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1. Una Barcelona equitativa
1.1 Acció social
La justícia social ha de ser el principi orientador de l’actuació municipal al servei de la
ciutadania per garantir els mateixos drets i oportunitats a tothom. La societat diversa,
plural i heterogènia de la nostra ciutat s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats. Atès que la crisi econòmica ha deixat importants bosses de pobresa a Barcelona,
cal assegurar des de l’àmbit local l’accés als serveis socials bàsics de les persones en
situació de vulnerabilitat, portant a terme polítiques valentes que garanteixin els drets
més elementals com el dret a l’habitatge i l’accés als subministraments a totes les persones, davant dels interessos dels oligopolis.
Propostes:
Crearem xarxes interprofessionals. Sistemes d’informació compartits que afavoreixin
la màxima integració de l’atenció de la persona/família, entre els serveis de salut, ensenyament, serveis d’ocupació i els serveis socials, evitant consultes múltiples i càlculs manuals; un sistema que mostri automàticament una visió integral de la situació
econòmica de la persona o de la unitat de convivència.
- Adaptarem el model dels serveis socials als canvis de context recents, tenint
en compte l’existència de problemes que persisteixen en el temps i que no s’han
aconseguit resoldre, i amb la inclusió de la perspectiva de gènere, conjuntament
amb el Consorci d’Ensenyament, Salut i Servei d’Ocupació de Catalunya.
- Augmentarem la formació de la intervenció comunitària des dels serveis
socials, per donar respostes pràctiques i operatives, que serveixin als
professionals dels centres per orientar la seva acció, i que incloguin la
perspectiva de gènere.
- Coordinarem els serveis socials amb Barcelona Activa perquè ofereixi recursos
reals d’inserció laboral de llarga durada i no precària.
- Sincronitzarem els plans sectorials d’infància, joventut, famílies o persones
grans en una estratègia de cicles de vida que incorpori les variables de renda,
gènere, origen i discapacitat.
- Impulsarem accions d’inserció laboral que prioritzin famílies amb fills a càrrec i
dones en situació de precarietat laboral.
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- Garantirem, conjuntament amb els Centres de Serveis Socials (CSS), l’atenció
personal o grupal dels cuidadors que necessitin suport per part dels centres,
amb la detecció dels indicadors de risc i fragilitat.
- Estudiarem que els recursos derivats de sancions (com les multes) es puguin
destinar a acció social.
Desenvoluparem una organització dels serveis socials més senzilla i més flexible.
- Cal conèixer tota la intervenció social que es presta des de la xarxa pública i la
iniciativa social per establir el grau real de cobertura, els recursos que es
destinen i els mecanismes de contractació: prestació de serveis, convenis i
subvencions, per garantir l’atenció i acompanyament social de forma contínua.
Així podrem treballar en xarxa amb totes les altres entitats del tercer sector,
associacions solidàries, fundacions... que estan cobrint menjadors socials, 		
àpats a domicili, atenció a les persones grans, atenció a la infància, recapte 		
d’aliments etc.
- Farem arribar a totes les llars la informació sobre el seu centre de serveis
socials de referència i els serveis a què es poden acollir.
- Farem que el temps d’espera dels PIA no sobrepassi els dos mesos.
- Impulsarem que els serveis socials treballin en coordinació amb el tercer
sector en el marc dels projectes comunitaris i de territori.
- Incrementarem els pressupostos municipals en l’acció social per augmentar
la plantilla de treballadors socials, tècnics/professionals amb capacitat per fer
front a problemes i reptes complexos des de respostes noves, imaginatives i 		
innovadores, que trenquin amb allò que s’ha estat fent.
- Avaluarem anualment a les persones usuàries dels serveis socials.
- Ampliarem les beques (fins al 100% en determinats casos) de menjador
escolar, llibres i material escolar, activitats esportives i de lleure i de
reforç escolar.
- Establirem un sistema de recollida de suggeriments i queixes de l’atenció
rebuda als serveis socials i en altres serveis i recursos (com el SAD, Làbora
o Menjadors i Àpats en companyia).
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- Estudiarem la implementació de menjadors municipals per sopar.
