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#1.1_UN MÓN DE CIUTATS

El futur del món i les solucions als seus grans reptes passen per les ciutats. És des de les 
ciutats, des del primer nivell de representació ciutadana, que es pot començar a canviar el món 
per tal de millorar-lo. Barcelona és capital d’una de les principals metròpolis de la Mediterrània 
i Europa. Barcelona sempre ha sigut una ciutat capdavantera en cercar un futur millor per a 
la seva ciutadania, la primera en entomar el problemes i trobar-li solucions innovadores que 
han sigut un model a seguir per  a les altres ciutats. Però aquest ideal s’ha començat a perdre.

Durant aquest mandat la ciutat de Barcelona ha quedat fora dels grans debats que marcaran el 
futur de la nostra societat, i això és una cosa que hem de canviar. Perquè Barcelona necessita 
un canvi per tal de poder construir un futur que doni solucions als grans problemes que patim 
i patirem. El canvi climàtic serà un dels principals reptes d’aquest segle, com també ho seran 
l’envelliment progressiu de la població, la lluita pels drets que tant ens costen i han costat 
d’aconseguir o la revolució de les noves tecnologies i la bretxa que pot generar en la nostra 
societat... A aquests reptes i més haurem de fer front com a ciutat i societat.

I amb aquest ideal, amb l’ideal de donar respostes i propostes al grans reptes del segle XXI 
és amb el que ens presentem a aquestes eleccions. Totes les propostes i objectius que es 
desgranen en les següents pàgines van encaminades a crear un canvi profund a Barcelona 
per tal que aquesta pugui tornar a ser al capdavant en el desenvolupament d’un món millor, 
més saludable, més social, més pròspera i amb més drets assegurats.

Entre tots, junts, farem de Barcelona una ciutat millor.
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#1.2_EL PODER DE BARCELONA

Les persones que conformen aquesta ciutat són la principal força motriu que ha fet de 
Barcelona la gran ciutat que avui tenim. Les persones i també com aquestes persones han 
lluitat per Barcelona, perquè Barcelona ha estat, en comparació d’altres ciutats, una ciutat que 
s’ha hagut de lluitar ella mateixa per arribar on ha arribat. Unes persones que som d’orígens 
múltiples, de pensament divers, de moltes creences, però amb uns valors que units, tots junts, 
hem donat i creat el millor de la ciutat.

Persones que hem compartit ideals, neguits i lluites. Persones que sintetitzem bé el caràcter 
més profund de Barcelona:

 • La Barcelona del talent i l’esperança, capdavanters de la creativitat, la innovació i el 
canvi. Talent i humilitat per construir el millor per al futur de la ciutat i el país.

 •  La Barcelona de la diversitat, que significa haver fet de la ciutat un bressol 
de procedències que han après a treballar plegades i a compartir il·lusions i 
esperances Una ciutat oberta, gresol de mestissatge i futur.

 •  La Barcelona que lluita, que vol dir haver construït la ciutat a contracorrent d’un 
Estat que li era desfavorable. Lluita amb cooperació i il·lusió.

 •  La Barcelona del diàleg i el pacte, quasi sempre buscant l’acord i la col·laboració 
entre el món públic i privat, entre els diversos. Pacte i diàleg, però fermesa en 
defensa del que es creu correcte i just, en defensa de totes les llibertats.

I aquestes persones han lluitat per construir una de les millors ciutats del món, una ciutat 
internacionalment posicionada, amb sòlids indicadors que ens diuen el que hem aconseguit 
però que també ens mostren tot el camp que tenim per millorar:

1. Barcelona està entre les 25 àrees urbanes més competitives del món.

2. La 15a entre les ciutats amb més reputació del planeta.

3. És una de les 10 àrees globals més atractives per a la inversió internacional.

4. És la 3a ciutat europea preferida per una start-up per instal·lar-s’hi.

5. És la 18a ciutat del món en producció científica.

6. Segons lndex The Spectator, és la 5a millor ciutat del món. Només té per davant 
Londres, París, Nova York i Tòquio.  

Barcelona, però, gaudeix d’un dels millors atributs que una ciutat pot posseir: per a moltes 
persones Barcelona és una bona, de fet una molt bona, ciutat per viure-hi, és una magnífica 
ciutat per treballar-hi, i és una magnífica ciutat per viure i gaudir de la vida. Els qui hi vivim no 
en volem marxar i molts de fora voldrien venir-hi.

Barcelona és un model de vida en ella mateixa, un model que internacionalment és capdavanter 
en determinats àmbits econòmics i culturals, com ara la biotecnologia i biomedicina 
aplicades a la millora de la qualitat de vida de les persones; com també ho som en els camps 
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de l’alimentació, l’automoció, la informàtica, la creació cultural, la defensa i valorització del 
patrimoni o en l’oferta universitària i d’investigació...

Barcelona és node econòmic, mediambiental, cultural i educatiu clau en la dinamització del 
seu entorn nacional i regional. I és una peça nodal en les xarxes tranversals globals i un element 
fonamental en l’articulació econòmica, social i cultural del país i d’Europa. Liderem una de les 
euroregions més potents, tenim un port de primer categoria i un sistema aeroportuari que 
és dels que més tràfic té a Europa. Tenim unes grans infraestructures que amb un estat a 
favor encara serien més competitives i millorarien encara més la nostra economia i vida. 
Tot el territori suma una plataforma humana, científica i tecnològica, relligada a una sòlida 
estructura econòmica. 

Ser de Barcelona és un manifest de ciutadania en si mateix. Ens vincula amb un sentiment 
de pertinença que ens omple d’un legítim orgull a la majoria dels qui hi vivim. Ens en sentim 
ciutadans, i per tant homes i dones lliures però responsabilitzats de nosaltres mateixos i 
empàtics amb els problemes de món.

Amb aquests atributs s’ha configurat un atribut síntesi enormement valuós: la bona reputació. 
Barcelona gaudeix d’una reputació internacional envejable, que combina l’ideal d’un model de 
ciutat i una manera honesta de fer les coses. 

#1.3_BARCELONA, UNA ESCALA HUMANA QUE VA DEL BARRI AL MÓN

Sobre aquest actius hem construït les escales reals que Barcelona posseeix: és ciutat, és 
capital de la nació dels catalans, és el centre d’una de les àrees metropolitanes més importants 
d’Europa i és la referència tractora d’una àmplia àrea econòmica i social internacional del sud 
d’Europa i de l’est de la Mediterrània.

Escala 1 (1,6M d’habitants). El municipi central, la ciutat capital. La ciutat dels barris, on 
s’expressa la seva dimensió més humana. És la ciutat dels vianants, del talent i de 
l’esforç, de la creativitat i de la innovació, del coneixement i de la cultura cívica de la 
seva gent... La ciutat de dins de les rondes. La que té a Montjuic i la Ciutadella els seus 
espais lliures centrals... La ciutat administrativa que contradiu la seva realitat territorial, 
molt més extensa, delimitada per un perímetre que està fora del seu municipi. 

Escala 5 (5M d’habitants). L’escala regional. La regió de les cinc comarques del 1932. És l’espai 
metropolità efectiu. L’escala regional és la que Barcelona utilitza de manera prioritària 
en les seves relacions quotidianes. És la base productiva i d’intercanvi de béns real 
amb què més profundament interactuem, la realitat social, econòmica i cultural més 
sòlida, i amb més potencial de creixement. Avui l’escala 5 és ja una realitat viscuda per 
la població i el conjunt del sistema productiu.

Escala 7 (7,5M d’habitants). És la Barcelona Capital. És la ciutat que interactua amb el conjunt 
del territori català, la ciutat que promou l’articulació d’una nació-estat metropolitana-
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global constituïda a partir del sistema de centralitats urbanes i els seus interessos que 
ja avui configuren el territori de Catalunya.

Escala 14: (14M d’habitants). És la ciutat de l’Euroregió. És la ciutat que assumeix la seva 
responsabilitat, com a conurbació i gran àrea metropolitana per enfortir el conjunt de 
l’Euroregió que va des de Lió fins a Algeciras.  Barcelona ha de pensar en aquest ampli 
territori que integra Tolosa, Montpeller, Perpinyà, Saragossa, Mallorca, València, Alacant 
i fins la punta mediterrània de la Península ibèrica. Concentra un ampli món de progrés 
i cultura.  El seu projecte com a capital de Catalunya, el seu projecte com a capital d’un 
futur estat d’Europa, ha d’oferir lideratge a aquesta àmplia i potent euroregió.

Escala global: (7.500M d’habitants). Barcelona ha de pensar-se a si mateixa com un referent 
internacional clau en àmbits i qüestions d’importància prioritària i vital per a les ciutats 
del segle XXI i el benestar dels seus habitants. Barcelona no pot defugir els reptes i els 
grans debats que actualment estan canviant el món i el seu futur. Aquesta és la ciutat 
que assumirà el repte d’exercir funcions de lideratge en la creació i funcionament d’una 
mancomunitat global de ciutats a escala internacional, centrada en l’agenda global de 
ciutats que intervindrà de forma mancomunada en els principals problemes, temes, 
eixos i reptes socials actuals i de futur.

I per desenvolupar totes aquestes facetes  hem de fer de nou el que la ciutat ha fet altres 
vegades, que és superar les seves barreres històriques, sovint imposades pels poders polítics 
superiors. Barcelona, en un altre moment històric, va superar la seva dimensió imposada de 
ciutat emmurallada, la ciutadania va enderrocar les seves muralles i va eixamplar la ciutat i 
hi va saber integrar les diferents poblacions que conformaven el pla de Barcelona, entre el 
Llobregat i el Besòs, entre Collserola i la Mediterrània.

Barcelona, en l’actual moment històric, ha d’ultrapassar l’escala imposada. Barcelona s’ha de 
tornar a lluitar. Alguns la volen sense projecte, d’altres sense Estat i tancada en si mateixa, 
sense relació amb la regió metropolitana global de la qual forma part fonamental. Tenim uns 
actius, tenim uns objectius, però també tenim uns frens.

#1.4_NECESSITEM UN ESTAT PER SER CAPITAL

Tota ciutat, encara més en el món actual, necessita el suport de l’Estat. Barcelona ha de 
disposar de la palanca que suposa un bon Estat fent-li costat. Els estats del nostre temps, els 
estats socials, tenen aquesta funció: han de servir a la ciutadania, són instruments al servei 
de la gent i de les ciutats on la gent viu. Espanya no exerceix aquesta funció amb nosaltres.

Veiem com les grans infraestructures que Barcelona necessita no arriben, com per anar amb 
Rodalies, a qualsevol lloc de Catalunya, continuem necessitant la mateixa quantitat de temps 
que fa 40 anys, perquè les infraestructures són les de fa 40 anys. Veiem com l’Estació de 
Sagrera no arriba, com l’Estació de Sants no es reforma com s’hauria de reformar, com les 
ampliacions i millores previstes no hi són ni s’esperen. Ens trobem que el nostre aeroport, tot 
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i ser un dels més importants del sud d’Europa, es veu blocat en diverses rutes i inversions 
per part d’un estat que prioritza artificialment Madrid. Ens deuen inversions, ens deuen el 
finançament de TMB, ens deuen una biblioteca central... la llista és interminable. I ni fan ni 
deixen fer, perquè, quants habitatges assequibles es podrien construir en els solars sense ús 
dels quals gaudeix l’Estat a Barcelona?

És sabut que Barcelona no ha pogut comptar des de l’Edat Mitjana amb un Estat que vetlli pels 
seus interessos i els dels seus ciutadans. L’Estat persisteix en la voluntat, reiterada al llarg de 
la història, d’impulsar la centralització econòmica, social, d’inversió i cultural en la capital 
espanyola. Davant d’això, és especialment rellevant que tinguem clar que l’Estat espanyol no 
juga a favor de Barcelona ni en té cap intenció, que el treballar per tenir-ne un de propi que 
respongui a les necessitats materials i nacionals de Barcelona i la seva ciutadania és l’únic 
camí realista i raonable.

Essent així, hem de saber que la nostra ciutat necessita més que mai de la doble palanca 
que li permet enlairar-se: Estat que ens faci ser capital i projecte propi. És evident que, en les 
actuals circumstàncies, i a causa de la manca de suport estatal, és especialment important 
la qualitat del projecte propi. 

Un projecte propi fort és sinònim d’un projecte de renovació i de canvi.

#1.5_FALTA DE PROJECTE PROPI, EL MANDAT PERDUT

Sense el suport d’un estat, tenir un projecte propi era especialment important per al 
desenvolupament de la ciutat i la fortalesa dels seus actius, però durant aquest últim mandat 
això també ens ha mancat.

Sota el mandat Colau, la ciutat de Barcelona ha patit un retrocés sense precedents en aquests 
40 anys de democràcia. Després d’aquests 4 anys, ens deixa una ciutat  on per primer cop la 
inseguretat és el principal problema de la ciutat amb un 21% de ciutadans i ciutadanes que 
ho veuen com la seva major problemàtica. Una ciutat on els fets delictius han augmentat 
un 27% en només 4 anys, una ciutat on es produeixen la meitat dels furts de Catalunya. Una 
ciutat que ha deixat de banda les solucions socials envers els col·lectius més vulnerables, on 
els sensellars han passat de 600 a 900, les persones que es dediquen a la venda ambulant 
irregular de 250 a 1000 i les persones que viuen en campaments de 384 a 534. Una ciutat que 
ha oblidat els més desfavorits i que només s’ha dedicat a crear-ne més. 

Ens hem trobat amb un govern municipal que no ha sabut arreglar cap problema i que només 
els ha empitjorat o n’ha creat de nous. No ha arreglat el problema dels preus dels lloguers, tal 
com van dir que farien, i han augmentat un 26’5%, quan sota el mandat Trias havien baixat 
un 8’5%. Hem vist com tampoc han solucionat el problema de l’habitatge social, com vam 
prometre 8000 pisos i no n’han fet ni 700, convertint els altres en habitatges fantasmes. S’han 
aturat i encarit les grans obres que aquesta ciutat necessita, com per exemple ha passat 
a la plaça de les Glòries, on l’aturada ha significat quatre anys més d’obres i una multa per 
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il·legalitat. Però mentrestant ens hem trobat que s’ha apostat per una obra faraònica i sense 
sentit tècnic ni polític, com ha estat la unió del tramvia per la Diagonal mentre s’abandonava 
la resta de la mobilitat de la ciutat i la seva necessària modernització i electrificació. Ens hem 
trobat amb un Govern incapaç d’aprovar uns pressupostos per la via ordinària o de pactar les 
grans qüestions de ciutat.

Hem perdut quatre anys en què Barcelona no ha tingut una idea de ciutat, on Colau ha defugit 
els grans debats mundials sobre el futur, on no s’ha aplicat cap idea sobre quina Barcelona 
volem construir en els propers 50 anys. Un govern de gestió 0, de voluntat mínima, de lideratge 
escàs i de una gran centrifugació dels problemes que hem anat patint. Sota Colau, Barcelona 
no ha exercit de capital en cap dels sentits que li podem donar a aquesta paraula, Barcelona 
en aquests quatre anys ha estat encotillada i emmanillada per raons ideològiques i de falta 
de criteri polític i de les ganes de treballar per part del govern municipal.

Barcelona ha de ser una de les millors ciutats del món. Barcelona mereix molt més que tot 
això que hem patit aquests anys, Barcelona mereix un projecte ambiciós i sense por que 
dissenyi i imagini la Barcelona d’aquí a 20 o 30 anys. Barcelona mereix un govern d’idees 
clares i que les sàpiga aplicar en el dia a dia de la ciutat. Barcelona necessita un govern que 
lideri i que exerceixi de capital en tots els àmbits, un govern que impliqui canvi i futur. Perquè 
necessitem un canvi per construir el nostre futur. Tot això ens ha faltat en aquests quatre 
anys de mandat Colau i tot això és el que revertirem des de la candidatura d’en Joaquim Forn 
i l’equip de Junts per Catalunya.
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Barcelona té el repte d’inventar la ciutat del futur, la Barcelona d’aquí a vint anys, tot cons-
truint-la en el present. I l’haurem de construir tot pensant en el benestar i la salut dels seus 
ciutadans i alhora inspirant el món amb el nostre model innovador i de futur. Si les causes 
del canvi climàtic s’originen sobretot a les ciutats, aquest és precisament l’àmbit des d’on 
cal impulsar noves maneres d’habitar i noves formes urbanes que permetin garantir el futur 
de les nostres comunitats. Les ciutats seran els principals camps on podrem actuar per 
resoldre els reptes que el present i el futur ens plantegen.

#2.1_ESPAI URBÀ I EQUIPAMENTS

Una ciutat construïda a l’escala de les persones és una ciutat formada per barris de velocitat i 
escala humanes, connectats entre si a traves d’eixos cívics i connectats amb el món a través 
de les xarxes d’informació.

La ciutat del futur ha de ser una metròpoli de barris connectats. No ha de tenir un centre ric i 
una perifèria pobra. Barcelona és una ciutat de barris construïda a partir d’antics municipis. 
Els barris són les comunitats més properes als ciutadans i són les que haurien de contenir 
tots els serveis bàsics i equipaments que les persones de qualsevol edat necessiten per viure. 
Això significa crear la societat del benestar a escala local.

Els equipaments es poden classificar per escala de barri, de país o globals, en funció dels 
seus usuaris i de l’impacte social. Barcelona treballa des de fa dècades per dotar els barris 
de la ciutat d’equipaments bàsics que esdevenen proveïdors de serveis de proximitat, però 
també té l’obligació de dotar la seva àrea metropolitana i el seu país d’equipaments d’escala 
de ciutat i escala global que representin a tots els catalans. Els equipaments globals generen 
concentració urbana i també estableixen sinergies amb el món econòmic promocionant 
l’activitat global.

L’espai urbà és l’ànima de la ciutat. Qualsevol progrés econòmic i social es manifesta en 
l’espai públic. Per aquest motiu, la nova visió estratègica d’una ciutat construïda a l’escala de 
la ciutat impulsa la reforma sistemàtica de les avingudes i els carrers ampliant l’espai per a 
vianants i eliminant l’espai per al vehicle privat, creant una ciutat a velocitat humana.

La riquesa de Barcelona és la riquesa tipològica, usos barrejats, models barrejats, fomentar 
l’activitat econòmica compatible amb els usos residencials i els usos d’equipaments. Es viu 
on es treballa i és possible mantenir espais d’oci prop d’on es viu, tot integrat i de forma 
compacta. La densitat i la compacitat donen sentit a la ciutat.

Pensem el projecte de ciutat com una gran concepció global de la capital catalana, amb 
vocació holística, però pensant de manera concreta en tots els projectes de districte i 
projectes de barri.
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Ens cal treballar en un disseny d’un model de Ciutat Compacta, sense fractures urbanístiques, 
que no deixen de ser separacions socials. Això ens portarà a promoure la integració urbana 
que ens fa falta, concebent també la barreja d’usos que volem. Una polivalència d’usos que 
volem incentivar, així com la diversitat tipològica.

Hem de subratllar i esculpir com a principi bàsic el dret a l’habitatge. Ja no com un objectiu, 
sinó com un dret fonamental per a la ciutadania.

Volem mantenir l’activitat econòmica per consolidar i fixar la població de la ciutat, i reduir la 
mobilitat amb tot el que comporta. Hem de consolidar un ecosistema econòmic propi, i això 
també és fruit de les decisions urbanístiques. Cal fer-ho amb visió econòmica estratègica.

També hem de ser estratègics en la promoció del patrimoni cultural i paisatgístic. No podem 
gestionar-lo a cops de titular als mitjans ni fent pedaços. Cal concebre la totalitat de la ciutat 
pel seu valor patrimonial: tant en el seu patrimoni cultural com natural. 

Tot això ens porta a voler posar-nos a treballar per reequilibrar una ciutat asimètrica, buscant 
crear sistemes urbans (és a dir, socials) equilibrats, al voltant de l’habitatge, l’economia, l’espai 
públic, els equipaments o el patrimoni.

 • Promourem la revisió i actualització del Pla General Metropolità: Cal impulsar la 
finalització i el tràmit dels treballs del PDU que redacta l’Àrea metropolitana i iniciar 
els tràmits de revisió del PGM districte a districte. Crearem una oficina per dur a 
terme aquestes tasques.

 • Treballarem en nous sistemes urbans com són els corredors verds i els eixos 
cívics i econòmics de la ciutat. La Diagonal Verda des de Ciutadella a la Trinitat, la 
reforma de la Diagonal, la pacificació de l’Eixample, el Pla de Rondes de Ciutat Vella 
i l’Eixample, la cobertura de la Ronda de Dalt per construir-hi equipaments de ciutat 
i esportius i augmentar la superfície verda. Connectar Collserola amb el mar i el 
Besòs amb el Llobregat.

 • Barcelona ha de treballar per construir una capital moderna al sud d’Europa, una 
ciutat ecosostenible i de vida.

 • Treballarem i rehabilitarem el nuclis antics de Barcelona en el Pla Ciutats Velles. 
Desafectarem les ciutats velles de Barcelona, cuidarem els teixits urbans i 
rehabilitarem els barris històrics.

 • Potenciarem l’àmbit del Besòs com a eix integrador de l’àrea metropolitana del 
nord, treballarem en el soterrament de la C-31 conjuntament amb els municipis de 
Sant Adrià i Badalona. Millorarem la connectivitat entre els municipis respectant els 
corredors verds.

 • Preservarem els sectors d’activitat econòmica actuals rehabilitant els seus teixits 
tal com es va fer amb el 22@. El Bon Pastor, la Verneda, La Marina són espais 
d’oportunitats on es pot integrar habitatge i activitat econòmica, no s’han d’expulsar 
les indústries de la ciutat.
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#2.2_“RENATURALITZAR” BARCELONA 

Barcelona és una ciutat densa i compacta. Compta amb un nombre significatiu d’espais 
verds, però aquests majoritàriament són petits i fragmentats. Ampliarem la superfície verda i 
protegirem els espais lliures i la biodiversitat en el procés de reincorporar la natura a la ciutat, 
aconseguirem un canvi de model urbà que aposti per la regeneració i per la renaturalització. 
Incrementarem la quantitat d’espais verds i la seva connectivitat, que són aspectes essencials 
del model urbà que es persegueix.

La voluntat de renaturalització de la ciutat respon als beneficis que els espais verds aporten, 
com ara la millora del balanç hídric, la regulació del microclima, l’absorció dels contaminants, 
la reducció del soroll i la millora de la cohesió social i el foment de la convivència i de la salut 
dels ciutadans.

Renaturalització i millora dels entorns saludables van de bracet, inequívocament. Cada espai 
urbà que conforma la infraestructura ecològica urbana té atributs i qualitats pròpies, en 
funció d’aspectes com la seva situació geogràfica, morfologia o imaginari, qualitats que amb 
la gestió correcta es poden potenciar. Tots aporten valors ecològics essencials per a la ciutat, 
però també valors socioculturals amb incidència directa en el benestar, la salut, la cultura, i la 
possibilitat d’establir relacions socials.

Si al llarg de les ultimes dècades la ciutat es va construir d’esquenes a la natura, especialment 
en els límits urbans, avui entenem que en la ciutat cal un procés de renaturalització. Es tracta 
de construir un espai públic més natural que creï a la vegada una millor qualitat del medi 
ambient a les zones pròximes als domicilis dels ciutadans. Aquest principi es pot estendre a 
les cobertes dels edificis que esdevenen funcionals amb caràcter públic o semipúblic i que 
permeten augmentar en un 30% l’espai per a la socialització de la ciutat. 

Cal pensar una ciutat per al vianant, la gent ha de ser el protagonista de l’espai públic. Ens 
cal dissenyar els carrers perquè siguin idonis per caminar, crear ombres i millor mobiliari 
per descansar i refrescar-se, revisar els temps semafòrics per tal que siguin adequats per 
als vianants, i no per als vehicles, optimitzar els manteniments dels paviments sobretot en 
les zones de més densitat, integrar rutes de vianants amb parades i estacions de transport 
públic, millorar la senyalització de les rutes a peu i crear un protocol d’obres públiques perquè 
no siguin barreres físiques per al vianant quan es produeixen.

També treballarem per  tenir un pla contra l’impacte del soroll en els ciutadans, ja que l’impacte 
del soroll és equiparable al de la pol·lució. Un 40% de la població a Barcelona està exposada a 
intensitats de soroll per sobre dels límits acceptables. Cal utilitzar paviments sonoreductors 
a totes les noves urbanitzacions i cal potenciar la utilització del vehicle elèctric sobretot a les 
flotes de transports: recollida d’escombraries, autobusos, taxis, repartiments de mercaderies.

Volem promoure les àrees verdes, però que aquestes siguin funcionals, que tinguin un sentit 
estructural en un sentit urbanístic alhora que ambiental i paisatgístic. Això també comporta 
una important integració dels serveis ecosistèmics de la ciutat i la preservació dels corredors 
ecològics. Hem de creure en les “infraestructures verdes”: concebre els espais verds com a 
autèntiques i necessàries infraestructures urbanes.
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El verd de la ciutat no s’ha de fer sol, el verd urbà s’ha de preveure i pensar. Cal actuar amb 
estratègia. Però per això hem d’implementar una estratègia que ha de ser local, però alhora 
global. Barcelona és una ciutat global, compromesa amb els reptes del món, i un d’aquests 
reptes (potser el més important) és el del canvi climàtic. Hem de tenir una estratègia per a la 
prevenció dels riscos davant del repte del canvi climàtic. Crearem  un pla de resiliència urbana, 
seguint les línies que els Objectius de Desenvolupament Sostenible anuncien i que ONU Hàbitat 
desenvolupa. Per augmentar la capacitat de resiliència en el marc d’un nou model urbà, ens 
calen solucions urbanes sostenibles també en l’edificació que fem avui i que farem en un futur 
proper. Com també ens cal dissenyar solucions urbanes que facilitin la biodiversitat.

1. Cal treballar en els sistemes naturals que ofereix la ciutat i augmentar-ne la 
connectivitat creant corredors verds de connexió.

2. Dos turons: Montjuïc i el conjunt dels tres turons: El pla de Barcelona no només té 
un turó, Montjuïc, sinó que en té dos. Cal reconèixer la importància dels tres turons 
(Rovira, Carmel i el Turó d’en Coll) i reconèixer el sistema com a l’autèntic pulmó 
verd del nord de Barcelona.

3. Dos rius: Llobregat i Besòs: El Besòs té la dimensió dels millors rius europeus i 
compta amb una estructura urbana consolidada a la banda nord, a Sant Adrià, o 
Santa Coloma que hauria de reproduir-se a la banda sud, a Barcelona, és un espai 
de natura i d’oportunitat de més de 7 quilòmetres. El Llobregat ha de connectar-se 
amb la ciutat, s’hauria de poder recórrer a peu o amb bicicleta l’itinerari de riu a riu.

4. Dos joies naturals que cal preservar: Collserola i la mar mediterrània. Mar i 
Muntanya. Cal posar a l’agenda col·lectiva la integració urbana de la serra de 
Collserola, que compta amb un gran patrimoni ambiental i arquitectònic i que avui 
segueix segregada per la falla urbana que suposa la Ronda de Dalt. Cal activar els 
projectes de connexió de la Carretera de les aigües. Cal posar en valor els barris 
com Trinitat, Roquetes, Torre baró i Ciutat Meridiana, perquè siguin autèntiques 
portes d’accés a la muntanya.

5. Farem una gestió integral de la mobilitat que millori la qualitat de l’aire.

6. Ampliarem la xarxa d’estacions de mesura de la contaminació per tal de poder fer 
un monitoratge a temps real de l’estat de la qualitat de l’aire a tota la ciutat. Aquesta 
informació serà pública.

7. Crearem el Pla per a la millora de la qualitat acústica de la ciutat.

8. Impulsarem grans corredors verds per tal de connectar els diferents barris de 
Barcelona, així com els pulmons verds que tenim a la ciutat. Com poden ser el Pla 
de Rondes de Sant Pau, Sant Antoni, Universitat i Sant Pere o la Diagonal Verda de 
Sant Andreu.

9. Introduirem el verd als carrers per tal que aquests siguin més amables, més 
caminables, tot baixant a la calçada, motos i bicis.

10. Impulsarem les cobertes verdes i terrats vius.

11. Impulsarem el pla de remodelació de les mitgeres. 

12. Impulsarem de nou la recuperació dels interiors d’illes de l’Eixample. Crear nous 
espais per a la natura incrementant la presència del verd i la biodiversitat.

13. Conservarem el patrimoni natural de la ciutat.
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14. Gestionarem els parcs i jardins i la resta d’espais verds amb criteris d’eficiència i 
sostenibilitat a favor de la biodiversitat.

15. Preservarem i posarem en valor el patrimoni cultural, especialment els jardins de 
valor històrics.

16. Fomentarem les zones verdes com a espais per a la salut i el gaudi i promourem la 
implicació ciutadana en la seva creació i en la conservació de la biodiversitat.

17. Enfortirem el lideratge municipal, el treball en xarxa i el compromís amb la 
conservació del verd i de la biodiversitat.

#2.3_LA BARCELONA DEL VIANANT

Parlar de mobilitat és parlar de model de ciutat. La mobilitat és un instrument que actua com 
a palanca de transformació de la ciutat. Un instrument per fer-la amable i competitiva alhora. 
Una eina que permet millorar la qualitat de l’aire, generar estalvi energètic i, alhora, dinamitzar 
activitats econòmiques. 

Per planificar el futur de la ciutat, les seves transformacions, els seus creixements, és 
imprescindible tenir una estratègia de mobilitat definida. Per definir aquesta estratègia s’ha 
de partir d’uns principis i objectius previs a la construcció d’una agenda de projectes a curt, 
mitjà i llarg termini. 

Per reciclar una ciutat, per transformar-la, per fer-la amable i competitiva alhora, per lluitar 
contra el canvi climàtic i alhora millorar la qualitat de l’aire, resulta imprescindible tenir una 
estratègia i una agenda clara d’iniciatives de mobilitat. No es pot plantejar l’urbanisme sense 
una estratègia de mobilitat. I l’estratègia no és un compendi d’inversions, sinó la definició 
d’uns principis i unes accions que han de tenir una temporalitat a curt i mitjà termini per 
construir el llarg termini.

Barcelona ha de tenir tres escales de definició d’objectius: la local, la regional i la global. 

A nivell local –entenent com a local des dels barris fins al conjunt del continu urbà–, amb una 
ciutat ja madura, amb pocs espais nous per transformar, els criteris urbanístics i d’accés a 
l’habitatge per corregir desequilibris poden predominar sobre d’altres com els de mobilitat, 
amb poques atròfies des del punt de vista de desplaçaments interurbans a BCN. És l’ordenació 
de l’espai públic a escala humana, un bé escàs i cada vegada més preuat i valorat.

En l’escala regional, cal que entenguem l’escala regional de Barcelona com una suma de 
l’Àrea Metropolitana (AMB) i les comarques de l’anomenada segona corona (Garraf, Penedès, 
vallesos i Maresme, el que podem identificar com a Regió Metropolitana de Barcelona, 
RMB). Els criteris de mobilitat són especialment importants quan pensem en la planificació 
d’aquesta macroregió metropolitana. Són claus per definir un model d’èxit. 

No s’ha de descartar contemplar les relacions de mobilitat amb els sistemes Reus–Tarragona, 
Anoia, Osona, Bages, Girona-Costa Brava. Aquests sistemes conformen una constel·lació 
metropolitana en relació amb la mobilitat.
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La dimensió global de Barcelona depèn de trobar un model de creixement, coordinació i 
forma de govern de les grans infraestructures d’internacionalització. Aquí els criteris de 
mobilitat han de ser presents perquè condicionaran les altres escales de planificació. Cal 
obrir el debat sobre la manera de governar el sistema Port-ZAL-Aeroport, com aquest pool 
d’infraestructures únic per la seva proximitat es converteix en la punta de llança d’un model 
d’infraestructures que generi un avantatge competitiu respecte altres regions globals. 

En aquest mateix debat, cal incloure la connexió amb el Corredor Mediterrani en tota la 
seva extensió (d’Algecires al Nord d’Europa) i en tots els seus modes (viari i ferroviari) i la 
complementarietat dels ports de Barcelona i Tarragona.

En la mateixa línia que els ports, cal abordar el model aeroportuari, per aprofitar el potencial de 
complementarietat dels aeroports de Girona i Reus respecte Barcelona, que té un creixement 
cada vegada més limitat en la part d’aire per les restriccions ambientals. I pensar en pistes 
en el mar és una quimera que ens fa perdre temps quan tenim aeroports que poden ser 
competitius i complementaris a menys de 35 minuts de la RMB. 

Ens marquem com a objectius millorar la fluïdesa del trànsit a la ciutat de Barcelona, tot 
garantint la convivència harmònica entre els diferents modes de transport i situant al centre 
de les polítiques de mobilitat els vianants. Potenciar la mobilitat a peu i l’ús del transport públic 
en base a la intermodalitat, fent més eficient la xarxa. I conciliar la necessitat del transport 
de mercaderies amb la pacificació de les vies Tot això amb la promoció de la transició cap el 
vehicle elèctric, menys contaminant i menys sorollós.

 • Implementarem el Pla del vianant per tal de retornar els carrers als ciutadans.

 • Gestionarem de manera  integral i intel·ligent l’aparcament subterrani per tal que 
tots els vehicles estacionats ho siguin en aparcaments soterrats.

 • Crearem el Pla de coordinació semafòrica global per evitar la congestió del trànsit.

 • Promoció d’una intermodalitat universal i personalitzada. Tot en una única 
transacció, facilitant la integració de diferents mitjans, públics i privats; individuals i 
col·lectius, tenint en compte les oportunitats del vehicle compartit.

 • Impuls de l’adquisició i ús del vehicle elèctric i desplegament de punts de càrrega 
i descàrrega a tota la ciutat, tot fent acompanyament per a la instal·lació de punts 
als aparcaments privats.

 • Consolidarem la xarxa ortogonal d’autobús, tot garantint línies de barri, així com les 
línies que connecten diferents serveis com els sanitaris, els educatius o els mercats 
municipals.

 • Promourem les inversions necessàries per tal que siguin completades i es posin en 
funcionament la totalitat de la L9 i de la L10 de metro.

 • Invertirem en l’electrificació de la flota de TMB. 

 • Definirem una estratègia de ciutat, de la mà del sector,  en relació amb l’e-
commerce, la logística de l’última milla i la mobilitat que tingui en compte, entre 
d’altres, la necessitat de càrrega, descàrrega i aparcament dels vehicles que 
presten aquests serveis.
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 • Impulsarem mesures per afavorir la seguretat de motoristes i biciclistes, tot 
garantint una major disciplina viària.

 • Vetllarem perquè es finalitzin les línies de metro pendents d’execució, així com les 
millores de FGC per doblar la capacitat i reduir el temps de la línia del Vallès i unir-la 
amb la del Baix Llobregat amb el perllongament de Plaça Espanya fins a Gràcia.

 • Exercirem un lideratge polític perquè es resolguin les mancances de la xarxa de 
Rodalies de l’Estat.

 • Impulsarem els aparcaments dissuasius a l’entrada de Barcelona previstos a l’àrea  
i a la regió metropolitana.

 • Regularem el model propi de Taxi i de VTC.

PLA DEL VIANANT
Barcelona ha de ser una ciutat encara més caminable i ha de situar en el centre de les 
polítiques de mobilitat els vianants i l’accessibilitat de les persones, tenint en compte que 
Barcelona és una ciutat molt densa i que l’espai públic és un bé escàs.

Fomentarem un major nivell de “caminabilitat”, ja que és important, no només pels beneficis 
per a la salut associats a caminar, sinó perquè també promoure zones més caminables 
genera activitat econòmica, revaloritza el patrimoni, millora la mobilitat i augmenta la qualitat 
de vida dels usuaris, ja que una ciutat que camina redueix els nivells de pol·lució i d’estrès 
de les persones que condueixen i que caminen. A més,  caminant per la ciutat afavorim les 
relacions humanes, la convivència i el coneixement de la ciutat.

El model de mobilitat de Barcelona és Transport Públic +  Viatge a Peu, el 75% del total de 
8.225.000 etapes diàries que es fan a Barcelona es fan caminant. És molt evident, doncs, que 
aquest és el model a preservar: per climatologia, per la mida de la ciutat, per la densificació 
de les activitats  terciàries i de gestió...  Però sobretot per eficiència, sostenibilitat i seguretat 
viària.

Per aquest motiu, impulsarem un Pla del vianant amb l’objectiu de fer una ciutat més amable 
i més a la mida de les persones convertint el caminar en una experiència agradable i fent de 
Barcelona la Capital Mundial del Vianant.

Aquest Pla tindrà com a objectius principals:

 • Maximitzar la seguretat.

 • Millorar la confortabilitat del vianant.

 • Convertir el verd en infraestructura de continuïtat dels camins per a vianants.

 • Regular i promoure de manera contextualitzada els nous modes  de desplaçament 
personal (bicicletes, patinets, etc). 

 • Pacificar els carrers afavorint només la circulació d’aquells vehicles que siguin 
necessaris i a una menor velocitat.

 • Promoure que el caminar sigui accessible per a tothom: famílies amb nens, gent 
gran, persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
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Mesures per fer més atractiu anar a peu:

 • Blindar les voreres per a les persones i aquells vehicles elèctrics de persones amb 
mobilitat reduïda.

 • Baixar a calçades pacificades els vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics, 
bicis...).

 • Canviar la utilització de les plataformes úniques per part de vehicles propulsats per 
motor (explosió i elèctrics) i bicicletes . Horaris més estrictes i utilització prioritària i 
segura per al vianant.

 • Millorar la protecció dels passos de vianants. Els passos de vianants són una 
extensió natural de les voreres i han de ser respectats sempre.

 • Reduir la intensitat del trànsit rodat de vehicles a motor .

 • Reduir la velocitat màxima de circulació en zona urbana en les zones de màxima 
presència de vianants i consolidació d’activitats terciàries.  Apaivagar la velocitat 
màxima, sense perdre competitivitat en la velocitat mitjana de desplaçament.

 • Reduir la velocitat de les unitats en moviment i allunyar-les dels itineraris dels 
vianants amb l’ampliació de les voreres per aconseguir que la presència de vehicles 
a motor no sigui tan intimidant.

 • Millora del disseny dels carrers per tal que siguin idonis per caminar.

 • Ajardinar longitudinalment els carrers per ajudar a la segregació del trànsit rodat 
del viatge a peu.

 • Crear ombres i millorar el mobiliari urbà per descansar i refrescar-se. Aquesta 
iniciativa amplia la llargada del desplaçament a peu i guanya viatgers per a aquest 
mitjà. Tot el que sigui millorar l’experiència afavoreix que s’augmenti la quantitat de 
viatges.

 • Revisar els temps semafòrics perquè siguin adequats per al vianant (tant en el 
temps de creuar com en la reducció del temps d’espera).

 • Elaborar un protocol d’obres públiques al carrer perquè no siguin barreres físiques 
per al vianant.

 • Optimitzar el manteniment del paviment, sobretot en zones de molta densitat.

 • Integrar rutes de vianants amb parades i estacions de transport públic. 

 • Millorar la senyalització de rutes a peu. 

 • Millorar i augmentar els itineraris escolars i garantir la presència activa de la 
Guàrdia Urbana.

 • Promoure campanyes per estimular que la gent vagi a peu.

 • Incorporar rutes a peu en les aplicacions que t’indiquen com anar d’un lloc a un 
altre.
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L A MOBILITAT, UN SERVEI INTEGR AL A L A MIDA DE LES NECES SITATS DE CADA PERSONA:  
L A PL ATAFORMA INTERMODALITAT.
Les necessitats de mobilitat dels usuaris de la ciutat de Barcelona han de ser enteses de 
manera integral. Això vol dir que cal assistir-los “in situ” en cada viatge realitzat i en cada 
etapa agregada que el conformi. 

L’usuari ha de disposar d’informació útil sobre quina és l’opció de transport públic més eficient, 
sobre com gestionar el desplaçament privat i poder estacionar el vehicle. 

Aprofitant les possibilitats que ens ofereix  la tecnologia de la gestió massiva de dades i la 
potència de la implementació algorítmica dels superordinadors, oferirem a l’usuari la millor 
opció. Això ens permetrà ser hípereficients, guanyar fluïdesa, ser sostenibles i aprofitar al 
màxim els recursos de les infraestructures de mobilitat.

Barcelona ha de tenir una plataforma pública i integrada de serveis de mobilitat, informació 
i pagament, allò que anomenem “mobilitat com a servei” (MAAS). La T-Mobilitat, a partir 
del 2021, disposarà d’una plataforma integrada que podrà oferir pagament, informació i 
escalabilitat de serveis i pot ser el primer pas en l’articulació d’aquest model públic de MAAS. 
Sens dubte, hi haurà operadors privats que articularan ofertes funcionalment similars a la 
plataforma integrada de serveis de mobilitat que es planteja. Però l’administració ha de garantir 
la neutralitat de la plataforma, tant vers els diferents operadors establint criteris justos i iguals 
d’accés i visibilitat com davant l’usuari final. I aquesta plataforma integrada haurà de ser 
també la dipositària de les nombroses dades generades pel conjunt dels usuaris del sistema 
de transport, dades que hauran des ser la base sobre la qual planificar, millorar i optimitzar 
tots els aspectes vinculats a la mobilitat (i no només per millorar la posició competitiva d’un 
operador vers els altres). La disponibilitat de dades i la seva anàlisi en profunditat contribuirà 
a la definició d’un model de mobilitat eficient i sostenible per al conjunt de la ciutat, sobre el 
qual els diferents operadors podran articular la seva oferta competitiva.

1. Crearem el Centre de Control Global  de la Mobilitat a la Ciutat de Barcelona. Aquest 
centre de control gestionarà i  assistirà el transport públic, el privat, l’estacionament, 
els fluxos de vianants, etc.

2. Crearem una plataforma integral al servei del viatger.

PL A DE GESTIÓ GLOBAL DE L’ESTACIONAMENT SUBTERR ANI DE L A CIUTAT DE BARCELONA
Totes les places d’estacionament subterrani de Barcelona (públiques i privades) han de 
ser gestionades com un sol aparcament. Aprofitant les possibilitats que ens ofereix la 
tecnologia de la gestió massiva de dades i la potència de la implementació algorítmica 
dels superordinadors, oferirem a l’usuari del vehicle privat (motocicleta, turisme i furgoneta) 
l’espai d’estacionament més proper, econòmic i eficient, en definitiva la millor opció. Això ens 
permetrà alliberar espai en superfície i guanyar infraestructura verda i massa vegetal.

 • Elaborarem el Pla de gestió global de l’estacionament subterrani de la Ciutat de 
Barcelona.

 • Crearem un departament de l’Electrificació global de les places d’estacionament 
subterrànies de Barcelona.
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 • Promourem un concurs d’idees internacional per cercar la manera més eficient de 
regular de manera coordinada els aparcaments subterranis de Barcelona.

#2.4_UNA BARCELONA ENERGÈTICAMENT AUTOSUFICIENT

Barcelona ha de ser exemplar en la lluita pel clima. El consum d’energia és la principal causa 
d’emissió de diòxid de carboni a l’atmosfera i, per tant, la causa principal de l’efecte hivernacle. 
Amb els seus 1,6 milions d’habitants, a Barcelona consumim uns 16.000 GWh anuals 
d’energia final, cosa que significa un consum de 27.000 GWh d’energia primària. Quasi el 
98% de l’energia que consumeix la ciutat prové de fonts exteriors: per una banda, gas natural 
(que també ens serveix per generar pràcticament un 75% de l’electricitat que consumim, la 
resta la importem de les nuclears del sud de Catalunya i les hidroelèctriques del Pirineu) i, per 
altra banda, combustibles derivats del petroli que en gran mesura destinem a la mobilitat de 
persones i béns. De fet, un 24% del consum d’energia és causat per la mobilitat, un 58% és el 
sector de l’edificació (habitatge i serveis) i un 18% és el sector industrial i d’altres.

Convertir Barcelona en una ciutat energèticament autosuficient en els propers 40 anys (2050) 
per garantir-ne la resiliència amb els ciutadans i les administracions locals i la participació 
publico-privada com a actors claus del sistema és el nostre principal objectiu. Aquest és 
el servei més crític per al funcionament de la ciutat i també té un paper important en la 
qualitat de l’aire que es respira al seu entorn. Canviar el model energètic és la garantia de la 
sostenibilitat de les ciutats del planeta.

Això significa preparar-nos per generar localment tota l’energia consumida en el territori de 
la metròpoli, ja sigui en fonts renovables o aprofitant focus d’energies residuals. El territori 
autosuficient s’emmarca en uns límits que ultrapassen la frontera estrictament municipal, 
però inclou projectes d’autosuficiència desenvolupats a totes les escales: espai públic, 
habitatge, edifici, superilla, barri...

Les línies d’acció per avançar en la autosuficiència energètica són la reducció del consum 
sense afectar el nivell de servei, l’augment de la generació local renovable a partir de fonts 
residuals i la conscienciació ciutadana per treballar conjuntament en aquest sentit.

Hem de treballar per un objectiu energètic de balanç positiu per a la nostra ciutat. I això sols 
es pot aconseguir generant la nostra pròpia energia. És possible i hem d’avançar en aquesta 
direcció.

Per arribar aquí hem de fer del prefix “auto” una bandera per la ciutat energèticament sostenible 
del futur. Hem de concebre estratègies per a l’autoproducció i l’autoconsum. El ciutadà, el 
consumidor, i ja no parlem de futuribles, sinó d’un present proper, haurà de poder generar en 
el seu habitatge una certa producció energètica d’ús propi.

També haurà de poder fer autogestió de les xarxes disponibles.

Òbviament, això serà possible sols amb uns habitatges que ho puguin fer. Per això cal treballar-
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hi amb visió i estratègia global de ciutat: estimulant-ho en els permisos de construcció 
privats, exigint-ho en la construcció pública d’habitatge i aplicant-ho en les rehabilitacions; 
així com també en totes les possibilitats de generació energètica que es desprenguin de les 
possibilitats urbanístiques de la ciutat.

Això també generarà una ciutadania més conscient i exigent en la despesa energètica.

I també hi va molt lligat, és clar, l’ús de fonts energètiques de proximitat. Les que la ciutat 
mateixa podria generar i les que vénen de prop.

Ens calen xarxes conjuntes, i una producció energètica centralitzada, i l’ajuntament de la 
ciutat de Barcelona pot fer més per fer-ho possible. Com també s’han de trobar estratègies 
per a la instal·lació del comptador únic.

 • Crearem un Barri d’Emissions Zero. Convertirem un barri de la ciutat en energèticament 
autosuficient com a prova pilot per tal de poder estendre a tot Barcelona les 
mesures que s’hi hagin implementat. Aquest barri ens ensenyarà com haurà de ser 
la Barcelona del futur, una prova pilot per tal de dissenyar una Barcelona del futur 
autosuficient.

Assegurarem el subministrament energètic:

 • Lluitarem contra la pobresa energètica tot establint un pla per detectar el risc de 
pobresa a la nostra ciutat i poder-la treballar des de la comercialitzadora municipal 
Barcelona Energia i els serveis socials amb l’objectiu d’empoderar la ciutadania per 
tal que pugui reduir consums i optimitzar condicions de contractació.

 • Establirem una línia d’ajuda especifica per al sector ciutadà vulnerable per tal que 
amb sistemes d’autoproducció renovable pugui disminuir el consum d’electricitat.

 • Impulsarem l’aprofitament de totes les fonts residuals de què disposi la ciutat.

 • Donarem un nou impuls a projectes com el d’aprofitament del fred de la 
regasificació per distribuir-lo al barri de la Marina i l’entorn de Zona franca.

 • Treballarem per estendre les xarxes de distribució de calor i fred de barri de què 
disposa actualment Barcelona i activarem una nova xarxa a la Sagrera que usi totes 
les fonts residuals disponibles.

 • Estudiarem la promoció de noves tecnologies com la minieòlica o la fotovoltaica 
d’alt rendiment.

 • Iniciarem projectes amb l’hidrogen com a vector energètic tant per acumulació 
com per a injecció en xarxa.

Impulsarem una legislació més exigent en nova edificació:

 • Sabedors que construir tenint en compte paràmetres de millora energètica no 
és més car, establirem normatives d’autoexigència edificatòria. Tota normativa 
urbanística incorporarà paràmetres d’autoexigència en l’estalvi, eficiència 
energètica i autoproducció renovable per tal que cada nova edificació esdevingui de 
consum quasi nul (nZEB).
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 • Exigirem instal·lacions renovables en tots els nous edificis, més enllà del que 
actualment és l’estrictament normatiu.

 • Promourem instal·lacions de generació renovable en edificis existents revisant el 
concepte urbanístic d’alçada màxima regulatòria en cas de pèrgoles que suportin 
instal·lacions fotovoltaiques tractant-les com a elements tècnics i no com a 
augments volumètrics, així com la simplificació de tràmits i bonificacions fiscals 
(rebaixa d’IBI i ICIO) quan s’instal·lin sistemes de generació 100% renovable més 
enllà dels pròpiament normatius.

Impulsarem un pla d’ajudes a la rehabilitació, perquè el cost no esdevingui una barrera a la 
voluntat ciutadana per fer dels seus edificis sistemes menys consumidors i auto-productors:

 • Que cada nova rehabilitació, millora estructural o de façana incorpori de forma 
obligada una millora energètica.

 • Ajudes mitjançant inversió directa o bonificació fiscal a l’estalvi i l’eficiència 
d’energia.

Esdevindrem exemplificadors del repte energètic:

 • Sotmetrem tots els edificis municipals tant de gestió directe com compartida a 
l’escrutini energètic per reduir-ne el consum als paràmetres que estableixen les 
Directives europees.

 • Dotarem una partida pressupostària destinada específicament a la millora 
energètica dels edificis municipals i al seu monitoratge energètic.

 • Treballarem el model Empresa Servei Energètic per a la gestió energètica d’almenys 
un 20% dels nostres equipaments.

 • Dotarem els equipament públics municipals amb sistemes d’autoproducció 
renovable.

 • Establirem autoexigència constructiva més enllà de l’actual normativa per fer dels 
nostres edificis equipaments nZEB i altament productors.

 • Establirem una nova governança ajustada als reptes energètics que tenim davant.

 • Empoderarem l’Agència Local d’Energia de Barcelona perquè esdevingui l’entitat 
de referència en l’estratègia energètica tant per al propi Ajuntament com per a la 
ciutadania. Depenent de l’Agència d’energia, impulsarem i dotarem de recursos un 
Observatori d’energia perquè segueixi els compromisos europeus i internacionals 
que ha contret la ciutat en termes climàtics i pugui reportar-ne els resultats, i un 
Ens regulador de xarxes de calor i fred perquè reguli de forma unificada, coherent 
i centralitzada les actuals dues xarxes de distribució de calor i fred i les que es 
puguin projectar en el futur. Farem de l’Agència l’òrgan avaluador de la qualitat 
constructiva dels equipaments públics (de gestió directa o compartida municipal) i 
privats de Barcelona.

 • Treballarem per tal que, aprofitant el nou marc regulatori, Barcelona Energia 
esdevingui no només una comercialitzadora sinó també un Agregador. Així mateix 
treballarem perquè iniciï també el tràmit per esdevenir comercialitzadora elèctrica.
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#2.5_ECONOMIA CIRCULAR: AIGUA I RESIDUS

Barcelona produeix avui en dia al voltant de 70.000 tones de residus anuals, cosa que equival 
a més de 1,3 quilograms de brossa per persona i dia. D’aquesta quantitat només el 15% es 
transforma en energia i el 30% es re-circula mitjançant la valorització material. El 55% restant 
es llença.  La clau per incrementar aquests percentatges rau en la mobilització de les escales 
de proximitat, és a dir, reciclar a escala de barri. 

Barcelona ha d’utilitzar eficientment els seus recursos per generar un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador i llocs de treball de valor afegit. Crearem un marc social i institucional 
que impulsi un canvi cap a una economia eficient en l’ús dels recursos i una menor emissió 
de carboni, tot identificant i creant noves oportunitats en sectors econòmics emergents, 
impulsant la innovació i la competitivitat de Barcelona.

Lluitarem contra el canvi climàtic i limitarem l’impacte mediambiental de l’ús de recursos, 
promovent una economia circular basada en una societat del reciclatge amb l’objectiu de 
reduir la producció de residus i utilitzar-los com a recursos. Farem divulgació de les bondats 
de l’economia circular i importarem a la nostra ciutat models d’èxit que tan bé estan funcionant 
a altres ciutats del món. Cal entendre l’economia circular no sols com una oportunitat en la 
sostenibilitat, sinó també com una oportunitat per a la nostra economia en un sentit explícit, 
com a generació de nous llocs de treball. També és fonamental aplicar valors d’economia 
circular en la construcció. Som partidaris del reciclatge d’àrids i de cercar nous productes que 
disminueixin la contaminació de la ciutat.

L’objectiu és mantenir en l’economia el major temps possible el valor dels productes, els 
materials i recursos com l’aigua o l’energia, reduint al mínim la generació de residus. El nostre 
compromís és impulsar polítiques per assolir “residu zero” en el mitjà i llarg termini.

És fonamental desenvolupar estratègies per a la reutilització de l’aigua: aigües grises, aigües 
plujanes i aigües freàtiques. Hem de crear sistemes urbans de drenatge sostenible, així 
com basses de laminació de recàrrega dels freàtics. Com també desenvolupar un pla per 
a l’economia circular a la ciutat. Un pla que inclogui les àrees de sostenibilitat, de residus, 
d’aigua i d’economia. 

Entendrem els residus com a recursos, hem de treballar i hem d’anar concebent tot un nou 
model productiu i industrial que vagi incorporant tot el potencial d’una economia circular que 
ens pot fer avançar com a país. 

Al mateix temps, l’economia circular pot ser un nou motor econòmic que contribueixi a la 
necessària lluita contra el canvi climàtic, ja que:

1. Garanteix un creixement sostenible.

2. Pot aportar a les empreses el 8% del volum de negoci anual.

3. Crea llocs de treball.

4. Promou la innovació i la competitivitat.

5. Aporta un millor nivell de protecció de les persones i el medi ambient.

6. Lluita contra el canvi climàtic en promoure una economia baixa en carboni.
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L’increment de l’eficiència aporta competitivitat, fins i tot quan al començament pot semblar 
el contrari. Tots els materials que entren al sistema productiu i no són aprofitats esdevenen 
una ineficiència que cada vegada serà més cara. 

Basarem la nostra política en el trinomi eficiència-estalvi-garantia en l’abastiment d’aigua. No 
podem oblidar que l’aigua és un bé públic –sempre i en tot moment– i la nostra responsabilitat 
com a servidors públics és garantir l’aigua de qualitat per als diferents usos sota criteris de 
sostenibilitat, ambiental, econòmica i social per no comprometre un recurs que és vital però 
alhora escàs a casa nostra. 

Hem d’avançar en l’àmbit d’allò que s’anomena “l’aigua nova”, la que generem a partir de 
les noves tecnologies com la dessalinització i la regeneració, essencial per impulsar 
la reutilització. La qualitat de l’aigua regenerada és, fins i tot, superior a la que conté el 
propi riu i una mesura d’aquest tipus servirà per disposar d’aigua nova de quilòmetre 
zero, incrementant la disponibilitat de recursos a la zona metropolitana de Barcelona.  

MESURES

 • Impulsarem un Pla d’impuls de l’Economia Circular, amb la participació de la 
ciutadania, les entitats i les empreses de la ciutat. 

 • Activarem els punts verds existents com a autèntics nuclis de reciclatge i 
d’economia circular, també de fabricació de proximitat. Es tractaria de situar un edifici 
per estrats sobre els actuals emplaçaments dels punts verds des d’on es rebria i es 
classificaria la matèria i es processaria per transformar-la en nova matèria primera i es 
processaria mitjançant eines digitals i tècniques de fabricació personal.

 • Implementarem contenidors intel·ligents per afavorir el reciclatge i poder premiar 
aquella ciutadania i aquells comerços que fan una recollida selectiva correcta. 

