - Passeig de Sant Gervasi – Passeig de la Bo-
nanova.

On som i què volem
Des de l’aprovació del PAD 2008-2011, l’aprovació del Plan E al 
districte ha suposat una proliferació d’actuacions que a la llarga 
han suposat la desatenció de zones concretes, emmascarant una 
desatenció en grans projectes del districte, i centrant-se en actua-
cions més concretes i petites.

Que el govern municipal estigui en minoria al districte, provoca 
que hi hagi un desajust entre les decisions que es prenen al Ple-
nari del districte i les iniciatives que s’acaben decidint finalment a 
la Casa Gran.

Aquest tarannà provoca, molt sovint, enfrontaments entre veïns i 
districte, arribant a situacions de molt desacord com ara Vallv-
idrera (aparcament, arranjament de carrers, transport públic), 
Sant Gervasi (rehabilitació de La Rotonda) i Sarrià (ubicació de 
la gossera municipal).

Per les característiques del districte s’entén que el govern munici-
pal en prioritzi d’altres, però això no ha de significar una desa-
tenció cap als veïns de Sarrià – Sant Gervasi. Creiem que també 
és necessari que es lideri una iniciativa que vertebri el districte 
mitjançant equipaments, actuacions per millorar la mobilitat del 
transport públic, descongestió de la via pública i participació de la 
ciutadania en el dia a dia del districte.

Propostes
Mobilitat

1. Crear carrils bici als eixos de Via Augusta, General Mitre i 
Craywinckel-Passeig de Sant Gervasi – Passeig de la Bonanova.

2. Crear un servei de transport nocturn per a Vallvidrera, així com 
ampliar els serveis nocturns urbans dels FGC fins Les Planes.
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3. Incorporar  zones d’aparcament per a vehicles a Vallvidrera.

4. Revisar el Pla de mobilitat de Collserola.

5. Ampliar la xarxa de carrers per als vianants.

6. Recuperar antics camins/senders per anar a peu de Barcelona a 
Vallvidrera.

7. Optimitzar el recorregut i la freqüència del busos de barri, com 
per exemple el 116. 

8. Fer un Pla d’Aparcaments, actualitzant el fet en el 2006

Seguretat

9. Potenciar la vigilància forestal al territori de Vallvidrera - 
Tibidabo - les Planes.

Prevenció

10. Donar continuïtat a l’aplicació del Pla de prevenció d’incendis 
que hi ha a Vallvidrera- Tibidabo - les Planes.

11. Dur a terme campanyes de sensibilització, conscienciació i 
promoció del civisme, principalment en les zones d’oci del dis-
tricte: voltants del carrer Santaló i Beethoven.

12. Mantenir la coordinació dels plans d’autoprotecció de tots 
els barris de Collserola, amb la perspectiva de que ara és Parc 
Natural.

13. Donar continuïtat a l’aplicació del Pla d’emergències per a 
neu i gel al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.

Urbanisme

14. Potenciar com a patrimoni del districte l’Avinguda del Tibida-
bo, per la seva riquesa arquitectònica i urbanística.

15. Impulsar la ubicació d’un aparcament a la plaça de Pep 
Ventura de Vallvidrera, degut a la poca capacitat del  carrer Reis 
Catòlics.

16. Reurbanitzar el carrer de Vergós i millorar-ne la mobilitat.

17. Aplicar les mesures i eines de la Llei d’Urbanisme per tal 
de fer aflorar nous espais i sòl per a equipaments (exemple al 
districte: Can Ripoll).

18. Proposar diversos establiments del Districte per a ser inclosos 
dins del guardó Arrelat a la Ciutat, atorgat per l’ Institut del 
Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 

19. Crear un llistat d’elements històrics dels diferents barris, 
no inclosos al catàleg de ciutat, per a la seva consideració en 
l’elaboració de projectes per a la seva preservació. 