- Impulsarem serveis de traducció per a les persones migrades als serveis
socials, especialment en aquelles zones de la ciutat on sigui més necessari.
Treballarem conjuntament amb la resta d’administracions i ONGs per dissenyar una
estratègia de país a llarg termini per a combatre el sensellarisme.
- Convertirem alguns albergs per a persones sense llar en pisos Housing First,
per oferir habitatge estable i un compromís de suport continuat conjuntament
amb la Generalitat.
- Treballarem conjuntament amb la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar
(XAPSLL) per a la prevenció adreçada a les persones que, per la seva situació,
poden esdevenir persones sense llar.
- Previndrem els desnonaments a través de l’ampliació del servei
d’assessorament en l’habitatge i suport financer.
- Millorarem els serveis destinats a les persones sense llar, per augmentar el
coneixement i la proximitat d’aquest servei, amb l’objectiu de donar resposta a
les necessitats d’aquest col·lectiu.

1.2 Salut pública
La salut com a dret humà universal fonamental, segons la OMS (Organització Mundial
de la Salut), és un estat de benestar físic, psíquic i social, en equitat i sostenibilitat.
Segons aquesta definició, en la cura de la salut hi concorren responsabilitats individuals i institucionals, definides a Catalunya per la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut
pública, on s’estableixen les competències municipals que vàrem assolir i que seguirem
impulsant amb l’ASPB (Agencia de Salut Pública de Barcelona). Des del CSB (Consorci
de Salut de Barcelona), treballarem perquè la ciutadania de Barcelona disposi dels equipaments, programes, recursos i professionals per poder assolir el major grau de salut
possible en tots i cadascun dels barris de la ciutat.
Més enllà d’entendre que el dret a la salut comporta també altres factors (l’ambiental,
l’habitatge, els serveis bàsics d’aigua potable, d’electricitat, etc.), l’objectiu no pot ser
cap altre que acabar amb les diferències de l’estat de salut entre barris amb més o menys poder adquisitiu, perquè el codi postal no condicioni més que el codi genètic.
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Propostes:
Reforçarem l’acció comunitària de salut a la ciutat, emmarcada en el projecte Salut als
Barris, posant especial èmfasi en els col·lectius amb condicions de vida i entorns que
no són prou saludables i crearem xarxes interprofessionals.
- Crearem un sistema de priorització social dels barris amb més situació de
vulnerabilitat.
- Estendrem i aprofundirem en els projectes de promoció de salut destinats
especialment a les persones grans i infants.
- Treballarem transversalment amb serveis socials.
- Dissenyarem accions necessàries per a abordar una alimentació saludable,
prioritzant els grups poblacionals que viuen en territoris amb situació de més
vulnerabilitat.
- Activarem les estratègies i mesures necessàries per a fer efectiva la Declaració
de París contra el VIH i complir-ne els objectius a la ciutat, i desenvoluparem
accions i campanyes d’informació i prevenció en relació amb les malalties de
transmissió sexual, fent especial atenció als col·lectius en els quals es
detecti una major incidència de nous contagis.
- Avaluarem el Pla d’acció sobre drogues de Barcelona i districtes 2017-2020
per elaborar-ne un de nou.
- Aplicarem la legislació per sancionar el tràfic de drogues, molt especialment
a la zona litoral de la ciutat.
- Impulsarem el comitè d’experts per l’obligatorietat de les vacunes per accedir
a les escoles bressol públiques de la ciutat.
Reforçarem l’educació afectiva, sexual i reproductiva entre els adolescents i joves de la
ciutat.
- Impulsarem mesures i campanyes per promoure l’ús de mètodes
anticonceptius entre les persones joves, amb l’objectiu de reduir els
embarassos no desitjats i les malalties de transmissió sexual.
- Assegurarem la disponibilitat de preservatius en espais juvenils de la ciutat.
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Farem campanyes per evitar i reduir les malalties de transmissió sexual.
- Col·laborarem amb els organismes competents per a estendre l’ús de la PrEP
en els col·lectius d’alt risc de transmissió del VIH, sempre de manera
complementària a les altres estratègies amb eficàcia demostrada i amb la
millora de l’educació sexual i afectiva.