 • Defensarem una fiscalitat basada en la generació de residus. Ha de pagar menys 
qui genera menys residus.

 • Impulsarem el nou contracte de neteja prioritzant la millora de la neteja de la ciutat 
i el manteniment dels carrers, per tal que la neteja sigui un instrument per millorar 
l’espai públic i la seva qualitat.

 • Liderarem una governança de l’aigua, un bé públic i fonamental per a la vida de 
les persones i la ciutat,  basada en els principis de qualitat del servei, garanties de 
subministrament a tota la ciutadania i eficiència en la gestió del servei. 

 • Desplegar les obres d’infraestructura pluvial necessàries, per exemple la 3a fase del 
col·lector del Paral·lel.

BARCELONA, EFICIENT EN L’ÚS DELS RECURSOS: LA CIUTADANIA, MOTOR D’INNOVACIÓ I MILLORA 
DELS SERVEIS URBANS. 
Les tecnologies ens permeten situar la ciutadania, beneficiària dels serveis urbans bàsics, 
al centre de la presa de decisions i convertir-la en l’actor principal de la millora, l’eficiència 
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i l’ús intel·ligent d’aquests recursos. Hem d’aconseguir que serveis tan importants com 
l’aigua, la recollida de residus, la neteja viària, la il·luminació o el clavegueram, gràcies a la 
innovació, puguin funcionar més eficientment i adaptant-se a les necessitats i demandes de 
la ciutadania.

Fer més amb menys, esprement l’eficiència dels recursos de l’Ajuntament i fer més sostenibles 
aquests serveis garantint-ne la màxima qualitat. 

Per aquest motiu, posarem la tecnologia al servei de les persones i el medi ambient. Per aquest 
motiu farem que la ciutadania sigui, no només una simple usuària dels serveis, sinó motor 
de millora, un sensor més que aporti informació útil a la ciutat per tal de poder adequar els 
serveis a les necessitats i hàbits de les persones. La ciutadania serà l’origen i la destinatària 
de les actuacions municipals.

ENLLUMENAT: PER UN ESPAI PÚBLIC MÉS SEGUR I MÉS BEN IL·LUMINAT
Un dels nostres objectius, a l’hora de governar a Barcelona, és que aquesta tingui un espai 
públic a la mida de les persones, un espai més amable i més vivible. Els carrers, les places i 
els parcs han de ser espais de trobada de les persones i han de ser espais concebuts de tal 
manera que siguin accessibles i confortables per a totes les persones. En aquest sentit, la 
il·luminació de la ciutat ha de ser un element central a tenir en compte en la conceptualització 
de l’espai públic i cal donar-li la importància social necessària, així com el tractament oportú, 
ja que forma part del paisatge de la ciutat.

Volem una Barcelona ben il·luminada que, durant la nit, també pugui mostrar la seva identitat, 
el seu patrimoni, la seva arquitectura, el seu urbanisme. Una il·luminació que doni seguretat 
als vianants i que s’adeqüi a les característiques de cada barri, de cada carrer, i tingui en 
compte els serveis que hi ha o les activitats que s’hi realitzen.

I els avenços tecnològics ens permeten implementar el Pla d’il·luminació tenint en compte 
els principis d’eficiència energètica i adaptant la il·luminació als usos puntuals i fluxos de 
persones que transiten per un indret concret.

Volem que Barcelona segueixi essent una ciutat quan es faci fosc. Per aquest motiu 
implementarem el Pla d’Il·luminació de Barcelona que tindrà com a prioritats:

 • Afavorir les zones de pas de  vianants 

 • Millorar la il·luminació de vials

 • Millorar els nivells lumínics, l’eficiència energètica i la intel·ligència funcional 

 • Adequar la il·luminació a les característiques de cada indret i de cada barri 

SEMÀFORS: PER UNA MOBILITAT MÉS FLUÏDA I EFICIENT
Els semàfors, en una ciutat complexa i densificada com Barcelona, haurien de ser  instruments 
utilitzats per assolir diferents objectius. D’una banda, regular el trànsit de la manera més 
coherent possible. D’altra banda,  assegurar unes condicions de seguretat per a vehicles i 
vianants. Finalment, per maximitzar la fluïdesa de tots els usuaris de la via.
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Aquest darrer objectiu, la maximització de la fluïdesa, a Barcelona no es fa de manera constant 
i racional, sinó ben al contrari, en alguns casos s’utilitza la coordinació semafòrica per alentir 
i dificultar el trànsit, com a mecanisme de control per evitar la presència de més vehicles a la 
xarxa.

Nosaltres pensem que això és un error. Les possibilitats d’augmentar la fluïdesa a Barcelona 
són evidents, encara que no és un projecte fàcil ni amb una  aproximació trivial.

Augmentar la fluïdesa ens permetria reduir les emissions contaminants, també ens donaria 
l’oportunitat de practicar un descens de  la velocitat màxima en zona urbana sense perdre 
velocitat mitjana de desplaçament. I aquest descens de la velocitat màxima tindria una 
repercussió immediata en la reducció dels accidents de trànsit greus, ja que alguns ja no es 
produirien i d’altres passarien a ser lleus.

Perquè es doni aquesta situació de disminució de l’accidentalitat i perquè millori la fluïdesa 
de la mobilitat de la ciutat, nosaltres impulsarem un Pla de coordinació semafòrica global, de 
tots i cada un dels semàfors de Barcelona i també dels semàfors d’accés a la ciutat. Tractarem 
tota la xarxa de semàfors de Barcelona com un organisme connectat amb la voluntat que la 
mirada pugui ser metropolitana.

Per poder implementar aquest Pla, crearem un nou centre de control del trànsit molt més 
potent, aprofitant les tecnologies de la ciutat intel·ligent i que englobi la coordinació dels 
37.000 semàfors de Barcelona i els necessaris dels municipis metropolitans veïns.

Per aquest motiu, farem un concurs, on puguin participar els millors enginyers i amb el qual 
es puguin fer les millors propostes per a un sistema de coordinació semafòrica global de 
Barcelona. Volem una mobilitat més eficient, amb menys congestió i menys contaminació,  
que persegueixi reduir els accidents, pacificar la ciutat en general i, per tant, millorar la vida 
de les persones.

#2.6_ESPORTS

En un món cada cop més global i urbà, amb la densitat de la població en ascens i l’augment 
de l’expectativa de vida, la pràctica esportiva a les grans ciutats constitueix un aliat fonamental 
per viure més saludablement.  La pràctica d’activitat física esportiva ha estat, històricament, 
un element propi de l’estil de vida de Barcelona, especialment des de l’èxit dels Jocs Olímpics 
i Paralímpics del 1992. Un llegat a partir del qual Barcelona es va consolidar com una de les 
principals capitals mundials de l’Esport, gràcies al lideratge de clubs, entitats i agents esportius.

Barcelona s’ha caracteritzat per disposar d’una xarxa rica i diversa d’entitats i clubs que treballen 
dins del món de l’esport, afavorint que avui la nostra ciutat sigui referent en aquest àmbit, 
molt especialment per la tasca que aquestes entitats desenvolupen de manera incansable. 
Des de l’Ajuntament, les hem d’ajudar perquè puguin continuar generant consciència sobre la 
importància de l’activitat física i per facilitar a tothom la pràctica esportiva.
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El proper mandat s’ha de caracteritzar per prioritzar una relació fluïda amb els agents esportius, 
generant complicitats i col·laborant de manera estreta amb el sector. Cal comprendre, des del 
primer moment, que el agents esportius són aliats, copartícips de l’èxit esportiu de Barcelona 
i actors fonamentals de la transformació social de la ciutat. 

A més, durant el proper mandat cal fer un esforç  per recuperar el prestigi esportiu de la ciutat 
i recuperar les posicions perdudes dins del rànquing de ciutats esportives del món. 

És per això que apostem per donar el màxim suport a l’esport fent equip amb els clubs, entitats, 
consells esportius i federacions, fent del teixit associatiu l’eix fonamental de l’estructura 
esportiva de la nostra ciutat.

Marcant-nos els següents objectius i seguint els eixos que desenvolupa el vigent Pla Estratègic 
de l’Esport 2012-2022, aprovat durant el mandat de l’alcalde Xavier Trias.

 • Seguint potenciar l’Esport com a eina fonamental per a la salut i el benestar de la ciutadania: 
En els darrers anys hem vist com la pràctica esportiva ha esdevingut, cada vegada 
més,  part del nostre dia a dia, prenent protagonisme una concepció de l’esport 
més transversal i intergeneracional. Per tant, cal una aposta decidida per seguir 
potenciant l’esport com a sinònim de benestar, per apropar la pràctica esportiva a 
tots els ciutadans i, també, que aquesta pràctica es pugui desenvolupar des de la 
proximitat.

 • Prioritzar l’esport en l’etapa educativa d’infants i adolescents: Entenem l’esport com a 
aspecte fonamental en la formació en valors de la ciutadania i això implica fer 
una aposta decidida per apropar la pràctica esportiva en l’etapa educativa. És 
per això que potenciarem, conjuntament amb el Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona, la pràctica esportiva dins i fora de l’horari lectiu. En paral·lel, i també en 
l’etapa formativa, ens preocupa la caiguda de la pràctica esportiva en les nenes i 
noies en el seu pas de l’educació primària a la secundària i, és per això, que des de 
l’Ajuntament de Barcelona establirem com a prioritat potenciar l’esport femení, 
especialment en edat escolar.

 • Entendre l’esport com a eina de Cohesió social i com un dret: la pràctica esportiva 
té innegables beneficis en la qualitat de vida de les persones i és un vehicle 
d’integració i cohesió que cal potenciar. Per tant, és fonamental dissenyar polítiques 
públiques que apropin la pràctica esportiva a tothom: a gent gran, a col·lectius en 
risc d’exclusió, infants, persones refugiades, persones amb diversitat funcional, 
entre d’altres, i garantint que cap infant o jove es quedi sense practicar esport per 
motius econòmics. 

 • Generar una estreta col·laboració entre l’Ajuntament i els clubs, entitats, associacions 
esportives i consells esportius:  Barcelona és sinònim d’èxit esportiu i aquest 
reconeixement i prestigi de la ciutat ha estat gràcies a la feina feta pel teixit 
associatiu, federacions, clubs i consells que fomenten la pràctica esportiva i que 
aglutinen, dins dels seus respectius àmbits, l’èxit esportiu de la ciutat.  
 
Entenem també l’esport com a eina fonamental per a la integració social, laboral, 
d’educació en valors, de salut i com a vertebradors del teixit social i veïnal dels 
nostres barris i, per això, ens comprometem a desenvolupar les polítiques 
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esportives teixint complicitats, generant sinergies, acompanyant als que estan 
transformant el dia a dia des de la proximitat: els clubs, entitats i associacions.

 • Planificar les properes polítiques esportives entenent l’esport també com a motor econòmic 
de la ciutat: La diversificació dels diferents sectors econòmics i la irrupció de 
noves activitats econòmiques són una realitat del segle XXI. El present i el futur 
ens presenten nous reptes que com a ciutat hem d’afrontar,  liderar i obrir-nos a 
les noves fonts de generació de riquesa i Barcelona sent ciutat líder en l’àmbit de 
l’esport ha de ser capaç de posicionar-se també com a referent de la indústria 
esportiva.

A banda, Barcelona ha de consolidar-se com una ciutat referent del turisme esportiu, un 
turisme de qualitat, actiu i sostenible. 

 • Recuperar la projecció internacional: Barcelona és una de les capitals esportives del 
món. Una ciutat de reconegut prestigi en l’àmbit esportiu a escala internacional 
que la falta de proactivitat i d’interès del govern Colau ha posat en risc. No podem 
consentir que la nostra ciutat es converteixi en una ciutat de segona dins de les 
capitals de l’Esport. 

El nostre objectiu i compromís és recuperar la Barcelona líder en esdeveniments esportius, 
reubicar la nostra ciutat dins del mapa de les grans metròpolis mundials en matèria esportiva 
i que això comporti un retorn econòmic i social en el teixit esportiu de la ciutat.

 • Transformació urbana i esport:

 Ȧ Iniciarem la creació del Cinturó Esportiu Barcelona: el cobriment de les Rondes 
proposat pel govern Trias i que volem desenvolupar en la nova legislatura, 
generarà nou sòl que volem dedicar la creació de noves instal·lacions 
esportives combinades amb espais verds.

 Ȧ Completarem el mapa d’instal·lacions esportives i ampliarem el nombre 
d’instal·lacions esportives i especialment el nombre de pavellons esportius 
que existeixen actualment a la ciutat per donar resposta a l’augment de la 
demanda que hi ha hagut darrerament. Especialment en l’àmbit del futbol, els 
esports de gel, rugbi o futbol americà, entre altres.

 Ȧ Impulsarem el nou Centre Municipal d’Esports Nàutics i de platja: en 
col·laboració amb els agents que treballen els esports nàutics i de platja, 
crearem un espai per a la formació i la pràctica esportiva obert a tota la ciutat.

 Ȧ Recuperarem el Palau d’Esports i el destinarem a usos esportius i e-Sports: 
Barcelona no disposa d’un poliesportiu de gran capacitat com el que 
representava el Palau d’Esports. Per això el volem recuperar construint en dos 
nivells per destinar-lo a diversos usos com els esports de gel, les competicions 
de gran afluència i activitats esportives de proximitat.

 Ȧ Impulsarem la creació del Parc del Fòrum Esportiu, en col·laboració amb els 
agents esportius de la ciutat, per ubicar-hi equipaments esportius i fomentar-
ne la pràctica esportiva en un espai on actualment no hi ha un ús intensiu. 
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 Ȧ Realitzarem un pla per poder desenvolupar activitat esportiva durant tot l’any 
a la Piscina de Salts.

 • L’Esport com a motor econòmic, noves tecnologies i eSport.

 Ȧ Proposarem que el Palau d’Esports o altres poliesportius municipals siguin 
seu de competicions d’e-Sports, proposats com a nova modalitat esportiva 
en la Nova Llei de l’Esport. D’aquesta manera maximitzaríem els usos dels 
poliesportius i establiríem vincles entre l’esport convencional i els seus valors 
i el fenomen de la competició gamer.

 Ȧ Crearem una aplicació mòbil (APP) per apropar l’esport a la ciutadania, 
aprofitant el potencial del sector TIC de Barcelona i la creixent digitalització 
de la població, també de la de més edat. Aquesta aplicació propiciarà que 
la ciutadania tingui a l’abast tota l’oferta esportiva de la ciutat: de clubs o de 
circuits existents a espais urbans públics, informació sobre condicions d’ús 
d’equipaments esportius propers i sobre les diferents modalitats esportives 
que ofereixen, calendari d’esdeveniments esportius locals o internacionals i 
altres continguts destinats a promoure la vida saludable a través de l’esport.

 Ȧ Promourem, en col·laboració amb la Federació Aèria Catalana i buscant 
sinergies amb el Mobile World Congress pel seu vessant tecnològic, que 
Barcelona sigui una ciutat referent en les competicions i tests de drons i que 
pugui ser seu d’una de les proves estables del circuit mundial de Drones racing. 

 Ȧ Promourem el turisme esportiu a la ciutat de Barcelona.

 Ȧ Potenciarem línies de creació R+D+I a l’entorn dels principals instruments i 
empreses que interactuen amb el món de l’esport, incidint en la implantació 
de les noves tecnologies. 

 • Governança, clubs, associacions i agents esportius.

 Ȧ Tornarem a crear la Regidoria d’Esports per tal de potenciar les polítiques 
públiques destinades a la promoció esportiva i posar l’esport al centre de la 
gestió municipal.

 Ȧ Augmentarem els ajuts a clubs i entitats per millorar les seves instal·lacions 
esportives.

 Ȧ Implementarem l’Observatori de l’Esport de Barcelona previst durant el 
mandat Trias i que acaba de ser presentat. 

 Ȧ Farem un estudi sobre la fiscalitat que han de suportar els clubs i entitats 
esportives.

 Ȧ Articularem noves fórmules de finançament i sostenibilitat econòmica dels 
projectes. Per tant, elaborarem un pla de patrocini que contempli ajudes 
fiscals.

 Ȧ Crearem un segell de qualitat esportiva per ubicar-lo en els equipaments 
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esportius públics i privats de la ciutat.

 Ȧ Potenciarem la visibilitat d’esports encara minoritaris. 

 Ȧ Treballarem per l’eficiència energètica i per millorar l’accessibilitat en els 
CEM’S.

 • L’esport com a eina de cohesió social i d’educació en valors.

 Ȧ Intensificarem una línia d’intervenció en territoris on hi hagi major nombre de 
famílies vulnerables mitjançant programes esportius per a infants i joves.

 Ȧ Establirem nous ajuts a infants i joves per a la pràctica esportiva federada.  

 Ȧ Potenciarem l’esport dins i fora de l’horari lectiu escolar: entenem l’esport com 
a eina clau en la formació dels infants i per això ampliarem programes com 
l’Escola fa esport a la ciutat, en col·laboració amb les federacions i el Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

 Ȧ Donarem suport a l’esport per persones amb mobilitat reduïda i amb dificultats 
d’accessibilitat. 

 Ȧ Ampliarem les activitats i serveis del programa l’Esport Inclou, destinat a 
esportistes amb discapacitat o diversitat funcional.

 Ȧ Incrementarem els recursos destinats al foment de l’activitat esportiva entre 
la gent gran.

 Ȧ Col·laborarem amb les Administracions implicades per impulsar un Pla de 
l’Esport Universitari.

 Ȧ Promourem la formació com a tècnics de persones de diferents cultures 
perquè esdevinguin agents facilitadors de la inclusió des del món de l’esport. 

 Ȧ Repensarem la política de preus per tal de fer-la més flexible i adaptable als 
moments del mercat i els diferents barris o municipis.

 Ȧ Donarem suport i divulgarem l’acció social dels CEM’s des de l’administració, 
com a característica diferencial.

 Ȧ Pla de fidelització de les quotes familiars als CEM’s.

 • L’Esport amb perspectiva de gènere.

 Ȧ Crearem un Pla per potenciar l’esport femení a la ciutat de Barcelona.

 Ȧ Redefinirem el Premi Dona i Esport modificant les seves bases per incentivar 
i facilitar la presentació de candidatures.

 Ȧ Potenciarem l’esport mixt en diferents franges d’edat.
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 Ȧ Establirem mesures de prevenció i actuació davant l’assetjament en l’esport i 
la prevenció de l’homofòbia i la transfòbia.

 Ȧ Assegurar que els col·lectius LGTBI poden realitzar activitat física de forma 
lliure i integrada. 

 • Barcelona, una capital mundial de l’esport

 Ȧ Potenciarem la candidatura Pirineus Barcelona pels JJOO d’Hivern 2030.

 Ȧ Recuperarem la Barcelona World Race de Vela.

 Ȧ En col·laboració amb les federacions esportives, organitzarem unes 
Olimpíades Populars.

 Ȧ Presentarem la candidatura perquè Barcelona pugui acollir alguna edició del 
mundial d’Atletisme.

 Ȧ Reactivarem i consolidarem la participació de Barcelona en la UMVO (World 
Union of Olympic Cities) i en el seu Comitè Executiu.

 Ȧ Desenvoluparem un pla per aprofitar els esdeveniments esportius que es 
facin a la ciutat per promocionar l’esport de base i l’esport escolar, així com 
projectes de caràcter solidari.

 Ȧ Crearem una agència mixta formada per les diferents administracions i el 
sector de l’Esport per captar competicions internacionals. 

 • Esport i país.

 Ȧ Potenciarem la figura de les seleccions esportives catalanes aprofitant 
Barcelona com a ciutat esportiva referent.

 Ȧ Impulsarem que la nova Llei de l’Esport de Catalunya contempli les 
competències en matèria esportiva que Barcelona disposa en la seva Carta 
Municipal. 

 Ȧ Ens posarem al servei del teixit esportiu del país i organitzarem esdeveniments 
esportius de mitjana dimensió com són els Campionats de Catalunya.

 • Esport, salut i verd urbà

 Ȧ Recuperarem l’objectiu de les Muntanyes de l’Esport  i desenvoluparem 
un projecte d’usos innovadors per l’Estadi Olímpic Lluís Companys i per 
Tibidabo i Collserola.

 Ȧ Implementarem la “recepta esportiva”: Entenem l’esport com a sinònim de 
salut i per tant encetarem un projecte el qual els centres d’atenció primària 
podran receptar activitat esportiva dins d’instal·lacions esportives properes 
com a mètode per a una millor qualitat de vida del pacient.

 Ȧ Aprofitarem i adaptarem la llera del riu Besós per a usos esportius.
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 Ȧ Crearem projectes intergeneracionals de bons hàbits en el qual els avis i àvies 
aprendran hàbits saludables dels seus néts i netes.

 Ȧ Desenvoluparem un pla estratègic per renaturalitzar l’esport i obrir els parcs 
de la ciutat a la pràctica esportiva. 

 Ȧ Prendrem mesures per frenar i prevenir l’augment de l’obesitat infantil. 

 Ȧ Impulsarem una campanya de divulgació continuada de la pràctica d’activitat 
física guiada, de qualitat i propera dins dels equipaments esportius.

#2.7_BENESTAR ANIMAL 

Barcelona és una ciutat referent internacional pel que fa a polítiques de benestar animal. 
Des de fa més de vint anys l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de nombroses entitats 
animalistes i ambientalistes, ha impulsat mesures com la creació del Consell de Convivència, 
Protecció i Defensa dels animals, l’aprovació de la Declaració municipal per a la convivència i 
els drets dels animals i la prohibició del sacrifici d’animals de companyia al Centre d’Acollida 
d’animals de companyia. D’altra banda Barcelona és una ciutat on no es poden exhibir 
animals salvatges en circs, i estan prohibides les curses de braus, per llei del Parlament de 
Catalunya. D’altra banda Barcelona compta amb l’Oficina de Protecció dels Animals (OPAB), 
amb el programa de gestió de colònies de gats urbans i l’Ordenança de Protecció, Tinença 
i venda d’animals, que va ser modificada l’any 2014 pel govern de l’alcalde Xavier Trias, 
convertint aquesta norma en una de les més avançades d’Europa, que entre d’altres novetats 
va permetre l’accés dels gossos al metro.

Malgrat aquests i altres avenços, queda molta feina per fer, tant en la línia de la millora de la 
convivència entre animals i persones, com en l’aplicació de les lleis i les ordenances municipals. 
En aquest sentit cal avançar en la direcció de “l’abandonament zero” i cal intensificar les 
campanyes de sensibilització i educació de la població, i també dels propietaris d’animals de 
companyia. Per tot això, ens comprometem a:

 • Canviar l’estil de les polítiques de benestar animal del govern de Barcelona en 
Comú, que ha posat en crisi el model d’èxit que ha caracteritzat Barcelona, per 
manca de lideratge polític, de capacitat de diàleg amb el sector de les entitats 
animalistes i proteccionistes i de capacitat de pactar tant el desplegament de 
l’Ordenança de Protecció, Tinença i venda d’animals de companyia, com el nou 
model de ZOO de futur de Barcelona, entre d’altres conflictes oberts, com el de 
l’accés dels gossos a nombrosos espais i parcs de la ciutat.

 • Impulsar noves iniciatives i campanyes d’informació, sensibilització i educació, 
especialment a les escoles, de manera concertada amb entitats, institucions, 
empreses i col·legis professionals, amb l’objectiu d’assolir “l’abandonament zero”, 
així com el foment de l’adopció i l’acollida d’animals de companyia, la convivència 
responsable i la importància de la identificació.
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 • Construir el nou Centre d’Acollida d’animals de companyia als terrenys del Parc 
de Collserola, el projecte del qual va ser impulsat pel govern de l’alcalde Trias, i 
estudiarem diferents fòrmules de gestió, tant directa com externalitzada.

 • Reforçar el programa de Voluntariat del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia 
de Barcelona per tal d’assegurar que els gossos pendents d’adopció puguin sortir 
diàriament dels espais tancats del CAACB.

 • Portar a terme el projecte del nou Espai d’acollida i adopció de gats.

 • Millorar l’acompliment de l’Ordenança de Protecció, Tinença i venda d’animals, 
així com impulsar la seva adequació, amb el màxim consens polític i social, en 
aspectes com l’esterilització obligatòria de tots els animals de companyia que són 
objecte de comercialització, o la utilització de tot tipus d’animals als circs, enfortint 
l’acció inspectora i donant continuïtat a la formació de la Guàrdia Urbana.

 • Preveure línies d’ajut o bonificacions per a propietaris d’animals de companyia en 
situació de vulnerabilitat, en coordinació amb els serveis socials municipals.

 • Potenciar el programa de gestió de colònies de gats urbans, de la mà de les entitats 
gateres que s’encarreguen de la gestió de les mateixes, amb el consens del Consell 
municipal de Convivència, Protecció i Defensa dels drets dels animals.

 • Obrir un debat ciutadà sobre la necessària restricció de la venda d’animals 
salvatges i exòtics.

 • Revisar els aspectes referents a la conducció de gossos a l’espai públic i habilitar 
més espais reservats per als animals de companyia, així com l’impuls de noves 
zones d’ús compartit (ZUC), en la línia del que s’estableix a l’Ordenança.

 • Revisar el tractament dels gossos potencialment perillosos per evitar el seu 
abandonament.

 • Controlar de forma exhaustiva l’exhibició ambulant d’animals com a reclam.

 • Ampliar l’accés d’animals de companyia a tots els transports públics urbans, amb 
les condicions sanitàries i de seguretat adients.

 • Millorar les condicions en les que es presten els serveis de seguretat amb gossos 
al transport públic, especialment al metro.

 • Impedir els mètodes cruents i/o letals per al control de la població de senglars.

 • Consolidar a tota la ciutat el mètode de control de les poblacions de coloms amb 
pinso medicalitzat.

 • Portar a terme el desplegament del nou model de Zoològic de manera dialogada 
i consensuada amb tots els actors: treballadors del ZOO, Patronat de la Fundació 
ZOO Barcelona, científics, experts, entitats membres del Consell de Convivència, 
Protecció i defensa dels drets dels animals, partits polítics, etc.

 • Consolidar l’actual prohibició de conducció de vehicles de tracció animal d’ús 
turístic.

 • Afavorir l’atenció adequada dels animals de persones sense llar.
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 • Posar en marxa protocols i guies administratives per intervenir en situacions 
d’emergència on els animals quedin desemparats no previstos per la normativa, 
com ara animals implicats en accidents de trànsit, incendis en domicilis, 
precinte d’instal·lacions, atenció a animals de persones en risc de desnonament 
o vulnerables, persones ingressades als hospitals, residències geriàtriques o 
presons, violència de gènere, “síndromes de Noé”, o qualsevol altra que suposi una 
intervenció en la custòdia i salvaguarda d’animals.

 • Posar fi a l’explotació d’animals per part de grups organitzats de persones que els 
utilitzen com a reclam al carrer.

 • Estudiar la possible ampliació dels espais a les zones de platja de la ciutat per a 
esbarjo dels gossos, amb les restriccions i limitacions necessàries.

 • Fomentar mesures de conservació de la biodiversitat urbana, evitant la destrucció 
de nius d’espècies protegides, impulsant mesures per afavorir la biodiversitat en la 
gestió de zones verdes i zones d’aigua, i plans per evitar les col·lisions d’ocells en 
edificis municipals.
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#3.1_BARCELONA, CIUTAT INCLUSIVA

Segons la FAO al món hi ha menjar suficient perquè totes les persones puguin alimentar-se 
per gaudir d’una vida sana. Per tant, si hi ha persones que pateixen desnutrició o que moren 
de fam hem d’atribuir-ho a una desequilibrada –i també  injusta– distribució dels recursos. 
Des d’aquesta mateixa perspectiva, ens hem de preguntar: ¿es pot garantir que totes 
les persones que resideixen a Barcelona poden gaudir d’unes condicions de vida dignes? 
Nosaltres estem convençuts que sí; la ciutat genera prous recursos perquè tothom pugui 
disposar d’un allotjament digne, de sanitat i educació, alimentar-se adequadament, atendre 
les persones grans i les que tenen una disfuncionalitat, etc. Però, per què això avui no és 
així? La resposta és la mateixa d’abans: una injusta distribució dels cabals de la ciutat. Què 
podem fer des de l’ajuntament per subvertir aquesta situació? Donar una encertada resposta 
a aquest interrogant i actuar en conseqüència és el nostre compromís amb la ciutadania.

Barcelona, quan es compara a escala nacional o estatal, disposa d’un bon nivell econòmic i 
de benestar social, tot i que durant la greu crisi econòmica que hem sofert, i que encara en 
part estem patint, s’ha produït un augment de les desigualtats que, a més, ha impactat amb 
més intensitat en aquells barris i en aquella població que ja era més vulnerable.

La primera reflexió que hauríem de fer, però, és que Barcelona no és monolítica i que existeixen 
“barcelones” ben diverses. Existeix una Barcelona innovadora, tecnològicament avançada, 
cobejada pels emprenedors, la dels congressos i exposicions, dels creuers, la capital dels 
esports... i existeix també la Barcelona dels barris, alguns ben posicionats en renda i atur i 
altres amb severes dificultats econòmiques i socials; una Barcelona on s’acumulen els factors 
de risc i els indicadors de desigualtat. Aquestes “barcelones”  tot i l’íntim veïnatge viuen 
sovint d’esquenes les unes amb les altres.  Un projecte de ciutat social ha d’aconseguir que 
les diferències entre els barris disminueixen tendint a igualar-se cap els que tenen actualment 
millors indicadors, i que aquesta Barcelona social sigui compatible i complementària amb la 
innovadora, industrial i tecnològica.

La necessària redistribució de la riquesa per fer front als reptes que per a la comunitat 
representen la progressiva gentrificació de la ciutat, les persones amb discapacitats 
funcionals, els immigrants en situació administrativa irregular, la contaminació i la salut 
pública, etc. demanen polítiques fiscals redistributives en l’àmbit local que siguin coherents 
amb les nacionals i estatals, alhora que una decidida col·laboració pública i privada orientada 
a la creació d’un tipus de riquesa que permeti la creació de llocs de treball d’alt valor afegit, 
ben retribuïts i estables.

Totes les nostres propostes s’orienten a promoure l’autonomia de les persones i dels col·lectius 
socials més desafavorits i a la cohesió social a partir del sentiment de pertinença a la ciutat 
amb uns objectius i unes aspiracions comunes. És necessari que totes elles s’incloguin en un 
Pla d’Inclusió Social que abordi la vulnerabilitat de manera transversal i integral, amb l’aliança 
de tots els actors implicats.

És per això que ens comprometem a treballar per una ciutat per a tothom, justa, equitativa, on 
el progrés i la justícia social siguin els objectius prioritaris, conscients que treball i habitatge 
són dues condicions bàsiques per a la plena integració social.
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I ens referim a l’autonomia personal perquè les polítiques socials no s’acostumen a centrar en 
un canvi de paradigma social sinó que habitualment insisteixen en corregir les situacions de 
vulnerabilitat mitjançant ajudes que no resolen aquestes situacions perquè no compensen la 
desigualtat estructural, ni promouen la resiliència de les persones a través de l’apoderament i 
la responsabilitat envers el seu propi projecte de vida. Aquesta serà, doncs, la nostra estratègia 
fonamental en l’àmbit social.

Tanmateix ens proposem promocionar l’economia social i l’ajuda mútua; això és que també 
en l’àmbit privat els beneficis no només corresponguin a qui els generi sinó que s’estenguin 
a tota la societat a partir d’una sèrie de principis i valors: democràcia, equitat, responsabilitat, 
igualtat i solidaritat.    persegueix beneficiar no només a les persones que 

Tenim la convicció que la despesa social és indispensable per compactar la ciutat i que 
constitueix la base d’una ciutat equilibrada, a partir de la qual es poden desenvolupar totes 
les seves potencialitats. Sense una bona argamassa social que enforteixi els fonaments, la 
resta del complex edifici ciutadà correria el risc d’esfondrar-se amb qualsevol oscil·lació del 
terreny, per petita que sigui.

Tot seguit exposarem les nostres  propostes referides a alguns àmbits concrets de la 
Barcelona social en el marc dels principis generals exposats:

#3.2_SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials tenen una importància estratègica en el desenvolupament i millora del 
benestar de la ciutat però actualment pateixen un excés de càrrega burocràtica i administrativa 
que limita les actuacions pròpies dels professionals. És necessari un canvi estructural que 
s’hauria de concretar en els àmbits normatius, organitzatius i metodològics que caldria 
dissenyar amb els professionals del sector.

Barcelona necessita un model de serveis socials que garanteixi la igualtat d’oportunitats a tots 
els ciutadans i ciutadanes. Un sistema que estigui en consonància amb el projecte de ciutat, 
és a dir, un model integral que doni resposta a les situacions clàssiques de vulnerabilitat, i que 
també s’ocupi de la millora de la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans.
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#3.3_POBRESA I SITUACIONS D’ESPECIAL VULNERABILITAT

La recuperació, després de la forta crisi econòmica i social, no ha arribat ni ha estat percebuda 
per a tothom a la nostra ciutat. Aquest darrer mandat no s’han fet prou esforços, malgrat la 
millora del context global, per fer efectiva la recuperació de persones en situació d’exclusió, ni 
s’ha reaccionat a temps davant la tossuderia d’unes dades que mostren com s’ha incrementat 
en un 40% el nombre de persones dormint al carrer o els assentaments irregulars, per citar 
només dos exemples.

 • Desenvoluparem l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 
de Barcelona des d’una visió integral en les actuacions, implicant i coordinant tots 
els agents implicats públics, socials i privats i mobilitzant tots els recursos de què 
disposa la ciutat, sigui a nivell de la pròpia administració, com a nivell social, civil i 
empresarial.

 • Renovarem la Estratègia per l’Ocupació  de Barcelona i Apostarem per la signatura 
d’un pacte amb sindicats patronal i tercer sector de la ciutat que fomenti la 
contractació i formació de persones en situació de vulnerabilitat social promovent 
la lluita contra l’estigmatització  de la pobresa en el camp empresarial i laboral. 

 • Elaborarem un pla estratègic per combatre la venda ambulant il·legal: aplicarem la 
normativa de venda ambulant i lluitarem contra les màfies que sustenten aquesta 
pràctica. Tot creant un pacte interadministratiu per oferir un programa d’inserció 
laboral i social per aquest col·lectiu.

 • Pel que fa a les persones sense llar, replantejarem el model d’atenció actual de 
centres de primera acollida, dignificant-los i treballant perquè siguin elles les 
protagonistes de la seva reinserció social. Consolidarem el Projecte Housing First i 
el retornarem a la seva concepció inicial, del tot innovadora i amb el treball colze a 
colze amb les entitats socials expertes en sensellarisme.

 • Reforçarem el programa LABORA d’inserció sociolaboral que es porta a terme des 
dels Serveis Socials i hi integrarem els serveis d’ocupabilitat i ocupació dedicats a 
les persones més vulnerables. Prestarem especial atenció a les drogodependències 
i altres addiccions, des de la prevenció, la lluita contra l’estigma i la posada a 
disposició dels serveis  i recursos necessaris per abordar aquestes situacions amb 
la màxima sensibilitat i eficàcia.

 • Volem signar un acord de ciutat per la Salut Mental Comunitària de Barcelona 
amb tots els actors implicats,  per millorar el Pla de Salut Mental de Barcelona i 
l’atenció a les persones amb trastorns mentals des d’una atenció integrada i que 
garanteixi la coordinació entre administracions amb competències sobre salut 
mental, col·laborant en el Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental 
i addiccions i el Pla director de Salut Mental de la Generalitat. 

 • Apostem per treballar contra l’estigma i la percepció desqualificadora de la pobresa 
i els trastorns mentals.
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#3.4_PERSONES SENSE LLAR

Actualment, a Barcelona hi ha 3.600 persones sense llar, de les quals 2.150  dormen en places 
públiques i privades que són plenes.  D’aquestes, un 14,3% tenen feina però no poden pagar 
l’habitatge. Això significa que encara dormen al carrer més d’un miler de persones que no 
poden accedir a aquestes alternatives habitacionals. Cal ampliar, doncs, considerablement el 
seu nombre amb l’objectiu que cap persona hagi de dormir al carrer.  

Però aquesta ampliació de places disponibles no seria suficient si alhora no es reforcessin, 
d’acord amb el Consorci de Salut de Barcelona, els equips de Salut Mental per a Persones 
Sense Llar (ESMES). Igualment, cal activar la gestió administrativa necessària per tal que 
totes disposin de targeta sanitària, atès que més de la meitat encara no en disposen.

1. Consolidarem el Projecte Housing First (la casa, primer) i el retornarem a la seva 
concepció inicial, del tot innovadora i treballant colze a colze amb les entitats 
socials expertes en sensellarisme perquè tenir una llar no és només disposar d’un 
sostre; significa millorar la salut, recuperar la relació amb l’entorn i aprendre a 
gestionar el temps i els ingressos.

2. Cal activar els denominats Pis Zero, un recurs de baixa exigència per a persones 
que fa molt de temps que viuen al carrer  i que no volen viure en un allotjament 
estable. Es tracta d’un espai segur on passar la nit i començar a enfortir vincles. 

3. Integrarem els serveis d’ocupabilitat i ocupació dedicats a les persones més 
vulnerables amb els serveis socials, entre d’altres, amb el projecte LABORA, que 
es va posar en marxa durant el mandat de l’alcalde Trias, que  té com a objectiu 
fomentar l’ocupació i apropar les persones en situació de vulnerabilitat al mercat 
laboral. El projecte facilita que empreses i entitats tinguin accés a una borsa 
de candidatures on hi poden trobar la persona que millor s’ajusta a les seves 
necessitats de contractació laboral.

#3.5_SALUT

Barcelona compta amb un sistema de salut de primer ordre, però durant aquest mandat 
algunes coses s’haurien pogut millorar, com també hem patit l’abandonament d’algunes 
idees bàsiques per al nostre sistema. Des de l’abandonament del suport a la recerca i la 
indústria de la biomedicina a l’abandonament de la col·laboració i interacció amb les altres 
administracions, especialment dins de la gran eina que és el Consorci de Salut de Barcelona. 
Les polítiques de salut del Govern Colau s’han vist fortament ideologitzades i s’han fet 
d’esquena o en contraposició a les altres administracions. La societat barcelonina cada dia 
és més longeva, raó per la qual les polítiques de salut s’han d’anar modificant per tal de donar 
a més d’una llarga vida una bona qualitat vida, qüestió que cal treballar amb força i que és 
bàsic per a una Barcelona saludable i viva.
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Optimitzarem tots els recursos sanitaris de la ciutat amb vocació pública tot aplicant un model 
de bona governança basada en el servei públic i el pragmatisme en col·laboració amb les 
altres administracions. Promourem intersectorialment la millora de la salut física i en especial 
èmfasi mental en tots els àmbits en els que siguem competents i la impulsarem en els altres 
camps en col·laboració amb les administracions competents. La longevitat progressiva de la 
nostre població ens obliga a centrar esforços en promoure una vellesa saludable i enriquidora, 
hem donat anys a la vida però ara hem de donar vida als anys. Així com també lluitarem per 
millorar els factors de prevenció de salut tant en matèria de contaminació ambiental, aquàtica 
i acústica. Englobant tots aquests objectius continuarem treballant perquè Barcelona sigui 
un referent en el camp de la biomedicina i potenciarem el ser la capital d’una de les regions 
biosanitàries més importants del món. Per tal de dur a terme aquests objectius proposem les 
següents mesures:

 • Col·laborarem activament amb les altres administracions per millorar la salut 
dels barcelonins i barcelonines, especialment a través del Consorci de Salut de 
Barcelona així com amb els col·legis professionals i les societats científiques.

 • Treballarem per crear una facultat de Medecina i Recerca a l’Hospital del Mar, 
que és propietat de l’Ajuntament de Barcelona, i què aquesta facultat depengui de 
l’Universitat Pompeu Fabra.

 • Crearem un Pla d’Infraestructures Sanitàries per organitzar les ampliacions de les 
ampliacions hospitalàries i del s CAPs que la ciutat necessiti a mig i llarg termini.

 • Impulsarem un Acord Estratègic de ciutat per crear un  nou model de d’atenció 
integrada social i sanitària amb representants de tots els col·lectius. Tercer sector, 
col·legis professionals, entitats mercantils... Acord que durà a terme l’aprovació 
d’un Pla Estratègic d’atenció integrada social i sanitària amb objectius i  línies 
d’actuació precises i amb participació directa de la ciutadania. Tot creant a 
continuació un conveni amb la Generalitat per tal de crear aquest nou model.

 • Impulsarem un Acord Estratègic de ciutat amb tots els col·lectius implicats per 
a tal de trobar nous instruments que millorin la salut mental dels barcelonins i 
barcelonines, especialment entre els col·lectius més vulnerables.

 • Crearem un pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública dins l’estructura 
de l’Ajuntament de Barcelona.

 • Donarem suport a nous programes de Diagnòstic a Distància i a la seva 
implementació.

 • Treballarem en un Pla de Connectivitats entre els diversos centres sanitaris i 
sociosanitaris tot aplicant les noves tecnologies que vagin sorgint.

 • Ampliarem la cobertura dels programes de promoció de la salut i prevenció als 
centres educatius de tota la ciutat i crearem nous programes de prevenció per 
tractar la salut mental en els infants i adolescents de la ciutat, especialment en 
prevenció de trastorns alimentaris.

 • Afavorirem el desenvolupament de programes de la salut física i mental , 
conjuntament amb professionals que treballin en l’àmbit de la infància i la joventut, 
a l’entorn del lleure, dels esports, la cultura, les biblioteques, centres cívics.
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 • Impulsarem una “Barcelona renaturalitzada” per contribuir a la salut i al benestar 
de les persones treballant de forma conjunta amb Habitat Urbà per reduir la 
contaminació de l’aire i millorar la qualitat de l’aigua tot integrant estratègies per 
assolir un urbanisme saludable.

 • Crearem un Pla de xoc en col·laboració amb altres administracions per combatre 
l’alcoholisme i les drogadiccions entre els adolescents.

 • Reforçarem la participació ciutadana en els grups de salut i drogodependències 
del Consell Municipal de Benestar Social, perquè elaborin propostes, a partir dels 
resultats de l’Informe de Salut, per contribuir a elaborar les polítiques de salut de la 
ciutat.

 • Estendrem la xarxa de famílies cuidadores de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
inclusiva i altres xarxes que es puguin crear.

 • Reforçarem la participació en l’elaboració i implantació dels programes de salut 
dels plans comunitaris de barris, amb la col·laboració de les entitats del territori.

 • Desplegarem la mesura de salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona 
conjuntament amb els serveis sanitaris i les entitats del sector per evitar 
embarassos no desitjats, i malalties de transmissió sexual, especialment en els 
joves.

 • Ampliarem els programes de promoció de l’activitat física per a col·lectius 
específics i vulnerables.

 • Estendrem els programes de prevenció i de rehabilitació, coordinats entre els 
serveis sanitaris i els centres esportius.

 • Promocionarem estratègies per a una ciutadania saludable, mitjançant programes 
de foment de la pràctica de l’esport.

 • Continuarem treballant per la internacionalització de la recerca i la indústria 
biomèdica i biotecnològica així com donarem suport a la implantació d’aquest tipus 
d’indústria a la ciutat i la dinamització del clúster biomèdic i biotecnològic.

 • Reforçarem la tasca investigadora de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
perquè continuï sent un referent de la salut pública mitjançant els projectes de 
recerca i les publicacions a les revistes científiques.

 • Participarem activament en la Xarxa Europea de Healthy Cities (OMS) per incloure 
la salut en totes les polítiques locals.



P
à

g
in

a
 #

4
4

#3.6_HABITATGE

L’habitatge és un del pilars de l’estat del benestar, Per això, per l’ajuntament les polítiques 
d’habitatge tenen i han de tenir un contingut eminentment social i han d’anar dirigides a 
aquelles persones que no disposen d’habitatge i en necessiten, a aquelles que tenen habitatge 
però el tenen en mal estat i aquelles que també n disposen però corren el risc de perdre’l.

La construcció d’habitatges és una de les línies de les polítiques d’habitatge, però és 
molt important valorar totes aquelles accions que incideixen en els recursos ja existents: 
rehabilitació, mobilització d’habitatges buits, ajuts al pagament de lloguers, estímuls al 
mercat de lloguer privat i incidència en les disfuncions de preus del mercat lliure.

Així mateix, creiem que les actuacions en habitatge han de reconèixer les singularitats 
especifiques dels entorns on s’insereixen. En el cas de Barcelona, aquestes singularitats són 
molt especifiques i condicionen els programes d’actuació: la singularitat de les dimensions 
la singularitat de les competències i la gestió, la singularitat del mercat immobiliari amb mes 
demanada que oferta, la singularitat física amb la seva densitat i compacitat i la singularitat 
de la influencia relativa a l mercat de producció de nous habitatges en relació al mercat 
immobiliari

Cal fer un especial èmfasi i esforç en la mobilització del sòl de reserva protegit, tant per a 
la construcció del parc de lloguer públic com per a l’estímul a la construcció d’un parc de 
lloguer per part dels agents privats. Cal trobar un acord, un veritable pacte per a l’habitatge 
per intentar reunir tots els esforços en la mateixa direcció, que és la de satisfer la demanda 
de tots tipus que ens genera el problema de l’habitatge: el de l’emergència, el de lloguer a preu 
assequible, el de les famílies que necessiten ajuts i els dels promotors que han de baixar els 
costos per poder proporcionar un producte a preu ajustat.

 • Evitar la pèrdua de l’habitatge a persones en risc d’exclusió i donar resposta quan 
es produeix aquesta pèrdua.

 • Consolidar i ampliar la propietat publica del sòl destinat a habitatge.

 • Ampliar el parc de lloguer assequible.

 • Impulsar la rehabilitació: patologies estructurals, accessibilitat i eficiència 
energètica.

 • Establir un marc de diàleg amb el teixit social i impulsar la col·laboració publico-
privada. 

MESURES

 • Incrementarem el parc de protecció de lloguer.

 Ȧ Preferència de l’administració en l’adquisició de sòl davant de tercers, sobretot 
grans tinents, l’estat espanyol. Definir àrees de tanteig i retracte.

 Ȧ Expropiar sòls privats que formen part de la reserva per a habitatges amb 
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protecció oficial i que no hagin esta desenvolupats pel seus propietaris 

 Ȧ Mobilització del patrimoni municipal de sòl per construir habitatges de lloguer

 Ȧ Manteniment de la titularitat pública de sòls públics provinents d’actuacions 
urbanístiques 

 Ȧ Obligar a la qualificació per part del planejament d’habitatge de lloguer.

 Ȧ Estimular la iniciativa privada en la construcció d’habitatges protegits: ajuts 
públics a la promoció, cobertura d’impagaments de renda i ajuts al pagament 
del lloguer.

 • Mes instruments per combatre les situacions d’emergència i els desnonaments

 • Definició i construcció mes enllà de les promeses d’un autèntic parc d’allotjaments 
de dotació en zones d’equipament d’estada curta.

 • Expropiació aplicant la reducció de preus màxima prevista en la legislació en 
habitatges desocupats permanent de persones jurídiques

 • Moderar els preus de lloguer dels habitatges lliure

 Ȧ Fer normatiu l’índex de referencia de la generalitat d’acord amb el sector.

#3.7_PERSONES GRANS I EL REPTE DE L’ENVELLIMENT

L’esperança de vida dels barcelonins i barcelonines ja és una de les més altes del món, en les 
dones, de 85 anys, i en els homes, de gairebé 80. 

Uns dels principals reptes que té Barcelona és afrontar el canvi demogràfic que comportarà 
que l’any 2030, on una de cada tres persones a la ciutat, tindrà 60 anys o més.

Aquesta situació ens obliga a repensar les accions i projectes de ciutat tenint en compte la 
diversitat en l’envelliment , per promoure de manera més efectiva la seva qualitat de vida, 
dignitat i autonomia personal. Necessitem construir una ciutat per a totes les edats i per 
a tots els cicles de la vida on les persones grans, que són un actiu social imprescindible,  
esdevinguin també motor de millora,  de coneixement, d’ experiència i siguin presents tant en 
les processos de participació com en la presa de decisions, aportant el valor incalculable de 
què són garants.

 • Crearem el programa SUPER 70, que tindrà per objectiu l’atenció personalitzada de 
les persones grans d’acord amb les seves necessitats sociosanitàries. Apostem 
per una xarxa de prestacions i serveis que garanteixi l’atenció  individualitzada 
i integral que englobarà tots els aspectes vitals de la persona, sanitaris, social, 
d’oci etc.. comunitat en xarxa  (serveis residencials, SAD, programa VINCLES, 
RADARS, TELEASSISTENCIA, Aula d’Extensió Universitària, programa de vacances, 
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sensorització d’habitatges...).  Al mateix temps, aquesta xarxa possibilitarà gaudir 
i compartir el bagatge en coneixement, capacitat i experiència de la gent de més 
edat de la ciutat. 

 • Desenvoluparem una Plataforma d’assistència integrada avançada i de proximitat 
per a la coordinació entre els diferents prestadors de serveis al voltant de la 
persona amb dependència, apoderant-la i oferint-li recolzament preventiu i 
personalitzat, en funció de l’evolució de les capacitats per les ABVD´s ( Activitats 
bàsiques de la vida diària), mitjançant el programa Never Alone Barcelona

 • Ofertarem noves formes d’habitatge per persones grans i ampliarem el parc  
d’habitatges amb serveis. (reconversió de locals que compleixin determinats 
requeriments bàsics en habitatge per a persones grans o amb diversitat funcional)

 • Ampliarem el servei d’ “Àpats en companyia” i “Àpats a domicili”, per evitar 
l’aïllament i garantir millor qualitat de vida i una dieta equilibrada a les persones 
grans.

 • Seguirem desplegant els programes Radars i Vincles, de base comunitària i amb un 
fort component d’innovació i aprofitament dels beneficis de les TIC en l’atenció a 
les persones.

 • Elaborarem un cens de gent gran que viu sola per optimitzar i millorar l’ eficàcia en 
els programes de lluita contra la soledat no volguda.

 • Apostarem decididament per l’ assistència integrada de caràcter socio sanitari 
millorant la coordinació entre els serveis socials i de salut, a partir d’una única porta 
d’entrada, la informació compartida, el mapa de recursos  i les xarxes comunitàries. 
Treballant dins del PIAISS ( Pla interdepartamental d’atenció i interacció social i 
sanitària). És a dir amb estreta coordinació amb les diferents administracions que 
tenen competències en aquest camp, principalment la Generalitat de Catalunya.

 • Impulsarem programes d’envelliment saludable, actiu i productiu en matèria 
d’alimentació, lleure o prevenció.

 • Millorarem el servei de tramitació i atenció a la dependència (SADEP).

 • Augmentarem les hores del Servei d’Atenció a Domicili per adequar aquest -servei a 
les necessitats reals de les persones grans i les persones cuidadores, respecte les 
quals impulsarem programes de respir i suport.

 • Continuarem invertint en el servei de teleassistència.

 • Impulsarem noves mesures per evitar el mal tracte a les persones grans mitjançant 
mecanismes de detecció i enfortint els canals de comunicació amb la resta 
d’estaments i organismes implicats amb l’objectiu de tolerància zero.
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#3.8_FAMÍLIES I INFÀNCIA

La infància, conjuntament amb l’adolescència, són el grup d’edat econòmicament més 
vulnerable a la ciutat. La qualitat de vida i el benestar dels infants ha de ser un objectiu 
central de l’acció política municipal. És per aquest motiu que ens comprometem a defensar 
i promoure els seus drets, tal i com preveu la Convenció dels drets dels infants de Nacions 
Unides, i a enfortir la perspectiva d’infància en el desenvolupament de les polítiques, projectes 
i pressupostos, especialment en aquelles qüestions que els afecten més directament.

Proposem treballar des d’ un ampli consens social i polític entorn la infància amb tots els 
diferents actors que intervenen en una de l’ etapa vital que defineix els trets característics que 
determinen el  projecte vital  de la persona,  que ens permeti garantir compromisos d’inversió 
i prioritzar les accions necessàries per garantir els seus drets i la seva autonomia.

 • Millorarem la inversió municipal en infància, prioritzant les accions adreça-des als 
infants i a les seves famílies, amb perspectiva d’equitat.

 • Incrementaren el suport a les famílies monoparentals, nombroses i especialment 
vulnerables en matèria d’accés a l’habitatge i transport públic.

 • Crearem programes de suport a la criança i de desenvolupament d’habilitats 
parentals per ajudar a les famílies.

 • Crearem un programa de prevenció i acompanyament de nadons en situació 
de vulnerabilitat, per detectar situacions de risc social i garantir i fer seguiment  
entorns saludables, hàbits alimentació, higiene, descans i estimulació per la criança 
que permeti un desenvolupament amb garanties, des de la gestació i durant el 
primer anys de vida

 • Establirem noves mesures per  eradicar l’assetjament escolar, tant tecnològic , físic 
i psicològic i afavorir el bon tracte a la infància i els hàbits saludables 

 • Garantirem les necessitats bàsiques dels infants (beca menjador, complement de 
beques menjador, aparells de salut, activitats de lleure educatiu, materials escolars, 
i la Prestació per infant en situació de vulnerabilitat)

 • Garantirem rutes segures per anar a l’escola o a l’institut.

#3.9_JOVES

Els i les joves de Barcelona són el present però sobretot són el futur de la nostra ciutat. Creiem 
molt important acompanyar-los en aquesta etapa vital decisiva, on finalitzen els estudis 
i s’inicien en el món laboral. A més a més, la crisi econòmica i les seves conseqüències, 
com la precarietat, els ha situat com un col·lectiu especialment vulnerable. Des de Junts 
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per Catalunya no creiem en unes polítiques de joventut reduccionistes sinó que proposem 
treballar-les en un sentit ampli i transversal, incorporant una òptica jove i mesures concretes en 
àmbits determinants com l’habitatge, l’ocupació, la mobilitat o la igualtat. En definitiva, volem 
un Ajuntament que els hi ofereixi totes les eines per garantir-los una igualtat d’oportunitats, 
entre ells i amb la resta de la ciutadania.

 • Crearem l’Institut municipal de Joventut per gestionar els equipaments públics 
(Espais Joves i Casals, així com els PIJ) i coordinar els serveis per a joves, a la 
vegada que homologar els serveis que les entitats presten.

 • Elaborarem l’Enquesta Jove de Barcelona

 • Redactarem un nou Pla de Joventut, transversal i participatiu, on farem especial 
èmfasi en els indicadors de seguiment.

 • Farem un Pla específic per a l’educació en el lleure.

 • Impulsarem el Pla d’ocupació juvenil de qualitat.

 • Incrementarem les mesures de lluita contra el fracàs i abandonament escolar, de 
noves oportunitats i de formació i treball, i d’aquells que afavoreixin permetin la 
regularització administrativa i inclusió social als joves que han migrat.

 • Desenvoluparem programes amb i per els i les joves mitjançant l’esport i activitats 
participatives com a eina de socialització comunitària i per evitar la incorrecta 
gestió de l’oci grupal.

#3.10_ASSOCIACIONISME

Les més de 5.000 entitats que existeixen a Barcelona representen un actiu que volem 
preservar,  impulsar i promocionar. Les entitats són el millor reflex organitzat de les capacitats 
dels ciutadans d’acord amb les seves prioritats i els seus principals interessos culturals, 
socials, esportius i de diversa naturalesa. Per la qual cosa són generadors de canvi, aportació 
de coneixement i transformació de la ciutat, motiu pel qual la interlocució amb elles i el 
desplegament conjunt de projectes serà una prioritat en el proper mandat municipal, així com 
el reconeixement i suport per desenvolupar la seva feina.

 • Desenvoluparem i revisarem les normes de participació.

 • Col·laborarem amb el Panoràmic, informe de l’impacte que les associacions 
generen a la nostra ciutat. 

 • Establirem línies d’ajudes en base a convenis i subvencions plurianuals.

 • Revisarem el Pla d’Equipaments i fixarem emplaçaments i calendaris.