20. En aquells espais de nova construcció, donar noms de per-
sones, preferentment dones, lligats al territori, a cada barri, per a 
augmentar el lligam al territori i l’orgull de pertinença. 

Cultura

21. Continuar la tasca de recollida de material relacionat amb la 
memòria històrica.

22. Donar una atenció cultural al sector turístic del districte, 
sobretot a l’Avinguda del Tibidabo.

Esports

23. Implicar les entitats esportives, juntament amb tots els CAP i 
AMPA, en la promoció de l’esport com a font de Salut per a totes 
les edats, amb especial èmfasi en la gent gran. 

24. Revisar els models de gestió dels equipaments esportius 
municipals. 

25. Promoure els esports minoritaris i la visibilització dels equips 
femenins. 

26. Promoure la visibilització de l’esport per a persones amb 
discapacitat.

27. Estendre les rutes de salut que ja s’han iniciat. 

Participació

28. Ampliar la participació a més persones i sobretot els 
col·lectius joves, gent gran, dones, persones amb mobilitat reduïda 
i a tots els barris del districte. 

29. Adaptar els processos participatius a la realitat associativa del 
districte. 

30. Culminar la diagnosi de participació del districte amb una 
diagnosi del model associatiu del districte. 

Gent Gran

31. Aplicar el Pla de millora dels casals i els espais de gent gran 
municipal.

32. Potenciar els espais per a la gent gran en els centres cívics com 
a espais de trobada i relació.

33. Fomentar les activitats intergeneracionals.

Cultura

34. Consolidar activitats culturals en l’àmbit de tots els Països 
Catalans, tot fent xarxa amb les diverses entitats i manifestacions 
culturals que hi ha a Sarrià – Sant Gervasi.

35. Fer una campanya de promoció de la Festa Major entre la 
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gent jove, per a afavorir el relleu generacional.

36. Continuar la tasca iniciada de potenciació de la cultura popu-
lar i en farem un possible vector econòmic i de difusió.

Educació

37. Promoure als centres educatius la creació de crèdits de lliure 
elecció sobre la història dels barris i personatges històrics del 
Districte.

38. Promoure la realització de treballs de recerca i crèdits de sín-
tesi amb Sarrià – Sant Gervasi com a marc de treball en qualsevol 
de les seves manifestacions culturals i artístiques.

Equipaments

39. Millorar els espais de l’Escola Municipal de Música Can 
Ponsic.

40. Trobar un solar per a la futura construcció d’un centre 
d’educació infantil i primària (CEIP) a Sant Gervasi.

41. Ampliar i millorar el Centre d’Atenció Primària (CAP) de 
Sant Gervasi.

42. Crear un espai per a gent gran a Vallvidrera - Tibidabo - les 
Planes.

43. Instal·lar un punt verd al districte.

44. Instal·lar un caixer d’autoservei de tràmits a Vallvidrera - 
Tibidabo - les Planes.

45. Millorar el sistema de recollida de brossa vegetal a Collserola.

46. Millorar el Mercat Municipal de les Tres Torres.

47. Cercar un solar per ubicar la nova caserna de la guàrdia 
urbana.

48. Finalitzar la transformació del C.C de Sarrià en un Espai Jove.

Serveis socials

49. Establir col·laboracions amb els agents implicats en la lluita 
contra l’exclusió social: col·laboració amb les entitats que trebal-
len amb les persones sense sostre i suport a aquestes entitats.

Promoció econòmica

50. Impulsar la participació de les associacions de comerciants en 
projectes culturals, com ara els tallers oberts d’artistes, els itiner-
aris literaris i la cavalcada de Reis.

Drets civils i solidaritat

51. Assessorar sobre diferents aspectes d’interès a la població 

nouvinguda sobre les característiques socioculturals de Sarrià – 
Sant Gervasi.

52. Fomentar, amb la col·laboració de les entitats, la participació 
de la població nouvinguda en el teixit associatiu de Sarrià – Sant 
Gervasi. 
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