Prioritzarem la salut mental des d’una visió integral del concepte, és a dir, com un estat
físic, mental i social de la persona.
- Elaborarem un pla de xoc contra la marginalitat de les persones amb trastorns
mentals.
- Ampliarem la targeta “Cuida’m” amb l’objectiu d’identificar la persona
portadora com a mereixedora d’una atenció especial.
- Elaborarem un pla director d’urgències psiquiàtriques a la ciutat.
- Crearem un pla d’acció per a les addiccions a les noves tecnologies.
- Farem seguiment dels programes 1,2,3 EMOCIÓ i estendrem aquest programa
a totes les escoles de la ciutat (actualment, 47 d’inscrites).
- Farem seguiment de la Taula de salut mental a la ciutat i a tots els districtes
amb la incorporació del grups municipals.
- Crearem grups d’ajuda mútua de suport al dol per a les persones que ho
demanin, i en situacions de víctimes múltiples i catàstrofes.
Treballarem en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el
Consorci de Salut de Barcelona (CSB) perquè els barcelonins i barcelonines tinguem els
programes, equipaments, recursos i professionals suficients.
- Farem una planificació dels equipaments necessaris per a la seva ampliació, la
seva rehabilitació o nova creació, cedint el sòl necessari i prioritzant Ciutat Vella.
- A Barcelona hi ha 4.000 persones grans pendents de plaça a residència.
Posarem els mitjans perquè siguin cuidades adequadament.
Millorarem la participació ciutadana en l’àmbit de la salut a a la ciutat, per districtes i
per barris.
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- Impulsarem i coordinarem el treball conjunt entre les entitats de salut a la ciutat
i entre els hospitals de la ciutat.
- Els consells de salut de districte seran oberts a tota la ciutadania.
- Farem el seguiment dels equipaments de salut als consells de barri.
En l’àmbit de salut pública.
- Treballarem per millorar la qualitat de l’aire i l’aigua a la ciutat.
- Farem un pla especial d’atenció a l’aluminosi a la ciutat.
- Vetllarem pel control de zoonosi i de brots i plagues de manera sostenible.
- Millorarem el control i erradicació de les malalties contagioses, i també del 		
sistema de vigilància epidemiològica.
- Millorarem el control de la cadena alimentària i el consum alimentari de
proximitat.
- Posarem les sancions oportunes segons la legislació i competències
municipals.
- Elaborarem una ordenança de salut relativa a les associacions cannàbiques i
incrementarem les inspeccions d’aquestes associacions per garantir el
compliment normatiu.

1.3 Famílies i usos del temps
No fa pas tants anys que l’únic model de família social i legalment acceptat era el de
família nuclear. És a dir, una unitat formada pels cònjuges –pare i mare– i els fills. Ara
hi ha molts tipus de famílies, tantes com unitats de convivència possibles. Les famílies
vivim cada dia 24 hores, però no ho fem en les mateixes condicions. En aquest sentit,
apostem decididament per considerar el temps com a font de riquesa i impulsar una
política pública que ens permeti la redistribució del seu ús. Cal treballar per a consolidar el temps com a variable rellevant en la recerca de l’equitat i el benestar. La reforma
horària és una qüestió vinculada principalment a la salut pública i aquest és el principal
motiu pel qual n’urgeix l’impuls. Ens calen un horaris més humans i més cívics, en el
marc de l’impuls d’una Barcelona compatible amb la qualitat de vida laboral i personal, i
també amb la distribució de les tasques de cura entre homes i dones.
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Propostes:
Donarem suport a les famílies de Barcelona
- Donarem suport econòmic complementari, o bé a través de serveis, a aquelles
famílies que tinguin menors amb trastorns de personalitat que els dificultin
l’aprenentatge i la convivència familiar.
- Sensibilitzarem els agents econòmics que interactuïn a la ciutat perquè les 		
ofertes de viatges, vacances, activitats de lleure en família... ampliïn a altres
fórmules comercials els avantatges econòmics que actualment es programen
únicament a nivell “2+2” (dos adults més dos menors).