 • Establirem mecanismes de col·laboració amb les entitats prestadores de serveis.
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 • Reeditarem el Pla d’ajudes a la rehabilitació d’equipaments d’entitats 

 • Voluntariat: 

 • Donarem suport als projectes i crides al voluntariat 

 • Impulsarem la reducció de determinades taxes municipals a les persones que el 
prestin tasques de voluntariat a la ciutat.

 • Treballarem per potenciar el voluntariat inclusiu.

#3.11_EL TERCER SECTOR SOCIAL

El Tercer Sector Social és un aliat de primer ordre per a millorar les condicions de benestar 
i dignitat de les persones. Les entitats que el conformen són generadores de valors i 
transmissores de mancances que es produeixen a la ciutat així com de propostes per afrontar-
les. Reconeixem la seva tasca complementària a l’acció del govern municipal, i lamentem que 
en els darrers quatre anys ni s’hi ha confiat ni prioritzat prou.

Elaborarem, aprovarem i implementarem, conjuntament, un pla de suport al tercer Sector de 
la ciutat de Barcelona que:

 • Contribueixi a la millora i enfortiment de les entitats i a l’impuls de mesures 
d’interès públic per al tercer sector social. 

 • Que estableixi el compromís d’ambdues parts de treballar en l’impuls conjunt de la 
millora global del model de base comunitària d’atenció social i de protecció social 
de la ciutat.

 • Recuperi la interlocució franca, periòdica i transparent i el treball conjunt amb el 
Tercer Sector Social 

 • Reforci la cooperació públic social en tots els àmbits d’atenció a les persones. 

 • Per fer més visible el seu paper i per tal que disposi de les eines i recursos 
necessaris per poder participar activament en la diagnosi i desenvolupament de les 
accions vinculades a les politiques socials i comunitàries. Cercarem fórmules que 
comportin major estabilitat a les seves activitats.

 • Que faciliti la seva relació amb l’administració amb la simplificació de tràmits, 
normatives i convocatòries, amb programes de formació i de digitalització per a les 
entitats, així com d’innovació social i tecnològica.
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 • Inclourem en els plecs dels concursos clàusules soci¬als que tinguin en compte 
el valor afegit que apor¬ten les entitats del Tercer Sector en la prestació de 
determinats serveis públics.

#3.12_PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Les persones amb diversitat funcional han de poder exercir els seus drets en igualtat 
d’oportunitats que la resta de ciutadans i ciutadanes. L’accessibilitat ha d’estar present en 
tots els plans que es dissenyin i portin a terme a la ciutat. 

Elaborarem el Pla d’Accessibilitat de Barcelona, de manera coordinada amb el conjunt 
de regidories per assegurar la seva transversalitat, i amb la participació de les entitats de 
persones amb diversitat funcional.

 • Proposem l’elaboració d’un acord de ciutat pels drets de les persones amb 
discapacitat d’acord amb els preceptes que preveu la Convenció sobre els drets 
de les persones amb discapacitat de l’ONU, mitjançant el qual adaptarem la 
normativa municipal, i actualitzarem el disseny les polítiques d’actuació en el sector 
de la discapacitat. Aquest acord implicarà a tots els actors que participen en el 
desenvolupament de les polítiques de discapacitat a la ciutat de Barcelona.

 • Millorarem l’accessibilitat del transport públic a la ciutat, conjuntament amb la resta 
d’operadors implicats, així com de les activitats, projectes, serveis i programes.

 • Ampliarem el parc d’habitatges assequibles i accessibles.

 • Millorarem la coordinació entre Barcelona Activa, lIMPD i les entitats socials

 • Ampliarem el grau de compliment de la quota legal de reserva d’ocupació per a 
persones amb discapacitat a l’Ajuntament de Barcelona.

 • Donarem un nou impuls al programa de vida independent per al conjunt de 
persones amb discapacitat i diversitat funcional i també al servei d’assistents 
personals, amb la incorporació de nous pisos.

 • Introduirem noves fórmules de convivència en pisos compartits, especialment per 
a persones amb discapacitat intel·lectual que tenen un cert grau d’autonomia.

 • Millorarem els programes d’inserció laboral de les persones amb discapacitat a 
l’empresa ordinària amb un acompanyament més integral.

 • Revisarem i millorarem el servei de transport porta a porta per a persones amb 
mobilitat reduïda, així com incrementarem la qualitat de l’atenció telefònica per 
reservar aquest transport.

 • Crearem el Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat.
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 • Aprofitarem totes les oportunitats que les noves tecnologies ens ofereixen per 
millorar la qualitat de vida i donar la màxima eficàcia als programes i serveis 
adreçats a les persones amb discapacitat.

 • Aplicarem totes les oportunitats que les noves tecnologies ens ofereixen per 
millorar la qualitat de vida i donar la màxima eficàcia als programes i serveis 
adreçats a les persones amb discapacitat, mitjançant projectes basant en la 
robotització de tasques mecàniques per augmentar les hores d’atenció directa 
a les persones com el programa DeliveryBot de l’Institut de Robòtica per a la 
Dependència.

 • Promourem un sistema de participació de les entitats i persones amb discapacitat i 
diversitat funcional que sigui el més representatiu possible.

 • Portarem a terme campanyes de conscienciació ciutadana amb l’objectiu de 
promoure l’ús cívic de la via publica i de la eliminació de les barreres físiques a les 
voreres com els cotxes, motos, bicicletes, patinets ....)  

 • D’acord amb les àrees de salut i educació treballarem per una salut i educació més 
inclusives.

 • Revisarem la normativa local per adaptar-la al marc legal que preveu la Convenció 
Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, amb mesures 
d’acció positiva per aconseguir la seva màxima inclusió i la garantia de l’exercici de 
tots els seus drets

#3.13_REFORMA HORÀRIA

Desenvoluparem polítiques d’usos del temps per afavorir una millora de la vida quotidiana de 
les persones. Ho fem a través del Pacte del temps de Barcelona, un compromís de ciutat per 
una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

 • Ens comprometem a seguir desenvolupant el Pacte del temps a través del seu 
Pla d’acció 2018-2019, i a redactar i aprovar el Pla d’acció corresponent al període 
2020-2021

 • Farem créixer la Xarxa NUST (Nous Usos dels Temps) formada per empreses 
compromeses amb facilitar una millor gestió del temps i la conciliació de la vida 
laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que 
beneficiï tant a l’empresa com a les persones que hi treballen.

 • Barcelona continuarà col·laborant en el desenvolupament de les mesures 
acordades en el Pacte per a la Reforma Horària, signat l’estiu de 2017 per 110 
organitzacions i institucions del país.

 • Farem que Barcelona sigui la capital que aglutini les organitzacions que estudien 
les polítiques sobre els usos dels temps, els horaris i la cronobiologia a nivell 
mundial.



P
à

g
in

a
 #

5
2

#3.14_SEGURETAT

Prioritzarem les polítiques públiques de seguretat tot tenint en compte que aquesta ja és la 
primera preocupació dels barcelonins i barcelonins segons el Baròmetre municipal del segon 
semestre de 2018.

Un 21% dels barcelonins i barcelonines creuen que la inseguretat és el principal problema 
de la ciutat. Aquestes dades contrasten amb la gestió de la seguretat durant el mandat de 
l’alcalde Trias. En aquest sentit, entre els anys 2011 i 2015 (en plena crisi econòmica i social) 
els fets delictius van disminuir un 15%, mentre que en el període 2015-2019 han augmentat 
un 25%. A més, segons l’enquesta de victimització, un 25,6% de la ciutadania afirmava haver 
estat víctima d’un delicte. Aquestes dades tan preocupants són fruït de la manca de lideratge 
polític del govern de Barcelona En Comú, tenint en compte que durant el mandat 2015-2019 
no ha existit un regidor de Prevenció i Seguretat, i que les competències les ha assumit 
directament l’alcaldessa. D’altra banda, cal afegir, les seves prevencions ideològiques envers 
els cossos de seguretat i, en especial, la manca de confiança i de suport al cos de la Guàrdia 
Urbana. Cal tenir present, a més, que continua vigent l’alerta 4 antiterrorista a la nostra ciutat, 
i que cal que la Guàrdia Urbana i la resta de dispositius municipals d’emergències mantinguin 
la màxima col·laboració amb els Mossos d’Esquadra i la resta de forces de seguretat. 
Fenòmens com els narcopisos, les okupacions, la venda ambulant il·legal, la prostitució, els 
clubs cannàbics il·legals, els furts, i més recentment els grups de menors desemparats que 
utilitzen la violència per sobreviure, provoquen que tant els barcelonins i barcelonines com els 
visitants de la nostra ciutat, en segon terme, expressin la seva preocupació per la inseguretat 
que pateixen en aquesta.

En un altre ordre de coses cal també constatar el fracàs del govern de Barcelona En 
Comú alhora de fer front al creixent incivisme i a l’ocupació irregular de l’espai públic, fets 
que han contribuït a una preocupant degradació de la ciutat. En aquest sentit el govern 
d’Ada Colau no ha exercit l’autoritat i desenvolupat polítiques que li proporciona la Carta 
Municipal i les Ordenances municipals per lluitar contra el fenomen de l’incivisme, que 
s’ha estès per tota la ciutat. A més, cal constatar que el govern de Barcelona En Comú va 
fracassar en el seu intent d’aprovar una nova ordenança de Civisme, que pretenia limitar 
els seus efectes a l’ocupació de l’espai públic, per manca de suports polítics suficients. 

OBJECTIU:
L’objectiu polític per al mandat 2019-2022 és el de reduir la taxa dels fets delictius als 
nivells de l’any 2015 i continuar-la rebaixant, recuperar per al Cos de la Guàrdia Urbana el 
reconeixement social perdut durant el mandat d’Ada Colau. Com també contribuirem a la 
resiliència de la ciutat. La seguretat pública a la ciutat té dos eixos: la seguretat ciutadana i les 
emergències, que es reforcen amb la resiliència. Garantir una ciutat resilient, tant social com 
urbana, permet fer front als desastres, millorant la preparació i la resposta.

Davant d’aquesta situació, i per revertir el balanç negatiu en matèria de seguretat, reduir el 
nombre de fets delictius i lluitar contra l’incivisme proposem les següents mesures:
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SEGURETAT CIUTADANA-GUÀRDIA URBANA:

1. Designarem un/a responsable polític de Prevenció i Seguretat del govern municipal. 
Cal que un regidor/a assumeixi aquesta responsabilitat, de manera exclusiva.

2. Recuperarem el lideratge polític per a una millor convivència i per a recuperar com 
a mínim els nivells de seguretat assolits durant el mandat 2011-2015, amb uns 
indicadors que assenyalaven 174.000 infraccions penals en front dels 205.000 l’any 
2010 i els 222.000 de l’any 2018. Per a l’assoliment d’aquest objectiu, cal assumir la 
responsabilitat que li pertoca al govern municipal i cercar la col·laboració, des de la 
lleialtat institucional i lideratge, amb d’altres administracions i serveis públics.

3. Atorgarem a la Guàrdia Urbana el màxim suport i reconeixement polític, revertint 
d’aquesta manera el menyspreu que han sofert durant aquest mandat.

4. Convertir la Guàrdia Urbana en el referent preventiu i més proper a la ciutadania, 
com a garant de la seva llibertat i seguretat.

5. Elaborarem un nou Pla Director de la Guàrdia Urbana.

6. Elaborarem el Pla de Seguretat Local 2020-2023

7. Enfortirem les unitats dels districtes de la Guàrdia Urbana perquè puguin oferir una 
millor capacitat de resposta i una millor cobertura territorial als barris.

8. Acordarem un nou Conveni de coordinació i col·laboració amb el Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat i policia.

9. Descentralitzarem el servei de nit de la Guàrdia Urbana als districtes, i 
augmentarem els efectius, especialment els del torn de nit.

10. Constituirem equips conjunts de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per lluitar 
contra els nous fenòmens delictius, tal com ja s’havia fet en el mandat Trias.

11. Reforçarem la presència policial al metro, amb patrulles mixtes de Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana per tal de teixir una millora en la seguretat i en la 
cooperació.

12. Impulsarem un Pla de control, contenció i reducció del fenomen de la venda 
ambulant il·legal, en coordinació amb les mesures que impulsarà el Govern de la 
Generalitat, i des d’una aproximació d’integralitat de tots els serveis municipals 
implicats.

13. Constituirem equips de delinqüència urbana a la Guàrdia Urbana de tots els 
districtes.

14. Crearem el Servei de violència de gènere de la Guàrdia Urbana.

15. Recuperarem i modernitzarem la Unitat de Suport Policial de la Guàrdia Urbana.

16. Reforçarem les unitats de la Policia de Barri de la Guàrdia Urbana.

17. Tot i que els serveis de seguretat dels que disposa Barcelona són molt professionals 
i d’una capacitat elevada, en els darrers anys s’ha produït una davallada del nombre 
dels seus efectius. En aquest sentit cal recordar que el govern de Barcelona En 
Comú no va portar a terme la convocatòria de noves places pel cos de la Guàrdia 
Urbana l’any 2016, amb la qual cosa es van perdre al voltant de cent nous agents. I 
que l’aplicació del Reial decret sobre la jubilació anticipada dels policies locals pot 
comportar la pèrdua d’entre 200 i 300 agents de la Guàrdia Urbana durant els anys 
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2019 i 2020. En aquest sentit caldrà ampliar el nombre de places de les properes 
convocatòries d’agents de la Guàrdia Urbana fins arribar als 3.400 agents l’any 2022.

18. Incrementarem la formació continuada dels agents de la Guàrdia Urbana, 
incorporant les novetats tecnològiques aplicables a la seva organització i 
als seus mitjans, millorant el material i l’equipament personal dels agents, i 
regulant la incorporació d’eines com les pistoles Tàser i les càmeres personals 
d’enregistrament de vídeo pels serveis operatius.

19. Consensuarem amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
l’augment d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Barcelona.

20. Recuperarem l’acompliment efectiu de les ordenances municipals, en especial la 
de Civisme, per tal d’evitar la degradació de l’espai públic i garantirem els drets dels 
ciutadans i la integritat dels béns públics i privats.

21. Potenciarem la figura dels agents cívics, especialment en les zones i àrees on els 
comportaments incívics tenen més incidència.

22. Durem a terme un estudi d’anàlisi dels conflictes convivencials i el seu impacte en 
la seguretat.

23. Impulsarem campanyes educatives i de sensibilització per garantir una millor 
convivència i prevenir actituds incíviques.

24. Potenciarem la presència d’educadors de carrer i agents cívics als parcs i espais 
amb una alta presència d’animals de companyia, per millorar l’acompliment de 
l’Ordenança de Protecció, Tinença i venda d’animals i la convivència entre persones 
i gossos.

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS

1. Aprovarem el Pla municipal d’Infraestructures de seguretat 2020-2030, que inclourà 
la millora de les comissaries i parcs que no reuneixen les condicions materials i de 
seguretat adients, i la construcció de nous equipaments.

2. Construirem el nou Centre de Coordinació d’Emergències que substitueixi el del 
carrer Lleida, des del que operaran el Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, els 
Bombers i el Sistema d’Emergències Mèdiques.

3. Cercarem una ubicació definitiva a la Caserna de bombers de l’Eixample.

4. Executarem els projectes ja dissenyats i actualitzarem les inversions en els parcs 
de bombers pendents a Barcelona.

5. Incorporarem la Guàrdia Urbana i els Bombers al telèfon d’Emergències 112.

6. Millorarem la comunicació de la GU i els Bombers amb la ciutadania, amb 
l’ampliació dels canals de comunicació presencials, amb la potenciació de les 
xarxes socials i amb l’establiment de canals per a les situacions no urgents.

7. Dotarem als Bombers i a la Guàrdia Urbana d’eines tecnològiques que els permetin 
millorar el temps d’arribada als llocs dels incidents i de control de les seves 
condicions de treball.

8. Aprovarem el Pla d’Igualtat de serveis de seguretat de l’Ajuntament, que haurà 
d’impulsar la presència de la dona en els processos de selecció per ingressar a la 
Guàrdia Urbana i als Bombers, i en tots els nivells de comandament.
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9. Rendirem comptes anualment de la feina feta per cadascun dels serveis, de les 
dades estadístiques sobre delinqüència, incidents, emergències i infraccions, i del 
resultat obtingut a les enquestes d’opinió ciutadana.

SEGURETAT PÚBLICA, EMERGÈNCIES, PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CIVIL

 • Per tal de continuar dotant el cos de Bombers de més i millors mitjans, executarem 
els acords del Pla Director de Bombers de 2014, i creant un nou Pla Director de 
Bombers que garanteixi el compliment del mateix.

 • Estabilitzarem la plantilla de l’SPEIS en 750 bombers i personal tècnic i de suport, 
fins a finals del mandat.

 • Impulsarem un nou Conveni de col·laboració i coordinació amb els Bombers 
de la Generalitat per millorar-ne la cooperació, auxili i ajut mutus, en especial en 
els àmbits d’intervenció concurrent de Collserola i els municipis veïns i de l’Àrea 
Metropolitana, per garantir un sistema d’intervenció homogeni.

 • Enfortirem les activitats preventives dels Bombers, en coordinació i cooperació 
amb els serveis tècnics dels districtes.

 • Impulsarem les activitats preventives adreçades a les activitats industrials i 
econòmiques per tal de disminuir els riscos tecnològics i energètics.

 • Continuarem desplegant les activitats preventives adreçades a la població enfront 
els riscos a la llar i en les activitats quotidianes.

 • Garantirem la millora dels plans d’autoprotecció de totes les activitats municipals 
que es desenvolupen a la ciutat.
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Tenir un lloc de treball ha de ser la garantia que es materialitzen altres drets i sobretot ha 
de ser la base d’una vida digna i de les perspectives de futur imprescindibles per a una vida 
plena. Però avui aquesta premissa no es compleix. 

La greu crisi econòmica que hem patit va destruir un gran nombre de llocs de treball, i els que 
s’han creat de nou sovint són de menys qualitat que els preexistents, amb més precarietat 
i salaris més baixos. Entre l’any 2010 i 2017, el salari real a la ciutat va experimentar una 
reducció acumulada del -4,2%. Avui no n’hi ha prou de treballar per poder viure dignament. I 
aquesta és una situació que com a ciutat volem canviar.

Així mateix, el temps en què una feina durava tota la vida i una professió s’aprenia una sola 
vegada i per sempre, ha passat i mai tornarà. El món del treball està en canvi constant i 
accelerat, i això vol dir que també les respostes a les necessitats de formació han de ser àgils, 
adaptades a cada persona, i contínues.

Barcelona ha de ser un agent actiu en l’adaptació a aquesta transformació. I per això, des 
de l’Ajuntament, hem de col·laborar en l’articulació d’un sistema d’orientació, intermediació i 
inclusió laboral que doni resposta a les necessitats de la nostra ciutadania; hem de realitzar 
polítiques educatives que ajudin a reorientar el sistema formatiu i ofereixin programes de 
formació actuals, útils i moderns al llarg de tota la vida; hem de promoure que Barcelona sigui 
el centre d’un ecosistema innovador potent que atregui inversions de qualitat; i hem d’establir 
unes regles de joc que ajudin les empreses que realitzen bones pràctiques, exigirem un salari 
de ciutat i la igualtat salarial entre dones i homes.

En aquest marc, la nostra prioritat principal és la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació. Cal 
continuar treballant plegats, agents públics i privats, per crear els escenaris favorables per al 
creixement econòmic. Cal continuar teixint la complicitat i el compromís de l’empresa com 
a principal motor de generació d’ocupació. Seguirem al costat de les persones que cerquen 
feina i necessiten millorar el seu perfil professional. Cal seguir dissenyant polítiques a mida de 
les necessitats reals dels ciutadans i del mercat de treball i per dissenyar-les també d’acord 
amb les demandes de les empreses de Barcelona.

Per aconseguir-ho, plantegem fer un pla d’impuls econòmic, que anomenem BARCELONA 
IMPULSA.  

Un Pla que té com a objectiu, primer de tot, posar les bases per facilitar l’activitat econòmica, 
i que passarà per: 

1. Recuperar el diàleg i la confiança entre l’Ajuntament i els diferents sectors de la 
nostra societat.

2. Simplificar, agilitzar i estandarditzar els tràmits municipals.

3. Reforçar el paper de Barcelona Activa i de l’Oficina d’atenció a les empreses.

4. L’Ajuntament ha d’ajudar a millorar l’accés al finançament de les nostres empreses 
i actuarà com a avalador financer dels projectes empresarials que compleixin amb 
els requisits i valors de ciutat –com és el salari base, la igualtat salarial entre dones 
i homes, la sostenibilitat, i la innovació.

5. Millorar la formació i adequar-la a les demandes de l’economia productiva per 
garantir una ocupació de qualitat.
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Apostem clarament per Barcelona Activa com a agència de promoció econòmica de la 
ciutat i principal garant de les polítiques actives d’ocupació. Barcelona activa té una xarxa 
d’equipaments des d’on s’impulsen actuacions de servei i atenció als ciutadans, així com 
diversos punts d’atenció i assessorament en matèria d’ocupació repartits als barris amb més 
incidència de l’atur, i la volem incrementar allà on sigui més necessari. Però Barcelona Activa 
també s’ha de tornar a focalitzar en el suport a l’empresa ja existent, com a suport a les noves 
tendències d’un món que com tots sabem està en constant canvi i evolució.

Barcelona activa ha d’estar al costat de l’empresa, que és la que crea riquesa, creixement i 
ocupació. 

#4.1_CONEIXEMENT

Avui ja estem vivint la quarta revolució industrial, una revolució que ve de la mà de la transformació 
digital. Avui vivim el fenomen de la disrupció de les noves tecnologies en tots els àmbits de la 
nostra vida. La intel·ligència artificial, la robòtica, les dades massives o la internet de les coses 
són una realitat que ens afecta de ple, i hem d’aconseguir que ens afecti en positiu. 

Com a conseqüència de tots aquests canvis, també ens hem de plantejar com canviarà el 
treball, com canviaran les condicions en les quals el desenvoluparem, però sobretot, quines 
han de ser les competències professionals que hem de promoure per estar preparats per 
aquest futur que ens arriba.

Per tant, hem de liderar la transformació de l’educació per donar resposta a les noves 
necessitats i formar ciutadans plenament competents davant dels nous reptes.

I alhora hem de promoure Barcelona com una ciutat que aposta per la investigació i la recerca.

Barcelona és una ciutat preparada per a l’atracció de talent (ben comunicada, internacionalitzada, 
oberta, democràtica...) i que concentra els ingredients: Parcs científics i tecnològics, centres 
de recerca punters, universitats que encapçalen rànquings internacionals, acceleradors de 
companyies tecnològiques, hubs d’emprenedors com el Pier01 i infraestructures científiques 
europees d’última generació com el Barcelona Supercomputing Centre o el Sincrotró Alba. 

És a dir, el turisme científic i l’atracció de talent que tendeix a concentrar-se especialment, han 
de ser motors del nostre creixement i el nostre progrés.

Grans empreses han apostat aquests darrers anys per Barcelona precisament pel seu 
ecosistema emprenedor i d’innovació. 

I el que hem de fer és potenciar-lo i reforçar-lo. Perquè les ciutats que són capdavanteres en 
recerca i innovació sovint exerceixen també un lideratge cultural i polític.

Les universitats, els centres de recerca, les start ups, els emprenedors, les mateixes empreses... 
constitueixen un magma de creació i innovació. Barcelona té prou potencial per ser referent mundial.
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El món digital es torna físic i es transforma per millorar la societat.

El coneixement ens ha de servir per entendre més fàcilment les necessitats i anhels i per anar 
a buscar horitzons comuns per seguir fent de Barcelona un projecte de ciutat inclusiu i obert, 
que permeti a tothom que ho vulgui endegar un projecte de vida amb equitat d’oportunitats.

#4.2_OCUPACIÓ DE QUALITAT

Persones que es troben en situació de desocupació de llarga durada, veuen com la 
desvinculació sostinguda del món del treball remunerat comporta forts condicionaments 
econòmics. També els joves en situació d’atur, tenint en compte la seva escassa o nul·la 
experiència laboral, troben dificultats per incorporar-se al mercat laboral.

Hem d’assegurar la NO exclusió del mercat laboral de col·lectius de persones. Hem de 
disposar del talent per a les noves professions i exigències, facilitar la transició entre sectors 
i ocupacions per així millorar la competitivitat de la nostra economia. 

És important que consolidem el servei permanent d’ocupació per reforçar l’atenció a les 
persones que busquen feina, que necessiten reorientar el seu perfil professional d’acord amb 
les demandes del mercat o que es volen formar per ser més competitives i atractives als ulls 
de les empreses.

Hem de generar ocupació al si de les empreses i incrementar les contractacions estables, 
fomentant la formació continuada:

 • Exigirem un salari mínim de ciutat.

 • Prioritzant les qualificacions de major demanda.

 • Empoderarem les empreses per poder formar i acreditar a través dels gremis 
professionals, recuperant el carnet professional, impulsant la formació en calent, 
molt coordinada amb l’oferta, i en total col·laboració amb l’Ajuntament.

 • Aprenentatge permanent.

 • Barcelona Activa reforçarà les estratègies de lluita contra la precarització laboral 
a la ciutat, mitjançant el suport de serveis i l’establiment de criteris de gestió dels 
recursos a disposició de les empreses i la ciutadania.

 • Reforçarem els mecanismes d’intermediació entre centres formatius, en especial 
centres de Formació Professional, i el teixit productiu de la ciutat, format essencialment 
per autònoms, pimes i iniciatives de l’economia cooperativa, social i solidària per tal de 
millorar els índexs d’ocupabilitat dels alumnes que finalitzen els estudis.

 • Incrementarem l’aportació municipal al pressupost de Barcelona Activa i, 
d’aquesta manera, posarem en marxa a la ciutat polítiques pròpies d’ocupació i 
creixement econòmic.
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 • Intensificarem els programes d’inserció per a persones en risc d’exclusió creant 
programes conjuntament amb l’àrea de serveis socials i amb la col·laboració del 
tercer sector, acompanyant-los amb mòduls formatius i itineraris d’inserció laboral. 

 • Reforçarem els punts d’atenció al públic laboral en els barris amb més taxa de 
desocupació a la ciutat, amb la col·laboració del SOC.

 • Donarem resposta a la necessitat d’inserció de persones aturades de llarga durada 
majors de 40 anys i/o persones en risc d’exclusió, reeditant el programa ‘Barcelona 
es Compromet’.

 • Prioritzarem  un servei d’orientació i recerca de feina per acompanyar els joves 
en l’accés al món laboral i fomentant la seva contractació indefinida, reeditant 
programes com el Barcelona Crea Ocupació o Barcelona Treball Joves. 

 • Estendrem el servei d’informació i assessorament ocupacional a totes les Oficines 
d’Atenció al Ciutadà de la ciutat.

 • Acabarem la implantació del segell de qualitat ocupacional de l’Ajuntament de 
Barcelona. Ha de ser exigible a tots els seus proveïdors. També seran acreditables 
la resta d’empreses de la ciutat. Aquest segell cal que valori aspectes com la 
qualitat de les condicions laborals, la implementació del pla d’igualtat, la generació 
d’ocupació, etc.

#4.3_SECTORS ESTRATÈGICS

El futur de la ciutat ha d’estar basat en una economia diversificada que passa per sectors 
com el TIC, Mobile, energia, alimentari, logístic, energètic o la moda i el disseny.

Cal analitzar les tendències en la transformació dels sectors tradicionals com una oportunitat 
de generació de nous negocis, i incidirem en l’atracció, desenvolupament i creixement de les 
empreses dels sectors estratègics i en el posicionament internacional de la ciutat en cada un 
d’aquests sectors.

TECNOLOGIA I MOBILE

 • Impulsarem l’emprenedoria vinculada amb noves tecnologies i en especial les 
Mobile, així com desenvoluparem programes de primer nivell d’acceleració 
d’empreses vinculades a les tecnologies mòbils.

 • Farem de Barcelona Mobile World Capital la plataforma de proves d’aplicacions, 
serveis i continguts avançats.

 • Treballarem perquè Barcelona continuï sent la seu del Mobile World Congress. 

 • Continuarem impulsant la formació per adquirir les competències digitals.
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 • Afavorirem l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en la 
tecnologia Big Data i la confirmació permanent del valor afegit que poden 
representar aquestes tecnologies a l’hora de millorar els processos de negoci.

 • Promourem les tecnologies dirigides a la gestió de dades que generen noves 
oportunitats de negoci i nous perfils professionals.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

 • Farem assessorament i acompanyament per a persones emprenedores amb 
projectes de l’àmbit de l’economia social, així com per empreses i entitats 
d’economia social. 

 • Donarem suport a projectes i programes amb la implicació del sector econòmic i 
social per impulsar l’economia i emprenedoria social.

 • Fomentarem l’impuls de noves iniciatives pel que fa a l’àmbit sociolaboral, reforçant 
l’atenció a persones en risc d’exclusió a través de programes personalitzats, 
donant suport a projectes que neixen de l’àmbit privat a fi d’ampliar l’ecosistema 
d’economia social de Barcelona.

#4.4_PROMOCIÓ INTERNACIONAL DE BARCELONA

La Promoció de la Ciutat a l’exterior té com a objectiu promocionar Barcelona (les seves 
oportunitats i potencialitats) i la seva marca com a entorn atractiu per les inversions i negocis 
internacionals.

La ciutat de Barcelona manté una posició sòlida a nivell internacional, ben posicionada en 
diferents classificacions de prestigi vinculades als àmbits de negoci, creativitat, emprenedoria, 
turisme, qualitat de vida i altres paràmetres rellevants per a l’atracció d’inversions. Barcelona 
genera un clima de confiança per a inversors i empreses.

Diversos estudis subratllen com Barcelona competeix amb ciutats mundials de referència, 
posicionada com una ciutat de canvi i de reinvenció, amb potencial com a centre tecnològic i 
per als negocis en línia; se la qualifica d’incipient hub per a la innovació empresarial, educativa, 
científica, tecnològica i cultural; els executius la situen com una de les ciutats preferides per 
desenvolupar idees i fer negocis, i també per viure-hi.

Impulsar a nivell internacional, amb eines com la Marca Barcelona, la visió d’una ciutat 
emprenedora, innovadora i acollidora, que potenciï Barcelona com a referent internacional en 
els sectors vinculats a les tecnologies disruptives. Qualsevol campanya, acció o ajuda de la 
ciutat ha de tenir clar que el principal objectiu d’atraure activitat econòmica a la ciutat ha de 
ser reduir les desigualtats existents a la ciutat i millorar la cohesió social.
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 • Promoció dels intercanvis i relacions econòmiques de Barcelona amb l’exterior per tal 
d’impulsar la nostra economia i el lideratge de la nostra ciutat i la seva àrea metropolitana en 
mercats estratègics.

1.1. Activarem els ponts empresarials o business bridge, les missions institucionals, si 
es lliguen amb les missions empresarials, es poden crear sinergies i complexitats 
en el sentit de generació de valor afegit en tots els sectors, afegint elements als 
estudis estratègics de sectors, com ara tecnologia, salut i alimentació

1.2. Reforçarem la col•laboració en la promoció, per coordinar accions econòmiques   
exteriors, en algunes missions internacionals i en el comitè de Desenvolupament de 
Rutes Aèries que promociona Barcelona com a destinació de vols intercontinentals.

1.3. Potenciarem la internacionalització de les empreses, perquè les empreses i els 
emprenedors puguin sortir al món i competir-hi.

 Ȧ Reforçarem la participació de la ciutat a les xarxes internacionals.

 • Dinamitzar, fidelitzar i expandir el teixit d’empreses estrangeres existent i la comunitat 
econòmica estrangera

2.1. Retenció i expansió de la comunitat econòmica estrangera establerta a Barcelona, 
com consolats, cambres de comerç, associacions d’empresaris estrangers, escoles 
internacionals i estudiants. 

2.2. Potenciarem l’atenció a delegacions estrangeres empresarials i econòmiques, fent 
diverses accions per atendre les delegacions, com presentacions, visites guiades, 
actes de networking i agendes de contactes amb empreses locals.

2.3. Reforçarem les accions a fires i congressos organitzats a la ciutat, a través de 
representació institucional, organització de recepcions i networkings, circuits o visites 
in situ a projectes de la ciutat. 

 • Assessorament i acompanyament de projectes d’inversió. 

3.1. Orientarem i acompanyarem els projectes de nova inversió per tal d’alinear-lo amb 
l’estratègia global de la ciutat. 
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#4.5_EMPRENEDORIA

La consolidació d’un ecosistema emprenedor propi i un treball autònom sostenible i competitiu, el 
diferencial de ciutat.

 • Potenciació dels PAE com a punts d’orientació per a realització dels estudis i 
tests de mercat, per facilitar la proximitat i informació sobre el client final, dels 
projectes assessorats des del Servei d’Emprenedoria de Barcelona Activa.

 • Creació d’un circuit de prototipatge de productes i serveis dins la ciutat de 
Barcelona, coordinat i centralitzat des del Parc Científic i Tecnològic a Nou Barris, i 
amb col·laboració directe amb els Ateneus de Fabricació ubicats en els districtes.

 • Establiment d’espais públics estables, orientats i dissenyats per potenciar el 
networking, formal i informal, amb l’objectiu de facilitar l’organització de trobades 
entre persones emprenedores de forma fluïda.

 • Potenciarem l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) com l’espai de referència per 
a les empreses i autònoms on poder adreçar-se per informar-se i fer els tràmits 
d’interès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior.

 • Identificarem i atendrem des de l’OAE les problemàtiques amb què es troben 
els emprenedors i les empreses a l’hora de desenvolupar la seva activitat, fet 
que ens capacitarà i ajudarà de cara a agilitzar els processos i eliminar les 
traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses a la ciutat i el seu 
funcionament.

 • Creació del Servei de Finestreta Única Local dins l’Oficina d’Atenció a l’Empresa 
(OAE), amb un paquet de mecanismes i mesures orientades a minimitzar el 
temps de tràmit de tots aquells permisos i documents necessaris per establir el 
projecte empresarial a Barcelona i es farà especial èmfasi en la informació i gestió 
de les llicències d’activitat municipals, impulsant processos de simplificació de 
les llicències vinculades a l’activitat econòmica.

 • Elaboració de borses de locals buits per cadascun dels districtes, orientada a 
l’establiment de petits negocis i complementària a l’existent, que està enfocada a 
grans empreses amb oficines.

 • Potenciar els serveis existents de consolidació empresarial, amb l’objectiu 
d’afavorir l’exportació de la marca Barcelona al món i amb acord de col·laboració 
estret amb els serveis oferts des d’ACC10.

 • Crearem espais estables de transferència de coneixement al voltant de les 
universitats ubicades a Barcelona, que facin de corretja entre els projectes 
d’investigació incubats dins les universitats amb el teixit productiu de la ciutat.

 • Treballar acords permanents de col·laboració i intercanvi de programes i/o 
experts a nivell internacional, amb les ciutats amb ecosistemes emprenedors més 
importants a nivell mundial.
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 • A través de Barcelona Activa impulsarem programes de transmissió empresarial 
entre persones que cedeixen la seva activitat a nous emprenedors que prenen el 
testimoni en la gestió de la companyia existent.

#4.6_ECONOMIA SOCIAL

L’economia social forma també part del nostre model de ciutat, on s’ha acumulat un capital 
important, a base de treball conjunt d’organitzacions, empreses i la pròpia administració 
municipal. Defensem un model d’economia social integrador, basat en la cooperació i en 
la cerca de la transformació social, el desenvolupament local i el reforçament dels vincles 
comunitaris. 

Millorarem el coneixement ciutadà de l’ES mitjançant la seva presència en diversos 
esdeveniments de ciutat. 

Crearem un mapa de les iniciatives d’ES a la ciutat i recuperarem la memòria del cooperativisme 
que s’ha desenvolupat al llarg dels anys. 

Reforçarem el paper de Barcelona Activa com a eina per a la formació, l’acompanyament i el 
suport metodològic. 

 • Promourem la innovació i les bones pràctiques en l’ES.

 • Estimularem programes d’apadrinament d’iniciatives d’ES.

 • Facilitarem l’accés al finançament i cercarem fòrmules per contribuir a la captació 
de recursos.

 • Avançarem en les clàusules socials referides als projectes d’ES.

 • Participarem activament en el procés de definició de l’Estratègia d’Economia Social 
i Solidària de la ciutat a deu anys vista, cercant el màxim consens amb tots els 
sectors que la conformen.

#4.7_ACTIVITAT ECONÒMICA

S’han de generar entorns innovadors: infraestructura educativa, clústers empresarials i 
centres de recerca, per tal d’afavorir la competitivitat del teixit empresarial de Barcelona.

La digitalització ha de donar més qualitat de vida a les persones a través de qualsevol dels 
serveis municipals (senyalització, emergències, residus i neteja, gestió de l’aparcament, 
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il·luminació, gestió de serveis socials, fluxos de persones).

S’ha de dotar d’intel·ligència la ciutat,  intrínsecament lligat amb l’economia basada en el 
coneixement, en el creixement d’empreses que fan de la innovació i la tecnologia la seva font 
de competitivitat, i les universitats i els centres de recerca que ho fomenten.

Generació constant de nou coneixement que s’incorpora de manera més ràpida i eficient 
a nous productes i processos via la innovació de l’economia productiva. Augmentar la 
competitivitat, d’ocupació de qualitat; capacitat de resoldre reptes socials Fomentar la 
interacció entre el talent i l’emprenedoria de la ciutat de Barcelona i el teixit industrial (i la 
seva activitat depenent) del país. 

1. Millorarem el finançament privat de la inversió en R+D de les empreses.

2. Aproparem el centres de recerca a les pimes per a facilitar la innovació a través 
d’agents que ajudin a reconèixer el que necessiten les empreses i associar-les amb 
els centres que puguin desenvolupar-les.

3. Promourem la cooperació entre empreses per afavorir la disseminació d’idees 
innovadores.

4. Facilitarem aliances empresarials entre empreses complementàries per exportar

5. Contractarem conjuntament investigació aplicada.

6. Crear la Xarxa de laboratoris de fabricació digital de la ciutat i integrats en la 
tecnologia de la informació.

7. La fabricació additiva permet descentralitzar els centres de producció d’una 
manera eficient i flexible; reduint la distància física i, per tant, la logística entre el 
productor i el consumidor, i minimitzant els estocs. 

8. Especialitzar-nos en la producció personalitzada (retorn a la figura de l’artesà) 
afegint el consumidor en el procés de disseny dels productes. 

9. Finançament: afavorirem la relació entre entitats financeres i pimes, amb 
col·laboració mútua (intercanvi més fluid d’informació).

10. Col·laborarem amb organitzacions empresarials i professionals per l’establiment 
d’assessors que promoure el capital risc entre les pimes. 

#4.8_TURISME

CONTRACTE BARCELONA
Volem aplicar un conjunt de mesures perquè els beneficis del turisme es traslladin als veïns i 
beneficiïn el conjunt de la ciutat. Durant els últims anys les visites que rebem han augmentat 
considerablement, tot creant externalitats negatives en la ciutat i la seva ciutadania. Hem 
d’aplicar mesures de gestió que facin revertir els guanys del turisme en la ciutadania i que ens 
ajudin a millorar la ciutat.
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 • Recàrrec a la taxa turística actual. Si doblem el preu ingressarem 30 milions més que 
afegirem als 15 que rep BCN ara. Amb aquests ingressos extres: a. Implementem 
polítiques d’habitatge i construïm més pisos públics: reinvertim els beneficis 
del turisme en polítiques d’habitatge per als ciutadans. b. Millorem la promoció 
econòmica que es fa de Barcelona, potenciant aquell turisme sostenible que ens 
interessa com a ciutat. 

 • Impulsar que els hotels i empreses millorin el seu entorn, de la mateixa forma que 
ja s’havia fet a Ciutat Vella. 

 • Compromís de les empreses turístiques per posar en valor les condicions 
dels llocs de treball. a. Exigirem el salari mínim de ciutat. Fem del turisme una 
font d’ingressos digna. b. Igualtat salarial entre dones i homes. Aposta per la 
sostenibilitat i clàusules socials incorporant persones que pateixin discapacitats. 

 • Tenim un problema d’autocars turístics col·lapsant la ciutat.Evitarem que segueixi 
la situació: aquests autocars hauran de pagar un títol específic de transport turista. 

 • En zones de major aglomeració on sigui possible, situarem un sistema d’entrades 
com al Parc Güell, en benefici del manteniment dels espais i millores al barri. 
Escoltar abans d’actuar. Debatre i tractar de consensuar. I, sempre, informar del que 
s’està fent i es farà.

ALTRES MESURES:

 • Situar Barcelona, com una de les millors destinacions de la mediterrània pel que fa 
a la gestió davant l’estacionalitat, el reequilibri territorial de l’activitat, la despesa i la 
diversitat de propostes.

 • Revisarem el PEUAT en la línia de tenir en compte cada cas individualment.

 • Fomentar les relacions amb la DGT i la Diba, per tal de potenciar les estratègies de 
promoció.

 • Posar en el mapa els punts atractius dels diferents racons de Barcelona, allunyats 
del centre mediàtic i històric, és una de les formes de començar a potenciar la 
redescoberta de la ciutat entre els barcelonins. Aquesta és la virtut i l’ànim dels 
plans de turisme de districte de la ciutat. Uns plans enfocats principalment de cara 
als barcelonins mateixos. 

 • Executar i recuperar el Projecte SUMMER UNIVERSITY, tot promocionant el turisme 
del coneixement i la vinguda de persones que visitin la ciutat i alhora segueixin els 
cursos d’estiu a les diferents universitats. 

 • Impulsar sectors com el de la salut i les ciències de la vida, el sector de les TIC/
Mobile, l’automoció i mobilitat sostenible, l’economia verda, la química i l’energia i 
el medi ambient, el comerç o el turisme i la indústria creativa/media, entre d’altres, 
com a sectors trac-tors del creixement econòmic a la ciutat.

 • Incentivarem el turisme cultural i del coneixement a fi  de posar en valor el 
patrimoni i el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat. Volem promoure des de l’àmbit 
de la cultura bones pràctiques turístiques i que Barcelona esdevingui clarament un 
referent de turisme cultural.
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 • A través del Comitè de Rutes Aèries (CDRA), l’Ajuntament de Barcelona ha de 
treballar per incrementar i millorar les rutes aèries i les freqüències, per aconseguir 
fer de l’aeroport de Barcelona un autèntic hub aeri internacional. Només així 
podrem facilitar i captivar el turisme de negocis i de qualitat que defensem.

 • Un bon sistema de governança del turisme s’ha de basar en un model transversal 
que permeti la participació de tots els agents públics, privats i veïnals amb una 
orientació a obtenir resultats. El sistema ha de promoure el lideratge conjunt dels 
actors sota els principis de la transparència, la participació, el diàleg, la coordinació, 
la innovació i l’eficiència. És per això que adoptem el compromís d’estudiar i 
desenvolupar les propostes sorgides del pacte local per un turisme responsable 
i sostenible (Barcelona Ciutat i Turisme) en què entitats ciutadanes, institucions, 
empreses del sector, acadèmics i experts han tingut l’oportunitat de participar 
d’aquest procés en favor d’un turisme responsable i amb l’objectiu d’avançar en la 
millora de l’encaix entre la ciutat i el turisme.

 • Volem preservar i protegir els recursos turístics de la ciutat, assegurant el respecte 
cap als valors culturals, cívics, territorials, urbanístics i ambientals que els són 
propis. Per això, creiem que s’ha de treballar per impulsar mesures concretes 
de desconcentració, i també mesures per descongestionar les principals icones 
turístiques, com es va fer, per exemple, amb el Park Güell o la mobilitat i altres 
mesures preses al voltant de la Sagrada Família.

 • Reclamarem a l’Estat que destini un percentatge de l’IVA que genera el turisme a 
Barcelona perquè el gestioni l’Ajuntament de Barcelona i tingui un retorn en més 
serveis. (Revisar, potser estem tenint a una mesura autonomista, doncs no es troba 
dins les competències municipals).

 • Desplegarem una política de tolerància zero amb el turisme incívic a la ciutat de 
Barcelona.

 • És important i necessari seguir traçar les línies per atraure un turisme responsable, 
culte i cívic.

 • Farem que el turisme continuï sent un motor de generació de riquesa i ocupació 
per a la ciutat i el seu entorn metropolità, com també que els ciutadans percebin els 
beneficis d’aquesta activitat.

 • Desenvoluparem un Pla estratègic de turisme Bcn-2030.

#4.9_COMERÇ

Barcelona és una ciutat eminentment comercial. Amb uns 60.000 establiments i més 126.000 
persones ocupades vertebra la ciutat i és un sector caracteritzat per la creació intensa 
d’ocupació. 

Cal mantenir l’aposta per l’equilibri dels diferents formats comercials i marques, i l’impuls de 
la singularitat dels eixos comercials i el comerç de barri. 
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El sector es troba immers en un canvi de paradigma amb la irrupció del comerç electrònic i 
els seus efectes sobre els patrons de comportament dels consumidors. 

 • Constitució de “Barcelona Comerç” com a ens d’interlocució més directe entre 
el sector i l’administració. Ha de ser un espai per debatre i definir les estratègies 
necessàries pel futur del comerç i amb una freqüència regular de trobades i 
programa de treball que han d’incloure, entre d’altres: 

Formació en les noves competències que han de tenir els venedors per seguir prestigiant el 
sector com a espai d’oportunitats per els joves i assegurar el relleu generacional. ESCOLA 
D’OFICIS – Chambre de métiers et de l’artisanat.

 Ȧ Ordenances de càrrega i descàrrega, i efectes del comerç electrònic sobre la 
mobilitat, desenvolupant sinèrgies amb el comerç tradicional, generant punts 
de recollida a eixos comercials i mercats, que generin visites al comerç de 
barri.

 Ȧ Pla d’usos dels districtes, limitacions en l’oferta de grans establiment dins la 
trama urbana i viabilitat dels centres comercials. 

 • Crear una plataforma tecnològica on tots els comerços de Barcelona puguin 
fer les seves vendes on-line; i ajudi en la transformació digital per a millorar la 
competitivitat.

 • Avançar en la implementació dels APEUS/BIDs, element de col·laboració 
públic-privada per promoure accions en benefici de tota una àrea i generar co-
responsabilitat de tots els actors. Mentre la llei s’està acabant d’elaborar i fins la 
seva aprovació, és necessari avançar la feina per a poder aprofitar aquesta eina 
immediatament en benefici dels eixos comercials. 

 Ȧ Fer divulgació de les oportunitats que generen per generar projectes específics.

 Ȧ Promoure l’associacionisme i l’enfortiment de la societat civil per trobar 
solucions des de la base.

 Ȧ Elaborar esborranys i estudis sobre possibles plans de desenvolupament.

 Ȧ Coneixement sobre els procediments per a la seva aprovació i agilització de 
tràmits.

 • Locals buits. Engegarem un pla específic per promoure l’ocupació de locals buits.

 • Establiments emblemàtics. Consolidarem el pla específic de protecció i suport als 
establiments emblemàtics.

 • Pla de persianes i grafits. Programa impulsa, reactivant ajudes per la millora i 
conservació dels establiments comercials.

 • Regulació de fires, mostres i mercats no sedentaris, amb una normativa 
homogènia.

 • Turisme i comerç. Les compres turístiques són bàsiques per una important part del 
comerç de la ciutat; representa més del 30% de facturació en zones d’alta afluència 
turística. 
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 • Promoure a través de Turisme de Barcelona una major capil·laritat en els beneficis 
del turisme al comerç de la ciutat. Millor divulgació de les diferents experiències i 
eixos comercials, especialment dirigit a aquells visitants repetidors. 

La venda il·legal de productes a la ciutat de Barcelona s’ha descontrolat en tan sols quatre 
anys, multiplicant per 10 la seva presència. Suposa un greuge pel comerç i la restauració, 
condemna a no tenir un projecte vital a les persones venedores, i genera problemes de 
convivència en l’espai públic. 

 • És imprescindible impulsar un protocol inter-administratiu (amb la Generalitat i 
l’Estat) on tothom assumeixi les responsabilitats que li pertoquen. Cal que sigui 
transparent i amb voluntat de rendir comptes de les accions de cadascuna de les 
administracions. Ha d’incloure:

 Ȧ Campanya de sensibilització i informació pels compradors, especialment al 
punts d’entrada de turistes.

 Ȧ Lideratge de la Guàrdia Urbana en matèria d’ocupació de la via pública.

 Ȧ Pla d’ocupació social amb programes de formació i ocupabilitat.

 Ȧ Revisió de la llei d’estrangeria.

 Ȧ Control de duanes.

 Ȧ Anar a l’inici de la cadena; violació de drets de propietat intel·lectual i evasió 
d’impostos. 

Barcelona ha de brillar per Nadal, tant l’experiència dels barcelonins i també com atractiu 
turístic durant unes dates molt especials. Cal continuar amb la col·laboració públic-privada.

L’àrea de comerç ha de recuperar el lideratge de la Campanya de Nadal (Co·laboració amb 
Promoció econòmica, Cultura i Drets socials: Encesa, campanya mediàtica, Fires, Nit de cap 
d’any i Cavalcada de Reis...)

 • Major participació d’actor privats que se’ns beneficien. Actualment hi ha una 
participació baixa dels comerços i sobretot d’altres actors privats.

 • Fórmules d’esponsorització privada que permetin una major il·luminació també 
fora de les àrees menys comercials. 

 • Treballar amb empreses que facilitin el renting i el leasing, i la rotació dels llums 
entre barris de la ciutat. 

 • Gairebé un de cada quatre desplaçaments en genera un de nou: no es poden 
fer entregues i devolucions. Cal eliminar aquests desplaçament absurds que no 
satisfan les necessitats dels consumidors a través de mètodes de “click&collect” 
com les consignes en punts de transport públic col·lectiu i punts de recollida en 
eixos comercials.

 • Cal conscienciar el consumidor de l’impacte sobre el medi ambient i la mobilitat 
que genera el comerç electrònic. Menys del 20% creu que en té cap, en clar contrast 
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amb una societat molt sensibilitzada. Reduir l’ús del servei exprés que respon més 
a impaciència que a necessitat.  

 • Treballarem conjuntament amb les principals empreses de venda electrònica per a 
millora l’impacte sobre la ciutat.  

Sectors estratègics del comerç:

COMERÇ

 • Ampliarem les campanyes periòdiques d’orientació sobre el consum i del control 
dels productes i els serveis, així com les millors pràctiques de consum responsable, 
per posicionar l’Oficina municipal d’informació a les persones consumidores 
(OMIC) com un espai de referència d’atenció i tramitació de reclamacions en 
matèria de consum.

 • Potenciarem les inspeccions de consum que contribueixi a l’increment de la 
qualitat i prestigi del sector comercial i de serveis de la ciutat.

 • Impulsarem la competència, aprofitant els estudis que es realitzen des de les 
diferents associacions, mitjançant estudis i comparatius que realitzen les diferents 
associacions.

RESTAURACIÓ 

 • Impulsarem l’Observatori de la restauració. Sota les premisses de Qualitat, 
proximitat, excel·lència i sostenibilitat. 

Ordenança de terrasses: No es pot criminalitzar l’activitat econòmica del sector de la 
restauració ni l’existència de les terrasses per si mateixa.

L’ajuntament ha de vetllar per l’activitat econòmica com a foment de creació de llocs de 
treball i la indispensable necessitat que aquests siguin estables i de qualitat. La eliminació de 
terrasses suposaria la pèrdua de llocs de treball.

L’OBLIGACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE PRESERVAR LA CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC.

 • Reforçarem l’existència de campanyes específiques de foment de la convivència a 
l’espai públic. S’ha de buscar el correcte equilibri entre ús i gaudi de l’espai públic i 
el descans dels veïns i veïnes així com els vianants. 

 • Treballarem conjuntament amb tots els agents, amb la voluntat d’arribar a acords 
per prendre les mesures que siguin necessàries per garantir el descans veïnal 
donades les queixes de soroll que hi ha en espais concrets. 
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 • Es realitzarà una avaluació del conjunt de la ciutat, per buscar consens i poder 
donar una resposta que sigui satisfactòria per a tots els agents implicats.

MODA I DISSENY
Elaborarem el Pla de Moda BCN 2030

 • Incrementarem el suport a la creativitat, el disseny i la productivitat en l’àmbit de la 
moda i el tèxtil.

 • Incrementarem els vincles col·laboratius amb el sector de la moda i el tèxtil.

 • Impulsarem, en els diversos esdeveniments de moda que s’organitzen a 
Barcelona, com 080 Fashion Week o Bridal Week, activitats pròpies per dinamitzar 
els barris, com ara rutes de la moda i l’elaboració de materials per ajudar a 
dinamitzar els comerços i els restaurants de la zona, entre d’altres.

 • Elaborarem un pla per ajudar els nous dissenyadors a internacionalitzar els seus 
dissenys, a fi d’incrementar l’activitat comercial.

 • Donarem suport al clúster tèxtil i les activitats i projectes que desenvolupen a la 
ciutat, des dels projectes per al desenvolupament d’R+D+i en el sector de la moda 
fins als projectes formatius i d’internacionalització.Reunirem els agents implicats, 
de la Fira, de la moda, administracions, associacions i escoles de disseny i, entre 
tots, treballar amb l’objectiu de tornar a posar de moda el mercat amb innovació 
i emprenedoria, i que generi riquesa i ocupació a la ciutat, implicant un sector de 
serveis també molt ampli.

#4.10_MERCATS

OBRES I MANTENIMENTS D’INFRAESTRUCTURES

 • Impulsarem un nou Pla de Millores de Mercats fent la programació per tot el 
mandat.

 • Impulsarem el Pla de Manteniment ordinari de mercats: per reparar qualsevol 
desperfecte i millorar el dia a dia dels mercats.

 • Impulsarem un Pla de reforç als mercats municipals en el seu conjunt, 
especialment pels que hagin experimentat alguna gran reforma en els darrers 
anys per no perdre competitivitat.
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ASPECTES COMERCIALS

 • Activarem via subhasta parades tancades, i adjudicarem i posarem en 
funcionament noves activitats comercials en diversos mercats.

 • Elaborarem un Pla específic pels Mercats no alimentaris.

 • Donarem continuïtat i potenciarem l’oferta formativa adreçada a comerciants de 
mercats, que es duu a terme amb el suport de Barcelona Activa.

 • Projecció internacional de mercats

 • Continuarem els projectes d’acompanyament a les ciutats amb acords de 
cooperació.

 • Impulsarem nous projectes, clústers i relacions internacionals per reforçar el 
posicionament de l’IMMB.

 • Desenvoluparem el servei d’assessorament en la renovació de mercats a les 
ciutats, perquè arribi a ser el referent mundial d’excel·lència i un model a seguir.

 • Consolidarem el posicionament internacional dels Mercats de Barcelona, per 
arribar a ser el referent mundial de mercats.

GESTIÓ

 • Donarem un nou impuls a l’Institut Municipal de Mercats amb col·laboració amb les 
Associacions de venedors i venedores dels diferents Mercats.

 • Continuarem posicionant els mercats com a lloc principal de compra i relació amb 
el producte fresc.

 • Augmentarem la presència del producte local i de proximitat.

 • Potenciarem la relació dels mercats amb el comerç de proximitat del voltant.

 • Consolidarem l’ampliació dels horaris comercials de la xarxa de mercats.

 • Continuarem la política de millora en l’eficiència energètica i mediambiental.

PROMOCIÓ

 • Definirem el Pla de Comunicació i Màrqueting dels Mercats de Barcelona vinculat 
als valors clau: producte fresc, atenció als clients, proximitat, gastronomia, 
alimentació saludable, producte local, responsabilitat social / espai comunitari, 
sostenibilitat…

 • Fomentarem la coordinació i accions comunicatives conjuntes de la xarxa de 
Mercats de Barcelona i dels mercats amb els eixos.
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 • Promourem l’organització d’activitats als mercats que els consolidin com a cor del barri.

 • Mantindrem l’organització d’esdeveniments globals de la xarxa de mercats per generar 
una percepció positiva: Fira Mercat de Mercats, Premi Millors Mercats del Món…

 • Definirem estratègies específiques per captar nous usuaris dels mercats, 
especialment entre els joves i els turistes.

 • Renovarem i promourem els programes educatius als mercats.

 • Reforçarem els canals digitals de comunicació, màrqueting i gestió.

 • Reforçarem el sentiment de pertinença a la xarxa de Mercats de Barcelona i la 
generació de la identitat de mercat.

 • Participarem de manera activa, com a Mercats de Barcelona, en la campanya 
d’àmbit internacional “Estima el teu mercat”.

 • Desenvoluparem les accions definides en els tres àmbits d’actuació del Pla 
Estratègic de Mercats de Barcelona 2015-2025.

 • Remodelacions de mercats

 • Desenvoluparem les accions identificades en el Pla, del Mercat de la Boqueria.

 • Donarem continuïtat a les obres de rehabilitació del Mercat de Sant Andreu.

 • Donarem continuïtat a les obres de rehabilitació del Mercat de l’Abaceria.

 • Posarem en marxa i impulsarem el Mercat remodelat del Bon Pastor.

 • Executarem els projectes de remodelació dels Mercats d’Horta i de Montserrat.

 • Realitzarem les intervencions de gran millora als Mercats de Galvany, Besòs, 
Carmel i Canyelles.

MERCABARNA

 • Farem de la Barcelona metropolitana la capital logística del sud d’Europa.

 • Impulsarem la connectivitat de Barcelona i promourem noves zones d’activitat 
econòmica per fer-la un node d’activitat lligada a la logística i a l’accés als mercats 
del sud d’Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l’Amèrica Llatina.

 • Afavorirem i promourem el territori i l’activitat empresarial relacionada amb la 
logística.

 • Vetllarem pel funcionament correcte dels diferents mitjans de transport, prioritzant 
la mobilitat del transport públic i el de mercaderies.

 • Col·laborarem en la millora de les connexions i infraestructures de mobilitat i 
transport de la Regió Metropolitana.

 • Promourem Barcelona com el referent mundial de l’alimentació. En cap altra 
regió del món s’acumulen els factors diferencials que té Barcelona, com són una 
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indústria agroalimentària de primer nivell, grans empreses proveïdores, fi res i 
congressos de referència, maquinària, tecnologia, centres de recerca reconeguts 
mundialment, varietats d’aliments de gran qualitat en una regió molt petita (fruita i 
verdura, carn, peix...), grans cuiners de renom internacional, creativitat i innovació 
en el món alimentari, clústers alimentaris, clima, estil de vida i oferta en restauració 
de gran atracció turística i start-ups del sector agroalimentari.

 • Apostarem pel KIC centrat en la indústria dels aliments i problemes de la salut i 
farem que Barcelona lideri la Knowledge Innovation Community que promou la 
Unió Europea com una gran oportunitat per promoure la indústria alimentària.

 • Farem de Barcelona la Food World Capital posant en valor els actiu de què ja 
disposem, com són la fira Alimentaria, Mercabarna, els mercats municipals, 
la Comunitat RIS3 de Food, amb el KIC, amb l’objectiu d’impulsar la indústria 
alimentària.

 • Posicionarem la ciutat de Barcelona com a hub alimentari del sud d’Europa.

#4.11_CULTURA

La cultura és l’ànima de la ciutat i sentim Barcelona amb ànim de lideratge, volem preparar-la 
per ser la capital activa, viva, creativa, innovadora, emprenedora, humana i integradora, i volem 
fer-ho de la mà de la cultura i el coneixement. Això ha de ser el principal eix vertebrador i 
element identificador de la nostra ciutat i ho hem de saber fer amb generositat i responsabilitat. 
Aquest és el compromís. 

La cultura ens dóna les eines per participar activament en societat, amb compromís i 
responsabilitat i el seu exercici ens posiciona, sens dubte,  com una de les grans ciutats en 
el món.

Durant el mandat 2019-2023 volem promoure polítiques orientades a enfortir i aproximar la 
cultura, l’educació, la creativitat i la innovació a la ciutadania, optimitzant l’esforç compartit 
amb institucions públiques i la iniciativa social, per col·laborar i impulsar projectes, com a 
fonament del progrés personal i social.

Una ciutat culta és, sens dubte, una ciutat més tolerant, més cívica, més fortament lliure i   
valenta per afrontar els reptes de futur. 

Treballem per a una societat millor, més justa i amb oportunitats per a tothom.

Junts, amb la participació activa com a protagonista de la cultura a la ciutat, promourem la 
col·laboració amb els diversos actors dels sectors culturals: creadors, públic, món associatiu 
i empreses.

La col·laboració publico-privada i el diàleg permanent amb el món associatiu, són essencials 
per continuar treballant des de la participació en els diversos sectors culturals.
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1. Apostarem pel talent i ho farem consolidant els espais i xarxes de fàbriques de 
creació en arts plàstiques, dansa i arts escèniques, per una ciutat que s’ofereix a 
l’art i al pensament. 

2. Impulsar el Consell de Cultura,  com a òrgan independent i representatiu del món 
cultural de la ciutat i especialment l’atorgament dels Premis Ciutat de Barcelona pel 
seu prestigi arreu. 

3. Volem veure créixer les sales de música; emergents i consolidades, les galeries 
d’art; referents de la cultura artística de la nostra ciutat, les llibreries i sales d’arts 
escèniques. I serem, donant resposta a les seves necessitats. 

4. Apostem per la Barcelona Film Commission , que doni resposta a la indústria 
audiovisual fortament arrelada a  la nostra ciutat. Una oportunitat per atraure talent 
i recursos per a la indústria audiovisual en tots els formats. 

5. Incentivarem la cultura del mecenatge. Una eina de coresponsabilitat i de foment 
de la cultura que hem de promoure entre tots. 

6. Som una ciutat amb un gran valor patrimonial:  arqueològic, artístic, urbanístic, 
arquitectònic…tenim l’obligació de donar-lo a conèixer, de posar-lo en valor, de 
promocionar-lo, de conservar-lo, d’estimar-lo… i així ho farem!

7. Consolidarem l’oferta cultural pensada per als infants, per aconseguir que la cultura 
formi part de la vida dels ciutadans des de ben petits.

8. Situarem els museus com a punt neuràlgics de la nostra ciutat per acostar encara 
més la cultura a tothom i integrar-la a l’espai públic. 

9. Farem un mapa d’equipaments de la ciutat per definir l’ús cultural que reclamem i 
endreçar el conjunts d’edificis i espais patrimonials que tenim a la ciutat pendent 
per poder donar una oferta honesta i valenta per a tots.

CONEIXEMENT I CULTURA
Treballarem per dotar la ciutadania d’autonomia, esperit crític i valors cívics, fonament d’una 
societat més justa que afavoreixi el progrés personal i col·lectiu. Intensificarem el vincle amb 
l’àmbit educatiu i universitari per fer que la cultura formi part de l’itinerari formatiu i vital de les 
persones. El coneixement és la clau per al futur comú i pròsper de la ciutat.

INICIATIVES

1. Consolidarem Barcelona com una ciutat amb centres de recerca científica capda- 
vanters al món. Desplegarem polítiques de creació, d’atracció i de mobilitat de 
talent creatiu, científic i tecnològic.

2. Consolidarem comunitats RIS3 (les estratègies de recerca i innovació per a 
l’especialització intel·ligent que fan els estats membres i les regions de la Unió 
Europea per als fons de la política de cohesió) en l’entorn del coneixement i la 
creativitat. 

3. Impulsarem plataformes de micromecenatge i microcrèdit per a l’àmbit creatiu i del 
coneixement. Potenciant espais de trobada entre la recerca, les dades obertes, la 
intel·ligència artificial i la participació ciutadana.
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4. Potenciarem les relacions entre les universitats i les empreses, enfortint l’intercanvi 
i facilitant l’accés dels estudiants a la incorporació en el mercat laboral. 

5. Impulsarem les vocacions científiques de futur des de les escoles i els instituts de 
la ciutat, amb la voluntat d’aflorar vocacions en els nostres estudiants més joves.

6. Promourem la celebració de congressos científics internacionals.

7. Col·laborarem amb les nostres universitats en la seva estratègia de posicionament 
a les xarxes universitàries internacionals.

8. Potenciarem la Barcelona metropolitana com una gran plataforma d’educació 
superior d’Europa, promovent les universitats actuals i atraient-ne de noves perquè 
hi situïn projectes d’internacionalització.

CREATIVITAT, INNOVACIÓ, INDÚSTRIA CULTURAL
Un dels trets identificatius de  Barcelona és sens dubte la creativitat, l’esperit emprenedor i 
la recerca del talent. Hem de fer créixer i potenciar aquest ecosistema creatiu i projectar-lo. 

Cal impulsar la indústria cultural, consolidada com a clau en la promoció econòmica i social 
de la ciutat i generadora de riquesa.

Una potent indústria musical i d’arts escèniques configuren amb l’oferta de galeries i centres 
d’art, una ciutat amb gran bagatge cultural i amb capacitat de vertebrar el foment i la creació 
de tota una oferta cultural de Barcelona al món. Barcelona incorpora en la quotidianitat 
l’esperit d’avantguarda. 

1. Promourem la participació en projectes europeus entorn a les ciutats, la creativitat, 
la indústria i l’art.

2. Establirem un programa que impulsi les iniciatives necessàries per millorar la 
projecció de la ciutat de Barcelona com a ciutat d’innovació i incrementar de forma 
substancial el pes sobre el PIB de la ciutat vinculat a la cultura.

3. Apostem per una Barcelona que acull, promou i és referent de festivals , certàmens, 
fires internacionals, de música, d’art. Cercant oportunitats i promovent la iniciativa 
de les nostres industries culturals, pels nostres artistes i en consonància amb 
la vida cultural de la ciutat. Volem generar oportunitats per a tots i incitaves que 
contribueixin a enfortir el turisme cultural de la ciutat i de l’àrea metropolitana. 

4. Incentivarem la participació públic-privat en projectes transversals que siguin de 
gran significació per la ciutat i el foment de la creació. 

5. Recolzarem la iniciativa que està duent a terme el Festival del Grec. Consolidant-
se com a festival d’arts escèniques a nivell internacional i promovent la creació i 
producció amb la incorporació de nous talents.

CAPITALITAT CULTURAL 
Barcelona és i exerceix de capital de Catalunya. Una part de la força i la personalitat de la 
ciutat venen del conjunt del país, amb la seva història, cultura, llengua i identitat, i amb gran 
responsabilitat, també ha d’estar al costat de la resta de pobles i ciutats de Catalunya. Amb 
aquesta força, Barcelona ha actuat, i ha de continuar actuant, com a capital al món, cercant el 
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diàleg amb la resta de capitals internacionals, amb capacitat per fer del nostre relat cultural 
un motiu d’inclusió i integració obert al món. A tal efecte, cal enfortir la musculatura cultural 
creativa de la ciutat, reforçar la condició de capital de la cultura catalana i reforçar la projecció 
internacional de la ciutat.

La capitalitat de Barcelona passa també per la configuració de l’àrea metropolitana. Una 
coresponsabilitat de municipis que creix a favor, també, de la cultura.

Cal destacar el moment en què vivim, de gran projecció internacional. Vàrem propiciar que 
Barcelona fos designada Ciutat Literària Unesco, l’any 2018. Aquest va ser l’inici de la gran 
projecció de Barcelona al món a través de la paraula, la literatura i dels seus autors. Hem 
treballat perquè avui Barcelona sigui Ciutat convidada a la Feria del Libro de Buenos Aires, de 
la mà de la ciutat, amb l’Institut Ramon Llull, la ciutat, el país, la cultura i la llengua catalana en 
una de les seves grans projeccions internacionals.  

1. Exercirem la capitalitat cultural del país i la donarem a conèixer internacionalment 
de la mà dels grans equipaments culturals de la ciutat amb capacitat per projectar 
Barcelona i Catalunya al món: Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana, 
L’Auditori, Teatre Lliure, Mercat de les Flors o el Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona i el MNAC. 

2. Potenciarem els tres gran artistes internacionals que ens fan referents al món: 
Joan Miró, Pablo Picasso i Antoni Tàpies,  a traves de les respectives fundacions 
que conserven i donen a conèixer el seu llegat. Són grans centres de coneixement i 
recerca. 

3. A través de l’Institut Ramon Llull, posarem el potencial econòmic, demogràfic i 
creatiu de Barcelona al servei de la projecció exterior de Barcelona i de la cultura 
catalana.

4. Promourem Barcelona com a capital editorial en llengua catalana i castellana, la 
seva indústria editorial, els seus creadors i llibreters. Amb un especial interès en el 
creixent teixit de noves i petites editorials que s’estan consolidant a la ciutat.

5. Intensificarem la relació amb ciutats i capitals del món que comparteixen amb 
Barcelona la vocació cultural i creativa.

6. Incentivarem el turisme cultural i del coneixement a fi de posar en valor el patrimoni 
i el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat. Volem promoure des de l’àmbit de 
la cultura bones pràctiques turístiques i que Barcelona esdevingui clarament 
un referent de turisme cultural. En aquest sentit, crearem una oferta turística 
especialitzada per Barcelona en l’àmbit cultural, científic, del disseny, de l’urbanisme 
i de la innovació.

7. Recuperació de la taxa turística per promoure i recolzar l’activitat i el patrimoni 
cultural de la ciutat.

8. Potenciarem els certàmens i trobades internacionals en els sectors de la música, 
les arts visuals, el teatre, el cinema i la dansa que s’organitzen a la ciutat, i que 
ajuden a estructurar els sectors culturals.

9. Comencem a treballar,  amb col·laboració amb la Fundació Victoria de les Angeles, 
per celebrar el 2023,  a nivell mundial, el centenari del naixement de la Victoria de 
los Angeles, d’una de les nostres artistes més universals. 
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IMPULSAREM LA LLENGUA CATALANA
Barcelona s’ha de comprometre amb l’impuls i difusió de la llengua catalana i de la cultura 
que s’hi expressa. El compromís amb la llengua és també un compromís de ciutadania, i, 
al mateix temps, d’atendre les necessitats dels nous catalans que arriben a la ciutat i volen 
formar-ne part coneixent la cultura i la llengua.

1. Creiem fermament en el model d’immersió lingüística a les escoles, un model d’èxit, 
d’integració, d’igualtat d’oportunitats i de creixement com a ciutadans.

2. Potenciarem l’experiència d’èxit del Voluntariat per la Llengua fomentant les 
parelles lingüístiques des dels centres cívics i les biblioteques, amb l’objectiu que 
les persones que volen aprendre i millorar el nivell de català ho puguin fer.

3. Mantindrem el suport a la Setmana del Llibre en Català per fer que es consolidi 
com un espai de referència de la promoció del món editorial català i del foment de 
la lectura.

4. Promourem la col·laboració amb municipis de l’àmbit lingüístic català. 

CULTURA DE PROXIMITAT
Un dels eixos claus que identifica Barcelona és precisament la seva excel·lent vida cultural 
que es genera en els centres cívics i les biblioteques. És una mostra de conquesta cívica, 
cultural, cohesionadora de ciutat, de districte, de barri. Són veritables centres de cultura de 
proximitat que ens enriqueixen i ens connecten entre tots.

La participació forma part de la nostra manera de ser com a poble i la cultura popular i 
tradicional n’és un element clau que contribueix intensament a la cohesió social i a la identitat 
com a poble. 

1. Reforçarem la xarxa actual dels centres cívics, centres culturals de proximitat, i 
establirem una relació més estreta i coordinada entre els districtes, la xarxa de 
centres cívics, els equipaments culturals i els programes impulsats per l’àrea de 
cultura.

2. Enfortirem la connexió de l’ecosistema cultural potenciant els vincles de les 
diferents persones, entitats i equipaments que actuen com a agents culturals de la 
ciutat, també entre sectors diferents, per generar idees i oportunitats a través del 
treball col·laboratiu.

3. Apostem per una  xarxa de biblioteques innovadora. Accés a la cultura i el 
coneixement, espai d’intercanvi de saber i punt de trobada important per als barris i 
per l’excel·lència del servei que ofereix.

4. Reclamarem al govern de l’Estat espanyol els fons necessaris per construir la 
Biblioteca Central Urbana.

5. Donarem suport a les entitats i associacions de cultura popular que mantenen 
vives les tradicions en la complicitat en l’esforç, en la perseverança i la generositat.

6. Fer de Som Cultura, una Fira internacional de referencia en la cultura popular al 
servei de les entitats, promotors i ciutadans que estimen, viuen i treballen la cultura 
popular.

7. Promourem els valors de l’associacionisme cultural com a factor de cohesió social, 
amb campanyes de promoció entre els ciutadans.
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8. Donarem suport a la construcció del Museu de la Rumba.

9. Seguirem apostant per la rehabilitació dels teatres associatius (ateneus, orfeons, etc.).

10. Potenciarem la xarxa de Cases de la Festa,  perquè la cultura popular pugui ser 
present a tota la ciutat. 

DIFUSIÓ I PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI
Barcelona és hereva d’un gran llegat patrimonial fruit d’una història mil·lenària. Un llegat  
que cal preservar i difondre. El nostre compromís amb la ciutat, amb la seva història, amb 
el seu patrimoni arquitectònic, arqueològic, artístic, per posar-lo en valor i fer-lo més proper 
i accessible al conjunt de la ciutadania. L’orgull de ciutat passa també per reconèixer el seu 
passat, sentir-te’n partícip. 

1. En l’àmbit del Patrimoni arqueològic: Recuperarem el Pla Bàrcino. Una iniciativa 
necessària per explorar i recuperar la Barcelona romana; volem posar de relleu les 
restes de la Via Augusta Romana, dels Baluards de la Muralla i l’arquitectura del 
mercat, així com, el procés de construcció de l’Estació de la Sagrera. Garantirem 
un espai per exposar i explicar les troballes de la vila romana; i fer una Carta 
arqueològica que permeti obrir l’accés a informes arqueològics mitjançant el web i 
les xarxes socials per generar un conjunt d’informació, unificada, que reculli tota la 
documentació del patrimoni arqueològic de la ciutat.

2. Impulsarem el projecte de la Muntanya dels Museus a Montjuïc, com a espai 
referent museístic i cultural de la ciutat. El projecte transformarà l’ús dels pavellons 
de  Victòria Eugènia i d’Alfons XIII de la Fira de Barcelona per a usos museístics, 
que inclourà l’ampliació del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la creació 
d’un gran hall d’exposicions i la reserva d’espais per a usos museístics futurs, 
que conjuntament amb el Museu Arqueològic de Catalunya (MAC) i la Fundació 
Joan Miró, configuren una acròpolis museística indiscutible. Sense oblidar la resta 
d’equipaments que hi conviuen: Teatre Lliure, El Grec, Mercat de les Flors, Fundació 
Caixa Fòrum, Pavelló Mies Van der Rohe…També, serà un bon moment per 
promoure el Castell com a complex museístic i patrimonial de Barcelona. 

3. Impulsar el Museu de la Música com a centre d’estudi i coneixement musical, i també 
com a entitat que preserva el patrimoni musical. Dotar-lo d’eines per consolidar i 
posar en valor els nombrosos arxius musicals de la nostra ciutat i fer-ho amb les 
associacions, fundacions que els tutelen i de la Biblioteca Nacional de Catalunya.

4. Oferirem a través del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) una 
multiplicitat de visions per generar debats crítics sobre l’art, una missió que aspira 
a integrar públics cada vegada més amplis. L’aposta per l’ampliació és vital per a la 
projecció del Museu a la ciutat. 

5. Apostem i treballarem conjuntament amb la Fundació Antoni Tàpies i de la 
Fundació Joan Miró per enfortir i difondre la figura, l’obra i les activitats dels espais 
artístics de referència internacional. Començarem a treballar en la celebració del 
centenari el 2023 del naixement d’Antoni Tàpies i la celebració de 50 anys de la 
creació de la Fundació Joan Miró a Barcelona. 

6. Així mateix, a través de la Fundació Museu Picasso de Barcelona, el nostre 
compromís en les activitats que ampliïn i enriqueixin el coneixement sobre la figura i 
l’obra de Pablo Picasso, el seu entorn artístic i social, i la seva relació amb Barcelona. 
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7. Recolzar les Fundacions Privades que amb l’esperit de mecenatge i responsabilitat 
social participen i complementen amb excel·lència l’oferta cultural i artística de la 
ciutat. 

8. Continuarem amb la tasca de difusió dels espais de referència de la memòria 
històrica de la ciutat. Contribuirem a difondre la significació del Call jueu.

9. Impulsarem accions de micromecenatge cultural que incentivin la cultura 
participativa i la implicació de la ciutadania en els projectes per recuperar el 
patrimoni.

10. Incentivarem la coresponsabilitat ciutadana en la cultura del mecenatge. Un 
veritable camí conjunt públic-privat en el foment i creació de polítiques culturals.

#4.12_CULTURA POPULAR

El concepte  de cultura popular i tradicional s’utilitza molts cops per referir-se a tot allò que 
es fa des de l’associacionisme i els propis ciutadans i ciutadanes, mantenint les tradicions, 
algunes centenàries i altres basant-se en allò que es feia i actualitzant-les als nostres temps 
o bé de nova creació. Per a JuntsxCAt, la Cultura Popular i Tradicional també és Cultura en 
majúscules i no volem  que es consideri cultura de segona i sigui eclipsada per les grans 
produccions culturals amb més ressò mediàtic a la nostra ciutat. La Cultura Popular neix del 
poble i per al poble, essent un pilar de cohesió social entre els barris i districtes de la nostra 
Barcelona.

El suport públic a la cultura esdevé per a nosaltres un valor d’inversió que després reverteix 
en beneficis socials i econòmics. El nostre projecte cultural es basa en una sèrie de principis, 
dels quals volem posar un èmfasi especial en tres: 

En primer lloc, la cultura ha de reforçar la identitat, els valors i la llengua catalana com a 
elements culturals bàsics per a la cohesió social i la convivència ciutadana. Treballarem per 
dotar de sentiment identitari tots els ciutadans i ciutadanes, perquè creiem que el catalanisme 
ha tingut sempre un caràcter integrador i inclusiu; ha implicat civisme, estimació, respecte i 
tolerància; ha procurat una voluntat col·lectiva de ser i ha generat un sentiment de país. A 
través de la cultura transmetrem la voluntat de ser català i de viure en català com a grans 
valors cívics. 

En segon lloc, posarem l’accent en el paper decisiu de la societat cultural. Les entitats i 
el voluntariat, que a més són una marca d’identitat de Catalunya, són imprescindibles per 
impulsar conjuntament amb les administracions el programa cultural.    

Per últim, posarem l’èmfasi en la producció i difusió com a motor per trobar nous camins i 
apropar a la ciutadania la Cultura Popular i Tradicional. Treballarem per crear les condicions 
necessàries per tal que tots els ciutadans que ho desitgin tinguin un paper destacat en la 
creació d’aquest gran espai comú que és la cultura popular d’arrel tradicional. El suport a la 
creativitat i a la producció cultural tenen en les propostes del programa un valor clarament de 
cohesió social.
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MILLORAR I FOMENTAR LES RELACIONS ENTRE L’AJUNTAMENT I LES ENTITATS (FEDERACIONS, COOR-
DINADORES, ASSOCIACIONS..) DE CULTURA POPULAR.
És per això que és necessària la figura d’una direcció especifica de Cultura Popular i 
Tradicional, per tal de separar-la d’altres àmbits culturals de l’Institut de Cultura de Barcelona 
i que no quedi diluïda i tingui el pes que li pertoca. És important que l’ajuntament mantingui 
una relació fluida i bidireccional amb aquestes entitats per tal de conèixer de primera mà 
quines són les necessitats reals.

 • L’ICUB haurà de tenir un departament fort per tirar endavant les polítiques de 
cultura popular i tradicional a la nostra ciutat, cultura i festa van lligades.

 • Treballarem per tal i que les entitats tinguin una relació més fluïda amb 
l’administració, d’aquesta manera l’ajuntament sabrà de les necessitats reals de les 
entitats no només pel Consell de Cultura. Estar a prop dels ciutadans i ciutadanes 
farà que sabem de primera mà el seu dia a dia.

 • L’Ajuntament vetllarà per potenciar les festes del calendari festiu de la ciutat, tot 
basant-se en el protocol festiu ja existent (Cavalcada de Reis, Carnaval, Sta.Eulàlia, 
Corpus, la Mercè,etc).

 • Simplificarem la normativa per facilitar la utilització de l’espai públic. Agilitar el 
temps de resolució dels permisos i simplificació del procés administratiu de 
tramitació d’activitats.

 • Donarem suport des de l’Ajuntament a allò que ja existeix o que ja es fa per la 
pròpia iniciativa de les associacions i entitats, augmentant els mecanismes de 
suport en recursos directes i indirectes, que l’ICUB i els districtes, proporcionen 
la cooperació entre les diferents entitats. Augmentarem el suport econòmic a les 
entitats de Cultura Popular i Tradicional, reconeixent d’aquesta manera la seva 
aportació a les festes i al dia dia de la nostra ciutat.

 • Treballarem per passar de la cultura de les subvencions a la dels convenis per 
tal de donar estabilitat a les associacions i llibertat als seus dirigents. Aquests 
han de destinar el seu temps a la programació cultural i no a cercar els recursos 
econòmics per dur a terme la seva activitat associativa.

DONAR SUPORT A LES ENTITATS I POTENCIAR EL CREIXEMENT D’AQUESTES.
Aquesta ha de ser una prioritat per a l’Ajuntament. Col·laborarem amb la societat cultural, ni la 
substituirem ni li farem la competència. El protagonisme cultural ha d’estar més en mans dels 
ciutadans que en les de l’administració i el pressupost municipal destinat a l’àrea de cultura, 
en aquest cas més concretament en la Cultura Popular d’arrel Tradicional, ha d’estar d’acord 
amb aquest principi. 

 • Partim de la idea que la cultura popular i tradicional és allò que du a terme la 
ciutadania, no només allò que organitza l’Ajuntament. La formació, la creació la 
producció i la difusió seran els eixos sobre els quals basarem la política cultural, 
donant suport als creadors i entitats culturals, i potenciarem la xarxa de les Cases 
de la Festa.
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 • Destinar una línia de subvenció per a inversions de l’estructura patrimonial 
dels ateneus i altres entitats de base associativa  per adequar-la amb l’objectiu 
d’aconseguir la llicencia d’activitats i millorar l’accessibilitat i seguretat dels edificis, 
a més de les qualitat tècnica dels seus espais escènics.

 • Els gegants, el Bestiari, i les figures que calguin un manteniment, establirem un 
programa especial de subvencions –amb calendari i pressupost específics- per a la 
seva conservació i, si s’escau, reposició.

 • Conjuntament amb el darrer punt, crearem una Casa de la Festa/Centre de Cultura 
Popular on s’hauria de museïtzar les festes majors o les activitats de Cutlura 
Popular d’arrel Tradicional que es fan als nostres districtes, nosaltres intentarem 
garantir que cada districte, com a mínim ,compti amb un equipament dedicat a 
la Cultura Popular d’arrel Tradicional i que aquests representin a les entitats del 
districte/barri. Volem que aquests centres es converteixin en centres de promoció, 
difusió de la Cultura Popular i en espais on es treballi activament  per fer pedagogia 
al territori corresponent.

 • Potenciarem el Consell de la Cultura Popular  que ha de ser un espai obert 
d’interlocució i participació amb i entre les entitats culturals. El Consell tindrà com 
a finalitats principals informar i deliberar sobre la gestió dels projectes i activitat 
culturals de Barcelona. 

 • Potenciarem la participació dels joves en les associacions amb programes 
especials, per garantir així el relleu generacional a les pròpies entitats. 

 • Aproparem la Cultura Popular i Tradicional a les escoles, amb projectes educatius i 
pedagògics  per als nens i nenes de la nostra ciutat. 

APROPAR LA CULTURA POPULAR D’ARREL TRADICIONAL A LA POBLACIÓ.
La nostra prioritat serà arribar al màxim nombre de barcelonins i barcelonines, apostant per 
una cultura propera, que arribi a més gent, a la màxima gent possible; potenciant aquelles 
activitats que puguin ser gaudides pel conjunt dels ciutadans. La cultura popular i tradicional 
també s’ha  d’entendre com una alternativa de lleure i de realització personal. Una ciutat ha 
d’oferir prou possibilitats públiques i privades perquè els ciutadans puguin divertir-se i gaudir 
del seu temps lliure.

 • En funció de les disponibilitats pressupostàries, treballarem intensament 
per convertir en una realitat alguns dels equipaments culturals que la ciutat 
necessita recollits en el PLEC (Pla Local d’Equipaments Culturals): biblioteques, 
espais escènics i musicals, espais d’art, centres culturals polivalents, etc. Abans 
d’emprendre projectes d’aquesta magnitud, ens assegurarem que el municipi no 
disposi d’equipaments privats associatius, amb qui sigui possible establir acords 
de col·laboració en la gestió, que puguin cobrir les necessitats de la població, 
encara que la seva rehabilitació comporti inversions importants. En aquest sentit 
reconeixerem el paper històric decisiu en la promoció de la cultura dels ateneus i 
centres culturals catalans. 

 • Fomentarem l’establiment de vincles i treball en xarxa entre les entitats de Cultura 
Popular d’arrel Tradicional i aquelles entitats dedicades al tercer sector o al treball 
amb població amb risc d’exclusió. 
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 • Aproparem la Cultura Popular i Tradicional a les escoles, amb projectes educatius i 
pedagògics  per als nens i nenes de la nostra ciutat. 

 • Seguirem amb la descentralització de la Festa Major de Barcelona, la Mercè, com 
ja ho vam proposar l’any 2015 en el nostra programa electoral, la Mercè i les seves 
activitats han d’arribar als barris i districtes de la ciutat.

 • Potenciarem les Festes de Santa Eulàlia, fent que sigui la Festa Major d’Hivern 
de Barcelona, aquesta també ha de ser feta i compartida amb la resta d’entitats i 
associacions de Barcelona.

 • Afavorirem els intercanvis de Cultura Popular i d’arrel Tradicional amb diferents 

ciutats del món. Farem Barcelona la capital de la Cultura Popular i Tradicional.

#4.13_EDUCACIÓ

La nostra societat ha evolucionat de forma accelerada en els darrers anys, som una societat 
que funciona diferent, que viu en constant canvi i on la població aprèn de maneres noves i ho 
ha de fer al llarg de tota la seva vida. 

Davant d’això, el primer gran repte que tenim en polítiques educatives és ser capaços de 
reorientar el sistema educatiu per donar resposta a les noves necessitats que tenim com a 
societat. 

El sistema educatiu és una peça clau per donar resposta als canvis socials, però ha de ser 
una peça més dins de l’engranatge social. Els canvis que es proposin han de tenir un abast a 
nivell social, en aquest sentit s’hauran d’aplicar en la xarxa que englobi els diferents àmbits 
socials i no tan sols en l’educatiu.

 • Apostarem per una educació i una formació al llarg de la vida caracteritzades 
per l’excel·lència, el multilingüisme i una alta capacitació tecnològica, que aportin 
valor afegit, i que s’implementin amb la màxima qualitat, de manera que ens faci 
competitius internacionalment. La inversió en polítiques d’educació és la millor 
manera de garantir l’estabilitat i el progrés, en el marc de l’estat del benestar.

 • Treballarem perquè l’oferta educativa es vagi adaptant a les necessitats socials de 
la ciutat; corregint els desequilibris territorials i les desigualtats socials reforçant i 
consolidant la xarxa pública, i contribuint a la millora del sistema educatiu.

 • Farem una decidida aposta per una educació inclusiva, que cerca la innovació i 
impulsa el treball en xarxa des de l’autonomia i l’optimització dels recursos públics 
en totes les etapes de la vida de la persona.

 • Enfortirem les habilitats STEM en la formació bàsica i obligatòria per evitar la 
segmentació digital de les noves generacions de treballadors. Si no ho fem així, la 
“bretxa” digital aguditzarà els problemes d’exclusió social.
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 • Reforçarem la formació contínua al llarg de tota la vida laboral, bé en el si de les 
empreses (learning by doing), bé en la formació professional i universitària.

 • Farem més atractiva la formació voluntària (ocupacional, superior, postgraus, auto-
educació, etc.) en les disciplines vinculades a les habilitats que demandarà l’entorn 
digital. Així mateix, s’ha d’impulsar el component social i humanístic per millorar 
“la capacitat de judici”, que servirà per donar sentit i interpretar els resultats del 
processament de milions de dades que les noves tecnologies posaran a la seva 
disposició.

 • Transformarem el sistema formatiu existent complementant-lo amb nous cicles 
i qualificacions, amb l’objectiu de facilitar que els joves que entren al mercat de 
treball cada any transitin amb èxit per un entorn empresarial i laboral que exigirà 
capacitats i qualificacions molt diferents a les actuals.

Barcelona com a ciutat global té una història a nivell del sistema educatiu de la qual no 
renunciem, al contrari ens en sentim orgullosos tant del  sistema públic com el sistema privat 
concertat.  Ara, però, cal afrontar els grans reptes educatius de la nostra societat, i es fa 
amb el compromís de tenir la millor escola pública, però reconeixent també la bona tasca de 
l’escola privada, molt especialment la concertada. Continuem apostant pel català com a la 
llengua de vertebració social i l’anglès com a primera llengua estrangera a nivell de formació 
i que l’hem de necessària en l’ús social.

El compromís ineludible s’ha d’adreçar a la lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament 
prematur dels estudis com a eixos fonamentals. Cal, també, afrontar el repte de l’orientació 
als estudiants i als ciutadans per tal que puguin exercir uns nous estudis o reprendre’ls en 
funció de les seves capacitats.

També s’han dut a terme accions decidides pel que fa a l’actualització constant del mapa 
escolar, la construcció de nous centres educatius i el manteniment dels existents; hem 
treballat per donar suport a les famílies en tots els aspectes de l’educació dels seus fills 
i filles; hem fomentat la transmissió de valors i la tecnificació dels centres. D’altra banda, 
ens hem preocupat i ocupat de donar suport als docents i a les direccions dels centres, de 
desenvolupar programes transversals orientats a la millora del sistema educatiu, de promoure 
la millora de l’aprenentatge d’idiomes estrangers, i d’apostar per la inclusió educativa. No ens 
hem oblidat de prestigiar l’educació especial, de desenvolupar programes que enforteixen 
els lligams amb la ciència i la tecnologia, d’apostar per la formació professional, l’educació 
d’adults i l’alfabetització digital.

Tot, en suma, per fer realitat l’anhel que Barcelona esdevingui una ciutat que aposta pel 
coneixement.

El nostre repte és continuar la tasca de convertir Barcelona en una marca de qualitat pel que 
fa a la formació i el coneixement, i assolir-ho amb una sincera actitud de diàleg amb tots els 
sectors implicats. I això ho volem fer amb diferents estratègies:
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PER UNES ESCOLES BRESSOL AMB UN PREU PÚBLIC I DE QUALITAT

1. Replantejarem el rol de les bressol en el marc del segle XXI.

2. Continuarem i renovarem les accions del Pla Escoles Bressol Inclusives; 
consolidarem i ampliarem l’equip d’atenció de necessitats educatives específiques.

3. Farem seguiment del pla de formació del personal educador i les direccions de les 
escoles bressol, posant l’accent en temes com els primers auxilis, treball en equip, 
pedagogia a l’aula, maltractament i assetjament infantil.

4. Reorganitzarem les zones d’influència de les escoles bressol per tal que siguin com 
les de l’escoles d’infantil i primària, zona de proximitat i no pas districte.

5. Revertirem la pujada de la tarifació social  de les escoles bressol municipals 
aprovada en aquest darrer mandat, i que perjudica les classes mitjanes. I ho farem 
sense carregar-ho a les famílies més vulnerables.

6. Construirem més escoles bressol municipals, tot vetllant per l’equilibri territorial.

7. Posarem les bases per estendre les escoles bressol mitjançant la col·laboració 
publico privada-social.

BARCELONA, DE CIUTAT AMB UNIVERSITATS A CIUTAT UNIVERSITÀRIA:  
CIUTAT DEL CONEIXEMENT

 • Posarem en marxa el Consell Assessor Municipal d’Universitats, com a plataforma 
permanent de vinculació i participació de les universitats i els centres de recerca 
amb la ciutat.

 • Impulsarem una xarxa d’empreses i universitats per tal que comparteixin les 
necessitats d’uns i altres i es puguin establir vincles de relació a partir de les 
mateixes en el sentit que les empreses puguin concretar la demanda de recerca i 
les universitats puguin satisfer aquesta demanda.

 • Posarem en valor l’oferta de màsters i postgraus que s’ofereixen a Barcelona, 
mitjançant l’elaboració de la guia de l’educació superior de Barcelona.

 • Vetllarem per millorar l’ocupabilitat i l’impuls de l’emprenedoria dels futurs graduats, 
estudiants de màsters i doctors.

 • Accentuarem les accions per convertir Barcelona en ciutat de referència, amb la 
celebració de congressos científics internacionals vinculats a les universitats.

 • Prioritzarem la internacionalització de les universitats (estratègia conjunta amb la 
Generalitat de Catalunya).

 • Continuarem executant el Projecte SUMMER UNIVERSITY, tot promocionant el 
turisme del coneixement i la vinguda de persones que visitin la ciutat i alhora 
segueixin els cursos d’estiu a les diferents universitats.

 • Impulsarem que l’Hospital del Mar sigui seu de pràctiques d’una nova llicenciatura 
de medicina que es cursi a la ciutat.
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PER MILLORAR L’ÈXIT ESCOLAR

 • Impulsarem la xarxa 0-18, fomentant la figura de l’institut escola amb una bressol 
de referència a prop.

 • Potenciarem l’autonomia de centres educatius públics i el retiment de comptes 
(també ho impulsarem en els centres concertats que ho manifestin) en base als 
objectius establerts. També s’instarà al retiment de comptes per districte a nivell 
educatiu per tal d’analitzar la seva evolució i concretar els aspectes a millorar, 
també a nivell social per donar coherència a la tasca escolar.

 • Generarem sinergies entre els centres d’educació especial i els centres ordinaris 
reforçant el concepte d’inclusió educativa a tota la ciutat.

 • Desenvoluparem programes i projectes que posin en joc les TIC com a eines 
d’aprenentatge; tant la ciutat com els drets i deures de la ciutadania han de ser 
elements rellevants en l’articulació de relacions entre l’ús de les TIC amb altres 
àrees de coneixement, com les ciències, les matemàtiques i l’art.

 • Posarem en marxa el Projecte Neighbour Learning Program, adreçat a estudiants 
d’entre 16 i 25 anys, perquè puguin aprendre idiomes en condicions econòmiques 
favorables, fruit de l’acord amb centres de prestigi als diversos districtes de la 
ciutat.

 • Augmentarem el nombre d’aules i biblioteques escolars obertes al barri (BEOB). 

 • Promourem una xarxa d’entitats i de voluntaris educatius que impliqui tota la 
societat en la millora de l’èxit educatiu.

 • Estendrem el Programa de Voluntariat Educatiu a d’altres àmbits d’acció, com les 
TIC, amb la finalitat de contribuir a l’alfabetització digital de les persones i minvar 
les diferències generacionals.

 • Desenvoluparem accions que contribueixin a la millora de les competències 
d’aprenentatge, d’expressió oral, d’argumentació i de debat dels joves.

 • Reforçarem i ampliarem a tota la ciutat el projecte “Tast professional” com a eina 
per a lluitar contra el fracàs escolar, l’abandonament prematur dels estudis i la 
precarització laboral.

 • Incrementarem els programes de formació i inserció, amb l’objectiu de donar 
oportunitats als joves procedents del fracàs escolar i de l’abandonament prematur 
dels estudis.

 • Iniciatives de segona oportunitat (ISO). Oferirem als joves en situació de risc 
d’exclusió social una formació prelaboral adient que els permeti inserir-se en el 
mercat de treball i, fins i tot, la possibilitat de reintegrar-se al sistema educatiu.

 • Implantarem estratègies de prevenció del fracàs escolar; subscriurem convenis 
amb entitats i organitzacions que es dediquin a la prevenció del fracàs escolar.

 • Reduirem la taxa d’abandonament prematur dels estudis reforçant la Comissió 
d’absentisme i creant un servei d’orientació acadèmica, en el marc dels centres de 
formació d’adults.
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 • Instaurarem un sistema de mostra de feines amb finalitats educatives. Oferirem als 
centres educatius una jornada de visites a empreses de la ciutat per a alumnes de 
4t d’ESO, amb l’objectiu de conèixer el mercat laboral i els estudis necessaris per 
arribar-hi.

 • Endegarem un pla d’apadrinament d’escoles amb centres de recerca, perquè es 
pugui articular el Projecte Educatiu de Centre al voltant de les ciències.

 • Elaborarem i desenvoluparem un full de ruta, acordat amb els diferents operadors, 
que inclourà el mapa de l’oferta d’activitats educatives en el camp científic que 
aquests operadors dirigeixen als centres escolars, amb l’objectiu de conrear les 
vocacions científiques dels nostres joves, tot implementant un sistema de valoració 
de l’impacte.

 • Incrementarem el nombre de certificacions de qualitat a les entitats ciutadanes que 
organitzen activitats educatives per a les escoles i que són membres del Consell de 
Coordinació Pedagògica.

 • Continuarem la realització de la ruta artística per diferents patis escolars de la 
ciutat, fruit del treball compartit entre l’Escola Massana i els centres educatius amb 
el PEOB mitjançant el Programa Aprenentatge Servei.

 • Transformarem els patis escolars oberts en punts de dinamització educativa dels 
barris, i obrirem a la ciutadania altres espais dels centres educatius, com ara aules 
d’informàtica o sales poliesportives, vetllant per donar continuïtat a la formació del 
projecte educatiu de centre o de zona.

 • Ampliarem la implantació del programa de suport a la lectura als 10 districtes de la 
ciutat, establint 15 espais de realització.

BARCELONA, CIUTAT EDUCADORA I ORIENTADORA

 • Aprofitarem el coneixement i el recorregut de Barcelona com a ciutat educadora 
per liderar l’estratègia d’orientació educativa (formació al llarg de la vida) apoderant 
els ciutadans en la presa de decisions d’itinerari educatiu.

 • Implicarem la ciutat en l’educació (Associació Internacional de Ciutats Educadores, 
Xarxa FP, PECB, Consell Municipal d’Educació, Consell de la Formació Professional, 
Consell d’Universitats, Plans educatius de districte).

 • Reforçarem la dimensió educativa de l’Associació Internacional de Ciutats 
Educadores.

 • Aprofitarem el potencial de la xarxa de ciutats educadores per impulsar nous 
projectes (Barcelona, com banc de proves de noves pràctiques educatives i pionera 
en el compliment dels objectius 2030).

 • Intensificarem l’estratègia Barcelona-Orienta, desenvolupant els acords entre els 
agents orientadors públics i privats. Es tracta de fomentar les polítiques educatives 
municipals centrades en l’orientació.
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EN RELACIÓ AMB EL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, COM A INSTRUMENT DE GESTIÓ DE LA 
XARXA EDUCATIVA PÚBLICA DE BARCELONA

 • Recuperarem, conjuntament amb el Consorci Sanitari de Barcelona, la figura 
d’infermeria escolar.

 • Reforçarem la relació entre centres educatius i CSMIJ (Centre de Salut Mental i 
juvenil) per poder atendre abans i millor els casos de trastorn mental juvenil.

 • Impulsar la cooperació dels treballadors socials amb l’EAP per trobar estratègies 
d’actuacions conjuntes que evitin l’absentisme escolar i s’ajudin en les 
necessitats bàsiques dels infants així com en l’entorn no formal i informal del seu 
desenvolupament. 

 • Vetllarem perquè tots els alumnes que ho necessitin disposin d’ajut de menjador.

 • Intensificarem l’estratègia de fer més present l’acció educativa a tot el territori, 
establint millors vincles de col·laboració Educació-districtes-Consorci. Tant a nivell 
d’inversions com d’evolució competencial dels alumnes.

 • Estendrem els plans educatius de districte per a l’èxit escolar per aglutinar i 
potenciar els recursos educatius existents a cada territori.

 • Vetllarem per millorar la interlocució amb les escoles, instituts, centres educatius 
municipals i els seus treballadors.

 • Fomentarem estratègies d’innovació docent (STEAM o STEM, formació de docents, 
projectes innovadors, coordinació educació-territori).

 • Completarem la tecnificació dels centres educatius municipals.

 • Continuarem amb la millora permanent dels equipaments educatius, mitjançant 
obres de construcció, reforma, ampliació i manteniment, amb la col·laboració del 
Consorci d’Educació de Barcelona.

 • Impulsarem el Pla director 15-20 de nous equipaments educatius, posant en 
funcionament els nous instituts que calen per donar resposta al creixement de 
primària i que seran necessaris en un futur. Es coordinarà la planificació de nous 
centres educatius amb la disponibilitat de solars per la seva construcció definitiva. 
Això inclou l’edifici definitiu de l’Escola “Teixidores de Gràcia” actualment en mòduls 
i solar provisional. 

 • Continuarem impulsant la remodelació escolar de Ciutat Vella amb el Pla 
d’Educació 2013-2018: Ciutat Vella, una escola.

 • Es farà una calendarització per la retirada dels edificis escolars en mòduls 
prefabricats.

 • Augmentarem l’oferta de places a les Escoles Oficials d’Idiomes, per adaptar-la al 
creixement de la demanda.

 • Executarem el pla de millora de la formació d’adults a la ciutat.
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APOSTA ESTRATÈGICA PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

 • Potenciarem una Xarxa per l’FP a Barcelona amb la missió de construir una oferta 
formativa conjunta que doni resposta efectiva a les prospeccions de mercat abans 
esmentades i sigui interlocutora principal amb els agents econòmics empresarials 
per tal de ser referents europeus en la Formació Dual.

 • Liderarem i reforçarem la formació professional dual com a aposta municipal.

 • Promourem els centres integrats, on en un mateix espai educatiu es puguin oferir 
als ciutadans els tres subsistemes: reglat, continu i ocupacional. D’aquesta manera, 
millorarem la formació al llarg de la vida i optimitzarem els recursos.

 • Fomentarem centres de referència de diverses famílies professionals, a fi que 
en puguin emprar els recursos altres centres i entitats, mitjançant convenis de 
col·laboració. Amb aquesta estratègia aprofitarem, compartirem i racionalitzarem 
l’ús dels recursos pedagògics.

 • Crearem espais d’orientació específica en funció de les capacitats dels alumnes 
cap a les destreses que han d’adquirir, evitant l’abandonament prematur i creant el 
sentiment de pertinença al centre.  

 • Estendrem a tota la ciutat els programes de formació professional inicial.

 • Fomentarem els postgraus en FP, perquè els graduats en FP puguin continuar i 
millorar la formació de qualitat impartida i reconeguda per la universitat, sense que 
això impliqui, necessàriament, continuar els estudis universitaris de grau.

 • Promourem la creació de postgraus de formació professional tant presencials com 
on-line.

 • Impulsarem la internacionalització de la formació professional, a fi que estudiants 
d’altres països vinguin a estudiar a la ciutat, en centres de prestigi, prèviament 
conveniats.

 • Fomentarem les dobles titulacions internacionals, combinant els cursos acadèmics 
entre els països participants en el projecte.

 • Potenciarem les passarel·les entre l’FP i les Universitats. 

 • Desenvoluparem el projecte VET Summer Market. Es tracta de promoure, durant el 
mes de juliol, espais d’intercanvi d’experiències docents, així com tallers pràctics en 
centres i empreses, adreçats a alumnes i docents dels països europeus.

 • Proposarem deteccions d’abandonament i proposarem accions de millora 
d’orientació en base a capacitats i sentiment de pertinença als centres de formació.

 • Fomentarem l’intercanvi docent actiu, possibilitant que els docents coneguin altres 
sistemes educatius i empreses.
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QUANT ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

 • Posarem en valor el model Barcelona de les escoles municipals de música.

 • Recuperarem el projecte de desenvolupar la xarxa d’escoles de música de 
Barcelona.

 • Posarem en valor l’oferta conjunta dels ensenyaments musicals mitjançant 
l’elaboració d’una guia que incorporarà l’oferta privada de la ciutat.

 • Promourem el treball conjunt del Conservatori, escoles de música, Massana, Llotja, 
instituts de batxillerat artístic, Institut del Teatre i escoles d’art del treball, així com 
escoles de música privades.

 • Crearem una “comunitat d’aprenentatge” al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona.

 • Desenvoluparem un pla de recuperació de sectors d’activitat tradicionals, i arrelats 
a la ciutat, que s’han detectat en retrocés (comerç tradicional, oficis artesanals).

 • Incorporarem el Conservatori a les visites guiades de la Ruta del Modernisme.

FORMACIÓ AL LLARG DE LA VIDA PER DONAR RESPOSTA ALS REPTES DEL SEGLE XXI: ESCOLES 
D’ADULTS I ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
L’economia del coneixement obligar a canviar els elements que ens fan més competitius 
i tenir una força laboral on l’aprenentatge i l’adquisició de noves habilitats sigui constant. 
Necessitem seguir aprenent al llarg de la vida i sobretot aprendre a aprendre. 

Ús intensiu del coneixement; la competitivitat no podrà basar-se en la reducció de costos sinó 
en l’acumulació crítica de talent i la capacitat de transformar la creativitat i la innovació.  

L’objectiu és l’ocupabilitat de futur i transició cap a sectors d’alta demanada

1. Participació d’adults en formació permanent.

2. Desenvolupament en competències cognitives.

3. Afavorir la formació en qualificacions de gran demanda.

4. Informació precisa sobre la demanda laboral actual i futura.

5. Increment de l’oferta en idiomes i tot potenciar-ne l’ús social (BTV: dibuixos animats 
i pel·lícules en versió original, traduïdes al català).

6. Facilitar el traspàs entre ocupacions i activitat.

7. Formació més flexible. (trencar reticència de tornar a l’escola)

8. Formació compatible amb horaris laborals: conciliació laboral. 

9. Formació accessible a les pimes.

10. Formació en els llocs de treball per capacitar en la transformació que necessiten 
les empreses
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11. Enfocament dels ajuts públics a la provisió de formació en competències i 
ocupabilitat de llarg termini.

12. Evitar l’efecte substitució en els ajuts a la contractació

13. Xecs de formació a institucions acreditades i centres en competències de gran 
demanda.

14. Especialitzar-nos en allò que no es pot automatitzar: la innovació i la creativitat

15. Lligam entre les ciències i les humanitats. Integrar la cultura humanista a la 
formació tècnica i científica. 

16. Resoldre el dèficit d’STEM, potenciar espais de sensibilització i motivació (per 
ciutadans i docents)

17. Utilitzar de forma intensiva i massiva el període d’inactivitat forçosa de l’atur per 
millorar la formació i així poder tenir millors expectatives en l’ocupabilitat.

18. Establir incentius retributius graduals a aturats que segueixin amb èxit cursos de 
formació que millorin l’ocupabilitat i les seves capacitats.

19. Enfortir enfocaments d’emprenedoria i empresarials.

20. Cooperació entre el món educatiu i el sistema productiu (aquest apartat queda, o 
hauria de quedar inclòs, en la formació professional i en les universitats).





P
à

g
in

a
 #

9
3

#5.1_DRETS I LLIBERTATS

La ciutat de Barcelona és oberta, acollidora, integradora i respectuosa amb la diversitat i al 
mateix temps se sent orgullosa i defensora de la seva identitat, manera de fer, costums i 
tradicions. La convivència entre els ciutadans, els veïns i els visitants són valors que Barcelona 
sempre ha defensat i ho ha de continuar fent.  Ha de ser una prioritat de l’Ajuntament.

En la consciència col·lectiva roman encara avui en dia la idea que Barcelona sempre ha estat 
una ciutat integradora, acollidora, plural i cosmopolita.

Aquesta imatge positiva l’hem de mantenir, augmentar i difondre com a valors de la ciutat.

L’Ajuntament ha de vetllar pel compliment dels drets i llibertats dels barcelonins i els seu 
visitants,  així com també pel compliment dels deures i obligacions.

Barcelona ha de ser vista i coneguda com una ciutat on es respecten els drets humans al 
mateix temps que les seves institucions realitzen una defensa proactiva d’aquest drets.

Els ciutadans i visitants han de ser conscients que es troben a una ciutat que destaca i és 
reconeguda pel seu compromís en la defensa dels drets de les persones i al mateix temps 
per la persecució de la violació i la vulneració d’aquest drets, com també ha de destacar per 
la persecució de l’incompliment de les normes i obligacions dels ciutadans i visitants.

Així, doncs, hem de fer la proposta i aconseguir que en la consciència col·lectiva, tant dels 
ciutadans com internacionalment, siguem referència en la protecció dels drets civils i polítics, 
individuals i col·lectius dels barcelonins i de les persones que estiguin de pas o ens visitin per 
temes professionals, laborals o turístics.

L’Ajuntament ha de ser el garant del compliment dels drets civils i polítics i donar una resposta 
activa a les vulneracions que pateixin els ciutadans d’aquest drets tant en l’àmbit jurídic com 
social.

El ciutadà que se’l vulneri els seus drets ha de trobar acollida a l’Ajuntament i aquest l’ha 
d’assessorar i acompanyar en la seva reclamació.

La imatge pública i internacional de Barcelona com ciutat de respecte i de protecció de drets 
és molt positiva

 Caldrà difondre quins són els drets civils i polítics que emparen al ciutadans donat que només 
des del coneixement i el compromís de respectar-los s’enforteixen i consoliden valors com la 
convivència, la solidaritat i la cohesió social a la nostra societat. 

Serà bo realitzar campanyes públiques de difusió d’aquest drets recollits en la Declaració 
universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció dels drets humans i, en 
especial, el Pacte internacional dels drets civils i polítics.

L’Ajuntament haurà d’establir els protocols d’actuació entre els diferents departaments i 
organismes municipals amb competències relacionades amb els drets civils i polítics.

L’àmbit d’actuació en matèria de drets i llibertats òbviament està molt relacionat amb l’àmbit 
de la seguretat, on es requerirà una molt bona coordinació i cooperació entre aquestes dues 
competències.
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Respectar els drets del ciutadà també vol dir oferir i garantir la seguretat jurídica per part de 
l’administració i els seus òrgans de govern.

La seguretat jurídica implica el coneixement de la norma i el seu compliment, però també la 
seva correcta aplicació, en temps i forma per part de l’administració.

El ciutadà té dret a tenir una administració àgil, complidora, col·laboradora i que facili el 
compliment de la norma per part del ciutadà.

Cal eliminar burocràcia, esperes i taxes per aconseguir una llicencia o permisos. Això també 
és garantir els drets dels ciutadans. 

1. AGENCIA MUNICIPAL PELS DRETS CIVILS I POLÍTICS.
La proposta que és fa és reforçar, millorar i dotar de contingut  l’Agència Municipal de Drets 
Civils  ja existent, però infrautilitzada i mal gestionada, amb la finalitat que reculli i implementi 
aquesta protecció i coordini les polítiques de l’Ajuntament relacionades amb la protecció dels 
drets civils i polítics 

 Aquesta oficina tindrà competències en: 

 • L’Oficina ha de conèixer de les actituds violentes o denigrants que atempten 
contra la cohesió i la convivència a Barcelona, valors públics compartits que es 
fonamenten en el respecte a la diversitat, entesa com una riquesa i una fortalesa.

 • Fer el seguiment de les possibles vulneracions d’aquests drets i donar suport a les 
persones i col·lectius que n’han pogut ser víctimes.

 • Col·laborar amb la tasca que estan duent a terme a Barcelona diferents entitats i 
col·lectius compromesos amb aquest mateix objectiu. 

2.  SERVEI MUNICIPAL D’INTERMEDIACIÓ
Cal impulsar i implementar l’Oficina del Servei Municipal de Mediació.

Barcelona com a gran ciutat que és, amb una alta densitat de habitants  per m2 pateix una 
conflictivitat veïnal que els ciutadans ho valoren com un problema important de la ciutat a 
solucionar.