- Obrirem una via de diàleg amb els sindicats acreditats a l’Ajuntament per 		
estudiar la situació familiar de la plantilla i adoptar mesures de flexibilitat 		
horària per a qui sigui responsable d’una família nombrosa, una família
monoparental o amb persones grans o discapacitades a càrrec.
- Prioritzarem polítiques d’acció positiva per a l’accés a un habitatge en règim de
lloguer per a famílies nombroses i monoparentals.
- Oferirem acompanyament a les famílies després d’haver estat en un procés de
justícia juvenil.
- Consensuarem indicadors de detecció de conflicte familiar entre els
professionals de serveis socials bàsics, d’educació i de salut per prevenir
situacions de greu complexitat.
- Posarem en valor i implementarem les bones pràctiques dutes a terme en 		
els diversos àmbits d’acceleració (treball, administració, cultura i oci,
ensenyament, comerç i consum, mobilitat), i també les dades que mostren els
beneficis econòmics, socials i de salut d’una millor organització horària.
- Adaptarem els horaris i l’agenda política de les persones en càrrecs electes o
llocs directius de l’Ajuntament a la reforma horària.
- Farem una prova pilot de l’impacte de la reforma horària en la qualitat dels 		
serveis municipals i en la satisfacció de la ciutadania i professionals a les
empreses públiques, amb aplicació de mesures com la flexibilitat pactada
i el teletreball.
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1.4 Infància
La Barcelona del benestar ha de garantir que totes les persones en l’etapa de la infància i l’adolescència tinguin les mateixes oportunitats en l’atenció social, l’educació, la
salut i el respecte dels seus drets més bàsics, amb independència d’on visquin; hem
de garantir el dret a viure en família. Barcelona ha de ser un ciutat que no permeti la
malnutrició infantil i que combati decididament el maltractament dels infants i adolescents. Una ciutat amb una educació inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i
programes que ajudin al coneixement dels seus drets i deures, que potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin l’autonomia. Invertir en la infància i l’adolescència és
invertir en el futur de la ciutat.
Propostes:
Treballarem per garantir els drets dels infants a la ciutat de Barcelona.
- Implantarem un sistema estable de renda municipal per a famílies amb infants
dins del llindar de la pobresa en què el titular del dret és l’infant.
- Assegurarem les beques menjador per garantir un àpat saludable i suficient.
Incrementarem aquest servei a l’esmorzar amb la creació d’un programa
d’esmorzars als centres que ho requereixin.
Avançarem en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en la presa de decisions i anirem més enllà dels consells locals d’infància i
adolescència.
- Potenciarem taules locals d’infància per fer una diagnosi compartida de les
necessitats existents, l’optimització de recursos i la millora en l’atenció dels 		
infants i les famílies.
Establirem com a prioritat tots els serveis i equipaments socials destinats a la infància
i l’adolescència des d’una vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de
fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc, etc.
- Desplegarem serveis dirigits a la infància i l’adolescència que abordin
problemes socioemocionals, conductuals i d’habilitats acadèmiques, amb
l’objectiu de corregir a temps trajectòries personals que redueixen oportunitats.
- Ens coordinarem amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per
promoure actuacions o serveis com ara els centres d’atenció a la infància i a 		
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l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç 		
de problemes i situacions de risc o d’exclusió social.

1.5 Adolescència i joventut
Fa quatre anys, la ciutadania de Barcelona va triar un canvi. Amb l’esgotament del model socialista i el govern liberal conservador de l’alcalde Trias va quedar demostrat que
calia un canvi de model per aconseguir el que sempre hem desitjat barcelonins i barcelonines: una ciutat de progrés i llibertat, oberta, justa i acollidora. No podem dir que el
govern de Barcelona en Comú no s’hagi cregut tots aquests objectius, però la realitat
ens demostra que som molt lluny del canvi que volíem veure i que van prometre. Som
lluny perquè s’ha preferit la retòrica als canvis reals, s’ha preferit governar amb els que
sempre han governat la ciutat que no pas parlar amb tothom, han escollit fer d’oposició
a l’oposició en lloc de treballar plegats per al bé comú.
Com a Jovent Republicà, volem tirar endavant el canvi i la transformació profunda que
necessita Barcelona. Volem una Barcelona on puguem viure i no sobreviure. Una ciutat
que no ens expulsi i que ens doni oportunitats a tothom, vinguem d’on vinguem, parlem la llengua que parlem, sigui quin sigui el nostre gènere, estimem a qui estimem i
tinguem els diners que tinguem. Tenim dret a construir la ciutat, a fer-la per a nosaltres
i no per als grans interessos capitalistes. Tenim dret a viure en les nostres diverses
cultures i a crear-ne de noves. Volem, en definitiva, una Barcelona guiada per l’etern
trinomi republicà: llibertat, igualtat i fraternitat.
Una Barcelona de llibertat és una Barcelona profundament democràtica, construïda entre totes i tots. Volem més democràcia participativa i volem que el jovent en siguin els
protagonistes. Barcelona ha de ser el que barcelonins i barcelonines vulguin que sigui.
Cada cop que la ciutat canvia per agradar més a inversors i grans empresaris es fa més
esclava i menys sobirana. Una Barcelona de persones lliures, on cadascú pugui teixir
la seva vida seguint els seus propis valors, principis i ideals. En aquest sentit, tampoc
podem deixar de banda la situació del nostre país. Barcelona ha d’esdevenir punta de
llança de la lluita per a l’autodeterminació i la defensa dels drets civils i polítics arreu,
liderant, conjuntament amb la resta d’institucions de Catalunya, totes les iniciatives
que ens portin a la República, amb tot el que porta intrínsec.
Si volem ser lliures, hem de ser iguals: els grans enemics de la llibertat són el capitalisme descontrolat, el patriarcat, l’homofòbia i el racisme. No som lliures quan hem
d’abaixar el cap davant d’un altre, quan la por de passar gana o de patir discriminacions, violència, menyspreu, i un llarg etcètera, ens priva de prendre decisions. Volem
un ajuntament que es posi al capdavant d’aquestes lluites, que treballi per garantir que
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tothom sigui lliure i pugui assolir allò més essencial: la seva pròpia felicitat. Una Barcelona que ens faci iguals en la diversitat.
I un cop lliures i iguals, no ens queda sinó ser fraterns. Un cop alliberats de les dominacions patriarcal, capitalista, racista, homòfoba... serem, per fi, ciutadanes en el sentit
més ampli de la paraula. Volem que Barcelona sigui una autèntica comunitat política
i social de solidaritat i cooperació, volem una esfera pública de llibertat i confiança.
Envers nosaltres mateixos i envers el món sencer.
De la mateixa manera que hem de ser la punta de llança de l’autodeterminació, ho hem
de ser de les causes globals. Contra el neocolonialisme i la globalització i a favor de la
pau i dels moviments d’alliberament de classe, gènere, orientació sexual i nació arreu
del món. Però també cal abanderar la lluita ecologista. Si Barcelona vol ser més habitable per a tothom, ha de tenir més verd i menys fums. Ha de consumir menys i generar
menys residus. Sobretot, ha de fer tot el possible per lluitar contra el canvi climàtic:
sense un planeta habitable, no hi ha lluita social que valgui.
El Jovent Republicà de Barcelona volem, doncs, posar-nos al capdavant del canvi per
fer la Barcelona que tots i totes volem: democràtica, justa, verda i solidària. I volem
fer- ho amb tota la ciutadania i amb tots els actors polítics que comparteixin poc o molt
aquests ideals: perquè el canvi no serà canvi si no és entre totes i tots.
Propostes:
Reforçarem les polítiques juvenils de l’Ajuntament.
- Recuperarem la Regidoria d’Adolescència i Joventut perquè les polítiques de
joventut recuperin el pes polític que han perdut en aquest mandat.
- Establirem el vot als 16 anys a totes les consultes ciutadanes que impulsi 		
l’Ajuntament de Barcelona.
- Elaborarem el nou Pla Jove 2021-2025 a partir d’un ampli procés participatiu
amb el moviment juvenil de la ciutat.