Aquest conflictes de convivència, entesos com a conflictes menors, poden tenir resposta 
fora de l’àmbit jurisdiccional amb una Mediació implementada per l’Ajuntament i evitar així 
acudir als jutjats i tribunals per resoldre aquests tipus de conflictes veïnals.

 Tot i que la figura de la Mediació ja és utilitzada en el dia a dia municipal, no hi ha un servei 
únic especialitzat que pugui atendre i resoldre els problemes que es plantegen diàriament a 
l’espai públic o en l’esfera privada, d’una manera transversal i àmplia.

La proposta doncs és la creació d’un Servei Municipal de Mediació on els diferents serveis 
que té l’Ajuntament puguin derivar-ne assumptes susceptibles de ser mediats, que actuï 
d’ofici (proposant a les parts la mediació) o a petició de les parts interessades.
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En aquests moments hi ha la percepció d’una certa impunitat dels “incívics” i creiem que 
amb una aplicació correcta de la potestat sancionadora de l’Ajuntament, conjuntament 
amb l’impuls de la figura de la Mediació com a instrument pacífic de resolució de conflictes 
s’afavoriria una millor convivència a la ciutat de Barcelona.

3. CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA.
Barcelona acollirà anualment un congrés mundial de la democràcia, on juristes de tot el 
món, operadors jurídics, professors universitaris i experts mundials debatran a Barcelona 
propostes, ponències i projectes sobre com millorar la democràcia en els sistemes de govern.

Barcelona com ciutat de referència internacional en la defensa dels drets i llibertats organitzarà 
la trobada mundial d’organismes, entitats i experts per debatre i fer propostes encaminades 
a la seva implementació per regenerar la democràcia, a l’estil que ho fa la ciutat de Davos en 
l’àmbit econòmic o Rio en l’àmbit social.   

#5.2_GOVERNANÇA 

En els propers anys les democràcies urbanes s’expressaran en la combinació de dos grans 
eixos. D’una banda, l’eix que té a veure amb la reivindicació i defensa de les llibertats i drets 
civils de les persones i de l’altra banda, tot allò que té a veure amb el bon govern de la ciutat. 

Ens proposem canviar radicalment un estil de govern i de gestió municipal obsolets i 
ineficients.

Barcelona no posseeix una estructura de govern a l’alçada dels temps que vivim, que garanteixi 
un govern servidor, representatiu, eficient, obert, àgil, útil, accessible,

Ens proposem canviar radicalment un estil de govern i de gestió municipal obsolets i 
ineficients.

Barcelona no posseeix una estructura de govern a l’alçada dels temps que vivim, que garanteixi 
un govern servidor, representatiu, eficient, obert, àgil, útil, accessible, emprenedor, innovador, 
transparent., inclusiu i adaptat als canvis de la societat i a les demandes de la ciutadania.

Revisarem el funcionament d’una organització municipal que ha quedat envellida, que manté 
una mentalitat i formes de fer procedimentalment burocratitzades, que no dona als districtes 
ni als barris les competències ni els recursos necessaris per tenir un paper rellevant en 
l’estructura municipal, que no practica un enfocament metropolità en la seva gestió, que no 
promou de forma decidida la professionalització dels seus càrrecs directius aplicant criteris 
relatius als mèrits i a les competències professionals. 

Desplegarem un ajuntament emprenedor, capaç de promoure pacte i cooperació amb les 
altres administracions, i amb la societat i civil empresarial i associativa. 
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Per desplegar bé ambdues funcions ha de ser obert i  transparent, i a més inspirador i exemplar. 
Ha de ser constructor de confiances, pensador, prospectiu, dipositari dels anhels col·lectius, 
garant d’un model relacional entre ciutadania i la seva institució basada en la confiança i el 
bon servei. Cal mantenir una actitud beta permanent.

Les dificultats esmentades sobre la inexistència d’un Estat impulsor, la manca de projecte 
global de l’actual govern municipal, així com la pervivència d’un estil de gestió obsolet 
i burocràtic, suposen un gran fre perquè des de l’Ajuntament es puguin desenvolupar 
eficientment i eficaçment els àmbits serveis, activitats, obres, d’organització, participació 
ciutadana, autogovern dels districtes, així com la potenciació plena de les pròpies 
competències municipals.

Posarem en funcionament un Ajuntament innovador en el seu estil de govern i gestió i 
posarem al dia de l’organització i estructures municipals. 

En funció d’aquests objectius liderarem una governança del nostre temps, efectiva, oberta i digital.

 • Que actuï a partir de la ciutat real com a ciutat capital i ciutat euroregoional. 

 • Que doni més poder, més proximitat i més representativitat política als districtes 
en el govern municipal d’acord amb les tres realitats i dinàmiques territorials del 
Districte.

 • Que racionalitzi els organismes municipals.

 • Que converteixi el plenari de l’Ajuntament en un nou Consell de Cent, veritable 
Parlament de la ciutat.

 • Que aposti per una administració transparent basada en una adequació política i de 
l’alta direcció a partir de criteris de capacitat,  professionalitat i aportació de valor.

 • Que millori i ampliï la participació ciutadana especialment a través de les eines 
associades a la democràcia electrònica.

 • Que faci de l’ètica i les virtuts republicanes el marc de referència de la gestió 
política i pública de la ciutat,

 • Basada en el diàleg, la participació activa, la diversitat, la tolerància i el respecte 
(a les persones, a l’espai públic, al medi ambient i a la diversitat, entre d’altres). En 
el respecte i la defensa dels drets Humans en tota la seva amplitud, basada en el 
respecte de la diversitat cultural, la cimentació de la cohesió social, el foment de la 
interacció i el diàleg intercultural per tal de fer de la ciutat de Barcelona un referent 
de ciutat més oberta, plural, inclusiva, cohesionada i sostenible socialment. 

Ens proposem, per tant:

 • Gestionar la ciutat mitjançant l’ús del CIM (City Information Modelling), una 
eina digital de gestió que permet a la ciutadania intervenir i supervisar tots els 
projectes, els seus pressuposts i els terminis proposats, detectant i prevenint 
possibles desviacions a fi de corregir-les. Treballant amb models de gestió digitals, 
gestionarem de forma oberta, eficient i participada; rendirem comptes, serem 
transparents, accessibles, col·laboratius i inclusius. Aquest projecte es portarà 
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en aliança amb ciutats com Berlín, Chicago, Hèlsinki o Seul, que ja estan aplicant 
aquesta innovadora forma de gestió.

 • Crearem l’àmbit de Govern Obert, unifi cant participació ciutadana, transparència 
i Open Data en un sol departament, garantint la transversalitat d’aquesta política i 
estratègia de govern de canvi en la manera de fer política i de governar.

 • Desplegarem una política d’informació i comunicació que partirà del principi que la 
ciutadania té el dret democràtic a estar ben informada i que la informació que rebi 
ha de ser neutral, veraç i contrastada, a fi de combatre els temps d’infointoxicació, 
de manipulació i de difusió de noticies falses que assolen per totes bandes la 
nostra societat. 

 • És per tot això que pren ple sentit la creació d’un observatori de la veritat promogut 
des de l’Ajuntament amb la complicitats i la col·laboració amb agents clau del 
sector de la informació i la comunicació. 

 • Promourem la participació entesa com el foment del capital social intangible 
que neix de la densitat associativa i dels nivells de confiança entre la ciutadania i 
l’administració municipal. 

 • Multiplicarem les complicitats entre la ciutadania i l’administració municipal. 
Establirem principis col·laboratius i maneres de fer que promoguin la 
corresponsabilitat, la coordinació, el consens, la igualtat i la inclusió. 

 • Garantirem l’assistència dels màxims responsables polítics als òrgans participatius 
de la ciutat.

 • Recuperarem la tradició històrica barcelonina de mediació i arbitratge que permeti 
que les diferències entre els barcelonins i barcelonines i el seu Ajuntament puguin 
ser resoltes mitjançant aquestes eines, la mediació com a eina de resolució de 
conflictes de fàcil aplicació i per la celeritat que permet, i en casos en què aquesta 
no sigui suficient, l’arbitratge com a eina igualment eficaç i econòmica pel temps 
que permet estalviar a les parts en la resolució dels conflictes.

#5.3_COMUNICACIÓ

L’Ajuntament de Barcelona compta amb una potent eina de comunicació com és Betevé i 
el seu sistema de televisió, ràdio i web. Un sistema que ha sigut menystingut durant aquest 
mandat tot i el canvi de nom i d’imatge que ha tingut, canvi que no s’ha notat en les audiències. 
Un mandat marcat per les internalitzacions dels treballadors externs, internalitzacions que 
poden posar en perill les televisions de districte. Un mandat marcat per la reducció de la 
programació pròpia i per una pèrdua de confiança per part dels treballadors. A tot això s’hi 
suma que fa dos anys que el contracte programa no s’ha renovat.

Cal retornar Betevé a un model propi barceloní de televisió, s’ha de tornar a comptar amb les 
associacions de barri, donar ales a nou talent, servir d’amplificador de les inquietuds de la 
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ciutadania, tornar a produir material propi i de qualitat, cal que Betevé torni a estar al servei de 
Barcelona, dels seus barris i de la ciutadania.

Per tal d’aconseguir aquests objectius treballarem per tal d’implementar les següents 
mesures:

 • Resoldrem i pactarem les internalitzacions pendents dels treballadors de Betevé.

 • Ajudarem a fer-nos càrrec de les despeses que aquestes internalitzacions puguin 
provocar en les associacions i entitats que conformen les televisions de districte.

 • Durem a terme l’aprovació d’un nou contracte programa.

 • Incentivarem la producció pròpia en col·laboració també amb altres televisions 
locals dels països de llengua catalana.

 • Incentivarem la producció de districte i barri així com l’obertura a la ciutadania i al 
sector audiovisual de Barcelona.

#5.4_CONTRACTACIÓ PÚBLICA  RESPONSABLE

L’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme nombroses iniciatives per integrar la contractació 
pública social i responsable en el si de la seva organització. Durant el mandat de l’alcalde 
Xavier Trias es va impulsar, en col.laboració amb les organitzacions que agrupen les entitats 
del Tercer Sector Social i les petites i mitjanes empreses catalanes, un conjunt d’avenços 
consistents en integrar aspectes socials, ambientals i de gènere en els processos i fases de 
la contractació pública. La incorporació de clàusules de contractació socialment responsable 
ha de donar compliment als principis fonamentals de contractació de la Unió Europea: el 
de concurrència, llibertat d’accés, publicitat, transparència i no discriminació. En aquest 
sentit, durant el darrer mandat s’ha continuat consolidant aquest model, adaptant-lo a les 
prescripcions de la modificació de la Llei de Contractació del Sector públic, que va entrar en 
vigor el mes de març de 2018.

 • Explorarem les potencialitats que la legislació de Contractes del Sector públic 
permet en relació al possible recorregut de la implementació de les clàusules  
socials, ètiques, ambientals i de gènere, per contribuir a fer més justa i equitativa 
l’economia, les oportunitats i el nivell de vida dels barcelonins.

 • Consolidarem la reserva social en la contractació, preveient la reserva d’un 
percentatge de les compres menors a centres especials de treball i empreses 
d’inserció laboral.

 • Obrirem una mesa de diàleg amb els representants de les empreses contractistes 
d’obres per consensuar els criteris d’aplicació de les clàusules socials en els 
contractes i els concursos que impulsa l’Ajuntament i les empreses municipals, 
com per exemple Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA).
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 • Estudiarem fórmules que permetin, dins de la normativa comunitària i de la Llei de 
Contractes del sector públic de l’estat, a incentivar les capacitats i la competitivitat 
de les petites i mitjanes empreses com a licitadors dels concursos municipals.

 • Promourem l’accés a la contractació pública dels emprenedors i de les micro 
empreses, amb diferents mesures d’impuls i foment.

 • En col·laboració amb els agents socials i l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, avançarem en la recerca de fórmules  per erradicar la temporalitat en la 
contractació i per eliminar les diferències salarials entre homes i dones.

 • Consensuarem amb els agents econòmics de la ciutat un nou model d’Espai de 
trobada entre aquests i l’Ajuntament per tal que la col.laboració entre la iniciativa 
pública i privada permeti avançar en la contractació pública sostenible, transparent 
i assequible, en la línia de la I Fira de Contractació Pública de 2017, impulsada per 
l’Ajuntament i PIMEC.

#5.5_FEMINISME

A la ciutat de Barcelona viuen més dones que homes, representant el 52,45% de la població. 
Ha augmentat el nombre de dones que viuen soles, representant el 15% de la població el 2011 
(14,4% el 2007). No obstant, ha disminuït lleugerament el percentatge de dones de més de 65 
anys que viuen soles (53,1% el 2011, front el 54,4% el 2007). El nombre de dones grans que 
viuen soles és 3,5 vegades més gran que el d’homes sols. 

Les llars monoparentals han augmentat notablement en la franja d’edat de 45 a 64 anys, 
de persones separades o divorciades, han disminuït les de vídues i les d’un nivell d’estudis 
primaris o sense estudis, mentre que han augmentat les constituïdes per persones amb 
estudis secundaris o superiors. En relació a l’activitat, han augmentat les ocupades i han 
disminuït les jubilades. 

Pel que fa a la persona encarregada normalment de realitzar les tasques domèstiques 
i familiars a la llar, ha augmentat lleugerament la participació dels homes en les diferents 
tasques domèstiques, especialment cuinar i comprar els aliments. Encara i majoritàriament, 
la responsabilitat de les tasques familiars i domèstiques és femenina. Les dones són les 
encarregades principals de rentar la roba (67,9%), cuinar (61,4%), netejar la cuina (56,2%) i 
netejar la casa (52,8%). La responsabilitat masculina creix en aquelles feines més visibles 
socialment, més satisfactòries individualment i més flexibles temporalment: un 12% dels 
homes són els responsables d’anar a comprar, el 17,2% d’administrar el diners i el 48,1% 
de realitzar les reparacions de l’habitatge. En el 52,5% dels casos la mare és la persona 
encarregada de la cura de menors, i en el 39% dels casos es fa conjuntament entre la mare 
i el pare i només en el 3 % la persona encarregada és el pare; en el 47,7% dels casos, és una 
persona del sexe femení l’encarregada de cuidar les persones grans, i en un 9,9% dels casos 
és una persona remunerada i en un 9,7% un home; la mare és l’encarregada de cuidar les 
persones discapacitades en un 60,5% dels casos, el pare i la mare conjuntament en un 20,7% 
dels casos i el pare sol en un 7%. 
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Respecte el salari, l’escletxa salarial entre dones i homes ha augmentat a Catalunya. 
L’increment de dones dins del mercat de treball ha anat acompanyat, també, d’un major nombre 
de discriminacions indirectes, ja que les dones acostumen a rebre salaris inferiors als homes, 
fins i tot per la mateixa feina. En conjunt, la desigualtat salarial també està relacionada amb la 
resta de condicions laborals precàries que envolten els llocs de treball ocupats per la majoria 
de dones i que ja fa anys emergeixen com a noves desigualtats, en forma de temps parcial i 
temporalitat. 

Entre el 2000 i el 2006 ha augmentat el nivell d’estudis de la població. Les dones analfabetes 
han passat del 2,7% a l’1,2%, mentre que les dones universitàries han passat del 18,9% al 28,9%. 
També és important destacar importància creixent de les dones amb estudis universitaris, que 
sobrepassa als seus coetanis masculins (al 2011, 190.493 dones amb estudis universitaris i 
163.121 homes). 

Pel que fa al nombre de barcelonines que han sofert violència masclista, el Programa de 
Seguretat contra la Violència Masclista del Departament d’Interior, Relacions Institucionals 
i Participació, conjuntament amb l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Barcelona, 
van promoure el 2009 un estudi amb l’objecte de mesurar l’extensió de la violència masclista 
entre les dones residents a Catalunya i a Barcelona. Aquesta enquesta que es va realitzar 
mitjançant entrevistes telefòniques a 14.122 dones i 1.501 homes d’entre 18 i 70 anys 
residents a Catalunya entre el 8 d’abril i el 30 de juny del 2010 van permetre que moltes 
dones expliquessin per primera vegada de forma anònima casos que no han denunciat mai. 
Dins d’aquesta mostra general es va incloure una mostra significativa de 4.029 dones de 
Barcelona d’entre 18 i 70 anys i una mostra complementària de 315 homes que va permetre 
a l’Ajuntament de Barcelona explotar les dades relatives a la ciutat de Barcelona i que es van 
presentar just fa ara un any. Segons aquest estudi, remarcar que una de gairebé 4 barcelonines 
ha patit al llarg de la seva vida una agressió masclista greu. 

Barcelona ha de ser una ciutat que garanteixi la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, 
on tothom pugui desenvolupar les seves capacitats personals i prendre decisions sense 
limitacions imposades en funció del sexe, aconseguir una societat igualitària i fer visibles les 
aportacions que fan les dones a la Ciutat. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona serà un agent actiu de les polítiques que promouen 
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i establirà estratègies per tal de superar les 
desigualtats de gènere i per mostrar els efectes positius que aporten les dones tenint en compte 
que ens trobem davant de la generació de dones més ben fornades de la Història. 

Farem que les polítiques de gènere, la visió de gènere, impregni tots els programes de 
l’Ajuntament.

Igualtat d’oportunitats real i efectiva i promoció: avançar cap a un nou marc de relació entre 
dones i homes més igualitari i basat en el respecte i el reconeixement. 

Corresponsabilitat com a premissa per a una igualtat d’oportunitats efectiva i real per Garantir 
que la coresponsabilitat i la reorganització del temps i els treballs siguin totalment assumits 
com una necessitat de la societat, mitjançant el treball conjunt amb entitats, institucions i 
empreses.

Participació, apoderament i presència em tots els àmbits per fomentar la participació i 
presència de les dones en tots els àmbits per tal que puguin fer efectius els seus drets, tant a 
nivell privat com públic, potenciant la valoració social de les seves aportacions.
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Accés i condicions en l’esfera professional amb l’objectiu d’impulsar l’accés de les dones 
al món laboral i professional en igualtat de tracte i oportunitats que els homes, fomentant 
l’emprenedoria, l’autoocupació i noves formes d’organització del treball i l’ús generalitzat de 
les tecnologies de la informació i la comunicació.

Transversalitat de gènere en les polítiques municipals per aconseguir que la visió de gènere 
estigui present de manera transversal en l’actuació del govern i en totes les polítiques i 
actuacions municipals. 

Atenció de les situacions de vulnerabilitat per reforçar l’atenció a les dones que es troben en 
aquestes per aturar i minimitzar les actual taxes de feminització de la pobresa. 

Abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra la prostitució i l’explotació 
sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves 
manifestacions des de la intervenció integral, reforçant l’estructura i model de prevenció i 
atenció.

 • Pla municipal contra l’escletxa salarial que impulsi un gran Pacte de Ciutat per 
Reducció les diferències salarials entre homes i dones a Barcelona.

 • Pla d’inversions i millores per un urbanisme de gènere per tal que Barcelona sigui 
una ciutat segura per les dones. Més seguretat, millor il·luminació i un espai públic 
més accessible i confortable per les barcelonines.

 • Pla abolicionista de l’explotació sexual i la prostitució.

 • Promoció del Servei d’Atenció Rehabilitació i d’Acollida per poder atendre més 
dones que hagin patit violència masclista i millorar la coordinació amb altres 
serveis per tal que es puguin detectar i tendre més casos de violència.

 • Reimpuls de la Xarxa d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la No Discriminació per 
tal que els centres educatius  de Barcelona incorporin en el seu itinerari curricular la 
prevenció de les relacions abusives i les actituds masclistes.

 • Posada en funcionament de l’Agència per als Drets Civils i la No Discriminació com a 
instrument per a la prevenció, la promoció dels drets de les dones, així com l’atenció i 
assessorament ales dones que hagin pogut ser discriminades per raó de gènere.

 • Pla Dones i Espai Públic per tal de visibilitzar el talent de les dones. Cal que als 
carrers, a les places i als parcs de Barcelona hi hagi referents femenins i que l’espai 
públic reflecteixi el pes que tenen les dones en la nostra societat.
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#5.6_LGTBI

Volem que Barcelona segueixi essent un ciutat defensora dels drets fonamentals i de les 
llibertats públiques, on la discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere no hi 
tingui cabuda.

La diversitat d’orientació sexual i identitat de gènere és un dret inalienable que una societat 
lliure ha de procurar a la seva ciutadania. En una Barcelona igualitària, l’Ajuntament no pot 
deixar de pensar i actuar en polítiques de diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere.  

En aquest sentit, ens farem nostra la Llei 11/2014 , del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, col•lectius trans i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia, implementant aquelles competències que siguin municipals i treballant amb les 
altres administracions perquè aquesta sigui efectiva i prioritzarem aquelles franges d’edat 
com són la infància, la joventut i la tercera edat, així com el col•lectiu trans en general, perquè 
poden ser més vulnerables a patir els incompliments de la llei.

Tenim una oportunitat per reforçar les polítiques de defensa dels drets civils que és el Centre 
Municipal LGTBI. Servei que donarem a conèixer per tal que sigui un servei de referència en el 
seu àmbit i per a tota la ciutadania.

Crearem i posarem en funcionament l’Agència pels Drets Civils i la no Discriminació per 
donar transversalitat i centralitat a les polítiques de defensa dels drets humans, els drets 
fonamentals i els drets civils.

Per una Barcelona anti-bulling. Volem que Barcelona sigui una ciutat anti-bulling, per aquest 
motiu, impulsarem programes específics per evitar la discriminació i la pràctica del bulling, 
especialment en entorns d’infants, joves i gent gran.

 • Xarxa d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la No Discriminació. Ampliarem el 
programa a de la xarxa a més escoles i instituts de la ciutat per tal que els centres 
educatius de Barcelona incorporin ens els seus itineraris curriculars l’abordatge de 
les relacions abusives i discriminatòries, que han de permetre prevenir situacions 
de bulling, així com detectar-ne casos i atendre a les víctimes.

 • Servei d’Atenció Rehabilitació i d’Acollida. Donarem més projecció i farem difusió 
d’aquest servei perquè pugui atendre més persones LGTBI víctimes de la violència 
masclista. 

 • Pla de seguretat per a la formació de professionals i creació de protocols específics 
per a la garantia i protecció de les persones LGTBI en situacions de vulnerabilitat.

 • Incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals LGTBI amb la 
intenció d’afrontar la doble discriminació LGTBI: Dona i homosexual.

Les persones LGTBI quan es fan grans i són dependents, han de poder seguit gaudint d’una 
vida plena i sense haver de renunciar a la seva orientació sexual i identitat de gènere.  Des de 
l’Ajuntament de Barcelona hem de garantir que el fet de viure en una residència, per exemple, 
no suposi una vulneració dels drets de les persones LGTBI. 
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 • Pla per a incloure la perspectiva LGTBI a la xarxa municipal de residencies de Gent 
gran amb la formació específica del personal sanitari amb la finalitat de protegir les 
persones grans LGTBI de discriminacions i garantir-ne els seus drets.

 • Estudiar fórmules alternatives i complementàries de residències per a la Gent Gran 
LGTBI com una xarxa de pisos compartits, en col•laboració amb les entitats del 
sector.

 Persones transsexuals

Volem les mateixes oportunitats per a tothom independentment de la identitat de les persones. 
Les persones trans poden trobar-se en situacions de vulnerabilitat per qüestió d’identitat de 
gènere.

 • •Pla transversal d’atenció a les persones transexuals, en totes les franges d’edat, 
per garantir-ne la inclusivitat social, cultural i laboral.

 •  Barcelona Activa oferirà plans específics de formació i inserció laboral per a 
persones trans. 

 • Desenvolupar campanyes de visibilització i normalització del fet trans en estreta 
col•laboració amb les entitats del sector.

 • Compromís del govern municipal per instar al govern de l’Estat espanyol a agilitzar 
els tràmits administratius per tal d’evitar la indefensió jurídica un cop acomplert el 
trànsit de gènere.

 • Incorporarem les entitats trans en la estructuració i posada en marxa de les 
polítiques trans.

Famílies LGTBI

Volem que la diversitat de famílies sigui una riquesa de la ciutat.

 • Portarem a la pràctica iniciatives de difusió i de conscienciació sobre els drets 
de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici de llibertat i com a 
exemple de protecció dels drets humans fonamentals  

 • Desenvoluparem polítiques actives de suport a les famílies LGTBI. 
Salut

 • Treballarem per aconseguir que el Govern de l’Estat autoritzi l’ús de la PReP i la 
inclogui a la cartera de serveis del sistema de sanitat pública.
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#5.7_AFERS RELIGIOSOS

Barcelona és una ciutat plural i diversa, sempre defensora dels drets i les llibertats, i en això 
rau també part del seu prestigi. El fet religiós ha de ser vist com un element d’integració social, 
que ha de servir per fomentar el diàleg i la convivència entre les diferents comunitats. Només 
des d’aquesta filosofia es podrà garantir el lliure desenvolupament espiritual de les persones 
i l’erradicació del fonamentalisme. Ens cal treballar plegats, ajuntaments i confessions 
religioses, des de l’amistat, la trobada i el diàleg, per construir una ciutat justa i inclusiva, 
solidària, acollidora i lliure. En aquesta tasca promourem la comunicació, el diàleg i l’entesa 
entre pobles i religions com a pas imprescindible per lluitar contra la violència, la intolerància 
i els fonamentalismes. 

També creiem en el paper de l’educació com a eina per disminuir les tensions al món, i per 
posar fi a la por davant dels qui són diferents, els immigrants i els refugiats.Per això, des de 
l’Ajuntament de Barcelona, apostarem decididament per impulsar la gestió de la diversitat 
religiosa.

Barcelona és una ciutat multireligiosa, multicultural, multiètnica i multilingüística, però el 
nostre objectiu és passar d’aquest prefix multi al prefix inter. En el primer no hi ha interacció, 
cada univers té el seu món, els seus valors, les seves creences. Però nosaltres volem ser una 
societat  inter que desenvolupa projectes per facilitar la trobada, la correlació entre persones 
i entre grups. 

El nostre model, el model que tenim per Barcelona, és el de la interrelació, que fa possible la 
cohesió social i evita l’ús de la religió com un element d’enfrontament.

Per assolir aquest objectiu hem de ser també una ciutat que ofereixi uns serveis públics 
preparats per atendre tothom igual i d’acord amb les seves creences, sense discriminacions 
i amb el respecte que mereix cada confessió religiosa. 

 • Reforçarem el rol i les competències l’Oficina d’Afers Religiosos, que tornarà a ser 
un servei intern del propi ajuntament.

 • Nomenarem un Comissionat/da d’Alcaldia que enforteixi la relació de l’Ajuntament 
amb totes les comunitats religioses presents a Barcelona.

 • Constituirem una Comissió Assessora per a la Diversitat Religiosa, amb 
representants de totes les comunitats, que elabori un pla de treball quadriennal.

 • Donarem suport per adequar locals destinats a centre de culte, per garantir-ne la 
seguretat i l’accessibilitat.

 • Intensificarem la relació continuada amb totes les confessions establertes a 
Barcelona.

 • Continuarem millorant, a tots els districtes, la col·laboració, l’assessorament i 
l’ajuda pel que fa a les confessions religioses, així com la coordinació amb el 
comissionat/da d’Alcaldia.

 • Actuarem proactivament per afavorir la relació de les confessions religioses i el 
teixit veïnal.



P
à

g
in

a
 #

10
5

 • Mantindrem i actualitzarem el cens dels locals de culte de les diferents confessions 
religioses.

 • Promourem el coneixement del fet religiós dels empleats municipals en dues 
vessants: una, per donar el millor servei a les de , que pugui acollir celebracions de 
totes les sensibilitats religioses existents a la ciutat.

 • Emprendrem les accions necessàries per adequar els cementiris municipals a la 
diversitat religiosa present a la ciutat.

#5.8_DIVERSITAT I CIUTADANIA

Barcelona és una ciutat viva i diversa des de sempre. Som rics en llengües, cultures i creences 
que han anat construint al llarg de tots aquests anys una ciutat amb una manera de ser i una 
cultura pròpia. Barcelona s’ha beneficiat  de totes aquestes aportacions que, en simbiosi amb 
el seu pòsit històric, l’han convertit en la gran ciutat que coneixem i gaudim.

El gran repte de ciutat és saber conjugar aquesta riquesa que ens aporta la diversitat amb la 
necessària cohesió social que tota comunitat requereix.

Les nostre polítiques van adreçades a dos gran eixos: la gestió de les persones que arriben 
fruit de la realitat dels diferents processos migratoris (ja sigui des dels fluxos regularitzats, 
persones refugiades i persones en situació administrativa irregular); i la gestió de la diversitat 
i la cohesió des del paradigma intercultural, més enllà de les situacions de vulnerabilitat 
que, sense que afortunadament siguin majoritàries, cal abordar des de l’àmbit social amb 
propostes concretes. I totes elles les implementarem des de la col·laboració activa com a 
subjectes participatius i també creadors, de la xarxa del tercer sector de la ciutat.

 • Garantirem un servei d’acollida de qualitat on es faciliti tota la informació sobre els 
recursos disponibles a la nova ciutadania des del primer contacte amb els serveis 
municipals. En aquest sentit estudiarem la descentralització del SAIER per tal de 
millorar la prestació del servei.

 • Impulsarem punts d’assessoria jurídica i/o administrativa per cobrir les necessitats 
de les persones migrades en el seu procés d’acomodació a la ciutat.

 • Crearem circuits alternatius per donar resposta a la realitat de les persones en 
situació administrativa irregular per tal de donar-los el millor encaix a la ciutat.

 • Acompanyarem administrativament tots els processos necessaris per estabilitzar 
la situació legal de totes les persones resident a la ciutat com ara l’empadronament 
(també sense domicili fix) i arrelament.

 • Consolidarem l’oferta d’aprenentatge del català, amb caràcter gratuït en els cursos 
bàsics com a instrument de cohesió i d’igualtat d’oportunitats.

 • Acompanyarem les persones per superar la barrera idiomàtica als serveis públics, 
especialment en salut i ensenyament, fins aconseguir la seva autonomia
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 • Ampliarem els programes dirigits a la infància i joventut per tal de mantenir la seva 
connexió amb la cultura d’origen.

 • Desenvoluparem programes amb i per les persones joves mitjançant l’esport, la 
cultura i les activitats participatives per evitar la incorrecta gestió de l’oci grupal.

 • Promourem espais interculturals que siguin punt de trobada entre les cultures 
d’origen i la catalana per facilitar la permeabilitat i l’arrelament.

 • Farem efectiva la participació ciutadana adaptant-la a la realitat sociolaboral i 
cultural de les persones amb l’objectiu de potenciar persones líders que representin 
la diversitat de la ciutat.

 • Impulsarem l’empoderament femení des de tots els àmbits, però sobre tot, en 
aquell on les dones siguin víctimes d’una relació afectiva, social, econòmica i/o 
laboral desigual

 • Fomentarem programes per a l’emprenedoria empresarial per impulsar el talent 
ocult en la ciutadania d’orígens diversos 

 • Facilitarem millorar les competències professionals de les persones a través de 
l’accés la formació i millorarem els circuits de convalidacions dels estudis realitzats 
als països d’origen.

 • Enfortirem la relació del govern municipal amb totes les comunitats religioses 
presents a Barcelona per garantir el lliure desenvolupament espiritual de les 
persones.

 • Donarem suport per adequar els locals destinats a centre de culte, per garantir-ne 
la seguretat i l’accessibilitat.

 • Realitzarem les accions necessàries per adequar els cementiris municipals a la 
diversitat religiosa present a la ciutat.

 • Treballarem incansablement contra totes les formes de discriminació que no tenen 
cabuda a Barcelona.

 • Vetllarem perquè es faci efectiu l’empadronament sense domicili fix, simplificant la 
seva tramitació per a totes aquelles persones que així ho necessitin.

 • En definitiva, treballem per una ciutat diversa, cohesionada, amb garantia d’igualtat 
d’oportunitats i lliure de racisme i xenofòbia
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#6.1_CIUTAT VELLA

El districte de Ciutat Vella s’aixeca sobre les restes de la ciutat romana i de la ciutat medieval. 
És el lloc on va néixer Barcelona, i segurament per això avui és considerat per molts barcelonins 
com el seu segon districte: perquè hi treballen, perquè hi compren, perquè hi passegen o 
simplement per sentiment. 

A més, com a centre de la ciutat i com a punt d’atracció turística pel seu important patrimoni 
arquitectònic i artístic, a Ciutat Vella s’hi concentra gran part dels visitants que arriben a 
Barcelona i l’ús intensiu de l’espai públic és evident. És per això que, des de l’Ajuntament, s’han 
d’impulsar polítiques que permetin gestionar i governar els fluxos turístics i fer-lo compatible 
amb la vida quotidiana de les més de 100.000 persones que viuen al districte.

Hem de treballar intensament per conservar a tots els barris de Ciutat Vella l’equilibri entre 
veïns i visitants. Volem que el centre de la ciutat segueixi sent un lloc on hi ha vida, que 
s’hi pugui viure amb les mateixes condicions i oportunitats que a qualsevol altre barri de 
Barcelona. 

És evident que l’increment del preu de l’habitatge produït en els últims anys ha fet que veïns 
del districte hagin hagut de marxar a altres barris on el preu del lloguer fos més assequible. 
Però també hem vist com veïns han marxat de Ciutat Vella per l’increment descontrolat de la 
inseguretat, per la degradació de l’espai públic i per la manca de serveis bàsics.

Ciutat Vella es mereix un govern municipal que governi parlant amb tothom, sense 
sectarismes, que utilitzi la cirurgia fina enlloc del traç gruixut a l’hora d’emprendre polítiques, 
que deixi la demagògia de banda i que no s’acomplexi a l’hora de tractar temes complicats 
però essencials com és la seguretat ciutadana.

La seguretat i la prevenció, al centre de tot. La seguretat és la base del progrés i de la igualtat 
de les persones en una ciutat, però això durant el mandat Colau s’ha trencat a Ciutat Vella. 
L’increment desmesurat de tots els indicadors delictius és una evidència, però el més cru i 
preocupant és que molts veïns tenen por, por del seu propi carrer, por de patir un robatori a 
casa seva o al seu negoci. Creiem en la Guàrdia Urbana i en els excel·lents professionals que 
la integren, la nostra prioritat des del minut zero serà retornar la seguretat a tots els barris del 
districte i col·laborarem estretament amb el cos dels Mossos d’Esquadra. Establirem zones 
d’actuació immediata per tal de reduir els fets delictius com ja va ocórrer durant el mandat 
2011-2015.

Iniciarem, d’una vegada per totes, la reforma integral de la Via Laietana. Deixarem enrere 
el gris per tal que aquesta artèria de districte i de ciutat sigui un carrer més verd, més humà 
i que conecti millor el Gòtic i el Casc Antic, comptant amb la participació de tots els agents 
implicats en la Via Laietana. 

Avançarem cap a una nova Rambla per recuperar-ne la seva essència. Tirarem endavant 
la remodelació de la Rambla, des del consens més ampli possible. Hem perdut quatre anys 
en els que no s’ha tocat ni una pedra de la Rambla, quan el govern municipal tenia tots els 
instruments per començar-ne la transformació. El nostre compromís amb una nova Rambla 
és total, així com en millorar aquelles coses que van més enllà de la pedra (reforçar-ne la 
seguretat, potenciar-ne la cultura i els equipaments, aturar la pèrdua de veïns).
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El Parc de la Ciutadella superarà els seus murs i es connectarà amb el mar. Farem desbordar 
la Ciutadella dels seus murs i la connectarem amb el mar a través del Parc de la Catalana. 
Rehabilitarem i donarem nous usos al patrimoni arquitectònic que es troba dins del Parc en 
situació de degradació, com l’Hivernacle, l’Umbracle o el Museu Martorell.

Ciutat Vella necessita sòl per construir equipaments veïnals i habitatge de lloguer 
assequible. Negociarem amb la Generalitat i l’Estat la cessió a l’Ajuntament d’immobles i sòl 
de la seva propietat per destinar-lo a la construcció d’habitatge de lloguer assequible i a nous 
equipaments veïnals. En són alguns exemples el solar dels antics jutjats del passeig Lluís 
Companys, l’antiga Foneria de Canons o els edificis d’ús militar totalment infrautilitzats.

El comerç dels barris de Ciutat Vella tornarà a tenir l’Ajuntament al seu costat. Treballarem 
per garantir l’equilibri i la diversitat en la oferta comercial als nostres barris, assegurar la 
continuïtat dels establiments emblemàtics i donar suport als eixos comercials per ajudar-los 
a realitzar les seves pròpies iniciatives de dinamització.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Revisarem els serveis de neteja del districte, prestant especial atenció al baldeig 
dels carrers. 

 • Vetllarem pel descans dels veïns endegant mesures per combatre el soroll nocturn. 
Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els caps de setmana en l’àmbit de 
l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús turístic, i establirem zones 
prioritàries d’actuació. 

 • Elaborarem un pla estratègic per combatre el Top Manta: aplicarem la normativa de 
venta ambulant i lluitarem contra les màfies que sustenten aquesta pràctica, però 
sense deixar d’oferir un programa d’inserció laboral i social per aquest col·lectiu.

 • Recuperarem el programa “Ciutat Vella pels Emprenedors”.

 • Promourem l’aixecament de persianes en aquells locals que s’utilitzin de 
magatzem, per tal de donar vida i llum en aquells carrers on proliferen els locals 
tancats.

 • Reforçarem el cos d’inspecció per combatre els negocis sense llicència o aquells 
que abusen d’una llicència que no és la de l’activitat principal de l’establiment.

 • Obtindrem un cens de locals d’emmagatzematge de productes alimentaris i vetllar 
per les seves condicions sanitàries.

 • Regularem el guiatge turístic per tal de disminuir la mida dels grups de visites 
guiades i minimitzar aquelles pràctiques que generen molèsties a l’espai públic. 

 • Reforçarem la il·luminació de places i carrers allà on sigui necessari, per 
augmentar-ne la seguretat i visibilitat.

 • Ampliarem a tot el districte el programa d’ajudes a la millora de l’aïllament de 
finestres.
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 • Tornar a reiniciar el programa “comerç amic de la gent gran” o potenciar el 
programa “Radars” en desús.

 • Elaboració d’un pla per vetllar pels entorns escolars on la seguretat vagi lligada a la 
lluita contra l’incivisme i la neteja.

 • Treballarem amb la resta d’Administracions la manca de centres de formació 
professional al districte, per tal que els  joves del districte aprenguin un ofici. 

 • Crearem una oficina única de matriculació per combatre la segregació escolar.

 • Impulsarem plans específics per eradicar el sensellarisme treballant conjuntament 
amb entitats del barri que són coneixedores d’aquest fenomen.

 • Ajudarem a garantir llocs de culte per a totes les creences religioses del districte.

 • Aplicarem l’ordenança de civisme per tal de combatre totes aquelles actituds que 
malmeten l’espai públic i la convivència.

 • Reforçarem i enfortirem el Pla Dintres, per tal de treballar amb els propietaris la 
conservació de finques en òptimes condicions d’habitabilitat i obrir inspeccions i 
interposar sancions en aquells casos on s’incompleixin obligacions.

 •  Treballarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya per tal de trobar 
solucions al fenomen dels menors no acompanyats.

GÒTIC
El barri Gòtic és el barri de Barcelona que proporcionalment perd més població cada any. 
L’increment del preu de l’habitatge, la inseguretat, el soroll i la pressió turística en són els 
principals detonants. És per això que volem treballar per un Gòtic que, sense deixar de ser el 
cor de la ciutat, sigui un lloc més agradable per a la vida veïnal.

 • Iniciarem la reforma integral de la Via Laietana, amb un procés participatiu real 
i comptant amb tots els agents relacionats amb la Via, per tal de millorar la 
connectivitat d’aquest barri amb el Casc Antic i convertir-lo en un carrer més verd i 
a escala humana.

 • Rehabilitarem la plaça dels Traginers i entorns, per tal de donar una empenta 
a aquesta zona del Gòtic Sud castigada per la degradació i els problemes de 
convivència.

 • Renovarem la pavimentació del carrer Portaferrissa, actualment en mal estat pel 
pas de furgonetes i camions de mercaderies.

 • Promourem un pla de revitalització del Call Jueu, promocionant-ne el comerç, 
millorant la senyalètica i posant en valor la història i cultura jueva.

 • Remodelarem el passeig Colom per obrir el Gòtic al mar.

 • Urbanitzarem amb plataforma única els carrers de Julià Portet, Tomàs Mieres, 
Sagristans i Capellans.
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 • Negociarem amb els aparcaments soterranis, com el de l’avinguda de la Catedral, 
places de parking a preu assequible pels veïns del barri.

 • Estudiarem la construcció d’un espai per gossos al barri en llocs com el Moll de la 
Fusta.

 • Redissenyarem el parc infantil de la plaça George Orwell.

 • Suprimirem els esglaons de la plaça de Sant Josep Oriol.

 • Repensarem tot l’àmbit de la plaça de la Mercè, per fer-ho un espai més verd i 
agradable i convertir-lo en un punt de trobada de veïns i infants.

 • Engegarem la reforma de la plaça del Duc de Medinaceli.

 • Treballarem en coordinació amb tots els serveis municipals implicats per 
solucionar totes les problemàtiques del carrer Escudellers.

 • Arranjarem la placeta del carrer d’en Carabassa cantonada carrer de la Rosa, per tal 
que sigui un racó més verd i agradable i no sigui un racó d’acumulació de brutícia.

 • Tindrem tolerància zero amb els captadors o punters i amb les cannàbiques 
il·legals.

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA
El Quarter de Sant Pere, el barri de Santa Caterina i el barri de la Ribera són tres barris que, 
tot i formar-ne un de sol anomenat “Casc Antic”, són molt diferents entre sí. No obstant, en el 
mandat 2015-2019 han tingut problemàtiques comunes: el fort increment de la inseguretat i 
la pèrdua de visitants (tant locals com estrangers) que passegen pels seus carrers. Això ha 
fet que molts comerços hagin abaixat la persiana, i que molts veïns hagin reclamat reclamat 
més presència policial i més atenció per part de l’Ajuntament.

 • Iniciarem la reforma integral de la Via Laietana, amb un procés participatiu real 
i comptant amb tots els agents relacionats amb la Via, per tal de millorar la 
connectivitat d’aquest barri amb el barri Gòtic i convertir-lo en un carrer més verd i a 
escala humana.

 • Negociarem amb la Generalitat fer compatible la construcció d’equipaments pel 
barri amb la dels nous jutjats al solar del passeig Lluís Companys.

 • Iniciarem la segona fase de les obres de remodelació de l’edifici del Centre Sant 
Pere Apòstol.

 • Reforçarem la seguretat a tot el barri, especialment als llocs on aquest mandat han 
incrementat els fets delictius com el Pou de la Figuera o el barri de Sant Pere.

 • Arranjarem el parterre del carrer Banys Vells per convertir-lo en un veritable racó 
verd pel barri de la Ribera.

 • Negociarem amb els aparcaments soterranis, com el de l’avinguda Francesc 
Cambó o el d’Arc de Triomf, places de parking a preu assequible pels veïns del barri.

 • Estudiarem la construcció d’un espai per gossos al barri. 
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 • Dinamitzarem i ajudarem el comerç del barri de Sant Pere, molt afectat en aquest 
mandat pels problemes d’inseguretat.

 • Engegarem un pla de dinamització pel Born/la Ribera, barri molt afectat per les 
obres i la inseguretat en aquest mandat.

 • Rehabilitarem l’Umbracle i l’Hivernacle del parc de la Ciutadella.

 • Donarem l’impuls que ha perdut en aquest mandat al Born Centre Cultural.

RAVAL
El barri del Raval es caracteritza per la seva diversitat, pel seu moviment, per les seves 
transformacions i per la seva barreja de cultures amb un 49,2% de població immigrada i més 
de 70 nacionalitats diferents. El Raval té un fort teixit associatiu, una gran solidaritat, és un 
barri camaleònic en l’adaptació als canvis socials, amb una sensibilitat extraordinària. 

Tot això és una font de riquesa, a la vegada que un repte pel districte i per a la ciutat. Com els 
reptes que té el Raval en el seu futur més immediat, com és restablir la seguretat als carrers 
i places del barri, aturar el procés de degradació de molts espais i seguir amb la construcció 
d’habitatge de lloguer assequible per tal de donar la benvinguda a noves famílies al barri.

 • Prioritzarem la rehabilitació de totes les finques municipals per destinar-les a parc 
d’habitatge de lloguer assequible, com ara a carrer Lancaster o carrer Robador. 

 • Col·laborarem amb entitats del districte que treballen amb joves en risc d’exclusió 
per tal de crear una xarxa laboral  que es dediqui a projectes de conservació i neteja 
de l’espai urbà.

 • Engegarem plans de treball per eradicar la prostitució al carrer en zones com la 
plaça Salvador Seguí, plaça del Pes de la Palla i zona del Teatre Goya.

 • Reorganitzarem els serveis de Parcs i Jardins perquè totes les zones verdes 
del districte tinguin un manteniment adient, i crearem un programa de “façanes 
verdes”, per tal de donar més verd a les façanes i a les entrades dels comerços.

 • Impulsarem la participació ciutadana de la població migrada major de 65 anys a les 
activitats destinades a la gent gran.

 • Recuperarem els jardins de Baluard.

 • Remodelarem els Jardins de Sant Pau del Camp, perquè torni a ser un espai de 
trobada pels veïns i també per tenir al districte un espai digne per gossos.

 • Obrirem els jardins de Rubió i Lluch cap a la plaça de la Gardunya.

 • Iniciarem la reforma de la ronda de Sant Antoni.

 • Canviarem el paviment de la plaça Joan Amades i del carrer Elisabets. 

 • Dignificarem la Plaça del Doctor Fleming, i estudiarem la construcció d’un espai de 
gossos en aquesta ubicació.

 • Limitarem l’accés a la pista de bàsquet de la plaça Terenci Moix per garantir el 
descans nocturn dels veïns. 
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 • Cobrirem la pista esportiva de Drassanes per tal de garantir l’esport infantil al barri. 

 • Tancarem al trànsit rodat als carrers Salvadors i Sant Climent perquè la sortida 
sigui pel carrer Botella, per tal de solucionar la problemàtica de la càrrega i 
descàrrega en aquesta zona.

 • Restringirem el trànsit rodat al carrer Joaquim Costa, per tal disminuir el soroll i 
incrementar la seguretat de la gran quantitat de vianants que circulen per aquest 
carrer.

 • Crearem un hotel d’entitats a la seu del Consell Comarcal al carrer Tàpies.

 • Tornarem a establir contacte amb totes les associacions i entitats del barri per 
consensuar entre tots el que volem per les nostres places i carrers, tal com es va 
fer al mandat 2011-2015, per exemple, amb la Taula Folch i Torres.

BARCELONETA
La Barceloneta és un barri orgullós del que és, orgullós del seu llegat pesquer i estretament 
lligat al mar. La seva magnífica ubicació fa que sigui un dels punts més visitats del districte 
i de la ciutat, i per això és un dels punts on es fa més necessari una bona gestió del turisme. 
A més, l’envelliment de la seva població i la poca comunicació del barri en transport públic, 
fa que es converteixi en indispensable la revisió de la connexió del barri amb els principals 
centres sanitaris i amb la resta de districte.

 • Engegarem un pla de dinamització del Mercat de la Barceloneta, per tal de 
convertir-lo en punt central i incentivar el trànsit de gent per l’interior del barri.

 • Impulsarem, de la mà dels veïns, un replantejament dels quioscos del passeig Joan 
de Borbó.

 • Urbanitzarem amb plataforma única el carrer de Sant Carles, per salvar la barrera 
per la mobilitat dels veïns i veïnes del barri que representen les voreres estretes 
d’aquest carrer.

 • Conservarem el patrimoni arquitectònic del barri, protegint les cases originals de la 
Barceloneta que queden amb la construcció original del segle XVIII, de planta baixa 
i un únic pis.

 • Culminar la pacificació dels entorns de la plaça Poeta Boscà, per consolidar-la com 
el centre neuràlgic del barri i dotar-la d’un camí escolar cap a l’Escola Mediterrània.

 • Crearem el codi de civisme del barri com un instrument viu amb les aportacions 
dels veïns, però principal guia per als encarregats (GUB, agents cívics, educadors, 
etc…) de restablir la convivència perduda en els darrers temps a la Barceloneta.

 • Farem que la Casa de la Barceloneta torni a ser gestionada amb el barri i pel barri, 
tornant a una gestió cívica de l’equipament.Recolzarem l’establiment del Museu de 
l’Hermitage a la Nova Bocana, amb un projecte que l’integri amb el teixit del barri i 
en solucioni la mobilitat, amb la finalitat d’atraure turisme cultural en substitució al 
turisme de botellot. 
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 • Impulsarem la modernització de l’enllumenat del barri per evitar situacions 
d’inseguretat durant les apagades que massa sovint han patit alguns carrers i 
places del barri durant aquest mandat.

 • Proposarem la transformació de l’oficina d’atenció ciutadana de la Guàrdia Urbana 
i Mossos d’Esquadra en comissaria. Treballarem perquè, com a mínim, l’oficina 
ciutadana no quedi restringida a turistes i patrullatge de la platja, sinó que doni 
servei també al veïnat de la Barceloneta amb horaris ampliats i més serveis. 

 • Vetllarem pel descans dels veïns establint zones prioritàries d’inspecció a les nits i 
els caps de setmana en l’àmbit de l’ocupació de l’espai públic. 

 • Tornarem a connectar la Barceloneta amb un bus de barri amb la resta del districte, 
i reforçarem la connexió dels centres sanitaris amb una xarxa òptima de transport 
públic.

#6.2_EIXAMPLE

L’Eixample és el districte central de la ciutat de Barcelona, el districte que va fer d’unió entre 
l’antiga Barcelona i els altres barris de l’actual ciutat, el districte ideat per Ildefons Cerdà. I 
l’esperit que el va crear és el que volem recuperar, tal com vam començar a fer en el mandat 
2011-2015. Durant el mandat anterior iniciàrem tot d’iniciatives que l’Eixample necessitava, 
com van ser les reformes de la Diagonal, Passeig de Sant Joan, Passeig de Gràcia, la 
transformació del Paral·lel... vam aplicar el Compromís de Glòries, impulsàrem la Zona 11 o 
el Projecte Xeix. 

Tots aquests projectes o s’han vist aturats o modificats en tal extrem que han perdut l’impuls 
i èxits inicials. El mandat de Colau ha estat un mandat de retrocés i de pèrdues d’oportunitats 
per a l’Eixample, i és el que volem revertir a partir del 26 de maig.

En aquest sentit, volem continuar treballant per recuperar l’esperit d’avantguarda del districte 
i també per pacificar-lo, amb l’obertura de noves zones verdes i d’espais històrics. Volem 
continuar obrint o actualitzant equipaments municipals que cobreixin les necessitats dels 
veïns. Volem continuar les transformacions que unifiquen els eixos de mobilitat de districte. 
Volem, en definitiva, continuar recuperant l’esperit original d’Ildefons Cerdà: assolir una 
trama urbana igualitària, amb espais oberts, zones verdes i equipaments per a tothom, un 
espai públic de qualitat, amb els serveis necessaris, que afavoreixi el benestar dels veïns i la 
convivència.

Augmentarem la infraestructura verda urbana. Entenem que el verd és un element fonamental 
que volem que sigui part estructural del nostre districte perquè Barcelona sigui més habitable 
i saludable dins els parcs, places, jardins, interiors d’illa i mitjançant intervencions en l’espai 
públic i millorant els espais verds ja existents.

Urbanitzarem i arranjarem nous interiors d’illa per garantir-ne el ús públic com a espais 
d’estada i de circulació, amb predomini del verd i equipaments. Volem recuperar espais de 
proximitat que proporcionin als ciutadans zones re naturalitzades, nous accessos equipats 
amb mobiliari urbà i instal•lacions de lleure, millorant l’accessibilitat, el manteniment i els 
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serveis, tot aprofitant la trama urbana de la ciutat en benefici de les persones. L’Ajuntament 
de Barcelona treballa des del 1987 al conjunt de la ciutat, amb actuacions a tots els Districtes. 
El projecte va néixer per a la recuperació i dignificació dels interiors d’illa projectats en el Pla 
Eixample, configuració que singularitza la trama urbana de Barcelona enfront del model de la 
superilla.

Avançarem en un Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat per tal d’incrementar la seguretat, 
la eficiència energètica i la gestió intel·ligent que millorarà la salut i la qualitat ambiental de la 
ciutadania. D’altra banda ens proposem millorar la il·luminació dels monuments emblemàtics 
del nostre Districte (La Casa Batlló, la Pedrera, la Sagrada Família...). Volem aportar a la ciutat 
més uniformitat lumínica a l’evitar la sensació de taques de llum millorant la claredat de ruta; 
aportant més sensació de llum, per tal de donar una major sensació de seguretat als nostres 
veïns i veïnes.

Potenciarem el projecte Patis Escolars Oberts al Barri. Aquest projecte té com a finalitat 
que els patis escolars de la ciutat s’obrin com a espai d’ús públic per a famílies, infants i 
adolescents fora d’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolar.  
D’aquesta manera, optimitzarem l’ús dels centres escolars potenciant la seva vesant 
educativa i social, fent possible un ús del pati entre diferents col•lectius per potenciar la seva 
interrelació. En aquest sentit, podrem donar una alternativa de lleure als infants, joves i les 
seves famílies que s’exerceix de forma autònoma en un context segur i de proximitat.

Crearem grans eixos verds i vertebradors regenerant les vores urbanes i dotant-les de nous 
usos ciutadans per assegurar una bona qualitat de vida, que segons l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), tot ciutadà hauria de poder tenir a 500 metres del seu habitatge un espai verd 
de qualitat. Crearem el corredor verd de les Rondes en el Pla de Rondes (Ronda Sant Pere, 
Ronda Universitat, Ronda de Sant Antoni i Ronda de Sant Pau). També crearem el Corredor 
verd de l’Avinguda Roma a la Model i pacificarem i remodelarem altres carrers principals del 
districte (Gran Via, Urgell, Avinguda de Sarrià).

Impulsarem un pla de neteja i manteniment dels carrers i espais públics per tal de poder 
gaudir d’una ciutat neta en tot moment. Aquest servei de neteja es planificarà tenint en 
compte els usos i les necessitats de cada zona. La neteja s’adequarà a cada realitat, que ve 
determinada per factors com el trànsit de persones i vehicles, l’activitat comercial i cultural, o 
bé el fet que es tracti de zones d’oci o d’esbarjo.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Vetllarem pel descans dels veïns endegant mesures per combatre el soroll nocturn. 
Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els caps de setmana en l’àmbit de 
l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús turístic, i establirem zones 
prioritàries d’actuació. 

 • Desenvoluparem l’espai de la Model per tal de retornar-lo al barri amb consens amb 
la ciutadania.

 • Elaborarem un pla estratègic per combatre el Top Manta: aplicarem la normativa de 
venta ambulant i lluitarem contra les màfies que sustenten aquesta pràctica, però 
sense deixar d’oferir un programa d’inserció laboral i social per aquest col·lectiu.

 • Reforçarem el cos d’inspecció per combatre els negocis sense llicència o aquells 
que abusen d’una llicència que no és la de l’activitat principal de l’establiment.
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 • Regularem el guiatge turístic per tal de disminuir la mida dels grups de visites 
guiades i minimitzar aquelles pràctiques que generen molèsties a l’espai públic. 

 • Ampliarem a tot el districte el programa d’ajudes a la millora de l’aïllament de 
finestres.

 • Tornar a reiniciar el programa “comerç amic de la gent gran” o potenciar el 
programa “Radars” en desús.

 • Impulsarem plans específics per eradicar el sensellarisme treballant conjuntament 
amb entitats del barri que són coneixedores d’aquest fenomen.

 • Crear un pla especial de manteniment i adequació de les zones verdes del districte.

 • Aplicarem l’ordenança de civisme per tal de combatre totes aquelles actituds que 
malmeten l’espai públic i la convivència.

 • Realitzarem un Pla Estratègic per protegir el patrimoni històric de L’Eixample.

FORT PIENC
El Fort Pienc, marcat antigament per l’estació ferroviària i l’activitat de transport, ha passat 
de ser punt d’arribada o de partença a esdevenir un nou espai central de la ciutat. La reforma 
de les Glòries obre noves oportunitats que cal aprofitar per fer-ne un barri capdavanter, 
continuant amb la renovació profunda que s’hi ha iniciat per fer-lo més confortable, amb els 
equipaments necessaris i espais que afavoreixin la convivència.

 • Desenvoluparem el Pla de Convivència del Fort Pienc.

 • Crearem un parc urbà de salut i de dinamització al parc del Fort Pienc, creant una 
xarxa de dinamitzadors per tal de reforçar els vincles entre el veïnat.

 • Farem una gran remodelació a l’eix Estació del Nord- Pont de la Marina- Centre 
Cívic Fort Pienc i l’àrea de Gossos.

 • Condicionarem i recuperarem el Pont de la Marina.

 • Recuperarem “l’edifici fantasma” situat a la cruïlla del carrer de Padilla amb 
Diagonal, immoble propietat de la Diputació de Barcelona, que fa cinc anys que 
està tancat. Negociarem per tal d’aconseguir que aquest edifici es destini com a 
equipament públic.

 • Reformarem la Plaça Tetuan per tal d’adequar-la al nou Passeig de Sant Joan.

 • Construirem pisos socials a l’edifici Alí Bei 101.

 • Reformarem la Diagonal en el sector que passa pel barri tot continuant la reforma 
del mandat 2011-2015.

 • Durem endavant el Compromís de Glòries tal com es va idear originalment, tot 
desenvolupant el parc, l’acabament dels túnels i els equipaments corresponents.

 • Construirem una nova escola bressol al barri i un nou centre de gent gran per tal de 
dotar de més equipaments el barri i acompanyar a la seva ciutadania durant tota la 
seva etapa vital.
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SAGRADA FAMÍLIA
El barri de la Sagrada Família, antigament conegut com el Poblet, rep un flux elevat de visitants 
que s’acosten al temple de la Sagrada Família, el qual serà finalitzat en els propers anys. Per 
això afrontarem de manera integral i coordinada els reptes que generarà aquesta situació en 
tots els àmbits, mitjançant un pla d’acció que doni resposta a l’ordenació turística, la mobilitat, 
l’activitat comercial i econòmica i l’ordenació urbanística. Igualment, treballarem per posar a 
disposició dels veïns els equipaments necessaris que encara no tenen.

 • Treballarem per un compromís de ciutat sobre la finalització de la Sagrada Família 
per tal de desafectar al màxim de gent afectada per la seva finalització i que això no 
tingui en cap cas cap cost econòmic per a l’Ajuntament.

 • Farem pisos d’habitatge social al carrer Sant Antoni Maria claret, 95.

 • Aplicarem solucions socials a l’anomenat Mercat de la  Misèria.

 • Durem endavant el Compromís de Glòries tal com es va idear originalment, tot 
desenvolupant el parc, l’acabament dels túnels i els equipaments corresponents.

 • Continuarem la reforma de la Diagonal i implementarem la D30.

 • Dins de l’entorn de Glòries desenvoluparem un centre intergeneracional.

 • Reformarem l’entorn de la Plaça Hispanitat.

LA DRETA DE L’EIXAMPLE
La Dreta de l’Eixample és un barri amb un ús molt intens que continuarem revitalitzant, 
mitjançant l’impuls de l’activitat econòmica. Continuarem el procés de transformació que 
s’estava duent a terme en l’anterior mandat al barri amb reformes com l’Avinguda Diagonal, 
les Rondes i el carrer Girona per obrir-hi espais d’ús cívic i ciutadà.

 • Iniciarem la segona fase de la reforma de l’Avinguda Diagonal, en el tram entre 
Passeig de Gràcia a Passeig de Sant Joan i posarem funcionament la línia D30 
d’autobús per aquesta via.

 • Recuperarem la Casa Taller dels Germans Masriera per construir-hi un equipament 
pel barri. 

 • Impulsarem la Zona 11, coneguda com l’Àrea Creativa de l’Eixample, que delimita 
entre el Passeig de Sant Joan, Gran Via de les Corts i ronda de Sant Pere amb 
l’existència d’un clúster acadèmic important que ha de funcionar com a nexe entre 
la creativitat, l’emprenedoria i la innovació. 

 • Volem dissenyar el carrer Girona com el carrer model de l’Eixample que permeti 
equilibrar la distribució dels diferents modes de transport, recuperar espai per a les 
persones i la natura.

 • Explorarem diverses propostes de nous usos a la Monumental, declarada bé 
d’interès cultural local. 

 • Reformarem la Plaça Tetuan per tal d’adequar-la al nou Passeig de Sant Joan.
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 • Obrirem un nou espai per a gent gran i obrirem una nova escola bressol al barri.

 • Desenvoluparem nous interiors d’illes, com el de l’interior del Palau Macaya.

 • Reordenarem i reformarem Ronda Universitat i Ronda de Sant Pere en l’anomenat 
Pla de Rondes, com ho farem en el tram de Gran via entre Plaça Universitat i 
Passeig de Gràcia i a Plaça Urquinaona.

L’ESQUERRA DE EIXAMPLE
L’Esquerra de l’Eixample és un barri central, amb un gran dinamisme i esperit tolerant, que 
ha esdevingut un punt de trobada, amb una forta presència d’espais d’ús intens, activitat 
econòmica i també lleure. Treballarem per renaturalitzar l’Eixample guanyant espai verd per 
a un barri fortament poblat i fent-lo confortable per als veïns. El barri serà l’escenari d’una de 
les fites més importants de la ciutat: la recuperació de l’espai de la presó Model. Continuarem 
treballant per obrir grans espais per a l’ús cívic, cohesionar el barri amb reformes com la de 
l’avinguda de Roma i atendre les necessitats dels veïns.

 • Negociarem amb la Universitat de Barcelona per tal d’obrir el Jardí de la Universitat 
pel carrer Diputació, ja que es tracta d’un espai únic a l’Eixample, en forma 
d’espectacular zona verda. 

 • Cercarem una ubicació definitiva a la Caserna de bombers de l’Eixample.

 • Remodelarem la Gran Via de les Corts Catalanes entre els trams de Plaça Espanya 
i Plaça Universitat per potenciar el protagonisme dels vianants, amb carrers més 
amables. 

 • Remodelarem l’avinguda de Sarrià per donar continuïtat a l’arranjament de 
l’Avinguda Diagonal. 

 • Remodelarem el carrer Comte d’Urgell entre els trams de la Gran via fins al carrer 
Londres per tal d’ampliar voreres, es plantaran noves alineacions d’arbrat, es 
crearan zones d’estada per tal que sigui una avinguda amable pel vianant.

 • Obrirem un nou espai per a gent gran del barri i una nova escola bressol.

 • Acabarem la reforma de l’Avinguda Roma i reformarem la Plaça del Gall.

 • Obrirem accessos a l’Escola Industrial i crearem noves zones verdes i equipaments 
pel barri.

 • Remodelarem la Nova Xarxa de Bus per tal de donar solució a les problemàtiques 
sorgides per una mala aplicació d’aquesta (Eliminació del bus 41)

 • Executarem la segona fase de la reforma del parc de Joan Miró, posant en 
funcionament el parc de neteja de l’Eixample.

 • Definirem els usos de l’edifici Londres/Villarroel.

 • Posarem en funcionament un nou interior d’illa al carrer de Còrsega, entre Villarroel 
i Casanova.



P
à

g
in

a
 #

11
9

SANT ANTONI
El barri de Sant Antoni té l’ànima en el seu mercat, la reforma del qual hem acabat recentment. 
La finalització de la remodelació ens permetrà guanyar espais i places per als veïns, afavorir 
la convivència i el veïnatge amb Ciutat Vella i el Poble-sec i impulsar l’activitat econòmica, 
però també ens portarà noves problemàtiques al barri a les quals haurem de trobar solució.

 • Ens comprometem a remodelar l’avinguda Sant Antoni tan bon punt arribem al 
Govern Municipal. L’objectiu serà transformar la ronda en un nou eix pacificat i verd 
on els vianants, les bicicletes i el transport públic guanyin protagonisme dins del 
Pla de Rondes.

 • Remodelarem la Ronda de Sant Pau dins del Pla de Rondes.

 • Crearem una plataforma de dinamització del Paral·lel per impulsar el 
desenvolupament econòmic, la promoció cultural i un augment de l’espai públic.

 • Implementarem un pla de convivència integral al barri de Sant Antoni amb un pla 
d’actuació integral amb els diferents agents del barri amb l’objectiu de treballar 
de forma transversal els valors de la convivència, el respecte, el civisme i la 
interculturalitat per tal d’afavorir el bon ús i el manteniment dels espais comuns.

 • Crearem un pla especial per detectar i tancar narcopisos al barri.

 • Proposarem un paquet de mesures encaminades a evitar la gentrificació i per 
frenar l’augment dels preus del lloguer al barri mitjançant una forta inversió pública 
amb l’adquisició de pisos de lloguer social. 

 • Buscarem fórmules per treure el major nombre de pisos buits al mercat abans de 
donar pas a les penalitzacions.

 • Crearem campanyes en positiu per destacar als propietaris de pisos desocupats 
dels beneficis econòmics que posin els seus immobles en el mercat de lloguer.

 • Obrirem nous centres per a gent gran i una nova escola bressol.

#6.3_SANTS-MONTJUÏC

Sants-Montjuïc és un dels pocs districtes que està en plena transformació i té encara espai 
per reinventar-se. És un espai en lluita, de reivindicació constant, allà on bull la memòria i la 
resistència sobre una idea de ciutat i de país. Com a molts altres districtes que són limítrofs 
amb ciutats veïnes, en aquest cas amb el Prat de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat, Sants-
Montjuïc ha patit les dificultats quotidianes que suposa ser travessada per grans artèries de 
mobilitat com són la Gran Via i la Ronda del Mig.



P
à

g
in

a
 #

12
0

El caràcter industrial, logístic i de grans esdeveniments de Sants-Montjuïc amb la proximitat 
a l’aeroport i la Fira Gran Via, i la presència de l’Estació de Sants, el Port, la Zona Franca i la 
Fira Montjuïc, sense oblidar tot el munt d’equipaments culturals i esportius a la muntanya de 
Montjuïc, és innegable. Tot i tenir aquest gran dinamisme, la mobilitat de la ciutadania entre 
barris i amb el conjunt de la ciutat segueix sent un repte inacabat. Així com la mobilitat amb 
la muntanya de Montjuïc, tan a prop i a voltes tan lluny dels seus veïns. Tot i tenir aquest gran 
dinamisme, hi ha tres barris que encapçalen la llista dels 10 barris amb més atur registrat de 
la ciutat en termes absoluts: El Poble-sec, La Marina de Port i Sants. Essent també Sants-
Badal un dels barris on menys baixa l’atur a la ciutat aquest últim any.

Des de Junts per Catalunya, tenim clar que Barcelona és un jardí d’oportunitats que cal cuidar 
perquè les generacions presents i futures puguin construir, si ho desitgen, el seu projecte 
de vida als barris on han viscut. Defensem que la millor política social és que tothom pugui 
tenir una feina digna i és per això que calen mesures que impulsin la creació d’oportunitats i 
ajudin en el reciclatge formatiu de la nostra ciutadania. Cal trobar també la manera de frenar 
l’escalada de preus del lloguer al nostre Districte fent ús de totes les eines al nostre abast, 
incloent l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat. Sants-Montjuïc ha estat 
el 3r districte de la ciutat on més han pujat els preus en el període 2015-2018, amb quasi un 
29%, només per sota de Ciutat Vella i Nou Barris. Essent el Poble-sec (31%) i la Marina de Port 
(38%) dos dels barris que més han patit, amb pujades per sobre la mitjana del propi districte. 

La heterogeneïtat del Districte amb 8 barris ben diferents entre ells fa que la majoria dels 
seus indicadors estiguin sempre a la mitjana de la ciutat. Sants-Montjuïc, per tant, és el millor 
sensor per detectar cap on va la nostra ciutat i per pensar solucions als nous reptes que van 
apareixent. Si Sants-Montjuïc va bé, Barcelona anirà bé.

Aquests últims quatre anys, hem vist com s’alentien projectes en els quals hi havia i hi ha 
un consens majoritari entre el veïnat i el consell plenari del Districte. Aquesta lentitud en 
la gestió ens ha fet perdre pistonada i inversió allargant amb excés l’inici o l’acabament de 
diferents projectes. Aquests propers 4 anys, per tant, han de servir perquè Sants-Montjuïc 
torni a agafar embranzida i mantingui el lideratge social amb noves iniciatives que ajudin a 
enfortir la convivència ciutadana i la ciutat inclusiva que entre tots anem construint.

Posarem el nom a un carrer o plaça dels nostres barris en memòria del Referèndum del 1 
d’Octubre, tal com vam impulsar i aprovar al Consell Plenari de Sants-Montjuïc del desembre 
del 2017. L’1 d’Octubre del 2017 ha suposat un abans i un després per a milions de catalans 
i centenars de milers de barcelonins. El dia en què la ciutadania es va auto-organitzar 
massivament en contra de la voluntat de l’Estat per poder votar sobre la independència del 
nostre país, Catalunya.

Estudiarem amb les universitats públiques la possibilitat de traslladar a Sants-Montjuïc, 
i de forma prioritària a la Marina, algunes de les seves facultats o posar-ne de noves. Un 
dels reptes que tenim com a Districte és reduir el nombre de persones que tenim a l’atur als 
diferents barris, un fet que va directament lligat a la formació de les persones. Com més 
oferta formativa tinguin els veïns de Sants-Montjuïc a prop de casa, més fàcil ho tindran per 
continuar estudiant i posteriorment trobar feina.

Crearem un espai contra la obsolescència programada, vinculat als punts verds, que permeti 
poder reutilitzar els aparells electrònics espatllats. Quan parlem de combatre el canvi climàtic, 
hem de parlar en primer terme de com allarguem la vida útil de tots els aparells electrònics 
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que deixen de funcionar. És important conscienciar la ciutadania de la importància de reparar 
els objectes i reutilitzar-los davant un planeta amb recursos finits. I és per això que un espai 
que es dediqui a reparar aparells electrònics o reutilitzar-los perquè algú altre en pugui treure 
un profit és necessari per passar de les paraules als fets.

Obrirem a cada barri una oficina de tècnic de barri perquè el contacte amb els veïns i entitats 
sigui més proper i fàcil. El tècnic de barri és una figura clau en la gestió dels barris que és 
només coneguda principalment per les entitats del territori. Posant un espai fix, conegut i 
visible, podrem apropar la figura del tècnic de barri als veïns i assegurar una major contacte 
amb el dia a dia del barri.

Desenvoluparem un nou sistema de gestió de l’espai públic del Districte que ens permetrà 
tenir dades objectives i justes a l’hora de prioritzar les inversions de remodelació de l’espai 
públic. Coneixent carrer per carrer quan ha estat la seva última remodelació, incloent l’estat 
i amplada de la vorera, calçada, clavegueram, arbrat i tipus d’enllumenat, podrem prendre 
millors decisions a l’hora de remodelar els diferents carrers del Districte.

Durem a terme una prova pilot d’agricultura vertical en un edifici del Districte, en col·laboració 
amb una universitat pública, i en donarem els fruits als menjadors socials i entitats del 
tercer sector. L’agricultura vertical està començant a revolucionar la producció alimentària i 
Barcelona ha de posar-hi al capdavant a nivell europeu per seguir caminant cap a una ciutat 
autosuficient i de KM 0.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Potenciarem les entitats d’inserció social dels diferents barris per tal d’augmentar la 
capil·laritat i l’eficàcia de l’administració entre els ciutadans en situació d’atur.

 • Augmentarem la plantilla d’Educadors de carrers i tècnics de civisme per tal de 
millorar el treball preventiu a l’espai públic en coordinació amb la Guàrdia Urbana. 
Posant el focus en els carrers i places amb un ús més intensiu.

 • Farem un estudi per conèixer els espais disponibles al Districte per habilitar un 
centre d’acollida de persones refugiades i de menors no acompanyats.

 • Impulsarem els jardins verticals i estudiarem quants solars o espais edificats que 
urbanísticament són zones verdes podem transformar o reubicar per avançar en la 
recuperació del verd urbà.

 • Destinarem un percentatge de la inversió municipal a un pressupost participatiu per 
a la gent jove, la gent gran i els comerciants.

 • Convertirem els aparadors buits de les botigues tancades en espais de cultura, 
en exposicions a l’aire lliure que donin vida als carrers mentre no arriba un nou 
comerciant o emprenedor.

 • Treballarem amb el conjunt dels veïns del Districte, però principalment del Poble-
sec, la Font de la Guatlla i Hostafrancs, la reforma dels espais de l’Avinguda Maria 
Cristina i la Fira de Barcelona.

 • Seguirem impulsant la construcció d’habitatge públic de lloguer als solars 
municipals del Districte. Així com els habitatges tutelats per a gent gran en els 
barris amb més risc d’exclusió social.
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 • Desenvoluparem el pla d’actuació de la Muntanya de Montjuïc calendaritzant, 
prioritzant i pressupostant les diferents actuacions.

 • Actualitzarem el Pla de comerç del Districte amb una clara aposta per 
l’accessibilitat i recuperarem el projecte de botigues singulars.

 • Seguirem treballant perquè les festes majors i esdeveniments de barri i districte 
siguin espais segurs i lliures de masclisme.

 • Avançarem en la gestió cívica dels diferents equipaments esportius del Districte per 
tal que les entitats que en fan ús puguin gestionar-les.

 • Treballarem perquè cap entitat arrelada al Districte amb una feina social 
reconeguda hagi de marxar dels barris o desaparèixer per falta d’espai.

 • Donarem suport als mitjans de comunicació locals com a eines cabdals per a la 
cohesió dels nostres barris.

 • Farem una avaluació de la qualificació patrimonial de tots els edificis catalogats i 
no catalogats del Districte per si és necessari fer-ne revisió d’alguns per preservar 
millor la memòria històrica dels barris.

 • Reduirem la bretxa digital als barris potenciant els punts multimèdia i coordinant 
formacions per un bon ús de les noves tecnologies amb els diferents casals, 
associacions de gent gran i altres entitats del Districte.

 • Impulsarem els 2 punts multimèdia del Districte (Sants i Marina) com a fàbriques de 
creació digital (fablab) i estudiarem la oportunitat de posar-ne un altre al Poble-sec.

 • Augmentarem la generació d’energia renovable (tèrmica, solar i minieòlica) als 
barris des de les zones verdes, equipaments i l’espai públic a partir de la diagnosi 
del mapa de recursos energètics de Barcelona.

 • Executarem la remodelació del Centre d’Acolliment Residencial per a sense sostre a 
la Zona Franca.

 • Omplirem de gespa i flors els escocells dels arbres amb la col·laboració de la 
ciutadania, fent un treball coordinat i intergeneracional amb les escoles i els casals 
de gent gran.

 • Avaluarem conjuntament amb els usuaris, veïns i comerciants els carrils bicicleta 
existents per tal de modificar-los, desdoblar-los i/o fer-ne de nous amb consens.

 • Dibuixarem diferent rutes a l’espai públic per resseguir la història dels barris del 
Districte i preservar la seva memòria.
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LA MARINA DE PORT:
El barri de la Marina de Port ha pogut tancar una etapa amb l’arribada de la L10 del Metro 
després de més de quaranta anys de reivindicació. Caldrà seguir treballant per millorar el seu 
transport públic, especialment amb autobús, sense oblidar una avui llunyana connexió de 
la L2. Una millor connexió dels barris de la muntanya de Montjuïc amb la resta de la ciutat 
i amb la pròpia muntanya en sí és encara necessària. Cal seguir augmentant el nombre 
d’equipaments i serveis públics al barri. I cal afrontar amb ambició el projecte més important 
de pacificació, cohesió social i promoció econòmica que cal dur a terme: la reforma del 
Passeig de la Zona Franca fins al mar. Cal planificar-lo avui en coordinació amb el Port de 
Barcelona i el Consorci de la Zona Franca per poder fer-ho possible a mig termini. Una sortida 
fins al mar que inclogui la possibilitat d’arribar també al far de Llobregat, i recuperar així els 
orígens d’un barri de pescadors. 

 • Construirem la segona fase del poliesportiu del c/Energia amb una piscina i sales 
de gimnàs.

 • Planificarem i començarem a fer la remodelació del passeig de la Zona Franca fins 
al mar amb un carril bici incorporat.

 • Obrirem el carrer Coure fins al carrer Energia i reformarem els interiors d’illa de Sant 
Cristòfol.

 • Impulsarem el desenvolupament de l’espai de la Bòbila per millorar la connexió de 
Can Clos amb la resta del barri.

 • Impulsarem un autobús que connecti la Marina amb Ciutat Vella per la ronda litoral 
i millorarem les connexions, les freqüències i les parades dels busos que arriben als 
barris.

 • Rehabilitarem l’edifici del cos de guàrdia del Polvorí.

 • Seguirem impulsant la Taula d’Infància, Adolescència i Família de la Marina.

 • Estudiarem la rehabilitació dels baixos dels barris de Plus Ultra i Port per impulsar 
tallers d’artesans i projectes d’economia social i solidària.

 • Construirem el Centre Integral de Serveis a les Persones a la nova ubicació decidida 
pels veïns.

 • Estudiarem la possibilitat de fer un nou equipament de barri a Can Clos.

LA MARINA DEL PRAT VERMELL:
El nou barri de la Marina del Prat Vermell serà una de les noves centralitats del Districte i 
també de la ciutat amb l’arribada de departaments de la Generalitat. Aquest fet posarà la 
Marina del Prat Vermell ràpidament al mapa del conjunt dels barcelonins i obrirà un conjunt 
de sinergies que hem de saber aprofitar. La passada crisi econòmica ha fet que la planificació 
s’hagi alentit més del compte i és per això important que l’Ajuntament recuperi la iniciativa en 
aquest espai per avançar més ràpid en la seva transformació.
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 • Impulsarem un autobús que connecti la Marina amb Ciutat Vella per la ronda litoral i 
millorarem les connexions, les freqüències i les parades dels busos que arriben als barris.

 • Treballarem per a fer possible la obertura de l’estació de “Motors” de la L10 el més 
aviat possible. Una estació clau per donar servei als treballadors de la zona i als 
alumnes de l’Institut de la Mercè.

 • Planificarem i començarem a fer la remodelació del passeig de la Zona Franca fins 
al mar amb un carril bici incorporat.

 • Impulsarem el Parc Central del barri.

 • Construirem una escola bressol al barri.

 • Liderarem el projecte d’execució del nou barri tot impulsant la construcció de 
l’habitatge públic previst.

 • Treballarem amb el Port i els FGC per a la remodelació de la zona de vies a la part 
final del c/Mare de Déu de Port.

 • Impulsarem un corredor cívic, amb l’ampliació de la ronda litoral, que ens permeti 
connectar caminant la Marina del Prat Vermell amb el Poble-sec.

LA FONT DE LA GUATLLA:
El barri de la Font de la Guatlla és el més petit del Districte i un espai de pau a preservar. La 
proximitat amb l’espai monumental de Montjuïc fa que sigui un lloc de pas per a molta gent 
que ens visita i decideix perdre’s per la ciutat. Alhora, la seva orografia costeruda fa que sigui 
un barri difícil per a la mobilitat de la gent gran que hi viu. Un cop desafectats els habitatges 
del Turó, cal seguir treballant per revertir la manca d’equipaments al barri i mantenir l’esperit 
de poble que els veïns han anat construint.

 • Estudiarem el trasllat de l’Escola de Jardineria Rubió i Tudurí de l’avinguda Francesc 
Ferrer i Guàrdia a l’espai Tres Pins per ubicar-hi una biblioteca pel barri.

 • Planificarem i implementarem un nou bus de barri o ampliarem el recorregut del 
115 perquè doni servei a Font de la Guatlla.

 • Remodelarem els carrers de la Guatlla i de Font Florida en plataforma única.

 • Construirem un nou parc infantil al sorral davant el Mies van der Rohe.

 • Treballarem amb el departament de Salut perquè els veïns de Font de la Guatlla 
puguin anar al CAP de la Bordeta.

 • Remodelarem Can Cervera per tal que esdevingui de nou un equipament pel barri.

 • Urbanitzarem adequadament el Turó i desenvoluparem l’habitatge públic previst.

 • Durem a terme un control estricte de les activitats nocturnes del Poble Espanyol i la 
Fira de Barcelona.

 • Avaluarem si amb la desafectació del Turó és necessària encara la compra de sòl o 
habitatges per a fer equipament en un futur.

 • Instarem a Endesa al soterrament dels pals elèctrics.
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EL POBLE-SEC:
El Poble-sec ha viscut uns anys de clara paràlisi dels projectes iniciats el passat mandat. 
Vam tardar 1 any en aprovar un pla d’usos del Poble-sec que ja estava fet. Es va tirar enrere 
la reforma dels extrems del paral·lel quan ja estava pressupostada. Es va paralitzar gairebé 3 
anys la construcció de la segona de les tres fases del col·lector d’aigües pluvials. No hi ha un 
rumb clar de quines han de ser les prioritats del barri i allà on el barri tenia un consens clar, 
com la Casa de la premsa, s’ha perdut el temps i encara avui l’ajuntament no ha arribat a una 
entesa amb el veïnat i entitats sobre què vol que sigui aquell espai. Cal posar fil a l’agulla als 
diferents projectes pendents i fer una aposta clara per la millora de la convivència, la neteja i 
el bon ús de l’espai públic.

 • Remodelarem la Casa de la premsa i farem el possible perquè els usos que la 
comissió per la recuperació de la casa de la premsa proposa puguin dur-se a 
terme.

 • Acabarem la 3a fase del col·lector del Poble-sec – Paral·lel.

 • Farem les millores necessàries al camp de futbol de la Satalia perquè estigui en 
condicions.

 • Impulsarem un conjunt de mesures per rellançar el Paral·lel com un eix cultural 
lligat al barri del Poble-sec on els espectacles a l’aire lliure puguin ser de nou 
habituals.

 • Remodelarem la Plaça Margarida Xirgu i seguirem impulsant el PERI del Poble-sec.

 • Estudiarem l’ampliació de la biblioteca Francesc Boix.

 • Impulsarem el ‘projecte Murs Lliures’ en coordinació amb les escoles del Poble-sec 
per reconduir conductes incíviques de joves a l’espai públic per a reorientar-los cap 
a l’expressió artística.

 • Estudiarem la recuperació i remodelació del Palau d’Esports perquè doni servei a 
les necessitats esportives i culturals del barri.

 • Farem que els jardins de Walter Benjamin puguin ser usats per l’IES Consell de Cent 
en el marc del seu programa educatiu i remodelarem amb el Consorci d’Educació la 
planta a peu dels jardins per tal de millorar la ventilació i les sortides d’emergència.

 • Estudiarem una redistribució de l’espai d’equipament del solar de la Satalia en altres 
espais del barri.

HOSTAFRANCS:
El barri d’Hostafrancs després de molts anys d’espera podrà comptar amb la obertura del 
carrer Diputació. Una necessària urbanització que permet al barri guanyar en espai verd i un 
equipament que caldrà definir i executar el proper mandat. La superilla de Sants-Hostafrancs 
és un dels grans reptes pendents que s’han començat a executar tard i malament. Caldrà 
recuperar l’esperit de la superilla ideada en el mandat Trias que entenia aquest concepte 
d’una forma més àmplia incloent una aposta per un barri sostenible, amb més verd, més 
espai pel vianant i la generació d’energia renovable. De la mateixa manera, caldrà dur a terme 
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un pla de xoc al carrer de Creu Coberta per revitalitzar el comerç o reorientar-lo en activitats 
d’alt valor afegit que omplin de nou amb vida les persianes que estan baixant.

 • Farem un pla de xoc per tal de revitalitzar el comerç de Creu Coberta que tingui per 
objectiu: (1) Intentar mantenir la mateixa activitat en els comerços tradicionals que 
quedin buits. (2) Incentivar que vinguin a l’avinguda activitats econòmiques d’alt 
valor afegit amb la capacitat d’esdevenir un clúster. (3) Impulsar una remodelació 
del Mercat d’Hostafrancs que inclogui entre altres actuacions de manteniment 
necessàries canviar la teulada d’uralita, les façanes opaques per material 
translúcid, posar els lavabos en planta baixa, repintar-lo, així com consensuar amb 
els concessionaris l’ús de l’espai lliure de manera que reverteixi en la dinamització 
del Mercat. (4) Estudiar una possible peatonalització del carrer Creu Coberta des de 
plaça Espanya fins al carrer Consell de Cent.

 • Executarem l’espai per equipament del carrer Diputació després d’un procés 
participatiu per definir-ne el seu ús.

 • Desafectarem els habitatges del PERI d’Hostafrancs de la zona de Gran Via.

 • Seguirem impulsant amb els veïns i comerciants la Superilla de Sants-Hostafrancs.

 • Estudiarem com posar a disposició del veïnat el solar del carrer Leiva amb Cap de 
Guaita.

 • Seguirem treballant per a fer realitat l’Institut-Escola Arts, fruit de la fusió de l’escola 
Miquel Bleach i l’Institut Joan Coromines.

 • Estudiarem amb els comerciants on posar un nou Meeting Point des d’on poder 
seguir dinamitzant el carrer Creu Coberta.

 • Lligarem la remodelació de la plaça Espanya amb la transformació de l’Avinguda 
Maria Cristina.

 • Remodelarem la plaça Joan Corrades tot lligant-la amb la futura transformació del 
nou Institut-Escola Arts.

 • Estudiarem la peatonalització dels extrems del carrer Vilardell, deixant per ús del 
Mercat d’Hostafrancs la part central per càrrega i descàrrega.

LA BORDETA
El barri de la Bordeta està en plena transformació per esdevenir l’espai central de Sants-
Montjuïc. La signatura del conveni de Can Batlló culmina un canvi de paradigma de la relació 
administració-ciutadania iniciada fa 8 anys amb èxit i que ha permès avançar amb bon ritme 
la transformació del recinte de Can Batlló. La urbanització dels espais, la recuperació veïnal de 
les seves naus, el trasllat de l’Escola Municipal d’Arts Visuals (EMAV) i els futurs equipaments 
ja planificats juntament amb la recuperació per a la pràctica esportiva de l’espai de Magòria 
faran de la Bordeta el punt de trobada dels diferents barris de Sants-Montjuïc.
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 • Iniciarem el desenvolupament del recinte de Magòria: Els equipaments esportius 
(prioritzant el camp de futbol 11) i els equipaments sociosanitaris fent el possible 
per a mantenir la zona enjardinada davant el centre cívic Magòria.

 • Accelerarem el procés de reallotjament de la gent que viu als habitatges afectats 
del c/Burgos.

 • Farem el Parc de Can Batlló dissenyat amb les aportacions veïnals.

 • Buscarem una nova ubicació al Districte o a la ciutat del parc de neteja de Can 
Batlló perquè no hagi d’estar sota el nou Institut-Escola de Can Maiol.

 • Construirem el nou institut-escola de Can Maiol i avaluarem amb la comunitat 
educativa i el Consorci la possibilitat d’incloure una escola bressol.

 • Impulsarem l’Arxiu de Ciutat que ha d’esdevenir un equipament de memòria, cultura 
i recerca referent a Catalunya i al món.

 • Mantindrem el bus 91 i millorarem el seu recorregut i freqüència d’acord amb les 
demandes veïnals.

 • Seguirem donant el suport necessari al projecte Coòpolis perquè pugui 
desenvolupar-se en condicions i segueixi creant oportunitats.

 • Impulsarem la remodelació del passatge Andalusia i la plaça Súria.

SANTS-BADAL
El barri de Sants-Badal està en procés de canvi per augmentar el nombre d’equipaments públics 
i d’espai verd, ambdós gairebé nuls. Un procés que s’ha vist alentit degut a la crisi econòmica 
just superada. És necessari que el Districte un cop completi el conjunt d’equipaments que 
s’han planificat al c/Roger lideri de la mà dels veïns la transformació de tots els voltants de 
Juan de Sada per fer de Sants-Badal un barri amb més verd i més espai per als vianants. 

 • Construirem el poliesportiu, l’escola bressol i l’espai familiar del c/Roger.

 • Estudiarem la museïtzació del refugi antiaeri de Juan de Sada.

 • Impulsarem la remodelació de Juan de Sada i entorns.

 • Treballarem per a fer possible la recuperació dels espais de la parròquia Mare de 
Déu dels Dolors per a les entitats usuàries del barri.

 • Renovarem de forma integral la Plaça Olivereta.

 • Remodelarem el carrer de Ventura Plaja i el carrer de Bacardí.

 • Farem zones de parc infantil a la Rambla Badal/Rambla Brasil.

 • Aproparem el transport públic al nou CAP del c/Roger.
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SANTS
Sants ha mantingut durant els 122 anys que Barcelona va annexionar-lo com a barri la 
capacitat de mantenir la seva identitat i de seguir sent un referent en la vida dels diferents 
barris de Sants-Montjuïc, molts d’ells part de l’antic terme municipal de Sants. La vida política 
i associativa ha girat sempre en el seu entorn i això ha impulsat l’avui barri de Sants a ser 
capdavanter en la majoria de reivindicacions veïnals de Sants-Montjuïc i de Barcelona. La 
seva vida social i comercial és un tresor a cuidar i al que cal donar les eines necessàries per 
fer front als reptes del segle XXI.

 • Planificarem la remodelació de la Casa del Mig per a convertir-la en un espai per 
a gent jove tal i com ho havia estat fa 20 anys. Traslladant els serveis tècnics a la 
seu del Districte coincidint amb el trasllat de l’escola Miquel Bleach als espais de 
l’escola de Sant Vicenç de Paül.

 • Remodelarem la plaça de Sants incloent els ascensors del Metro per fer-la 
accessible.

 • Remodelarem la Plaça dels països catalans perquè sigui una plaça digna i útil.

 • Remodelarem l’espai municipal d’equipament d’Olzinelles núm. 30.

 • Remodelarem el carrer del Tenor Massini i el carrer d’Alcolea.

 • Repensarem conjuntament amb les escoles de música del Districte i el Consorci 
d’Educació el model previst d’escola municipal de Música plantejada a l’edifici del 
carrer Papín.

 • Avaluarem i actualitzarem els usos del parc de l’Espanya Industrial.

 • Farem zones de parc infantil a la Rambla Brasil/Rambla Badal.

 • Seguirem donant suport al projecte ‘Aprenent compartint’ amb la voluntat de 
replicar el model a la resta de barris del Districte.

 • Instarem de nou ADIF a remodelar l’Estació de Sants i l’entorn immediat.

#6.4_LES CORTS

El districte de les Corts es troba a la part occidental del pla de Barcelona i és una de les 
principals vies d’entrada i sortida de la ciutat. De tradició agrària, va tenir un creixement molt 
ràpid al segle XIX esdevenint una unitat municipal plena el 1832 que es va agregar a Barcelona 
el 1897. La seva història és palesa arreu del districte i la voluntat dels cortsencs i cortsenques 
de recuperar-la, conservar-la i donar-la a conèixer és, avui dia, un fet en el que cal treballar des 
del consistori, al seu costat. 
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Les Corts no és, però, un districte homogeni. Els barris que en formen part tenen, cadascun 
d’ells, identitat pròpia, amb realitats socials i urbanes diferenciades i, és justament això el 
que fa que, en conjunt, configurin un districte divers, ric i ple d’oportunitats. Oportunitats que 
aquests darrers quatre anys hem vist passar de puntetes o de llarg, que s’han perdut i que 
volem recuperar, tornant a posar el districte allà on es mereix.

Volem un districte on la qualitat de vida millori cada dia, oferint espais de diàleg, participació 
i col·laboració per a tots i, especialment, per aquells més vulnerables. 

Un districte del que ningú n’hagi de marxar, on la inclusió real sigui un fet i on les transformacions 
urbanes presents i futures siguin generadores de noves oportunitats i sinèrgies. Un districte 
que tregui pit i exploti tot el coneixement i l’excel·lència que s’hi concentren en benefici dels 
barris i la ciutat. Un districte amb una mobilitat segura, sostenible, assequible, connectada i 
intermodal que potenciï les vies verdes i que prioritzi els vianants. Un districte fet amb tothom 
i per a tothom. 

Durem a terme una auditoria de la mobilitat al districte que inclogui transport públic i privat, 
carrils bici, zones de càrrega i descàrrega i, aparcament, per tal de promoure un Pla de Mobilitat 
que respongui a les necessitats reals del districte. Replantejarem la xarxa de carrils bici del 
districte d’acord amb els veïns i corregirem els recorreguts de les línies de bus que han deixat 
veïns i veïnes sense el servei adequat tot duent a terme un pla per afavorir el vianant i que 
protegeixi i faciliti els desplaçaments a peu. Vetllarem pel manteniment del mobiliari urbà, el 
bon estat de la via pública i treballarem amb els equips de neteja per gaudir d’uns barris nets. 

Potenciarem i donarem suport al comerç de proximitat i l’economia diversificada del districte, 
tot col·laborant a enfortir les sinergies associatives i de treball en xarxa. Igualment, seguirem 
oferint plans de formació i ajudes a l’emprenedoria, amb especial atenció al coneixement i ús 
de les noves tecnologies, les xarxes socials i les plataformes de venda on-line. 

Vetllarem pel bon desenvolupament de la planificació escolar del districte acompanyant la 
comunitat educativa, els infants i llurs famílies, i ho farem des de l’escola bressol, revertint la 
pujada de la tarifació social i replantejant el rol de les bressol en el marc del segle XXI. Així 
mateix, treballarem per tenir un Programa d’Assistència 24h al CAP pediàtric de Sant Joan de 
Déu del carrer de Numància.

Promourem polítiques i accions per garantir la igualtat de gènere des de la infantesa i 
prevenir actuacions de violència per raó de gènere. Vetllarem pel ple respecte al col·lectiu 
LGTBI, la identitat de gènere i els seus drets i promourem plans i actuacions contra les  
conductes homòfobes. Treballarem per erradicar la prostitució i l’explotació sexual dels 
carrers del nostre districte amb mesures que garanteixin els drets i la dignitat de les persones 
que l’exerceixen.  

Seguirem aplicant el Pla Silenci per tal de garantir una bona convivència entre el descans 
veïnal i l’oci nocturn. És cabdal que la Policia de Barri tingui presència efectiva als territoris 
corresponents i que actui com a referent per als veïns, vetllant pel compliment de l’ordenança 
de civisme i amb tolerància zero amb la distribució i el consum de substàncies additives. Per 
això, treballarem des de la prevenció i controlarem que els locals cannàbics compleixin la 
normativa vigent. Defensarem el dret a la propietat privada i lluitarem contra les okupacions 
il·legals.
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Altres mesures d’abast de districte són:

 • Farem que el nou Espai Jove doni resposta a les necessitats existents d’acord 
amb les associacions juvenils i impulsarem polítiques de joventut que atenguin les 
necessitats específiques del col·lectiu amb la seva participació.

 • Seguirem treballant per un envelliment actiu, saludable i productiu i continuarem 
desplegant els programes RADARS i Vincles, entre altres, en el marc de l’acció 
comunitària, per tal de no deixar cap persona gran del districte desatesa. 

 • Promourem habitatge de lloguer assequible al districte per tal que tothom pugui 
accedir a una llar digna.  

 • Continuarem treballant amb les entitats de persones amb discapacitat, les entitats 
del tercer sector i els agents econòmics i de coneixement per elaborar i reinventar 
polítiques d’inclusió que garanteixin la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits i fer, 
de Les Corts, el districte més inclusiu de la ciutat. 

 • Farem que la llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual sigui 
una realitat amb la cessió del solar i el conveni entre entitats, Generalitat, districte i 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. 

 • En el marc de l’Espai d’Inclusió, li donarem més visibilitat al conjunt del projecte, 
impulsarem el programa “Pis de transició cap a la vida independent” per facilitar 
l’accés a l’habitatge als usuaris de les entitats del districte i acompanyar-los en 
aquest pas d’autonomia personal i promourem la participació activa de nous 
agents que permetin impulsar nous projectes. 

 • Les Corts aposta per l’energia neta. Estudiarem fórmules i possibilitats per tal de de 
reconduir la producció i el consum d’energia de Les Corts, cap a una generació més 
ecològica i autosuficient. Entomarem de nou la implantació de l’energia mini-eòlica 
amb la tecnologia d’hibridació. 

 • Millorarem els nivells lumínics de les nostres places i carrers, l’eficiència energètica 
i la intel·ligència funcional, prioritzant els vianants per davant dels vehicles i els vials 
de circulació. 

 • Continuarem treballant en el pla de recuperació de la memòria històrica de Les 
Corts, visualitzant tots aquells elements que contribueixin a fer cada cop més 
partícip i conscient el districte de la seva pròpia història. 

 • Crearem espais de lliure expressió cultural que posin en valor la identitat pròpia del 
nostre districte, juntament amb les entitats culturals i les juvenils.

 • Farem un Pla d’equipaments del districte, participatiu, que respongui a les 
necessitats i reptes actuals i futurs. 

 • Potenciarem l’Ateneu de Fabricació com un recurs al servei de la formació, la 
innovació i la iniciativa emprenedora que sigui referent a tota la ciutat.

 • Promourem la creació un Centre d’Emprenedoria per assessorar a joves i adults 
que tinguin una idea i vulguin posar-la en marxa. 

 • Promourem la pràctica esportiva per als infants i joves de Les Corts, així com la 
pràctica esportiva femenina, com a eina de socialització i d’hàbit saludable. 
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 • Augmentarem la capacitat esportiva de Les Corts i també la seva qualitat, i 
elaborarem polítiques de barri per tal que ningú es quedi sense poder fer esport. 

 • Fomentarem els hàbits saludables entre els veïns i veïnes del districte i també els 
espais de participació en temes socials i sanitaris, promovent un paper actiu de la 
comunitat.

LES CORTS
Les Corts és el barri més poblat del districte, amb 45.976 habitants en una superfície de 141.30 
ha i és la zona més històrica de l’antic municipi de les Corts. El barri és un viu reflex de la 
seva història, amb una diversitat d’edificacions de diferents èpoques que mostren un passat de 
masies, industrial i, també d’arquitectura contemporània reconeguda amb alguns premis FAD. 
Les Corts és un barri actiu, en transformació constant que, malgrat el poc espai, treballa per 
obrir-se a la ciutadania i establir nous usos que responguin a les necessitats actuals. 

 • Finalitzarem el reallotjament de les famílies de la Colònia Castells i seguirem 
desenvolupant el Pla. Dignificarem provisionalment aquells espais pendents 
d’urbanització i promourem el coneixement de la memòria històrica i el passat 
industrial del barri. 

 • Vetllarem pel bon desenvolupament de les obres de la nova escola al carrer 
d’Anglesola i acompanyarem els infants, llurs famílies i la comunitat educativa en el 
canvi d’escola. 

 • Treballarem per fer realitat un nou institut al barri. 

 • Seguirem potenciant les entitats culturals del barri, facilitant sinèrgies, i 
acompanyarem les noves entitats de cultura popular i tradicional cap a la seva 
consolidació, com ara, la d’una colla castellera.

 • Vetllarem per la protecció i conservació del patrimoni històric de les Corts, amb 
especial atenció al nucli antic de les Corts Velles, i durem a terme accions per 
donar-lo a conèixer a la ciutadania. 

 • Crearem noves àrees d’esbarjo de gossos i millorarem les existents que no 
compleixin uns mínims requisits de qualitat pels animals. Farem compatibles 
aquestes àrees amb els usos dels espais verds, dotant-los d’allò que requereixin per 
ser més pròxims a la ciutadania i que aquesta en pugui gaudir. 

 • Revertirem la bidireccionalitat dels carrils bici del barri que s’han demostrat 
insegurs (Numància, Joan Güell...)

LA MATERNITAT I SANT RAMON
El barri de la Maternitat i Sant Ramon té una superfície de 190.30 ha en la que viuen 23.868 
habitants i es caracteritza per tenir dos nuclis veïnals força allunyats entre si que conviuen 
amb institucions esportives i docents de primera línia i que tenen un fort impacte en el dia a 
dia del barri. Un barri que afronta, en un futur no massa llunyà, importants transformacions 
urbanístiques de les quals, el veïnatge n’ha de ser partícip per aconseguir les millores 
necessàries al barri i una millor cohesió i aprofitament del conjunt. 



P
à

g
in

a
 #

13
2

 • Vetllarem pel bon desenvolupament del futur espai Barça i el seu entorn, sempre 
atents a que s’atenguin les necessitats dels veïns del barri i de la ciutat. 

 • És prioritària la construcció de la Residència per Gent Gran al carrer de Benavent, i 
estudiarem totes les possibilitats i fórmules per tal que es pugui dur a terme. 

 • Vetllarem per un bon desenvolupament del PERI Danubi, d’acord amb els veïns, 
consolidant el carrer Danubi com a zona de vianants i transformant l’antic complex 
fabril d’Amadeu Carné en equipaments pel barri i zones verdes.

 • Potenciarem la Maternitat com a espai d’identificació d’aquest sector del barri, tot 
donant a conèixer el seu patrimoni històric, arquitectònic, i botànic. 

 • Millorarem els jardins de Josep Munté i els d’Ernest Lluch, que actualment estan en 
una situació de degradació estètica, higiènica i de seguretat pels veïns. Igualment, 
vetllarem pel bon manteniment de la resta d’espais verds del barri. 

 • Reclamarem la cessió de la caserna de la Guàrdia Civil de l’Av. Madrid per a 
equipaments pel barri. 

 • Promourem la construcció d’una Escola bressol al barri.

 • Treballarem conjuntament amb els veïns per una mobilitat segura, adaptada a 
l’entorn i amb aparcament regulat a tot el barri.

 • Completarem el projecte de la Superilla de la Maternitat amb la participació dels 
veïns, acabant així un procés que ja vam iniciar i elaborar amb ells. 

 • Durem a terme actuacions de millora al Pavelló d’Arístides Maillol que li permetin 
desenvolupar la pràctica esportiva en millors condicions. 

PEDRALBES
El barri de Pedralbes és el que té menys població del districte. 11.864 habitants viuen en 
una superfície de 270.20 ha, cosa que representa una densitat de 45 habitants/ha. Aquí s’hi 
concentren un important nombre d’institucions docents i, algunes esportives que conviuen 
amb grans espais verds i patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat.  Malgrat això, continua 
sent el barri amb més mancança d’equipaments municipals del districte i que per les seves 
característiques geogràfiques i urbanístiques necessita actuacions ad hoc, uns reptes que 
sens dubte hem d’entomar fins aconseguir un millor aprofitament del seu potencial pels seus 
residents i visitants. 

 • Millorarem la seguretat del barri incrementant la vigilància.

 • Treballarem conjuntament amb els veïns per una mobilitat segura, adaptada a 
l’entorn,  amb aparcament regulat a tot el barri i un transport públic suficient que 
connecti els nuclis més allunyats com el Barri de la Mercè.

 • Durem accions de millora del paviment i voreres del barri que ho requereixin, 
vetllant pel seu bon estat i manteniment. 

 • Treballarem per fer dels Jardins del Palau de Pedralbes un espai de gaudi per als 
cortsencs i cortsenques. 
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 • Continuarem amb els treballs de rehabilitació del Monestir, amb l’objectiu de 
preservar i donar a conèixer el seu important patrimoni històric i arquitectònic. I 
seguirem desenvolupant i potenciant les activitats culturals que s’hi fan. 

 • Recuperarem les cases del Monestir per tal de donar-los un ús vinculat al patrimoni 
històric i cultural de l’espai així com un ús cívic. 

 • Treballarem amb els diferents centres de coneixement per establir sinèrgies i 
col•laboracions que versin en positiu a la resta del districte.

 • Seguirem reclamant a l’administració de l’Estat la cessió de la Caserna del Bruc per 
tal de destinar-la a equipaments per al barri i el conjunt de la ciutat.

#6.5_SARRIÀ –SANT GERVASI

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha estat històricament un territori menystingut per la 
majoria de governs municipals pel que fa a la inversió municipal. Excepte en el període 2011-
2015, amb el govern de l’alcalde Trias, que va situar la inversió al districte a la mitjana de la 
ciutat, els barris de Sarrià-Sant Gervasi han estat a la cua quant a prioritats.

Aquesta manca d’atenció pels barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi ha estat especialment 
preocupant en el mandat 2015-2019. El govern de l’alcaldessa Ada Colau ha situat Sarrià-Sant 
Gervasi com a desè districte en inversions i en despesa per habitant. En aquest sentit durant 
aquests quatre anys s’han culminat alguns projectes que havien estat impulsats durant 
l’anterior mandat, com el centre cívic Vil·la Urània, el Dipòsit del Rei Martí o la urbanització 
d’alguns carrers i places. En qualsevol cas, projectes tan emblemàtics i reivindicats pels 
veïns, com la Biblioteca de Sarrià, han continuat congelats a conseqüència de les retallades 
pressupostàries del govern dels comuns.

Un altre capítol clarament deficitari ha estat el de l’habitatge. Durant aquest mandat només 
s’ha acabat una promoció d’habitatge dotacional, projecte que va ser impulsat durant el 
mandat de l’alcalde Xavier Trias. Cal recordar que els preus mitjans de compra i de lloguer 
d’habitatge als barris de Sarrià-Sant Gervasi són dels més alts de la ciutat, i que les necessitats 
d’habitatge de lloguer de preu assequible o social als nostres barris són molt importants, 
degut a l’elevat nombre de gent gran amb problemes econòmics i de gent jove que no pot 
continuar vivint al seu barri una vegada decideix emancipar-se.

Aquest mandat també s’ha caracteritzat per la manca d’impuls dels projectes de nous 
equipaments municipals que necessiten els nostres barris. L’Ajuntament és propietari de 
diferents solars i edificis que podrien haver estat destinats a equipaments municipals; però 
la manca de voluntat política del govern ha fet que la majoria d’ells continuïn sent projectes 
sense concretar ni posar en valor.

La mobilitat és l’altra gran problemàtica i repte a abordar als nostres barris. La zona de 
la ciutat amb més centres docents i assistencials de la ciutat pateix greus problemes de 
congestió en hores punta, sense que el Pla de Mobilitat impulsat pel govern en la darrera fase 
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del mandat hagi servit per aportar-hi solucions. En aquest sentit caldrà promoure més diàleg 
i consens social i polític i tirar endavant projectes imprescindibles com el Bus de barri que ha 
d’unir barris com El Farró, Turó Park i Galvany amb equipaments essencials com el CAP Adrià 
i l’Hospital Plató.

D’altra banda cal posar sobre el mapa els barris de muntanya, Vallvidrera-El Tibidabo i Les 
Planes, que durant aquest mandat han estat clarament oblidats pel govern municipal. Les 
seves singularitats i les seves necessitats han de ser abordades amb urgència per evitar que 
es consolidi un territori amb dues velocitats; uns veïns de primera i uns de segona. En aquest 
sentit, caldrà comptar amb un Comissionat dels barris de muntanya que doni un impuls 
decidit als reptes d’aquesta important part del nostre districte i de Barcelona.

En qualsevol cas, i en la línia del que va ser una realitat incipient durant el mandat de l’alcalde 
Xavier Trias, caldrà donar un impuls decidit al projecte del Districte del Coneixement. Sarrià-
Sant Gervasi compta amb importants institucions, empreses i centres de coneixement. 
Aquests importants actius acadèmics, docents, assistencials i de recerca  han de poder 
col·laborar per consolidar un hub de coneixement que contribueixi a la creació de més 
ocupació de qualitat.

En definitiva, des de la candidatura de Junts per Catalunya ens comprometem a tornar a 
posar el districte de Sarrià-Sant Gervasi al bell mig del mapa de la ciutat. En inversions, però 
també en atenció a les persones i recuperant la proximitat i l’autèntica participació amb el 
teixit associatiu dels nostres barris.

Farem un nou pla d’equipaments que aprofiti tots els espais de propietat municipal per situar 
el nivell d’equipaments del districte a la mitjana de la ciutat.

Obrirem una àrea d’esbarjo de gossos de 800m2 a cada barri del districte per tal d’aconseguir 
zones d’esbarjo dignes. 

Recuperarem el projecte del districte del coneixement, per facilitar la col·laboració entre els 
diferents agents d’educació, salut i empresarials del Districte, vinculats amb el sector del 
coneixement, per buscar i construir noves oportunitats socials i econòmiques.

Reprendrem el projecte espais verds per estendre’l a tot el districte, per tal de contribuir 
a la renaturalització que Barcelona necessita. Espais verds, eixos verds i saludables que 
connectin Collserola amb el mar.

Potenciarem l’Oficina de Collserola amb la recuperació de la figura del Comissionat 
de Collserola per tal de dotar als barris de muntanya d’una figura que ajudi a resoldre les 
problemàtiques específiques que pateixen.

Altres mesures de districte són:

 • Impulsarem noves promocions d’habitatge públic al districte.

 • Ampliarem el ventall d’equipaments i serveis destinats a la gent gran.

 • Potenciarem i estendrem el projecte KanGo, per facilitar l’accés dels alumnes a les 
escoles amb transport públic.

 • Aprovarem un nou pla de mobilitat per al districte, que posi especial atenció a la 
mobilitat als entorns de les nombroses escoles del districte.
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 • Garantirem que tots els serveis públics del districte són accessibles amb transport 
públic.

 • Implantarem el bus D30 com a mitjà de transport que creui i connecti tota la ciutat 
per l’Avinguda Diagonal.

 • Juntament amb el Consell de les Dones del districte oferirem un programa de 
treball coordinat amb els consells de salut, de prevenció i d’educació del districte 
per facilitar  a entitats i organitzacions les eines i els objectius per aconseguir la 
igualtat de llibertat i tracte en tots els àmbits.

 • Ampliarem l’oferta del districte pel que fa a espais d’oci i esport per a joves a l’aire 
lliure.

 • Tornarem a posar en servei el Tramvia Blau.

 • Construirem la nova comissaria de la Guàrdia Urbana del districte al solar de 
l’Avinguda Foix amb la Ronda de Dalt.

 • Construirem la biblioteca de Sarrià i la nova seu administrativa del districte a la 
plaça de Sarrià.

SANT GERVASI – LA BONANOVA
Sant Gervasi – La Bonanova és el barri de les escoles i, per tant, cal que en base al diàleg i al 
consens posem sobre la taula mesures per garantir una mobilitat àgil i eficient als entorns 
escolars del barri. D’altra banda, aquest ha de ser el mandat que culmini la reforma del carrer 
Sant Gervasi de Cassoles com a eix central del barri i doni un nou impuls als seus eixos 
comercials i a la seva oferta d’equipaments.

 • Culminarem la remodelació i pacificació del centre històric del barri de Sant Gervasi 
amb el carrer Sant Gervasi de Cassoles com a eix central.

 • Donarem ús a l’equipament municipal del Dipòsit del Rei Martí i obrirem als veïns 
els jardins situats a l’espai superior del recinte.

 • Remodelarem l’Avinguda del Tibidabo (arranjament de voreres, millora de la 
il·luminació, mobiliari urbà, etc.) d’acord amb la seva importància com a eix de 
concurrència turística de la ciutat de Barcelona. 

 • Tornarem a posar en servei el Tramvia Blau. 

 • Farem un projecte de remodelació per al carrer Mandri per tal de potenciar-lo com a 
eix comercial i per a ús de vianants. 

 • Estudiarem la possibilitat de implantar reformes de millora del mercat de Sant 
Gervasi, sempre d’acord amb els paradistes.

 • Reordenarem la plaça Frederic Soler perquè, juntament amb el mercat, quedin més 
ben integrats amb el carrer Sant Gervasi de Cassoles com a eix central del barri.

 • Reformarem el carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça Kennedy actualitzant 
els carrils de serveis i aparcament en calçada, renovant-ne la il·luminació i ampliant-
ne les voreres i mantenint els dos sentits de circulació actuals.
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 • Presentarem un estudi per a la reforma dels jardins de Ca n’Altimira i per a donar ús 
per al barri a la sala hipòstila que hi ha en el seu interior.