- Treballarem per garantir el compliment del Pla d’Equipaments i Serveis Juve
nils 2018-2028, obrint la porta a la seva futura revisió per donar resposta a les
necessitats de cada barri i apostant per la gestió cívica d’aquests espais sempre
que sigui possible.
- Elaborarem un nou Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2020-
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2024 amb l’objectiu de lluitar contra l’atur juvenil i combatre la precarietat
laboral de les persones joves.
- Ampliarem la xarxa de sales d’estudi, especialment en aquells districtes que no
disposen de sales d’estudi permanents.
- Donarem suport al teixit associatiu juvenil de la ciutat i incentivarem l’educació
en el lleure com a eina per garantir la igualtat d’oportunitats i l’aprenentatge fora
de l’aula.
- Establirem que el 30% dels habitatges de protecció públics es destinin a joves,
i una línia d’ajudes al lloguer específiques per aquest col·lectiu, per permetre’ls
emancipar-se.
- Treballarem per un model educatiu d’èxit i farem que la formació professional
tingui el prestigi que es mereix, fomentant la formació dual als centres d’FP.
- Allargarem la T-Jove fins als 30 anys i n’habilitarem el pagament fraccionat fins
que no entri en vigor la T-Mobilitat.
- Eliminarem les taxes d’ocupació de l’espai públic per a les activitats
realitzades per entitats juvenils.

1.6 Persones grans
Fer front a la transformació demogràfica que experimentarà Barcelona és un dels principals reptes que té la ciutat. Cal tenir present que l’any 2030 gairebé un de cada tres
habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més. Aquest canvi implica repensar els serveis
i recursos de la ciutat per satisfer les seves necessitats, afavorir l’autonomia personal
i potenciar l’envelliment actiu i la participació de les persones grans, reconeixent la
diversitat d’aquest col·lectiu.
Propostes:
Potenciarem l’envelliment actiu de les persones grans de la ciutat.
- Donarem continuïtat al marc programàtic recollit en l’Estratègia sobre Canvi
Demogràfic i Envelliment: una ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030.
- Potenciarem els plans integrals d’atenció i promoció de les persones grans per
garantir, de forma coordinada, la cobertura de les seves necessitats per tenir
una vida digna.
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- Elaborarem un registre de persones grans amb requeriments especials, per
monitoritzar la situació vital.
- Endegarem campanyes de sensibilització, tant a nivell social com a les
escoles, per destacar el valor de les persones grans a la nostra societat i el
paper determinant que té el seu entorn en la forma com envelleixen.
- Potenciarem l’atenció domiciliària i la teleassistència, com aquell aspecte que
pot donar més qualitat de vida, sempre que les condicions de la persona gran
ho permetin.
- Farem un programa específic perquè totes les persones grans que així ho
desitgin puguin compartir habitatge.
- Subvencionarem part de les reformes per millorar les deficiències dels
habitatges que puguin comprometre l’autonomia funcional de les persones 		
grans que hi viuen.
- Ampliarem el programa RADARS a tots els barris de la ciutat de Barcelona.
- Crearem equips municipals multidisciplinaris amb la missió exclusiva de
monitoritzar i assistir en el procés d’envelliment, a més de ser l’òrgan de
coordinació entre els diferents nivells assistencials que tenen cura d’aquest 		
col·lectiu.
- Dotarem de desfibril·ladors els espais i equipaments destinats a les persones
grans.
- Donarem resposta a les necessitats específiques de les persones grans LGTBI i
afavorirem la seva autonomia i l’exercici dels seus drets.
Afavorirem la participació de les persones grans en la formulació de les polítiques que
les afectin directament.
- Farem programes d’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) perquè la gent gran es desenvolupi personalment, aprofiti
totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui
tots els recursos disponibles a la xarxa.
- Estimularem, integrarem i promocionarem les persones grans perquè es
vinculin amb el seu entorn veïnal i sociocultural, i ho farem amb perspectiva de
gènere, ja que la majoria de persones grans que viuen soles són dones.