 • Farem les gestions per tal de donar ús al solar de l’antic Picadero del carrer Ciutat 
de Balaguer.

 • Farem una prova pilot de xarxa de transport públic en superfície exclusiva per 
estudiants per fomentar l’autonomia dels escolars amb seguretat i optimitzar la 
mobilitat sostenible al districte de les escoles. 

 • Buscarem un espai per ubicar-hi un nou equipament de gent gran al barri.

 • Estudiarem col·laboracions públic-privades per tal de facilitar que la gent gran 
pugui accedir als centres esportius del barri.

 • Buscarem modes de col·laboració publico-privat amb els equipaments esportius 
privats del districte, per a la utilització per gent gran.

LES TRES TORRES
Si el districte de Sarrià – Sant Gervasi és el que rep una menor inversió de tota la ciutat, el 
barri de Les Tres Torres es troba a la cua inversora dels 73 barris de Barcelona. Els propers 
quatre anys hauran de servir per recuperar l’endarreriment acumulat durant aquest mandat i, 
per tant, posar sobre la taula qüestions fonamentals per al barri com la mobilitat, els espais 
verds i el dèficit d’equipaments.

 • Reformarem el mercat de Les Tres Torres i els seus entorns, acompanyant aquesta 
reforma amb un pla de mobilitat i un pla de comerç, per tal que aquest punt 
recuperi el seu paper de centralitat històrica al barri.

 • Estudiarem la possibilitat de construir un aparcament soterrani al barri. 

 • Modificarem el recorregut de la línia V9 per tal que no passi pel carrer Calatrava.

 • Construirem una escola bressol i un equipament de barri al solar municipal del 
carrer Dalmases 63.

 • Dotarem al barri de Les Tres Torres d’un espai d’oci a l’aire lliure de 800 m2 per als 
gossos i els seus propietaris.

 • Farem un pla específic de millora de la il·luminació dels carrers de Les Tres Torres 
pensant en el vianant i amb perspectiva de gènere i sostenible.

 • Recuperarem el projecte d’espais verds del barri de Les Tres Torres aturat durant 
aquests darrers quatre anys, per actualitzar i especialitzar els espais verds públics 
del barri en consonància amb al seu entorn (escoles, clíniques, grans avingudes, 
placetes i racons singulars).

 • Continuarem amb el soterrament de línies elèctriques al barri.

 • Reformarem el carrer Vergós des de plaça Artós fins a la plaça Orient ampliant-ne 
les voreres i garantint els dos carrils de circulació en cada sentit.

 • Farem un nou pla de mobilitat per al barri de Les Tres Torres que incorpori l’estudi 
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de la pacificació dels carrers amb poc trànsit del barri, la gestió de les cruïlles de la 
Via Augusta o un anàlisi sobre els carrils bici del barri.

SARRIÀ
El barri de Sarrià és el que presenta una vida veïnal i associativa més intensa del conjunt del 
districte i és per això que el proper mandat ha de ser, per un costat, el que doni espai a tot 
aquest moviment veïnal amb la construcció de nous equipaments com la biblioteca de la 
plaça de Sarrià i, d’altra banda, amb l’impuls d’habitatge de lloguer social que permeti a les 
famílies i als joves poder seguir vivint al barri on han crescut.

 • Construirem la biblioteca de Sarrià i la nova seu administrativa del districte a la 
plaça de Sarrià.

 • Rehabilitarem les casetes d’Hort de la Vila com a espai juvenil de barri.

 • Ampliarem l’escola de música de Can Ponsic i convertirem l’espai en la nova Casa 
de la Festa i la Cultura Popular.

 • Construirem nous habitatges de protecció́ oficial en l’àmbit del Pla de Vores de la 
Via Augusta.

 • Reurbanitzarem la part superior del carrer Major de Sarrià, des de la plaça de Sarrià 
fins a General Vives i arranjarem els carrers en mal estat de l’entorn.

 • Habilitarem un nou edifici d’equipaments al tram superior de la Via Augusta.

 • Construirem la nova comissaria de la Guàrdia Urbana del districte al solar de 
l’Avinguda Foix amb la Ronda de Dalt.

 • Implantarem millores del sistema de recollida de residus “Porta a porta” al Sarrià 
Vell.

 • Adoptarem mesures per a la pacificació del carrer Vives i Tutó.

 • Aplicarem mesures contra la congestió i la pol·lució ambiental en el marc de l’estudi 
de mobilitat del barri.

 • Buscarem una nova zona on traslladar l’edificabilitat de la zona verda de Can 
Caralleu-Escola Tàber.

 • Obrirem al públic els Jardins d’Oriol Martorell.

 • Aparcament soterrat al barri per cobrir la manca de places?

 • Farem un nou Hort comunitari a la part alta del barri de Sarrià.

 • Millorarem la connexió dels carrils bici de Sarrià amb la resta de la xarxa de carrils 
bici de la ciutat.
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SANT GERVASI-GALVANY
Sant Gervasi-Galvany és el barri amb més població de tot el districte i, alhora, el que té una 
menor dotació d’equipaments municipals. El baix nivell d’inversió que ha rebut aquest barri 
durant els darrers anys fa que en el proper mandat sigui una prioritat impulsar els espais 
com la biblioteca de la finca Muñoz Ramonet, que serà la primera biblioteca del barri, i també 
posar l’accent en els seus parcs i jardins com a veritables espais de trobada i de convivència 
de Sant Gervasi-Galvany.

 • Construirem una biblioteca a la finca Muñoz Ramonet.

 • Donarem ús a l’edifici de la finca de Can Ferrer per tal que esdevingui un espai per 
al barri de Galvany.

 • Remodelarem la plaça Adrià i els seus entorns per millorar-ne la mobilitat i fer-la 
més amable per al vianant.

 • Estudiarem la supressió de tots aquells carrils bici dels entorns del Turó Parc 
que estiguin en un tram de 30 km/h o que no estiguin recolzats per un estudi de 
mobilitat que els justifiqui.

 • Estudiarem la possibilitat de implantar reformes de millora del mercat de Galvany, 
sempre d’acord amb els paradistes.

 • Reurbanitzarem la rambla central de l’Avinguda Pau Casals.

 • Farem, de manera consensuada amb els veïns, un nou projecte per a l’àrea de 
gossos dels jardins de Brusi.

 • Incrementarem el control de Guàrdia Urbana i implantarem agents cívics a les 
diferents zones d’oci nocturn del barri.

 • Traslladarem de lloc la zona d’esbarjo de gossos de Piscines i Esports per tal 
d’allunyar-la de les façanes dels veïns.

 • Obrirem un espai per a ús veïnal als entorns del Turó Parc.

 • Remodelarem la Travessera de Gràcia des de Balmes fins a Santaló, millorant-ne la 
mobilitat i habilitant noves zones de càrrega i descàrrega.

EL PUTXET I EL FARRÓ
El Putxet i el Farró són dos barris en un i, per tant, tenen elements compartits com el carrer 
Balmes, però cadascun té una vida de barri pròpia i particular que obliga a prendre mesures 
adaptades a cadascun d’ells. Equipaments, serveis, mobilitat i espai públic són els principals 
eixos de treball que caldrà potenciar durant el proper mandat on també posarem especial 
èmfasi en l’anàlisi i la protecció del patrimoni de dos barris històrics com són el Putxet i el 
Farró. 

 • Adequarem i obrirem l’edifici del carrer Manacor 1 com a equipament del barri del 
Putxet.

 • Connectarem el barri del Farró amb el Centre d’Atenció Primària Adrià a través d’un 
bus de barri.
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 • Constituirem un grup de treball amb veïns i entitats del barri del Farró per abordar 
mesures per a la pacificació del barri en el seu conjunt i per millorar-ne la mobilitat.

 • Remodelarem l’Avinguda de la República Argentina.

 • Reformarem el carrer Balmes entre la plaça Molina i la plaça Kennedy actualitzant 
els carrils de serveis i aparcament en calçada, renovant-ne la il·luminació i ampliant-
ne les voreres i mantenint els dos sentits de circulació actuals.

 • Estudiarem la possibilitat d’adquirir la Casa Tosquella per obrir-la com a 
equipament de barri a la frontera entre el Putxet i el Farró.

 • Remodelarem i adoptarem mesures per a la pacificació del carrer Ballester.

 • Farem una actuació integral al parc del Putxet, obrint nous accessos al parc i 
habilitant un gran espai per a l’esbarjo de gossos.

 • Increment places moto Farró. Mitjana Via Augusta entre d’altres.

 • Farem un estudi dels carrers del barri que necessitin ser remodelats de manera 
més urgent, amb especial atenció als carrers amb forta pendent del barri del barri 
del Putxet o dels que estan en més mal estat del barri del Farró.

 • En base a l’estudi de patrimoni existent al barri del Farró adoptarem mesures 
per garantir la conservació del seu patrimoni i, en el mateix sentit, impulsarem 
també un estudi de patrimoni del barri del Putxet per tal de revisar-ne els elements 
catalogats.

VALLVIDRERA, TIBIDABO I LES PLANES 
El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, anomenats barris de la muntanya, es troben 
a la serra de Collserola.  La seva ubicació i orografia li confereixen unes especificitats que es 
veuen reflectides en unes necessitats pròpies, degudes a la singularitat del seu  entorn. Per 
aquest motiu les accions a realitzar requereixen un coneixement molt detallat de tots els barris 
i de les necessitats reals dels veïns i veïnes dels mateixos. Des del Grup Municipal Demòcrata, 
coneixedors en detall dels diferents barris i la seva idiosincràsia proposem una sèrie de 
mesures, encaminades a solucionar les mancances de la zona en matèria d’equipaments 
llargament reivindicats, com el poliesportiu de Les Planes o el Mercat de Vallvidrera, un pla 
de mobilitat que doni solució als problemes del connectivitat amb el teixit urbá de Barcelona, 
la presència permanent de la Guàrdia Urbana i el desplegament de la Guàrdia Urbana de 
proximitat, el desenvolupament i ampliació del Pla de Futur de Vallvidrera, el Tibidabo i Les 
Planes 2010-2020 o la recuperació del Comissionat de Collserola.

 • Revisarem, actualitzarem i desenvoluparem el Pla de Futur de Vallvidrera, el 
Tibidabo i Les Planes 2010-2020.

 • Potenciarem l’Oficina de Collserola amb la recuperació de la figura del Comissionat 
de Collserola.

 • Projectarem el poliesportiu amb piscina de Les Planes.

 • Rehabilitarem l’equipament municipal del Mercat de Vallvidrera per a usos culturals 
del barri.
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 • Projectarem un nou accés a Sarrià des de la  Carretera de Vallvidrera.

 • Seguirem amb el soterrament de les línies elèctriques als barris de la muntanya.

 • Redactarem un Pla de Mobilitat específic que respongui a les necessitats de 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, millorant la connectivitat i transport públic dels 
barris de la muntanya amb el districte i la ciutat. 

 • Fomentarem la coordinació entre totes les institucions que tenen competència 
sobre la zona de Collserola (Ajuntament, Diputació, Consorci, etc.)

 • Millorarem i potenciarem el consell de barri, perquè esdevingui un veritable òrgan 
central de participació del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes.

 • Treballarem en la millora dels accessos a Les Planes i la seva mobilitat interior, 
incloent zones d’aparcaments regulats per a veïns.

 • Impulsarem una unitat de Guàrdia Urbana per a la zona de Collserola que tingui un 
espai físic permanent d’estada. Així com el desplegament de la GU de proximitat.

 • Treballarem un Pla d’Equipaments per les Planes. 

 • Farem un estudi de millora d’ordenació de la plaça de Vallvidrera i zona 
d’aparcament.

 • Construirem una nova rotonda d’accés a Vallvidrera a la cruïlla amb la carretera 
de Santa Creu d’Olorda, direcció Molins de Rei i millorarem la visibilitat d’aquesta 
desviació.

 • Revisarem i millorarem el sistema de recollida de residus porta a porta

 • Continuarem la urbanització dels carrers de Vallvidrera, Les Planes ( Savina, Major 
Rectoret, Orellana, Júpiter) i la Font de Món. 

 • Estudiarem la possibilitat de construir unes escales mecàniques des de la plaça de 
Vallvidrera fins la plaça Pep Ventura. 

#6.6_GRÀCIA

Pocs districtes hi ha a la nostra ciutat que disposin d’una identitat i personalitat com les que 
té Gràcia. Sense deixar de reivindicar amb orgull el seu passat independent, avui dia Gràcia ha 
esdevingut tot sovint punta de llança d’importants reivindicacions i projectes de ciutat i de país.

Segurament per això els graciencs i gracienques sempre hem cercat en els nostres referents 
polítics molt més que un regidor o uns consellers municipals de districte. En aquest mandat 
Gràcia ha viscut un greu augment de l’incivisme i la inseguretat, així com també una gran 
reivindicació en defensa del seu patrimoni. Així com també hem viscut un envelliment de la 
nostra població, amb el que això comporta a nivell econòmic, social i habitacional. Tot el que 
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passa a Gràcia ens ocupa i ens preocupa, tant si és competència del govern municipal o de 
districte com si no ho és, cosa que hem assumit des del Govern i des de l’oposició.

Realitzarem un cens de les persones que viuen soles, especialment, dones a Gràcia i establir 
ajudes especifiques com per exemple ajudes pel lloguer.

Ampliarem el parc públic d’habitatge de lloguer a districte. Construirem a Vallcarca i a la 
Salut i potenciarem també la compra d’habitatges per destinar-los a parc públic d’habitatge 
de lloguer en les d’altres zones del districte on la construcció és molt més complexa.

Crearem l´Oficina Jove d´Habitatge, un espai de referencia per als joves graciencs que es 
vulguin emancipar. Amb assessorament i recerca especialitzada, informació sobre les ajudes 
al lloguer o la rehabilitació i capacitat de mediació entre el jove llogater i el propietari.

Promourem la construcció de l’Institut Vallcarca i de l’edifici definitiu de l’Escola “Teixidores 
de Gràcia” actualment en mòduls i solar provisional, construirem una escola bressol municipal 
al barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.

Establirem la patrulla nocturna per Gràcia diferenciada de l’Eixample.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Potenciarem la figura del dinamitzador comercial, que doni suport al tècnic de 
comerç per tal fomentar la relació entre els comerciants i l’Administració. 

 • Aprovarem un nou pla de cultura: Necessitem redirigir i millorar les polítiques 
culturals, potenciant les subvencions, establint col·laboracions Público-privades.

 • Aplicarem de manera decidida l’urbanisme de gènere a l’espai públic, millorant la 
il·luminació, eliminant els punts foscos.

 • Construirem un pavelló a la zona nord del districte que doni resposta també a les 
necessitats de les entitats i coordinadament amb Horta, construirem un pavelló a 
l’espai adjacent a l’escola de les aigües, revisarem les instal·lacions esportives, tot 
duent a terme les reparacions necessàries pel seu bon funcionament.

 • Generarem oficines als districtes que depenguin de la oficina per la no 
discriminació

 • Potenciarem la sostenibilitat en les festes populars i en els comerços de la Vila i 
també augmentarem els punts de recàrrega de vehicle elèctric.

 • Recuperarem la iniciativa del districte per dur a terme projectes propis, com el 
Social street, un projecte que possibilita que les entitats socials puguin fer ús de 
locals del carrer donant feina a persones amb discapacitat funcional.

 • Promourem que el CUAP Larrard ofereixi serveis necessaris a la ciutadania, igual 
que d’altres CUAP de la ciutat.

 • Elaborarem un pla de xoc pel poble gitano de Gràcia en col·laboració amb la 
població gitana per tractar aspectes com, per exemple, educació o habitatge. 
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LA VILA DE GRÀCIA
La Vila de Gràcia és un barri que gaudeix d’una gran riquesa associativa i que posa la cultura 
al servei de la cohesió social. Un barri amb un comerç singular i personal, que vesteix els seus 
carrers i que és motor d’activitat econòmica. Un barri que atrau turisme i visitants, però que 
vol mantenir el seu propi esperit.

 • Seguirem donant suport al teixit associatiu gracienc, a traves del foment de la 
cultura popular i tradicional d’arrel catalana, el reforç de la identitat cultural i el 
desenvolupament de noves formes de col·laboració  públic-privat en la gestió de 
recursos.

 • Finalitzarem les obres del nou Mercat de l´Abaceria, amb diàleg per reduir les 
afectacions a veïns i comerços de l’entorn

 • Promourem habitatges de lloguer social i assequible al districte, amb prioritat 
per als col·lectius mes vulnerables: joves, dones i gent gran. Revisant totes les 
oportunitats, no només la construcció d’edificis de propietat pública, també la 
compra d’habitatges per destinar-los a parc públic d’habitatge de lloguer 

 • Aprovarem un Pla de Xoc per a les Places de Gracia. Cal una actuació contundent 
i decidida per garantir la qualitat i manteniment de l´espai públic, la convivència, el 
descans nocturn del veïns i una millor neteja, mes efectius de la Guardia Urbana, 
diàleg amb el sector de restauració i millora dels efectius de neteja.

 • Recuperarem la proposta de MPGM de Rambla del Prat i voltants per tal poder 
desafectar a l’hora que preservem el teixit urbà de la zona.

LA SALUT
La Salut és un barri que es configura en un entramat de carrers costeruts entre  el Park Güell 
i la Travessera de Dalt i que es reivindica com una zona amb possibilitat de creixement 
comercial  i amb necessitats d’equipaments, que manté una estructura de barri residencial 
amb la voluntat de modernitat.

 • Donarem compliment al resultat de la consulta veïnal sobre la Plaça Menéndez 
Pelayo, aplicant el tancament nocturn dels Jardins.

 • Potenciar l’oferta comercial del barri, aixecant les restriccions que el Govern actual 
imposa als botiguers amb el Pla d’Usos, potenciant el comerç de proximitat, als 
voltants del Mercat com a zona comercial del barri i espai social de trobada.

 • Garantirem que els nous equipaments de l’antiga clínica Quirón es duguin a terme 
amb la major agilitat possible i amb el consens dels veïns, amb vivenda social i 
equipaments pel barri, especialment per la gent gran i els joves.

 • Reformarem el carrer Verdi, per sobre de Travessera de Dalt, pacificant la circulació.

 • Establirem un major nombre de parades de bus de les que hi ha actualment a 
la Travessera de Dalt, millorar la freqüència i franja horària dels busos i bus del 
barri,  estudiant ressituar la parada del bus turístic allà on beneficiï mes veïns i 
comerciants.
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 • Millorarem la mobilitat del vianant i vehicle privat, per evitar embussos a la plaça 
Lesseps, tot afegint semàfors i/o noves senyalitzacions per afavorir la fluïdesa de la 
circulació.

EL COLL
Els veïns del barri del Coll viuen amb orgull la seva singularitat. L’empremta que va deixar 
l’editorial Bruguera, la seva força associativa i la seva capacitat per transformar un barri 
inicialment aïllat i urbanísticament caòtic: reivindicant i aconseguint el Parc de la Creueta als 
anys 80 o l’arribada del metro, més recentment. 

 • Aprovarem un Pla de Xoc contra la degradació de l’espai públic. Garantint la qualitat 
i manteniment de l’espai públic, la convivència, el descans nocturn dels veïns i una 
millor neteja. Sobretot en espais com el parc de la Creueta. 

 • Fomentarem una mobilitat consensuada. Acordarem amb els veïns, amb tots, 
una millor mobilitat i accessibilitat pel barri. Ampliar voreres, millorar escales 
mecàniques, accessos i la freqüència de pas dels busos i pacificarem els punts 
conflictius, com el coll d’ampolla del carrer del Portell. 

 • Crearem un nou espai, que doni servei a tot el districte, destinat a la orientació 
laboral i a la inserció professional conjuntament amb el teixit social i comercial. Un 
centre propi del barri del Coll que fomenti l’ocupació de qualitat, l’emprenedoria, la 
creativitat, la recerca de feina i la dinamització econòmica del barri. 

 • Potenciarem el comerç de proximitat, al Coll. Aprovarem un nou pla en suport 
al comerç del barri. Un pla que  signifiqui invertir de forma efectiva en el teixit 
comercial del barri del Coll.

 • Reformarem i potenciarem el Centre Cívic i el parc de la Creueta. És hora 
de revitalitzar aquests dos emblemes del barri perquè continuïn sent espais 
d’agradable trobada i activitat. 

VALLCARCA I ELS PETINENTS
El barri de Vallcarca i els Penitents de Gràcia és un barri en constant modulació; es transforma 
entre els turons del Putxet i del Coll a l’ombra del seu preuat Viaducte. Un barri que, malgrat 
els canvis passats i presents, ha consolidat una identitat pròpia. Ha vist néixer un potent 
entramat associatiu que li dóna un esperit particular i batalla per mantenir viu un comerç que 
pateix més del que hauria. 

 • Convertirem l’Avinguda Vallcarca en un eix verd i cívic 

 • Millorarem la mobilitat al barri de Penitents com les voreres, passos de vianant i 
promoure la construcció escales mecàniques al barri de Penitents.

 • Finalitzarem la construcció de Can Carol i Casa Canals-Sunyer, per tal que 
esdevinguin motors de barri, en connexió amb el CC El Coll.

 • Arranjarem la Plaça Alfons Comín i estudiarem com millorar la seva mobilitat i la 
dels voltants .
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 • Estudiarem la viabilitat, la idoneïtat i la continuïtat dels carrils bici recentment 
implantats a Vallcarca  i  implantació el bicing elèctric a la zona nord de Gracia.

 • Estudiarem l’espai disponible al complex Pere Virgili per tal de poder ampliar 
serveis sanitaris, per a la gent gran o esportius per a la ciutadania, d’acord amb la 
Generalitat de Catalunya.

CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
El barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova és la incursió al Districte de la funcionalitat i 
racionalitat del Pla Cerdà. Una nova estructura urbanística que impregna el caràcter dels seus 
veïns i veïnes: conservant les arrels de barri, la memòria històrica i industrial, i alhora obrint-se 
a la Barcelona innovadora i capdavantera del segle XXI. 

 • Reformarem el carrer de Pi i Margall. Garantint que la xarxa de bus continuï donant 
cobertura, vetllant pel mantenir el màxim de zones d’aparcament en superfície 
possible.

 • Definirem amb el veïnat i posarem en marxa un nou casal de joves a Camp d’en 
Grassot tot respectant la convivència veïnal.

 • Aprovarem un Pla de Xoc per a les Places i Jardins del barri (La plaça Joànic, els 
Jardins d’Antoni Puigverd, de la Sedeta o de Caterina Albert La plaça Joànic). Tant 
des del punt de vista urbanístic, millorant l’accessibilitat i la qualitat urbana, com 
des del punt de vista de la convivència i el descans nocturn dels veïns. 

 • Farem una Escola Bressol al barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. Tots els 
barris de Gràcia comptem amb mínim una Escola Bressol menys el Camp d’en 
Grassot.

 • Consensuarem i elaborarem mitjançant un procés participatiu el projecte executiu 
de la Reforma del Passeig de Sant Joan de la banda de Gràcia per començar-lo un 
cop el mercat es traslladi a la seva ubicació definitiva i realitzarem els arranjaments 
necessaris per tal de millorar les condicions del mercat i del Passeig mentre estigui 
instal·lada la carpa provisional

 • Impulsarem, conjuntament amb el districte d’Horta-Guinardó, la construcció del 
poliesportiu al solar del carrer Sardenya que donarà resposta al veïnat i al triangle 
educatiu comprès entre L’EBM Marina, l’Escola de les Aigües i l’Institut Príncep de 
Girona.

#6.7_HORTA- GUINARDÓ

Horta-Guinardó és el districte setè de la ciutat, un territori extens i molt ric des del punt de vista 
humà, històric i mediambiental. Un districte desconegut per una bona part dels barcelonins 
malgrat ser el tercer districte més extens de Barcelona amb una superfície de 1192 hectàrees 
que representen l’11,9% de l’extensió total del municipi. 
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La seva proximitat amb el Parc Natural de Collserola i l’existència d’un relleu accidentat 
fan que en alguns indrets d’aquest districte la natura i els espais verds hi tinguin una forta 
presència, influeixin en el dia a dia de les persones que hi viuen i marquin l’acció del govern 
municipal.

Aquesta presència permanent del paisatge natural contrasta amb barris densament construïts 
i urbanitzats i el converteixen en un territori molt divers, encara per descobrir. Precisament, 
passejant pels barris d’aquest districte, hom pot redescobrir la història de la ciutat, com 
aquesta va anar integrant els pobles del pla de Barcelona amb les seves antigues masies i les 
casetes modernistes i noucentistes d’estiueig, com va començar a créixer desordenadament 
a partir dels anys seixanta del segle passat per acollir les necessitats de les persones 
nouvingudes al nostre país, com amb els Jocs Olímpics va canviar la fisonomia d’alguns dels 
seus carrers i va suposar el guany de nous espais per les persones.

Un districte amb història, que també explica la història de Barcelona, i que compte amb 
indrets tan especials com el Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau, el museu a l’aire 
lliure que és el cim del Turó de la Rovira amb les bateries antiaèries, el nucli antic d’Horta o 
els Jardins del Laberint. 

Aquesta riquesa històrica, el seu caràcter marcadament residencial i els seus grans espais 
verds, que el fan únic en el conjunt de la ciutat, conviuen amb una orografia molt complicada 
amb carrers amb fortes pendents. Per aquest motiu, temes com l’accessibilitat, la mobilitat 
amb transport públic, les reurbanitzacions de carrers i la resolució de situacions urbanístiques 
complicades que vénen de lluny, han de ser actuacions prioritàries i protagonistes de l’agenda 
política del districte i de la ciutat, però malauradament no ho ha estat així en aquest mandat. 

En aquests últims quatre anys Horta-Guinardó ha vist com deixava de ser un districte en alça 
en matèria d’inversions i projectes per esdevenir un dels districtes amb menys inversions en 
el conjunt de la ciutat. Temes prioritaris, consensuats, i treballats amb els veïns i veïnes, com 
el cobriment i el soterrament de la ronda de dalt, han quedat en un segon pla de l’agenda 
municipal però no han estat els únics. El manteniment dels seus carrers, la promoció del 
comerç de barri, les reurbanitzacions, la falta de nous equipaments com l’Escola Bressol a 
Teixonera, el Casal d’avis de Can Garcini al Guinardó o la rehabilitació del Casal de barri de 
Can Baró, entre d’altres han estat totalment aparcats de l’agenda municipal. Oblidada també 
la protecció del seu patrimoni històric com el Palau del Marquès d’Alfarràs o la Torre del Moro, 
entre d’altres. 

La manca d’habitatge públic protegit que ha passat de gairebé 300 habitatges al mandat de 
l’alcalde Trias a cap en projecte o en execució en aquest mandat, també ha estat un element 
negatiu en el balanç d’aquest mandat juntament amb la manca de diàleg entre el govern 
municipal i la ciutadania d’aquest districte.

Teixirem doncs complicitats i empoderarem les associacions socials, veïnals, esportives, 
culturals, educatives, assistencials,..., per dissenyar plegats els millors projectes pels nostres 
barris. I ho farem escoltant, creant ponts de diàleg i participació, i recuperant la il·lusió de la 
ciutadania.

Cobertura i soterrament de la Ronda de dalt. Unirem barris i guanyarem verd. Farem realitat 
l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda de Dalt consensuats amb 
els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem guanyant zones verdes amb el 
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cobriment unint el verd de la muntanya amb la ciutat. Aquesta obra ens permetrà iniciar el 
Cinturó Esportiu Barcelona amb la construcció de noves instal·lacions esportives i l’ampliació 
de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron  a l’altre cantó de la Ronda de dalt, tot consensuat 
amb el veïnat.

Parc dels Tres Turons – Afectacions Urbanístiques. Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons 
com a parc mixt, atenent les persones afectades i concretant la situació dels veïns i veïnes 
que hi viuen, millorant també la seguretat i la convivència en els entorns, iniciant la retirada 
progressiva de les antenes, tot incrementant la qualitat de vida dels veïns.

L’accessibilitat serà una prioritat del districte. Farem un Pla de Millora del manteniment 
d’ascensors i escales automàtiques de tot el districte per actualitzar els aparells i reduir el 
temps d’espera en cas de reparació.  Executarem per fases un Pla d’Accessibilitat Global de 
districte per implantar progressivament ascensors, escales automàtiques, baranes, millores 
de pavimentació i manteniment de carrers per tal d’afavorir el desplaçament a peu del veïnat 
del districte. 

Planificarem el transport públic tenint en compte les particularitats pròpies dels barris de 
muntanya. Farem una anàlisi concreta de les diferents línies de bussos que passen pel 
districte així com dels bussos de barri per tal d’ajustar-los a les necessitats reals d’un districte 
de muntanya com és Horta-Guinardó.  

Més manteniment i més il·luminació. Augmentarem els recursos humans i econòmics 
dedicats al Pla de Manteniment del Districte, potenciarem també la neteja i desbrossada 
dels solars municipals, un nou Pla d’Il·luminació pels carrers del districte i potenciarem la 
implantació progressiva dels camins escolars.

Potenciarem el comerç de barri. Farem realitat un Pla de Comerç de Proximitat, consensuat i 
treballat amb els comerciants, que doni resposta a les seves necessitats amb més formació, 
ajudes, subvencions i noves estratègies comercials.

Altres mesures de districte són: 

 • Reforçarem el parc d’habitatge públic consensuat i treballat amb el veïnat del 
districte.

 • Implantarem un Pla de conservació del patrimoni i de recuperació d’espais públics.

 • Farem realitat els equipaments pendents als nostres barris com el Casal de Gent 
Gran a Can Garcini, l’Escola Bressol a la Teixonera o la rehabilitació del Casal de 
Barri de Can Baró.

 • Reforçarem les estratègies de promoció de la pràctica esportiva, i millora 
dels equipaments esportius, fomentant la pràctica esportiva en família i els 
esdeveniments esportius en el nostre districte.

 • Ampliarem el programa Radars, destinat a la nostra gent gran a tot el districte.

 • Incrementarem la seguretat en els nostres barris amb més presència policial. 
Constituirem una patrulla nocturna de la Guàrdia Urbana pròpia del districte.

 • Ampliarem les zones d’esbarjo per a gossos al conjunt del districte.
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EL BAIX GUINARDÓ
Situat al sud del districte té dos grans parcs que configuren la seva personalitat: el Parc de les 
Aigües on el Districte té la seva seu i els Jardins del Baix Guinardó.

Un barri ben connectat amb la resta de la ciutat i per on hi passen grans vies de comunicació i 
on el teixit comercial conviu amb diversos equipaments públics. Cal seguir potenciant espais 
de trobada per afavorir la relació veïnal i iniciar la re-urbanització progressiva dels seus carrers 
per eliminar els pals de llum encara existents en alguns dels seus carrers.

 • Engegarem per fases un Pla Integral de re-urbanització dels carrers del barri, com el 
carrer Encarnació, Pi i Margall o Santa Carolina, entre d’altres, amb la participació i 
el consens del veïnat per tal de marcar les diferents prioritats.

 • Agilitzarem les gestions per tal que, el solar del carrer Sardenya 420, sigui 
definitivament de titularitat municipal i fer realitat així la construcció d’un 
Poliesportiu per ús del veïnat, entitats i escoles del barri.

 • Farem un Pla de Millora del manteniment d’ascensors i escales automàtiques 
de tot el districte per actualitzar els aparells i reduir el temps d’espera en cas de 
reparació. 

 • Treballarem per la millora dels espais de convivència i les zones d’esbarjo per 
a gossos. Crearem un equip fix, que es coordinarà amb la Guàrdia Urbana, per 
desenvolupar campanyes de civisme i prevenció per millorar la convivència de 
l’espai públic. Vetllarem perquè es compleixin les ordenances i se sancionin les 
persones propietàries de gossos incíviques, tot facilitant àrees de gossos.

CAN BARÓ
El barri de Can Baró, tot i haver-se desenvolupat durant els anys seixanta i setanta, encara 
preserva la masia que li dóna el nom. L’antiga pedrera que durant tant de temps va provocar 
un gran tràfec al barri, actualment és un espai d’ús i gaudi per als veïns i s’ha convertit en un 
entorn emblemàtic del Parc del Tres Turons. L’accés al parc a través del pont de Mülhberg, 
que condueix fins al cim del Turó de la Rovira, ofereix una de les millors vistes a la ciutat i ha 
de ser un dels espais recuperat i millorat per als veïns i veïnes del barri.

 • Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons com a parc mixt, atenent les persones 
afectades i concretant la situació dels veïns i veïnes que hi viuen, millorant també 
la seguretat i la convivència en els entorns, iniciant la retirada progressiva de les 
antenes, tot incrementant la qualitat de vida dels veïns.

 • Reurbanitzarem l’avinguda de Can Baró i prioritzarem consensuadament amb el 
veïnat les millores dels carrers del conjunt del barri.

 • Farem un programa de retirada d’amiant en l’àmbit de Tres Turons amb especial 
incidència als barris de Can Baró i el Guinardó.

 • Farem realitat la segona fase de remodelació del Casal Pirineu, prioritzant les 
actuacions que millorin la seva accessibilitat i fent que tot l’espai es recuperi com a 
casal de barri, perquè esdevingui el punt neuràlgic de l’activitat cultural i social del barri.
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 • Convertirem el solar conegut com a “Talleres Muñoz” en zona verda, equipament 
esportiu i fomentarem una promoció habitatge públic de lloguer per a joves o 
persones grans. 

GUINARDÓ
Amb una riquesa associativa important, al barri del Guinardó hi conviuen espais patrimonials 
tan destacats com el Recinte Modernista de Sant Pau, amb alguns masos encara existents, 
les típiques casetes modernistes i noucentistes d’estiueig amb edificis de nova construcció. 
Les vistes sobre Barcelona són gran atractiu, així com els passejos pel Parc del Guinardó obra 
de Rubió i Tudurí, els nous jardins de Mas Ravetllat esdevindran també un nou espai de verd 
de trobada i gaudi del veïnat. 

El Mercat del Guinardó i l’illa d’equipaments que l’envolta, han estat un nou punt estratègic 
de dinamització cultural, comercial i social que cal seguir promocionant per afavorir el 
dinamisme del barri. En aquest mandat fer possible la rehabilitació de la Torre Garcini per 
esdevenir el nou Casal de Gent Gran del barri ha de ser una prioritat pel govern del districte.

 • Engegarem per fases un Pla Integral de re-urbanització dels carrers del barri, amb 
la participació i el consens del veïnat per tal de marcar les diferents prioritats.

 • Construirem el Casal de Gent Gran del Guinardó a Torre Garcini, obrint els seus 
jardins als veïns i veïnes.

 • Farem compatible espai per usos esportius dins els jardins del Mas Ravetllat Pla.

 • Dins el Pla d’Accessibilitat Global del districte construirem les escales 
automàtiques del carrer Gènova.

 • Materialitzarem el Pla de Mobilitat del Guinardó amb el consens i el treball del 
veïnat i les entitats del barri.

 • A partir d’un procés de participatiu amb els veïns i veïnes del barri, definirem els 
usos i les necessitats de la Plaça Guinardó per fer una plaça més acollidora.

 • Farem un Pla de Millora del manteniment d’ascensors i escales automàtiques 
de tot el districte per actualitzar els aparells i reduir el temps d’espera en cas de 
reparació. 

 • Farem un programa de retirada d’amiant en l’àmbit de Tres Turons amb especial 
incidència als barris de Can Baró i el Guinardó.

 • Convertirem el solar conegut com a “Talleres Muñoz” en zona verda, equipament 
esportiu i fomentarem una promoció habitatge públic de lloguer per a joves o 
persones grans.

 • Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons com a parc mixt, atenent les persones 
afectades i concretant la situació dels veïns i veïnes que hi viuen, millorant també 
la seguretat i la convivència en els entorns, iniciant la retirada progressiva de les 
antenes, tot incrementant la qualitat de vida dels veïns.
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LA FONT D’EN FARGUES
És un dels barris més residencials del districte, on les torres modernistes prenen un 
protagonisme especial i ens evoquen els temps passats. L’emblemàtica font, punt tradicional 
de trobades a la fresca, i la majestuosa masia medieval, obliguen a dedicar especial atenció 
a la preservació del seu patrimoni. Malauradament el projecte aturat en aquest mandat de 
la Plaça Font d’en Fargues ha degradat molt tota la zona. La reurbanització d’aquesta plaça 
i la protecció del patrimoni que l’envolta amb la font i el quiosc modernista han de ser una 
prioritat pel nou mandat sense oblidar el conjunt de carrers costeruts i la gran presència 
d’escoles que fan del tot necessari seguir fent obres de millora de l’accessibilitat i mobilitat 
del barri. 

 • Reurbanitzarem la plaça de la Font d’en Fargues tot recuperant i donant 
protagonisme a la font i al quiosc modernista.

 • Farem un pla de retirada progressiva de pals de llum dels carrers del barri per 
facilitar l’accessibilitat a peu del veïnat i els infants de les escoles del barri.

 • Estudiarem i treballarem per la incorporació progressiva de l’Àrea Verda al barri.

 • Dins el Pla d’Accessibilitat Global del districte i consensuadament amb el veïnat 
i entitats del barri prioritzarem la construcció de noves escales automàtiques o 
ascensors al barri.

 • Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons com a parc mixt, atenent les persones 
afectades i concretant la situació dels veïns i veïnes que hi viuen, millorant també 
la seguretat i la convivència en els entorns, iniciant la retirada progressiva de les 
antenes, tot incrementant la qualitat de vida dels veïns.

EL CARMEL
El barri del Carmel s’estén pels vessants del turó del mateix nom i és un barri fruit de l’esforç 
dels seus veïns i veïnes amb paràmetres constructius d’altres temps. Actualment el barri 
compte amb un conjunt d’entitats que treballen per la cohesió i millora de l’entorn i per un 
comerç actiu que dinamitza la vida als carrers i a les places.

La densitat elevada de població, així com la seva densa trama urbana, fan que sigui necessari 
seguir desenvolupant projectes de marcat contingut urbanístic.

 • Millorarem la Rambla del Carmel, executant les mesures consensuades amb el 
veïnat en el marc dels processos de participació.

 • Reurbanitzarem el carrer Pantà de Tremp.

 • Donarem solucions i atendrem les persones afectades urbanísticament: MPGM del 
Carmel i Tres Turons.

 • Farem el projecte de remodelació del Mercat del Carmel.

 • Farem un Pla de Millora del manteniment d’ascensors i escales automàtiques 
de tot el districte per actualitzar els aparells i reduir el temps d’espera en cas de 
reparació. 
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 • Desenvoluparem el Parc dels Tres Turons com a parc mixt, atenent les persones 
afectades i concretant la situació dels veïns i veïnes que hi viuen, millorant també 
la seguretat i la convivència en els entorns, iniciant la retirada progressiva de les 
antenes, tot incrementant la qualitat de vida dels veïns.

LA TEIXONERA
La Colònia Taxonera va donar nom a aquest barri que l’any 2015 va celebrar el seu centenari. 
La Teixonera, al voltant de la Parròquia i el Centre Cívic concentra un conjunt d’esdeveniments 
del calendari festiu que vertebren les relacions veïnals, socials i culturals del barri.

Els desenvolupaments urbanístics pendents i la connexió amb el barri de Sant Genís, així 
com amb el nou Mercat de la Vall d’Hebron - Teixonera,  afavoreix que en els propers anys 
es puguin impulsar diferents projectes que han de canviar la fisonomia al barri i fer-lo créixer, 
entre ells la construcció de l’Escola Bressol, tan demanada pel veïnat, que ha d’esdevenir una 
realitat en aquest mandat.

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la ciutat

 • Construirem l’Escola Bressol de La Teixonera.

 • Recuperarem la bòbila per equipament pel barri.

 • Urbanitzarem els entorns del Mercat de la Vall d’Hebron - Teixonera.

 • Treballarem amb els veïns i veïnes per fer realitat els equipaments a construir sobre 
el cobriment de la ronda de Dalt pel seu pas per la Teixonera.

 • Iniciarem el desenvolupament del planejament de Teixonera II.

 • Acabarem d’executar els projectes compromesos i pendents del Pla de Barris.

SANT GENÍS DELS AGUDELLS
L’encaix a la falda de Collserola  dóna a Sant Genís una orografia complicada, però el fa un 
barri a tocar de la natura i ben diferent de la resta de barris de la ciutat.  L’antiga església de 
Sant Genís ens recorda els orígens d’aquest territori, que es remunta al segle X.

Compte amb un teixit veïnal molt actiu que vetlla pel dinamisme del barri i les seves millores. 
Els entorns de Can Soler, noves voreres al barri i millores en l’accessibilitat han de ser una 
prioritat per aquest mandat. 

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la 
ciutat.

 • Durem a terme un programa d’adequació dels murs de contenció de Sant Genís.
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 • Projectarem i farem realitat els espais del camp de futbol i l’aparcament de Can 
Soler per fer equipament de barri consensuat amb el veïnat i les entitats.  

 • Treballarem amb els veïns i veïnes per fer realitat els equipaments a construir sobre 
el cobriment de la ronda de Dalt pel seu pas per Sant Genís.

 • Urbanitzar la resta del carrer Sagàs fins a Olvan per donar continuïtat aquest carrer.

 •  Dins el Pla d’Accessibilitat Global de districte instal·larem escales automàtiques 
entre l’avinguda Elies Pagès i el carrer Olvan.

 • Conjuntament amb el veïnat programarem un calendari d’actuacions prioritàries en 
millores i urbanitzacions de les voreres del barri i acabarem d’executar els projectes 
compromesos i pendents del Pla de Barris.

MONTBAU
Als peus de Collserola i amb un equipament sanitari tan important com l’hospital de la Vall 
d’Hebron, la seva trama urbana de característiques racionalistes el converteixen en un barri 
residencial agradable i molt familiar. Amb la construcció de la Ronda de Dalt, aquest indret 
tranquil i allunyat del brogit de la ciutat, ha vist afectada la seva manera de viure i, per aquest 
motiu, el projecte de cobriment d’aquesta via, ha de ser una prioritat perquè permetrà millorar 
la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la ciutat

 • Finalitzarem la urbanització dels entorns de l’escola Balú i la part alta del carrer 
Harmonia.

 • Dotarem econòmicament les mesures definides en la proposta impulsada pels 
veïns Montbau més accessible.

 • Treballarem, conjuntament amb el veïnat, per proveir al barri de més equipament.

 • Promocionarem les activitats per a la gent gran del barri que permeti tenir un ampli 
calendari d’ofertes formatives, culturals i lúdiques.

PARC DE LA VALL D’HEBRON
Amb un important llegat d’equipaments i construccions relacionades amb  Jocs Olímpics, 
aquest barri lluita per preservar la seva identitat i garantir una vida tranquil·la pels seus veïns 
i veïnes. Els grans espais concebuts com un jardí, han de ser unes de les prioritats a l’hora de 
concebre el manteniment i la millora de l’espai públic, així com les intervencions per resoldre 
els problemes de la  Ronda de Dalt i abordar-ne definitivament el seu cobriment.

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la 
ciutat, tot creant nous equipaments municipals i fent avançar l’Hospital Universitari 
de la Vall d’Hebron a l’altre cantó de la Ronda de Dalt.
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 • Urbanitzarem les places interiors de Juan de Mena i Pare Mariana.

 • Definirem, conjuntament amb el veïnat, els nous usos de la Plaça Joan Cornudella.

 • Farem la taula d’equipaments al barri.

 • Instaurarem l’Àrea Verda al barri i, conjuntament amb els veïns i veïnes, treballarem 
per millorar la mobilitat al barri. 

 • Augmentarem amb un nou vehicle la dotació de la flota del bus 135, millorant així 
els intervals i la freqüència de pas d’aquesta línia, i allargarem el seu recorregut fins 
al barri d’Horta.

LA CLOTA
La Clota ens mostra encara la manera de viure en un entorn de caràcter rural en una gran 
ciutat com Barcelona. Les cases o masies amb els seus horts, són les construccions típiques 
d’aquest barri i el seu bé patrimonial més important a preservar. Però aquest entorn que 
sembla d’un altre temps no pot deslligar-se de les condicions bàsiques per viure en un  entorn 
de qualitat propi del segle XXI. Així, caldrà seguir desenvolupant projectes que tinguin en 
compte les necessitats que encara tenen els seus veïns i veïnes.

 • Avançarem la urbanització dels carrers pendents de la Clota reordenació i la Clota 
conservació consensuats amb el veïnat, millorant els accessos mentre hi hagi 
afectacions.

 • Dignificarem la imatge del barri, fent realitat el projecte del Parc Central de la Clota, 
millorant la il·luminació i ampliant les actuacions de neteja.

 • Treballarem per millorar la seguretat del barri mitjançant la vessant social, acabant 
amb els assentaments il·legals i les actuacions delictives.

HORTA
Horta és un dels barris que va ser municipi independent i que encara manté les seves 
característiques urbanes amb el seu nucli antic. Per preservar la seva forta identitat cal seguir 
fent valdre el seu patrimoni, així com la seva riquesa cultural amb els seus ateneus històrics 
i la seva intensa vida associativa.

Amb un teixit comercial molt important que dinamitza els seus carrers i places, cal seguir 
apostant per enfortir-lo i fer-lo més potent.

 • Farem realitat la piscina d’estiu al barri al CEM Horta.

 • Dins el Pla d’Accessibilitat Global del districte estudiarem la projecció d’escales 
automàtiques al Passatge de Vila i Rosell i a Torrent de Can Mariner.

 • Farem la remodelació i millora del Mercat d’Horta i el seu aparcament associat.

 • Dins el Pla de conservació del patrimoni i de recuperació d’espais públics 
treballarem per l’adquisició de la Torre del Moro per tal que passi a formar part del 
patrimoni del barri i de l’ús dels veïns i veïnes.
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 • Farem el projecte de rehabilitació del Palau del Marquès d’Alfarràs als jardins del 
Laberint d’Horta.

 • Millorarem la freqüència de pas del bus 185.

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la ciutat

FONT DEL GOS, CAN PAPANAPS I CAL NOTARI
No podem oblidar tampoc El Barri de la Font del Gos, Can Papanaps i Cal Notari que, malgrat 
no ser administrativament un barri, la constància i reivindicació identitària del seu veïnat ha 
fet que aquest indret a la falda de Collserola, hagi esdevingut no solament un reducte verd 
dins la ciutat sinó també un espai de convivència veïnal que reivindica el seu sentiment de 
pertinença a esdevenir un nou barri de la ciutat.

 • Farem realitat l’execució dels projectes de cobriment i soterrament de la Ronda 
de Dalt consensuats amb els veïns durant el mandat de l’Alcalde Trias. I ho farem 
guanyant zones verdes amb el cobriment unint el verd de la muntanya amb la 
ciutat.

 • Farem que el transport públic arribi a la part alta de la Font del Gos.

 • Treballarem per la recerca de solucions de les diverses afectacions urbanístiques 
de la zona, prioritzant el consens veïnal a l’hora de definir intervencions 
urbanístiques de millora i adequació dels serveis (drenatge d’aigües i il·luminació) i 
carrers del barri.

 • Intensificarem la desbrossada d’arbres i la neteja dels entorns verds del barri.

 • Acondiciarem el Local Social de la Font del Gos, millorant l’accés i les seves 
instal·lacions.

#6.8_NOU BARRIS

Nou Barris és el districte referent d’esforç, treball i lluita històrica de la seva gent i les seves 
entitats. El districte en les darreres dècades ha sofert una transformació urbanística però 
també social. Nou Barris s’ha caracteritzat sempre per acollir ciutadans d’arreu i s’ha 
consolidat com un territori associat a la solidaritat, suport mutu i al treball comunitari i en 
xarxa. Aquesta realitat va donar origen a un nou territori, la història de la transformació d’uns 
barris que els ha dotat de nous equipaments i espais oberts a la ciutadania. Les ciutats 
creixen i es transformen adaptant-se a les noves realitats incorporant solucions innovadores 
i idees creatives. Volem que Nou Barris prengui el protagonisme de la ciutat: igual que als 
anys 80 i 90 el litoral va prendre el protagonisme, ara és l’hora que els barris de l’eix Besós i de 
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l’eix muntanya de Barcelona iniciïn una transformació que posi al centre del debat la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes d’aquestes zones. 

Nou Barris és un districte heterogeni, on existeixen realitats diverses, cada barri té la seva 
essència, la seva identitat i, és clar, les seves necessitats concretes. Per tant, s’ha de continuar 
impulsant els barris amb més dificultats i això és prioritari. Nou Barris, requereix un esforç per 
atendre les seves necessitats, per aquest motiu continuarem treballant l’atenció global a les 
persones, la protecció de les famílies i la infància, amb especial atenció als col·lectius socials 
més vulnerables amb l’objectiu de garantir el seu benestar i la seva qualitat de vida, però 
fugint del “paternalisme” tradicional que ens han volgut aplicar a Nou Barris. Aquest districte 
no necessita almoina, el que es requereix és confiança en les seves potencialitats, eines i 
oportunitats reals per assolir el benestar que els seus veïns i veïnes mereixen.

El futur i el present de Nou Barris passen per la formació i l’ocupació. Impulsarem accions i 
programes orientats a fomentar la inserció laboral de la població mitjançant la incorporació 
de nous recursos, serveis i programes de promoció econòmica en aquelles betes d´ocupació 
amb possibilitats reals d´inserció laboral i on les condicions laborals siguin dignes i, és per 
això, que posem com a prioritat treballar per un salari mínim de ciutat on la quantitat d’aquest 
salari permeti a les famílies del districte i de la ciutat viure en condicions dignes.

Impulsarem la creació o millores d’equipaments culturals i de trobada per la gent dels barris 
del nostre districte, dotant-los d’una estructura cultural potent i de referència dins de la nostra 
ciutat. L’oferta i les expressions culturals de Nou Barris són diverses, compartides i de gran 
qualitat. És per això que Nou Barris s’ha de situar com un nou pol de l’àmbit cultural de la ciutat.

Volem potenciar de manera decidida la producció d’habitatge públic de lloguer a Nou Barris 
activant els solars municipals disponibles. El mandat 2015-2019 s’ha caracteritzat, segons 
el mateix baròmetre municipal, per un augment històric de la preocupació dels veïns i veïnes 
respecte a l’accés a l’habitatge. L’augment del preu del lloguer a Nou Barris ha estat d’un 35% 
en el mandat d’Ada Colau i cada cop més famílies tenen severes dificultats per poder accedir 
o mantenir el seu habitatge i això ha generat un nou problema: persones treballadores, amb 
un salari i que tenen una feina no poden accedir a un habitatge però, alhora, no reben cap 
mena d’ajut o suport per poder accedir-hi pel fet de treballar. Això ha comportat que a Nou 
Barris tinguem milers de famílies invisibles a ulls de l’Ajuntament i això cal canviar-ho de 
manera urgent.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Millorar el manteniment i la neteja de l’espai públic.

 • Seguir aplicant mesures per reduir les desigualtats existents en el territori.

 • Crear un pla especial de manteniment i adequació de les zones verdes del districte.

 • Continuar impulsant mesures d’inserció laboral pels veïns i veïnes de Nou Barris.  

 • Treballar per obtenir un major nombre d’habitatge públic al servei dels veïns i veïnes 
del districte i mobilitzar el sol municipal disponible per fer-ho efectiu. 

 • Crear un pol educatiu amb les Escoles; Rogelio Rivel / ERBCC / ERHB / ESCOLA DE 
DISSENY DEIA UNED i INSTITUT TECNOLÒGIC BARCELONA.
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 • Fomentar les entitats de cultura popular catalana i la creació, promoció i difusió 
d’actes culturals que esdevinguin referents de ciutat.

 • Crearem, juntament amb les entitats de cultura popular d’arrel tradicional del 
Districte, un protocol festiu propi de Nou Barris.

 • Fer un pla de millora de l’enllumenat del districte.

 • Elaborarem un pla per aplicar mesures que condueixin a millorar la seguretat i la 
convivència a l’espai públic.

 • Seguirem potenciant la figura de la Guàrdia Urbana de proximitat i la policia de barri.

 • Continuarem desenvolupant el PLA DE BARRIS i actualitzarem les mesures en 
col·laboració amb les entitats i veïnat de la zona.

 • Crearem el Consell de Cultura de Nou Barris.

 • Obrirem un nou Punt d’Assessorament Energètic que doni servei al Turó de la Peira, 
Vilapicina, Porta i Can Peguera.

 • Tornarem a crear el Pla de Comerç del Districte de Nou Barris.

 • Des del departament de Llicències del Districte s’informaran als nous comerços 
sobre l’associacionisme comercial a la zona on tenen el seu comerç.

 • Realitzarem un Pla Estratègic per protegir el patrimoni històric de Nou Barris.

 • Impulsarem un pla estratègic per incrementar la pràctica esportiva en menors de 
18 anys. 

 • Treballarem per pacificar l’Avinguda Meridiana mantenint un diàleg permanent amb 
tots els agents implicats, especialment amb els representats dels barris d’entrada a 
la ciutat: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Trinitat Nova i la Prosperitat.

 • Ampliarem els recursos destinats a l’atenció de la Gent Gran i a projectes com 
Radars, Vincles o Àpats en Companyia. 

CAN PEGUERA
Quan fem esment de Can Peguera definim un dels barris més petits de Barcelona, però, alhora, 
un dels que tenen més identitat pròpia. El barri encara manté viva la seva arquitectura original, 
cases de planta baixa, que el fan únic a la ciutat i fa d’aquest espai una icona de la història 
recent de Barcelona i que amb la iniciativa dels veïns i veïnes s’ha pogut preservar i protegir.

Tot i aquesta gran potencialitat, no podem obviar que és un dels barris de la ciutat més 
vulnerables, i tot i que el seu valor patrimonial està protegit cal, encara més, seguir impulsant 
totes les mesures que impliquin una millora de la qualitat de vida dels veïns de Can Peguera.

 • Continuarem desenvolupant el Pla Futur de Can Peguera

 • Desenvoluparem un pla de millora de mobilitat al barri i estudiarem la possibilitat de 
fer carrers destinats únicament als vianants.

 • Millorarem la neteja viaria i el manteniment de Parcs i Jardins.
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 • Elaborar un pla integral per solucionar la problemàtica de l’arbrat al barri.

 • Impulsar la millora de les instal·lacions de Ca n’Ensenya.

CANYELLES
El barri de Canyelles va ser construït l’any 1974, en un període el qual l’edificació va ser 
accelerada dotant al barri d’uns serveis i comoditats mínimes. Durant anys s’han fet avenços, 
és cert. Però, en paral·lel, diferents governs socialistes i dels “comuns” han anat fent 
promeses no complertes: habitatges per joves, equipaments esportius, casals de gent gran o 
construccions de poliesportius que mai es van realitzar. És per això, que cal actuar de manera 
decidida per revertir aquest greuge històric i aplicar les actuacions necessàries per millorar la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes de Canyelles.

 • Continuarem amb la rehabilitació dels habitatges, garantint els ajuts necessaris.

 • Impulsarem la construcció d’un nou Casal per la Gent Gran

 • Acabarem la reforma i millora dels interiors del barri i n’incrementarem la seva 
neteja.

 • Cobrirem la pista on desenvolupa la seva activitat el Club de Bàsquet Canyelles.

 • Construirem el nou poliesportiu de Canyelles.

 • Seguirem impulsant un pla específic per a Canyelles de millora de les zones verdes 
i del parc Serra i Martí.

 • Impulsarem la creació d’habitatge protegit de lloguer a Ronda Guineueta Vella.

 • Realitzarem un pla de dinamització comercial del barri.

 • Crearem un espai per fomentar l’associacionisme juvenil.

CIUTAT MERIDIANA
Durant el període predemocràtic es va construir el barri de Ciutat Meridiana. Un barri on la 
manca de serveis i equipaments continua vigent i una orografia que dificulta el dia a dia 
d’una població que necessita i mereix una mobilitat i uns serveis en condicions. No podem 
permetre la manca de manteniment en l’espai públic ni en els accessos a les zones més 
elevades del barri.

Per altra banda, cal una aposta decidida per revertir la situació de vulnerabilitat de moltes 
famílies que resideixen a Ciutat Meridiana: dotant el barri d’equipaments, projectes d’innovació 
social i polítiques públiques que potenciïn la inserció laboral de veïns i veïnes.

 • Seguirem fomentant l’ampliació dels Plans d’Ocupació a la Zona Nord.

 • Iniciarem el procés de construcció d’equipaments pels barri a l’antic camp de 
futbol.

 • Consolidarem les mesures i iniciatives socials al barri.
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 • Analitzarem la viabilitat d’instal·lar escales mecàniques a les zones que ho 
necessitin.

 • Estudiarem la possibilitat d’urbanitzar els interiors d’illa.

 • Impulsarem la creació d’espais de lleure al barri.

 • Impulsarem un pla de viabilitat del Mercat de Ciutat Meridiana.

 • Estudiarem la possibilitat d’incorporar un centre de Formació Professional al barri.

LA GUINEUETA
El barri de la Guineueta es caracteritza per dos grans aspectes: l’espai verd que l’envolta com 
és el Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Guineueta i, alhora, el patrimoni històric que 
disposa com l’Església del Mental, la Seu del Districte o la Masia de Can Carreras. 

Ara ens trobem en un moment clau on és important dotar dels equipaments històricament 
reclamats però també actualitzar l’espai públic com són els interiors del barri i acabar les 
fases d’urbanització previstes.

 • Continuarem amb la recuperació de la Masia de Can Carreras com escola bressol.

 • Continuarem amb els ajuts per a la instal·lació d’ascensors.

 • Realitzarem la segona fase de reforma del Parc de la Guineueta.

 • Impulsarem la construcció d’un nou Casal de Gent Gran al solar de

 • Rambla del Caçador amb Gasela.

 • Continuarem amb la urbanització dels interiors al barri: Rambla del Caçador, 
Gasela, Castor i Via Favència.

 • Estudiarem la possibilitat d’aconseguir més aparcaments públics per residents.

 • Ampliarem la Masia de la Guineueta, en col·laboració amb els usuaris.

 • Continuarem amb la recuperació de l’Església del Mental.

 • Farem un Casal de Barri a la Guineueta.

 • Continuarem executant el projecte de cobriment de la pista esportiva del Complex 
Esportiu de la Guineueta.

LA PROSPERITAT
La Prosperitat, barri centenari de Nou Barris, és un dels barris amb més activitat econòmica 
de Nou Barris, envoltat per la Via Júlia, Passeig Valldaura, Avinguda Rio de Janeiro i Via 
Favència dota al barri d’un teixit comercial proper i de qualitat i que cal seguir potenciant amb 
polítiques fermes i decidides. 
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Ens trobem davant del barri més poblat del districte, amb més teixit associatiu i  compta, 
també, amb diversos equipaments i punts de trobada vius durant tot l’any. Tot i això, no podem 
obviar els reptes de futur: garantir el manteniment del patrimoni històric del barri, actualitzar 
els equipaments que comencen a quedar petits, dotar de contingut el solar de l’Ideal Flor, 
millorar la mobilitat i obrir encara més la participació.

 • Continuarem amb la urbanització de carrers que resten pendents.

 • Construirem equipaments municipals al solar de Renfe-Meridiana.

 • Reurbanitzarem i dinamitzarem comercialment el carrer de Pablo Iglesias.

 • Construirem un equipament cultural al solar de l’Antiga Fàbrica Ideal Flor.

 • Elaborarem un pla per protegir el patrimoni històric del barri.

 • Construirem una piscina municipal al barri o zona d’influència.

 • Obrirem una biblioteca al barri.

 • Iniciarem la reforma de la Via Júlia.

PORTA
L’origen històric del barri de Porta ens trasllada l’època més rural i preindustrial de Nou Barris, 
masies com Can Valent o Can Verdaguer mostren com el barri de Porta havia estat unes de 
les zones del districte amb més activitat agrícola.

A dia d’avui, Porta és un dels barris més poblats de Nou Barris i amb un gran dinamisme 
comercial com a Passeig Verdum, Pi i Molist i Fabra i Puig. Durant els darrers anys s’ha 
convertit en un barri referent dins de l’àmbit de l’esport per la pràctica que es genera en ell, 
així com l’existència de diversos equipaments esportius.

També, el barri de Porta, és un pol d’atracció en la formació i l’educació de tota la ciutat 
gràcies al centre universitari de la UNED o l’Escola d’Hoteleria i Turisme, entre altres.

 • Encetarem un procés participatiu per decidir quins equipaments d’interès de barri i 
Districte han d’anar a l’antic camp de futbol de la DAMM.

 • Continuarem amb la remodelació de la Plaça Sòller i els equiparem també amb 
jocs infantils adaptats per infants amb discapacitat.

 • Rehabilitarem i dotarem de contingut la Masia de Can Valent.

 • Millorarem les instal·lacions del Club de Petanca Alcúdia.

 • Adequarem els jardins del Carrer Pintor Alsamora entre Carrer la Selva i Carrer 
Piferrer de forma participada amb el veïnat.

 • Reformarem la Plaça ubicada al carrer Alcúdia i encetarem el procés per posar-li 
nom. 

 • Estudiarem diverses possibilitats per aconseguir major places d’aparcament al 
barri.
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 • Actualitzarem els espais de l’Ateneu la Bòbila en col·laboració amb els usuaris de 
l’espai.

ROQUETES
El barri de les Roquetes ha estat el símbol de la lluita veïnal de Nou Barris. Actualment, el barri 
compta amb una xarxa d’entitats que treballa basant-se en la proximitat, en la coordinació 
entre els diversos agents i en la solidaritat per assolir millores en l’entorn i en la qualitat de 
vida dels veïns i veïnes. Però les Roquetes encara continua sent un barri on existeix part dels 
veïns que pateixen situacions de vulnerabilitat i és fonamental donar impuls a iniciatives per 
millorar la seva qualitat de vida i, alhora, utilitzar les millores de l’espai públic com a eina de 
transformació social.

 • Ampliarem el nombre de mediadors i educadors de carrer amb estabilitat en el 
temps.

 • Remodelarem el Mercat de Montserrat.

 • Continuarem amb la urbanització de carrers del barri, donant un especial pes a la 
part alta de Roquetes.

 • Potenciarem mesures de convivència i civisme al barri.

 • Urbanitzarem i millorarem el Parc Pla de Fornells.

 • Donarem suport a les iniciatives del teixit comercial del barri.

 • Urbanitzarem i dinamitzarem l’amfiteatre de Roquetes.

 • Mantindrem i estudiarem l’ampliació dels Plans d’Ocupació i altres programes 
d’inserció laboral.

 • Construirem un nou Casal de Joves a la zona de l’amfiteatre.

 • Ampliarem el Centre Ton i Guida.

TORRE BARÓ
El barri de Torre Baró està situat en plena muntanya de Collserola, un espai envoltat de natura 
i acompanyat pel Castell de Torre Baró. Els problemes orogràfics i arquitectònics són evidents 
i, per tant, cal una aposta decidida per millorar els entorns urbans del barri i els serveis públics 
existents. Per aquests motius cal un pla específic i treballat amb els veïns i veïnes per Torre 
Baró: garantint una inversió pública estable en el temps per donar resposta al greuge històric 
que aquest barri ha patit dels diversos governs socialistes i dels “comuns”.

 • Seguirem fomentant els Plans d’Ocupació a la Zona Nord, apostant per la inserció 
sociolaboral, donant pes a la innovació social.

 • Arranjarem i dignificarem els entorns del Mirador de Torre Baró.

 • Reformarem el carrer Sant Feliu de Codines.
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 • Farem una aposta decidida per millorar l’espai públic del barri: voreres, carrers, 
enllumenat i parcs infantils.

 • Unirem la part alta i part baixa del barri amb un Bus de Barri sense necessitat de 
reservar el trajecte prèviament.

 • Impulsarem la creació d’un Casal Infantil al barri.

 • Continuarem amb les millores al Campillo de la Virgen.

 • Iniciarem el procés per aconseguir el Parc Central de Torre Baró.

TRINITAT NOVA
La Trinitat Nova és un dels barris de Nou Barris on en les darreres dues dècades s’ha 
transformat de manera més pronunciada a causa de la coordinació entre el teixit veïnal, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. El barri va passar a ser un espai sense 
serveis i amb habitatges afectats per patologies estructurals a lentament anar millorant la 
seva situació. Tot i la millora, encara resten moltes accions a realitzar per garantir la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes del barri.

 • Estudiarem diverses accions per millorar l’aparcament al barri, especialment per a 
residents.

 • Continuarem treballant de forma prioritària per la infància, coordinant-nos amb tots 
els agents socials.

 • En col·laboració amb els veïns i veïnes, decidirem els possibles equipaments dels 
baixos de les noves promocions d’habitatges.

 • Regenerarem l’espai, juntament amb l’opinió dels veïns, la illa compresa entre la Via 
Favència, carrer Aiguablava i carrer Fenals.

 • Fomentarem i impulsarem el comerç de proximitat al barri.

 • Reactivarem la regeneració dels espais naturals a través de projectes i programes 
com Les Feixes.

 • Construirem una biblioteca al barri.

 • Construirem una piscina municipal amb zona esportiva al barri o zona d’influència.

 • Elaborarem un pla per protegir el patrimoni històric del barri.

TURÓ DE LA PEIRA
El Turó de la Peira és un altre barri del districte que també disposa d’un gran pulmó verd, el 
parc del Turó de la Peira. El barri té una ubicació propera a la plaça Virrei Amat i compta amb 
un nombre important d’equipaments com Can Basté o l’Espai Jove les Basses, referents en 
activitats culturals i de serveis per a joves, respectivament. Una altra característica del barri 
és la seva diversitat cultural que en els darrers anys s’ha generat i que amb la participació 
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de molts agents s’ha assolit un bon clima de convivència tot i que encara queden aspectes 
a millorar.

En el Turó de la Peira encara manquen millores a l’espai públic, de zones d’aparcament i 
d’espais esportius per donar una major qualitat de vida als seus veïns i veïnes.

 • Construirem un nou Casal de Gent Gran a la illa Q

 • Desenvoluparem un Pla de Comerç propi pel barri.

 • Continuarem amb la millora de l’espai públic

 • Estudiarem diverses accions per millorar l’aparcament al barri, especialment per a 
residents.

 • Continuarem amb la creació d’equipaments a la illa Q, en col·laboració amb el 
veïnat.

 • Continuarem el desenvolupament del pla per evitar les problemàtiques

 • estructurals dels edificis encara afectats.

 • Estudiarem la col·locació d’escales mecàniques a diferents carrers del barri.

 • Ampliarem i millorarem les instal·lacions i vestidors del Camp de Futbol Municipal 
del Turó de la Peira.

VALLBONA
El barri de Vallbona ha de deixar de ser el pati del darrere de la ciutat de Barcelona. Sovint, 
degut a la seva ubicació i número de població, ha estat fora de qualsevol intent de dotar dels 
serveis mínim que qualsevol veí o veïna de la ciutat ja disposa. Igual que ho comentàvem amb 
el barri de Torre Baró, a Vallbona cal una aposta decidida per revertir els greuges històrics 
patits en les darreres dècades. Tot i l’oblit de l’Ajuntament de Barcelona, el barri disposa d’un 
teixit veïnal i esportiu viu, d’un patrimoni històric com és el Rec Comtal que és icona del barri 
i una Granja del Ritz que cal, en col·laboració amb els veïns i veïnes decidir els usos i salvar 
aquesta joia històrica de Nou Barris i de la ciutat. 

 • Recuperarem i remodelarem la Granja del Ritz

 • Continuarem desenvolupant el Pla Director de Vallbona.

 • Continuarem amb la urbanització del barri.

 • Crearem un espai per a les entitats del barri.

 • Impulsarem la creació de Plans d’Ocupació a Vallbona i la inserció sociolaboral.

 • Millorarem l’accés al transport públic a la part alta del barri.

 • Millorarem les instal·lacions i vestuaris del camp de futbol de Vallbona.
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VERDUM
El barri del Verdum es va generar durant els anys cinquanta i seixanta amb la construcció de 
“las Viviendas del Gobernador” i altres promocions similars. Avui dia, el Verdum, compta amb 
un teixit comercial potent, però en risc si des del govern municipal no s’intenta potenciar. Al 
mateix temps, cal dur a terme actuacions que millorin la qualitat de vida dels seus habitants, 
no exclusivament en matèria urbanística sinó també social.

 • Incrementarem la seguretat i convivència al barri.

 • Urbanitzarem el Carrer Casals i Cuberó, el carrer Viladrosa i carrer Casals.

 • Estudiarem la possibilitat de crear Plans d’Ocupació Juvenil i tallers per joves 
específics pel barri.

 • Seguirem impulsant la figura dels mediadors per les Comunitats de Veïns.

 • Impulsarem un Pla Integral de Neteja.

 • Cobrirem la Ronda de Dalt al seu pas pel barri.

 • Millorarem l’enllumenat i la il·luminació del barri.

 • Arranjarem i millorarem l’enllumenat de la Via Julia.

 • Impulsarem un pla, juntament amb els establiments de Via Julia, per dinamitzar la 
zona.

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA
El barri està ubicat al llarg de l’eix comercial de Fabra i Puig i part del Passeig Maragall. 
Destaca el seu patrimoni històric, com ara el nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina que limita el 
Turó de la Peira o la casa senyorial de la Torre Llobeta, construïda al segle XV. Vilapicina i la 
Torre Llobeta és el barri de Nou Barris que abans es va urbanitzar del districte. Actualment, 
la transformació de les antigues Cotxeres de Borbó en un nou espai d’equipaments i zones 
verdes ha estat un dels grans èxits del seu veïnat i ara és moment de definir els futurs serveis 
que ha de tenir el barri tant a Can Xiringoi, com en altres zones de Vilapicina.

 • Estudiarem diverses accions per millorar l’aparcament al barri, especialment per als 
residents.

 • Estudiarem la possibilitat de fer una residència de Gent Gran.

 • Desenvoluparem un Pla de Comerç concret pel barri.

 • Continuarem amb l’arranjament i urbanització dels carrers del barri.

 • Elaborarem un pla per protegir el patrimoni històric del barri.

 • Crearem una nova escola bressol al barri.

 • Estudiarem la possibilitat d’impulsar un Casal de Joves.

 • Crearem una zona d’esbarjo de gossos al barri.
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#6.9_SANT ANDREU

El districte de Sant Andreu és un dels districtes de la ciutat de Barcelona amb més projecció 
de futur, per ser el centre de grans transformacions urbanístiques ja previstes, però també 
perquè és un districte amb desigualtats socials molt marcades que necessiten tota l’atenció.

Els set barris són plens d’història i tenen un fort teixit associatiu, cultural, esportiu, 
comercial i empresarial marcats sobretot pel retard de les inversions de l’Estat en les grans 
infraestructures.

Construirem habitatge social i assequible, per donar sortida a les necessitats de les famílies 
amb dificultats econòmiques i per a gent jove i gent gran del nostre districte.

Millorarem els serveis de neteja, enllumenat i accessibilitat de l’espai públic per fer-ne un 
districte més humà.

Adequarem i augmentarem els espais de zona verda existents per millorar la salut dels veïns 
i veïnes del districte i adequarem i augmentarem els espais destinats per a gossos. 

Executarem millores urbanístiques per humanitzar i pacificar l’Avinguda Meridiana al seu 
pas pel districte per tal de convertir-la en una via pel ciutadà i no en una autopista urbana.

Executarem polítiques amb perspectiva de gènere, com és el cas de feminitzar el nomenclàtor 
del districte i donar continuïtat a les marxes exploratòries a tot el districte per avaluar quines 
zones poden ser millorables en temes d’enllumenat, seguretat i accessibilitat.

Altres mesures d’abast de districte són:

 • Realitzarem un estudi dels carrils bici existents al districte i adequarem els 
existents i en modificarem el seu traçat on hi calguin.

 • Reurbanitzarem i dignificarem les zones de l’entorn de les vies ferroviàries.

 • Realitzarem un estudi de tots els parcs infantils del districte de Sant Andreu, 
executarem millores a aquells parcs infantils que ho requereixin, com per exemple 
l’accessibilitat per aquells menors d’edat amb diversitat.

 • Donarem suport i dinamitzarem el comerç de barri i de proximitat.

 • Coordinarem els cossos de seguretat i serveis de mediació per resoldre els 
conflictes en l’espai públic.

 • Dotarem d’una nova Caserna de la Guardia Urbana al districte de Sant Andreu.

 • Impulsarem una línia de subvencions per tal de rehabilitar i reformar el patrimoni 
històric de les entitats del districte.

 • Instarem a la remodelació de les estacions de metro perquè siguin accessibles, 
instar a la unificació del tram central de la línia 9 del metro (La Sagrera fins a Zona 
Universitària) i instar a la construcció definitiva de la connexió de la Línia 4 (groga) 
fins La Sagrera.
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 • Realitzarem un estudi on consti el mapa escolar de les escoles bressols del 
districte, l’avaluació dels camins escolars existents i la manca de patis oberts.

 • Resoldrem la mancança històrica d’espais per a joves i espais d’usos esportius al 
districte de Sant Andreu.

 • Ampliarem els serveis d’atenció a les dones i adequarem els existents.

 • Realitzarem un Pla de polítiques socials dirigit als veïns i veïnes del districte per tal 
de fomentar la seva autonomia econòmica.

 • Ampliarem els recursos destinats a projectes destinats a la gent gran, com és el 
cas de: Radars, Vincles i Àpats en companyia.

TRINITAT VELLA
La Trinitat Vella és un dels barris de la ciutat on els i les veïnes han sabut sempre traslladar 
les seves reivindicacions. La creació de les rondes, el riu Besòs i l’Avinguda Meridiana juguen 
un paper determinant en la projecció del barri que necessitem resoldre juntament amb la 
urbanització i la construcció d’equipaments a la Zona Nord i a Porta Trinitat.

 • Executarem el projecte de Trinitat Nord de la mà amb el veïnat, amb diàleg i 
transparència.

 • Construirem el projecte de Porta Trinitat.

 • Obrirem el Casal de Gent Gran.

 • Realitzarem un pla de Mobilitat real i efectiu.

 • Implantarem el programa “Barris Intel·ligents” per apropar la cultura digital a tota la 
ciutadania.

 • Mantindrem al dia el cens d’habitatges buits per evitar possibles ocupacions 
il·legals que malmetin la bona convivència i per intentar convertir-los en habitatge 
social i assequible.

 • Revitalitzarem el Parc de la Trinitat, impulsarem activitats culturals i esportives i 
millorarem la zona de la guingueta i les barbacoes.

 • Preservarem la seguretat ciutadana a través de la coordinació dels cossos policials 
i dels serveis de mediació per garantir la convivència.

 • Donarem suport al comerç de barri i de proximitat amb els agents implicats.

BARÓ DE VIVER
El Baró de Viver és el barri més petit del districte i amb menys població. Seguirem treballant per 
connectar el barri amb els altres barris del districte i facilitarem l’accessibilitat als habitatges, 
sobretot per a les persones grans que hi viuen. 
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 • Fomentarem l’ocupació de joves a traves d’un pla específic per al barri.

 • Implantarem el Programa Barris Intel·ligents per acostar la cultura digital a tots els 
nivells.

 • Continuarem amb el Pla d’ascensors que millori l’accessibilitat de les persones als 
habitatges i als nous equipaments i zones verdes.

 • Preservarem la seguretat ciutadana a través de la coordinació dels cossos policials 
i dels serveis de mediació per garantir la convivència.

 • Posarem en funcionament el poliesportiu de Baró de Viver al carrer de Potosí.

 • Reurbanitzarem el passeig de Santa Coloma al pas pel barri de Baró de Viver.

 • Condicionarem la llera del riu Besòs. 

 • Executarem la construcció del camp de futbol del Baró de Viver.

BON PASTOR
El barri del Bon Pastor està marcat per la coexistència del polígon industrial i del teixit veïnal. 
S’han d’impulsar les sinergies que poden realitzar aquests dos agents per enfortir el barri, 
per fomentar la formació professional i ocupació, sobretot per als i les joves del barri. Degut 
a una reivindicació veïnal, cal treballar conjuntament per ampliar els equipaments públics 
municipals i la memòria històrica del barri.

 • Revitalitzarem el polígon de Bon Pastor - Verneda Industrial, en col·laboració amb 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), mitjançant un pla integral de millora i 
reactivació a fi que esdevingui un polígon energèticament suficient, ambientalment 
sostenible i amb un nou urbanisme que el faci atractiu a noves inversions i que 
consolidi les existents.

 • Acabarem la quarta  fase i completarem la cinquena fase d’habitatges Bon Pastor 
amb la urbanització corresponent.

 • Farem que el centre d’interpretació de l’habitatge obrer com a centre de memòria 
històrica en col·laboració amb les entitats del barri i la Universitat de Barcelona (UB) 
sigui una realitat.

 • Impulsarem el planejament de la Casa Verònica.

 • Reforçarem la presència dels agents cívics com a instrument per millorar la 
convivència en l’espai públic.

 • Implantarem el Programa Barris Intel·ligents per acostar la cultura digital a tots els 
nivells.

 • Continuarem potenciant els programes socials del Pla de Barris per reforçar la 
cohesió social.

 • Impulsarem la construcció de l’Escola La Maquinista en l’emplaçament definitiu.

 • Impulsarem la reordenació educativa del barri per afavorir l’objectiu de l’èxit escolar.
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 • Impulsarem la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per convertir el 
solar del carrer de Santander en un centre esportiu.

 • Remodelarem i condicionarem els vestuaris i banys del Centre Esportiu Municipal 
del Bon Pastor.

SANT ANDREU
El barri de Sant Andreu és el cor del districte, amb un llegat històric que cal preservar al costat 
de les entitats i veïnat. Amb un gran dinamisme econòmic, gràcies al seu teixit comercial. 
Però encara hi ha pendents de finalitzar projectes de gran envergadura com és el cas de 
Casernes, que pot afavorir a cosir amb els altres barris del districte i dinamitzar la zona amb 
la reurbanització i construcció d’habitatge i de diversos equipaments ben necessaris.

 • Continuarem amb la promoció de la construcció d’habitatge de lloguer a les 
Casernes de Sant Andreu.

 • Construirem un nou espai per als joves i una escola bressol a les Casernes de Sant 
Andreu.

 • Seguirem treballant en la urbanització del parc Antoni Santiburcio a les Casernes de 
Sant Andreu.

 • Treballarem perquè Sant Andreu tingui més equipaments de ciutat.

 • Instar a la construcció d’una residència i centre de dia per a la gent gran a la zona 
de Casernes.

 • Continuarem amb la reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu.

 • Reurbanitzarem la Rambla de Fabra i Puig (entre Concepció Arenal i Gran de Sant 
Andreu).

 • Executarem de la reforma del Mercat de Sant Andreu i el seu entorn.

 • Reurbanitzarem el carrer de Sant Hipòlit,  el carrer de Sant Adrià (entre el carrer del 
Segre i el carrer Gran de Sant Andreu) i el carrer Otger un cop no hi hagi el mercat.

 • Impulsarem el recinte Fabra i Coats amb una nova imatge, millora d’accessos i 
presència en les xarxes socials, i n’executarem la urbanització definitiva.

 • Construirem un nou aparcament subterrani a la plaça Can Fabra.

 • Treballarem per recuperar la capella dels segadors i col·laborarem per l’execució de 
la rehabilitació de la cúpula de la parròquia amb tots els agents implicats.

 • Dotarem el barri d’un nou Museu de la Indústria a Fabra i Coats on es conservaran 
peces i documentació de l’antiga fàbrica i d’altres.

 • Impulsarem una línia d’ajudes per tal de rehabilitar i reformar el patrimoni històric 
de les entitats del barri.

 • Promourem el Cicle de Cultura Catalana a fi de consolidar-lo.

 • Executarem el Projecte de Parc Arqueològic del Rec Comtal per donar a conèixer 
les restes existents i la història de l’aigua a Barcelona.
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 • Adequarem l’antiga estació de Sant Andreu Comtal com a nou equipament cultural 
del barri i seu del Museu del Ferrocarril.

 • Habilitarem una segona sala al Teatre SAT.

 • Consensuarem amb les entitats l’equipament cultural que preservi millor l’antiga 
Casa de l’Oficial del carrer del Pont, així com la visualització del recorregut del rec 
en aquest tram.

 • Reurbanitzarem la plaça de l’Estació.

 • Executarem les obres pendents de remodelació del camp de futbol Narcís Sala.

 • Rehabilitarem i adequarem el Centre Esportiu Municipal Sant Andreu - La Sagrera, 
per fer-lo accessible.

 • Implementarem un Pla de Turisme sostenible de la mà de les entitats culturals, 
històriques i econòmiques del barri.

LA SAGRERA
El barri de La Sagrera és un barri amb identitat pròpia que té pendents millores urbanístiques 
des de fa dècades lligades al projecte de l’estació d’Alta Velocitat. A causa de l’alta densitat 
de població, té mancances d’equipaments públics municipals molt reivindicats per la xarxa 
associativa i cultural.

 • Instarem a l’execució de les obres de la zona del parc lineal i de la futura estació de 
La Sagrera.

 • Impulsarem el projecte d’institut-escola 30 passos.

 • Construirem unes noves piscines a la zona esportiva del Camp del Ferro.

 • Dotarem d’un nou aparcament a la zona del Camp del Ferro.

 • Rehabilitarem el refugi existent dins de La Torre de La Sagrera.

 • Rehabilitarem la Torre del Fang, reformularem el disseny de la Torre amb 
la participació dels veïns i veïnes del barri, l’adequarem per museïtzar-la i 
reurbanitzarem la zona d’accés de la Torre del Fang.

 • Seguirem aplicant mesures de suport al comerç de La Sagrera.

 • Construirem un nou poliesportiu al carrer Hondures.

 • Reurbanitzarem el carrer Cortit.

 • Reurbanitzarem el carrer Azores.

 • Adequarem la plaça General Moragues.

 • Adequarem el paviment de la plaça Masadas i instal·larem nous bancs públics.

 • Adequarem els Jardins Pepa Colomer, els jardins del carrer gran de La Sagrera 
entre el carrer Costa Rica i carrer Ciutat d’Elx i els jardins del carrer Garcilaso.
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 • Reurbanitzarem el carrer Hondures des del carrer Sant Antoni Maria Claret fins a 
carrer Gran de La Sagrera.

 • Executarem les obres de reurbanització del carrer Gran de la Sagrera, el carrer 
Garcilaso i el carrer Berenguer de Palou.

 • Reinstalarem la font del Gaig.

 • Reurbanitzarem la plaça Kobe.

 • Millorarem l’enllumenat del carrer Berenguer de Palou i carrer Camp del Ferro.

 • Rehabilitarem i adequarem les naus de l’Espai 30.

 • Rehabilitarem les naus annexes de la Nau Ivanow.

CONGRÉS-INDIANS
El Congrés-Indians és un barri degut al fruit de dos processos històrics diferents amb la seva 
arquitectura i urbanisme propi i característic diferenciat. Tot i així, hi ha un gran marge de 
creixement i millora urbanística i social, centrat sobretot a la zona del Canòdrom. És un dels 
barris més envellits del districte i hem ser sensibles a les necessitats característiques de la 
població del barri, com és el cas de la millora per l’accessibilitat i l’enllumenat.

 • Urbanitzarem la plaça del Canòdrom amb espai verd i espai d’esbarjo per a gossos.

 • Construirem el poliesportiu del Canòdrom.

 • Buscar un nou emplaçament al barri per donar cobertura a les necessitats 
d’ampliació del CAP de referència de la zona sanitària

 • Rehabilitarem el laboratori del Doctor Ferran i Clua i en farem un centre 
d’interpretació de l’obra del Dr. Ferran i Clua.

 • Construirem un aparcament al carrer Felip II i finalitzarem la reurbanització del 
carrer Felip II.

 • Reurbanitzarem el carrer Alexandre Galí.

 • Reurbanitzarem el carrer Francesc Tàrrega.

 • Reurbanitzarem el carrer Prat d’en Roquer.

 • Reurbanitzarem l’entorn de l’escola bressol La Morera.

 • Finalitzar la reurbanització del carrer Cardenal Tedeschini.

 • Donarem suport al comerç de barri i de proximitat i dinamitzarem amb un Pla de 
comerç de barri i de proximitat.

 • Donarem suport al projecte àpats en companyia per a la gent gran.

 • Millorarem l’enllumenat al barri aplicant les noves tecnologies.
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NAVAS
El barri de Navas és un dels barris més petits del districte, però amb molta densitat de 
població, amb personalitat pròpia i tallat per la meitat per l’Avinguda Meridiana. Els veïns i 
veïnes acostumats ha reivindicar la dignitat del seu barri per aconseguir millores en serveis i 
per les diferències d’inversió entre la part nord del barri i la part sud, com també la mancança 
d’espais per a infants i joves i espais d’usos esportius. Navas és un dels barris més oblidats 
de tot el districte per l’actual govern Colau.

 • Rehabilitarem les naus municipals ara desocupades del carrer Espronceda com a 
equipament civico-esportiu.

 • Reurbanitzarem el passatge Companyia.

 • Reurbanitzarem el carrer Joan de Garay.

 • Reurbanitzarem el carrer Josep Estivill, de Meridiana a Navas.

 • Reforçarem el suport al Pla de Desenvolupament Comunitari i les accions per 
preservar l’espai públic com a espai de convivència.

 • Reforçarem i dinamitzarem de la Plaça Islàndia i la zona sud del barri de Navas.

 • Realitzarem un estudi amb els veïns i veïnes per avaluar els serveis municipals 
existents al barri.

 • Donarem suport al projecte àpats en companyia per a la gent gran.

 • Donarem suport al comerç de barri i de proximitat.

 • Adequarem l’espai verd del carrer Josep Estivill i carrer Bofarull amb carrer Felip II i 
adequarem l’espai verd de la plaça Islàndia.

 • Adequarem les tanques de la petanca de la Plaça Ferran Reyes.

 • Adequarem la plaça Ferran Reyes, Plaça Islàndia i Jardins de Maria Soteras.

 • Millorarem l’enllumenat al barri aplicant les noves tecnologies.

#6.10_SANT MARTÍ

El districte de Sant Martí és el segon més gran de la ciutat en nombre d’habitants, concretament 
230.000, i amb unes característiques socials i econòmiques molt diverses entre els seus 
barris, i és per això que requereix una especial atenció de les institucions, començant per 
la municipal. Malauradament, el mandat d’Ada Colau no ha complert aquesta obligació 
bàsica, fent que Sant Martí hagi perdut quatre anys d’oportunitats precisament en etapa de 
recuperació econòmica. Un mandat que si l’haguéssim de qualificar per la feina feta al nostre 
districte, li atribuiríem un resultat més que deficient.
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El govern del districte s’ha caracteritzat per fer servir els nostres barris com a camp 
d’experiments, sense tenir un rumb clar i a més fent tot això sense buscar l’acord ni amb el 
teixit veïnal ni amb l’oposició. L’exemple més clar de la seva obra de mandat és el fracàs de 
la seva proposta de superilla. Un projecte que serveix per pacificar els carrers i promocionar 
la vida veïnal i comercial, l’han reduït a la col·locació de tests, pintura i quatre jocs infantils 
sobre asfalt, generant problemes de circulació en el seu voltant, afectant l’activitat comercial, 
i el més greu generant una desertització de la zona. Aquest cas també serveix com a mostra 
del seu sectarisme, ja que lluny de buscar el consens amb el barri, van realitzar la obra 
sense previ avís i es van negar a discutir la seva conveniència, fins al punt que els veïns van 
autoorganitzar-se per convocar una consulta popular al respecte, apareixent un contundent 
rebuig en el seu resultat.

Tanmateix, la qüestió que més ens preocupa és la inacció o fins i tot els obstacles que ha 
posat el govern d’Ada Colau a l’activitat econòmica que es genera en el nostre districte, 
actituds que han deixat al descobert la seva aposta pel decreixement. Hem viscut episodis 
lamentables com la crítica aferrissada contra la innovació del 22@, l’atac a la restauració de 
la Rambla del Poblenou per la normativa de terrasses, el boicot a la instal·lació d’un hotel de 
luxe a la Torre Agbar, fet del qual s’enorgullia el regidor Montaner, mentre han permès un nou 
macro-hostel a la Vila Olímpica, o la voluntat de posar fi a un model d’èxit en creació artística 
i cultural com el de Palo Alto. Tot això mentre les zones més deprimides resten a l’espera. El 
Polígon de la Verneda segueix degradant-se sense cap pla de futur i les mesures en favor del 
comerç al Besòs-Maresme han quedat sense concreció.

Aquesta política econòmica errònia barrejada amb una bombolla del lloguer exorbitant, 
genera una situació injusta per als veïns i les veïns del districte. I aquí volem denunciar 
expressament les mentides que va fer servir Ada Colau per guanyar les darreres eleccions. 
No només ha quedat demostrada la seva incapacitat per posar fi als desnonaments, com 
prometia en campanya, sinó que s’ha vist superada pel creixement constant dels preus de 
l’habitatge. Per altra banda, volem destacar que tota l’adjudicació d’habitatge públic que s’ha 
produït en aquest mandat és gràcies al programa 100X1000 de l’ex-alcalde Xavier Trias. Un 
habitatge públic escàs com a herència de la política especulativa, el “pelotazo”, dels anys de 
PSC i ICV (ara Barcelona en Comú) on no es va construir ni un habitatge públic als nous barris 
com la Vila Olímpica o el Diagonal Mar i el Front Marítim.

Una altra de les qüestions que més denuncia el veïnat i que ha sigut protagonista de molts 
consells de barri és l’incivisme i la falta de seguretat que vivim al carrer. És inadmissible que 
a barris com la Verneda i la Pau, després de lluitar-hi molt, tornem a veure punts de venda 
de droga en alguna cantonada, que al Besòs-Maresme es produeixin okupacions violentes 
pel cultiu i fabricació de drogues o altres fets delictius, que als espais turístics del Poblenou 
els furts s’hagi normalitzat com un fet habitual, o que els veïns de la Vila Olímpica no puguin 
dormir per la falta de respecte de les activitats d’oci nocturn.

Aquest mandat també s’ha caracteritzat per la transformació de la mobilitat. Començant 
per la implantació de la darrera fase de la xarxa ortogonal, tota política pública sempre s’ha 
d’acabar d’ajustar a les característiques del terreny, i en aquest cas el govern del districte 
no entenia la necessitat de mantenir les línies 136 i 192 per la seva relació amb els centres 
sanitaris. No han cedit fins que la pressió veïnal era insuportable, i ho han fet igualment 
sense complir amb el compromís de recorregut i freqüència. Segueix la implantació de carrils 
bici sense oferir alternativa a les places d’aparcament que elimina, i moltes vegades sense 
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demanda, només per complir amb la promesa de fer més km, en comptes de preocupar-se 
per fer més estacions. Al mateix temps, la descoordinació en les obres realitzades al districte 
ha fet que moure’s per algun barri, com al Clot i Camp de l’Arpa, fos realment com participar 
en una cursa d’obstacles.

No volem acabar el balanç de mandat sense parlar dels endarreriments i fracassos en la obra 
pública realitzada per aquest govern. El cas de Glòries és el més paradigmàtic. Després d’aturar 
les obres, trencar el contracte i esbombar falses acusacions de corrupció, la realitat és que 
s’hi ha afegit un any i mig de retard a la seva finalització, l’Ajuntament haurà d’indemnitzar les 
constructores i la pròpia auditoria desmenteix qualsevol mala praxi en aquesta operació. No 
només això, sinó que el govern d’Ada Colau acaba el seu mandat sense haver pogut inaugurar 
cap gran projecte sencer. No hi ha nou Pont de Santander, no hi ha edifici administratiu a 
l’antic Cine Pere IV, no hi ha Biblioteca García Marquez, no hi ha urbanització del darrer tram 
del Front Marítim, no hi ha una recuperació de Can Ricart.

Estem decidits a oblidar un mandat ple de grisos i apostem perquè Sant Martí torni a brillar 
i torni a ser el districte motriu de la ciutat de Barcelona. Volem estendre la mà als agents 
econòmics privats per promoure una ocupació de qualitat en els àmbits tecnològics de futur, 
generar un triangle d’innovació des del 22@ fins al Polígon de la Verneda i el Campus de la 
UPC al Fòrum, a la vegada que consolidem un sector de negocis al seu voltant. Una activitat 
de la qual se’n puguin beneficiar les activitats accessòries de serveis, restauració i hoteleria, 
i el comerç. Volem que aquesta ocupació de qualitat serveixi per anivellar la remuneració 
als barems europeus, com se situa ara el preu de l’habitatge, a la vegada que l’oferta pública 
segueix creixent i s’ofereix més suport. Volem seguir actualitzant i transformant Sant Martí 
a les noves demandes ciutadanes, construint nous equipaments culturals i educatius, 
mantenint una via pública neta, accessible i que promogui l’activitat veïnal i econòmica. Volem 
proporcionar seguretat al carrer, i per això és essencial donar suport i reconèixer l’autoritat de 
la Guàrdia Urbana, arribar a acords amb el Departament d’Interior i els Mossos d’Esquadra. 
Volem un transport públic sostenible que connecti els 10 barris, en sentit vertical i en sentit 
horitzontal, respectant el vehicle privat però fomentant la seva electrificació, i en harmonia 
entre els nous ginys, com el patinet, i el vianant, qui ha de ser el protagonista. Volem fer tot 
això junts, amb el ciutadà no associat, amb les entitats veïnals, amb els agents socials i 
econòmics. Perquè Sant Martí pot ser i serà el districte de les oportunitats!

Vetllarem per la finalització de les obres de la Plaça de les Glòries i recuperem la interlocució 
amb els integrants del “Compromís per Glòries” per complir amb l’acord dels equipaments.

Promocionarem el Triangle de la innovació: aproparem el 22@ a la franja Besòs, generant 
sinergies en l’àmbit TIC amb la UPC del Fòrum i el Polígon de la Verneda.

Treballarem en les potencialitats dels diferents Eixos Comercials i Mercats del Districte i 
fomentarem la seva interrelació, per assegurar dinàmiques conjuntes de promoció i impuls 
del comerç de proximitat.

Potenciarem el contacte permanent dels cossos policials amb els veïns, acompanyat de les 
oportunes accions urbanístiques per assegurar el tancament nocturn d’espais potencialment 
conflictius.
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Altres mesures de districte són:

 • Elaborarem una llista d’espais contaminats per l’amiant i el fibrociment ubicat a les 
antigues zones industrials del Districte, subvencionant la immediata substitució o 
eliminació dels elements tòxics.

 • Assegurarem la mateixa densitat i proporció de parades i de carril bici per a totes 
les zones del Districte, amb especial atenció per la zona de l’eix Besòs.

 • Millorarem la freqüència i assegurarem el pas pels equipaments sanitaris de les 
línies de bus de barri.

 • Impulsarem la coordinació entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per posar fi 
als grups que practiquen agressions, robatoris, tràfic de drogues i okupacions.

 • Prioritzarem un pla de xoc que analitzi i doni solucions socials i urbanístiques als 
solars del Districte que estan ocupats per assentaments.

 • Reformarem tots aquells espais i equipaments públics amb barreres 
arquitectòniques per garantir la seva accessibilitat, i obrirem una línia de 
subvencions per als locals de les entitats en què també sigui necessària. 

 • Col·laborarem amb la rica vida associativa i cultural dels diferents barris del 
Districte perquè puguin disposar d’espais per al desenvolupament de les seves 
activitats i l’ajut necessari en la gestió burocràtica amb les administracions.

 • Fomentarem la cultura catalana i el coneixement de tradicions i costums 
nouvingudes a través d’una programació de micro-activitats als barris.

BARRI DEL BESÒS I EL MARESME
El barri del Besòs i Maresme és el més proper al municipi de Sant Adrià de Besòs, i és resultat 
d’un procés d’urbanització ràpida de mitjan segle XX. Tot i la feina dels darrers anys i les 
noves urbanitzacions a l’entorn d’un nou campus universitari a la meitat sud, actualment, el 
barri del Besòs i el Maresme evidencia la necessitat d’intervenció en alguns dels seus espais 
per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.

 • Obrirem una oficina de Barcelona Activa al barri per impulsar un pla d’ocupació 
individualitzat que inclogui formació i suport en la recerca de feina.

 • Ampliarem els equips de treball social a les escoles per consolidar la implicació i 
l’estabilitat de les comunitats educatives del barri.

 • Crearem un pla cultural que coordini les entitats i l’oferta pública per generar 
sentiment de comunitat i més coneixement d’altres costums i tradicions.

 • Implementarem un pla de xoc contra la delinqüència, en col·laboració amb els 
Mossos d’Esquadra, per posar fi a la venda de droga, l’okupació violenta i els furts.

 • Treballarem per minimitzar les externalitats negatives de TERSA, i al mateix temps 
promourem la instal·lació d’energies renovables i l’autoconsum.

 • Introduirem al barri una economia innovadora com a espai de trobada entre la UPC 
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del Fòrum, el 22@ i el Diagonal Mar, que també serveixi per reactivar el comerç del 
barri.

 • Ampliarem l’equip d’assessorament a les comunitats de veïns perquè tothom tingui 
la capacitat d’obtenir les ajudes a la rehabilitació de l’habitatge o al pagament del 
lloguer.

 • Obrirem els carrers de Veneçuela i Bolívia, afegirem un altre bus per garantir la 
freqüència de 20 minuts de la línia 136 i reformarem l’estació de metro del Besòs.

 • Destinarem el solar del carrer Maresme, entre Pallars i Pujades, a una nova escola 
bressol i una residència de gent gran.

 • Eliminarem les barreres arquitectòniques que encapsulen la Rambla Prim perquè 
sigui més permeable al seu entorn, i dignificarem el carrer Maresme eixamplant 
voreres, situant més contenidors, un nou enllumenat i més semàfors.

BARRIS DE LA VILA OLÍMPICA I EL PARC I LA LLACUNA
La Vila Olímpica i el Parc i la Llacuna del Poblenou se situa entre grans artèries i grans parcs 
de la ciutat, però és un barri que té parts ben diferenciades. D’una banda, el barri es troba 
enmig d’un entorn anteriorment molt industrialitzat en transformació dins del 22@; i de l’altra, 
els entorns més propers al parc de la Ciutadella, al carrer de la Marina i la mateixa avinguda 
d’Icària, on l’entorn residencial està molt consolidat. En ambdós casos, la maduresa dels 
espais requereix una nova aposta que ajudi a impulsar, per exemple, un teixit comercial de 
proximitat i que millori els equipaments de caire esportiu, educatiu i social.

 • Farem un estudi de la mobilitat del barri i remodelarem els carrils bici, tenint en 
compte les necessitats dels veïns i veïnes. L’estudi i remodelació tindrà en especial 
consideració la duplicitat que es produeix amb els carrils bici del C/Ramon Trias 
Fargas i el C/Marina

 • Farem un seguiment exhaustiu de la legalitat i l’impacte que pugui tenir l’obertura 
del nou Hostel a la Vila Olímpica, amb especial interès per mantenir la convivència 
al barri.

 • Apostem pel tancament del Parc de Joan Carles I per assegurar el descans nocturn 
dels veïns.

 • Demanarem a la Generalitat de Catalunya que impulsi les obres per fer de l’estació 
de metro de Vila Olímpica una estació accessible per a tothom.

 • Tornarem a posar en marxa un Pla de Xoc contra l’incivisme que es deriva de l’oci 
nocturn a la zona del triangle lúdic.

 • Ajudarem i farem el seguiment amb els veïns de la zona del triangle lúdic per 
a l’aplicació de mesures de seguiment, tancament i control dels espais que es 
converteixen en zones de “botellón” i risc per a les persones.

 • Donarem suport i farem seguiment social de les persones que es troben en una 
situació de risc social i es veuen amb necessitat de vendre articles al mercat 
de la misèria, acabant també amb qualsevol forma de venda ambulant sense la 
preceptiva llicència.
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 • Posarem en marxa les polítiques i accions socials per posar fi als assentaments 
dels voltants de l’Av. Meridiana i Glòries, acabant amb una manera de viure indigne 
per a qualsevol persona, prestant especial atenció als infants tot garantint que 
reben les atencions bàsiques per al seu desenvolupament.

BARRIS DEPOBLENOU I PROVENÇALS DEL POBLENOU
El Poblenou és un dels barris que representa millor el passat i el futur de Barcelona, amb 
múltiples testimonis d’aquest passat i futur de la ciutat. La combinació d’espais, que barreja 
la bellesa de les antigues indústries amb l’entorn de les oficines i zones residencials, no ha fet 
perdre la identitat i riquesa del barri en cap dels seus múltiples aspectes. En aquest sentit, el 
Poblenou no ha de deixar de madurar i avançar cap a un model de barri que aposti i vetlli per 
la seva gent, fomentant el comerç i les entitats que tant el caracteritzen.

 • Arranjarem les voreres del carrer Paraguai, i de les places interiors.

 • Farem un estudi del lateral de la Gran Via per millorar els molts trams que tenen 
desnivells perillosos i també per adequar els espais a les necessitats dels veïns i 
veïnes.

 • Continuarem desenvolupant el projecte del carrer Pere IV fins a la seva finalització.

 • Continuarem desenvolupant el projecte del 22@ amb coordinació amb les entitats 
veïnals, el teixit empresarial i els agents implicats en els treballs que sobre aquesta 
zona s’han fet durant aquest passat mandat.

 • Implantarem el Camí Escolar en totes les escoles del carrer Paraguai-Perú.

 • Arranjarem la tanca que envolta el pati de l’escola Catalònia.

 • Adequarem el Casal de Gent Gran i Centre de Barri de Ca l’Isidret a les necessitats 
del barri.

 • Impulsarem la reforma del C/Taulat per convertir-lo en un espai pacíficat al trànsit 
i de plataforma única, modificant així també la configuració actual de les voreres i 
del carril bici al tram entre el C/Bilbao i el C/Llacuna.

 • Impulsarem la modificació dels sentits de circulació i la ubicació del carril bus del 
Passeig Calvell, anul·lant uns carrils sentit Besòs totalment innecessaris i que, 
modificats, poden millorar la mobilitat de la zona.

 • Desenvoluparem un pla d’estudi i executarem les millores necessàries a la superilla 
del Poblenou, desmuntant aquelles actuacions greument perjudicials per la 
mobilitat i redefinint els seus espais per permetre la plena convivència entre els 
nous espais d’oci veïnal i els necessaris usos de mobilitat de la zona.

 • Elaborarem un estudi per valorar la reforma dels vetlladors de la Rambla del 
Poblenou que s’ha executat i implantarem les conclusions que se’n desprenguin 
d’acord amb la represa de les taules de treball conjunt entre veïns i restauradors.

 • Enderrocarem el mur existent a l’antiga zona de l’estació transformadora del 
Poblenou, urbanitzant tot aquell espai per a l’oci i gaudi dels veïns.
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CLOT I CAMP DE L’ARPA
El Clot i el Camp de l’Arpa és un dels barris més antics del districte. Tot i estar gairebé enmig de 
l’Eixample, l’estructura de carrers manté l’essència familiar del barri, i el caràcter industrial ha 
deixat espai a parcs i grans arteries viàries que a la vegada dibuixen grans eixos de vianants. 
Aquest fet diferencial el caracteritza d’una manera molt especial i en conforma un entorn 
molt estimat pels seus veïns i veïnes que continua requerint una aposta per millorar-ne els 
equipaments i espais perquè segueixi sent un entorn agradable i de qualitat per a tothom, i 
eixamplant la seva important xarxa d’entitats i activitats de tradició cultural. 

 • Iniciarem la construcció de l’edifici de Trinxant/Meridiana (AA1), aturada durant tot 
aquest mandat. 

 • Iniciarem la necessària i urgent construcció de la residència /centre de dia per a 
gent gran de Glòries.

 • Solucionarem el perimetratge de la zona de bitlles a l’espai entre el carrer Trinxant i 
Meridiana, perquè el seu estat romangui en les condicions idònies per a la pràctica 
del joc.

 • Executarem la re-urbanització pendent del carrer Muntanya.

 • Destinarem un espai municipal a construir una biblioteca per al barri pel Clot.

 • Rehabilitarem els elements arquitectònics històrics del Parc del Clot, i 
reorganitzarem la zona, adequant-la a les necessitats i demandes actuals, parc 
infantil, esport, zona gossos, espai actes/espectacles...

 • Farem un seguiment de la gestió i els serveis Residència Alchemika per assegurar-
ne el seu bon servei.

 • Revisarem la pavimentació del carrer Rogent i aplicarem els treballs necessaris 
perquè el seu estat sigui l’idoni per al trànsit de vianants, així com la cura de la seva 
imatge paisatgística. El carrer Rogent és l’artèria principal del barri del Clot.

 • Atendrem la necessitat de l’Ateneu del Clot per trobar un nou espai on donar 
continuïtat a la seva històrica trajectòria.

 • Trobarem una nova ubicació per als joves de La Farinera, un nou espai còmode per 
dur a terme les seves activitats.

 • Vetllarem i buscarem solucions per les persones que es veuen empeses a 
comerciar, amb productes habitualment extrets dels contenidors, a les voreres i 
terra de places per a poder sobreviure. No volem Mercats de Misèria, ni al Clot ni a 
cap espai de Barcelona!

 • Remodelarem els jardins i la masia de Can Miralletes, conservant la seva 
autenticitat i alhora oferint nous serveis socials i culturals com equipament pel 
barri.

 • Impulsarem la eliminació de tota la xarxa elèctrica aèria i treballarem en el projecte 
per la reurbanització dels carrers de la zona Rogent/Freser/Trinxant/ Degà Vehí.

 • Seguirem treballant en la recuperació i el projecte de rehabilitació de la Torre del 
Fang, en coordinació amb el Districte de Sant Andreu per, junts amb les entitats 
col·laboradores d’ambdós districtes, donar-li l’ús adequat pel futur.
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 • Vetllarem per la correcta execució de les obres d’ADIF al carrer de Mallorca/
Independència, procurant minimitzar les molestes conseqüències que en reben els 
veïns.

SANT MARTÍ DE PROVENÇALS I LA VERNEDA I LA PAU
El barri de Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau, delimitats pel sud per l’eix de la Gran 
Via, i per la Sagrera al nord, es va desenvolupar massivament a mitjan segle XX. Actualment, 
el barri ja disposa d’equipaments, però cal seguir destinant esforços a ampliar-ne i millorar-ne 
l’oferta perquè puguin donar una resposta millor a les necessitats dels veïns i veïnes. Millorar 
els equipaments i espais públics d’una banda, i continuar reforçant les polítiques de caire 
social i educatiu al barri.

 • Impulsarem la construcció i finalització de la nova Biblioteca García Márquez.

 • Tirarem endavant la rehabilitació i reurbanització de la Plaça Porxos.

 • Farem realitat la reforma de la Plaça Victòria Kent per fer-la accessible, còmoda i 
segura per a tots els veïns, i especialment per als infants.

 • Exigirem a l’Estat l’impuls de la finalització de les obres de la zona de la Sagrera, 
fent-ne l’oportú seguiment en coordinació amb els veïns.

 • Estudiarem en profunditat, conjuntament amb les AAVV, l’EixStMartí i les entitats 
corresponents, el projecte de reurbanització de la zona de l’estació de Sagrera, 
valorant les diferents necessitats d’equipaments.

 • Treballarem per impulsar la cultura, i la tradició i memòria històrica del barri de Sant 
Martí en tota la seva amplitud. 

 • Farem seguiment del projecte de rehabilitació del Pere Calafell, conjuntament 
amb les entitats que hi han estat col·laborant, per poder ajustar al máxim les 
possibilitats de l’edifici a les necessitats del barri. Així com també en paral·lel 
repensarem i reordenarem els usos del Centre Cívic de Sant Martí.

 • Iniciarem conjuntament amb la Comissió de Gran Via un projecte de remodelació 
de la Gran Via, per tal de reconvertir-la, amb espais més funcionals i de gaudi per 
als veïns, i posar fi a la fractura que la seva urbanització actual comporta en el 
Districte.

 • Treballarem per potenciar el petit comerç al barri de Sant Martí, conjuntament amb 
l’Eix Sant Martí, les AAVV i entitats corresponents.

 • Vetllarem perquè el projecte de renovació del Parc de Sant Martí, s’ajusti a les 
necessitats i peticions acordades amb els veïns.

 • Connectarem amb Sant Andreu: obrirem una passera associant la Rambla de Prim 
amb la de l’Onze de Setembre, mentre es desenvolupa el nou Pla Urbanístic del 
Sector Prim.

 • Convertirem la zona en un pol de fàbriques intel·ligents a través d’un pla d’atracció 
d’empreses punteres en l’ús de tecnologia digital, robots i intel·ligència artificial.
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 • Incorporarem equips de treball social per combatre les desigualtats 
socioeconòmiques que pateixen molts infants i joves, a la vegada que seguirem 
amb la reforma de l’Escola de La Pau.

 • Contractarem més equips sociosanitaris i ampliarem el ventall de serveis 
domiciliaris fins arribar a un servei integral perquè gaudeixin de casa seva amb 
unes bones condicions.

 • Treballarem amb els Mossos d’Esquadra i incorporarem més presència de la 
Guàrdia Urbana per eliminar els punts de droga i combatre els petits furts que 
degraden el barri.

 • Apostem per un nou pont del c/ Santander i l’adequació del c/ Binèfar d’acord 
amb les obres del Pla COBEGA. A més, treballarem amb Sant Adrià del Besòs per 
dignificar els accessos des de la Rambla de Guipúscoa.

 • Augmentarem els serveis de neteja perquè els parcs i jardins estiguin nets, 
desapareguin els grafitis dels edificis, els contenidors de brossa no quedin 
desbordats, i instal·larem noves llums perquè ens movem tranquils de nit.

 • Reformarem la plaça per millorar la seva accessibilitat i promourem l’espai com a 
centre d’activitats de cultura popular, tant la catalana com d’altres orígens.

 • Elaborarem un nou pla d’usos i serveis, i reformarem l’espai perquè sigui més 
diàfan amb l’objectiu de promoure la col·laboració i la coproducció entre les entitats 
i gestors instal·lats.

 • Fomentarem que els locals buits puguin ser cedits a associacions, lloguer rebaixat 
a gent emprenedora, d’ús propi pels veïns de la finca, o la possibilitat que s’adapti 
per ser habitatge.

BARRIS DE DIAGONAL MAR I EL FRONT MARITÍM
El barri de Diagonal Mar i Front Marítim és el barri més nou de Barcelona i actualment encara 
està immers en un procés de consolidació. El repte de combinar noves urbanitzacions amb 
grans espais verds i grans edificis d’ofi cines i d’habitatges ha donat un barri obert i modern 
a tots els barcelonins i barcelonines. Tanmateix, el barri continua requerint actuacions en 
matèria d’equipaments que en consolidin i millorin la qualitat de vida de la seva gent.

 • Apostem per la urbanització del Front Marítim entre el pavelló de la Mar Bella i la 
zona Fòrum.

 • Donarem impuls a l’equipament de gent gran necessari per al barri.

 • Impulsarem la coordinació entre veïns, Ajuntament i entitat concessionària de la 
zona del Palo Alto, fent del recinte un espai de referència, però també un espai 
obert al barri.

 • Millorarem la gestió dels esdeveniments que tinguin lloc al recinte del Fòrum per 
reduir l’impacte als ciutadans.

 • Farem un seguiment a fons de les amenaces que per dioxines i furans han alertat 
els ciutadans.
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 • Impulsarem l’estudi i  instal·lació de les mesures idònies que millorin la mobilitat de 
l’entrada a la Ronda Litoral a l’inici del C/Selva de Mar (cantonada Passeig Garcia 
Faria), fent desaparèixer així els embussos i les molèsties per als veïns de la zona.

 • Farem un seguiment habitual amb els veïns per vetllar pel bon manteniment 
del Parc de Diagonal Mar, tenint especial cura de la flora i la fauna que s’hi ha 
desenvolupat.
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