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1.7 Feminismes
La nova onada del feminisme que s’està estenent arreu del món també està tenint el
seu impacte en la societat catalana, i de manera molt específica a la ciutat de Barcelona. Cal posar les dones i les polítiques feministes en el primer pla que els correspon,
introduint la mirada de les dones i la perspectiva de gènere de manera transversal en
totes les fases de les polítiques públiques. Aquesta transversalitat ha de ser sistemàtica i activa, totes les polítiques públiques han d’orientar-se per l’objectiu d’eliminar les
discriminacions de gènere i incloure mesures actives de foment de la igualtat entre
dones i homes, començant des de la mateixa planificació pressupostària. És en l’àmbit
local on fer-ho i, a la vegada, és també en l’àmbit local on tenim instruments per a aconseguir-ho. Perquè el feminisme l’hem de viure com a eix central per a la transformació
social.
Propostes:
Reforçarem l’aplicació de la perspectiva de gènere, de manera transversal, en la gestió
de polítiques públiques.
- Incorporarem a cada regidoria una Unitat de Gènere que disposi dels recursos
humans i econòmics suficients Totes les unitats de gènere hauran d’estar
coordinades de manera que assegurin la implementació de les polítiques
feministes en tota l’organització.
- Desplegarem el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020 com a eina bàsica per
a la promoció de la igualtat entre homes i dones a la ciutat. I promourem
l’avaluació i l’elaboració del següent Pla per donar continuïtat a les iniciatives
ja engegades.
- Impulsarem el Compromís 50/50 per assegurar la igualtat de gènere en tots els
àmbits de gestió, representació i presa de decisions de l’Ajuntament, incloent-hi
empreses municipals, patronats o instituts, i també entre el personal eventual
del consistori.
- Realitzarem auditories de gènere per avaluar el seu impacte en les polítiques
públiques i reforçarem la perspectiva de gènere en el disseny dels pressupostos.
- Implantarem el currículum anònim en els processos de selecció per garantir la
igualtat d’oportunitats en l’accés laboral.
- Elaborarem el mapa de serveis per barris i ciutat amb mirada de gènere per
planificar a curt, mitjà i llarg termini els serveis que cobreixin les necessitats de
les dones a Barcelona.
16

- Reforçarem els serveis municipals destinats a l’atenció de les dones, com els
Serveis d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) o els Punts d’Informació i 		
Atenció a les Dones (PIADs).
- Prioritzarem la posada en marxa de serveis i prestacions encaminades a 		
garantir els drets de les dones en situacions de vulnerabilitat social (dones soles
amb fills a càrrec, pobresa femenina, sense llar, en situació de dependència,
prestadores de cures a les persones, etc.), i treballarem per equiparar a les 		
famílies monoparentals totes les prestacions, ajuts, descomptes i altres accions
que ofereix l’Ajuntament per a les famílies nombroses.
- Ampliarem la formació en perspectiva de gènere i contra la violència masclista
a tota la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona i de les empreses i organismes
associats, i vetllarem pel compliment del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
Dones i Homes de l’Ajuntament de Barcelona (2015-2019). També en promourem
l‘avaluació i l’elaboració del següent per donar continuïtat a les iniciatives ja 		
engegades.
- Promourem la contractació pública responsable i estratègica que inclogui 		
clàusules de gènere en tots aquells convenis, contractes, concessions i
subvencions que iniciï l’Ajuntament.
- Trencarem la bretxa salarial en tots aquells àmbits on l’Ajuntament té
competències.
- Promourem la democratització de les cures.
- Lluitarem contra la precarització i feminització de la pobresa en totes les 		
etapes de la vida, i durem a terme polítiques de formació i ocupació amb
l’objectiu de combatre aquest fenomen.
- Farem visibles les dones que han format part de la nostra història, fomentant
la divulgació de les seves vides i aportacions a la ciutat, a la vegada que
promourem la igualtat efectiva en el seu reconeixement públic promovent
mesures d’acció positiva en el nomenclàtor dels espais públics i carrers de la
ciutat per incrementar la presència de dones.
- Crearem recorreguts amb perspectiva de gènere, garantint la percepció de 		
seguretat a través d’una millor il·luminació, menys barreres visuals i la
implementació de parades de bus a demanda durant la nit.
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- Aplicarem les normatives i programes de gestió de la migració, amb
perspectiva de gènere i lluitarem contra l’estigmatització de les dones migrades
en situació de pobresa i vulnerabilitat.
- Lluitarem contra l’estigmatització de les dones migrades en situació de
pobresa i vulnerabilitat.
- Vetllarem per la millora permanent i la dotació de recursos als circuits 		
d’atenció a la violència envers les dones als 10 districtes de la ciutat.
- Dotarem de perspectiva de gènere totes les polítiques de salut pública pel que
fa als determinants de salut i a l’anàlisi diferenciada de malalties i protocols,
amb un èmfasi especial en les malalties cròniques femenines.
Sensibilitzarem la població amb l’objectiu de fomentar els drets de les dones i d’eliminar els estereotips femenins i masculins que s’associen a les dones i els homes.
- Promourem la formació en perspectiva de gènere i enfocament de drets
sexuals i reproductius, fugint sempre de la cosificació de les dones a totes les
escoles públiques de la ciutat.
- Exigirem un avanç en la coeducació en tots els espais i àmbits de formació,
educació en el lleure, associacions, etc., per potenciar així la igualtat real 		
d’oportunitats i treballarem perquè el sistema escolar vetlli per assolir
l’abandonament zero de les noies joves.
- Impulsarem, de manera regular, campanyes àmplies d’informació i prevenció
de la violència masclista, on s’informi les dones dels diferents serveis
municipals a la seva disposició i es denunciïn els estereotips sexistes i
legitimadors d’aquestes violències.
- Promourem la creació d’un observatori cultural i audiovisual amb perspectiva
de gènere, amb l’objectiu d’incorporar criteris i una major vigilància del
llenguatge audiovisual, especialment en l’àmbit publicitari.
- Crearem una aplicació anomenada “BCN antimasclista i orgullosa” per facilitar
i fomentar el contacte directe amb els centres de recursos en cas d’emergència,
informació o consulta.
- Seguirem treballant amb els serveis i entitats que promouen campanyes,
accions i protocols per erradicar les violències sexuals, especialment en l’oci
nocturn.
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- Deixarem d’atorgar subvencions a qualsevol entitat, organització o col·lectiu
religiós que negui el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, que negui 		
l’existència de la violència masclista o que defensi posicions que impliquin 		
alguna retallada de drets contra les dones.
- Durem a terme tots els tràmits i gestions necessaris per garantir que no
s’atorguen ni llicències ni permisos per a publicitat fixa o mòbil (autobusos) que
difongui missatges que vulnerin els drets de les dones, lesbianes i trans i a
lluitar per als seus drets i contra la violència masclista.
Potenciarem els espais participatius de les dones a l’Ajuntament de Barcelona, per
garantir la incidència de les dones en la política municipal i el suport al teixit associatiu
feminista de forta tradició i representatiu de la seva diversitat.
- Donarem suport al teixit associatiu de dones de la ciutat, i també a aquelles
activitats i projectes que tinguin com a finalitat promoure la presència i
participació de les dones.
- Treballarem amb el teixit associatiu i els moviments feministes de la ciutat per
promoure la seva participació, tant en els òrgans participatius de dones ja 		
existents (consells de dones) com en la resta d’òrgans participatius de la ciutat
i, de manera més general, en l’elaboració de totes les polítiques públiques que
implementi l’Ajuntament.

1.8 Diversitat sexual i de gènere
Barcelona ha estat sempre una ciutat capdavantera pel que fa a la defensa dels drets
civils i l’Ajuntament de la ciutat ha estat pioner en la implementació de polítiques
adreçades al col·lectiu LGTBI.
En un moment en què estem experimentant l’ascens de l’extrema dreta i el seu discurs
homòfob que qüestiona obertament els drets de les persones LGTBI i la legislació que
els garanteixen, creiem que Barcelona ha de continuar sent la punta de llança contra
les desigualtats i les discriminacions que es generen en relació a la diversitat sexual i
els delictes d’odi. Per això és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política de la ciutat, posar en marxa equipaments i serveis
adreçats a les necessitats d’aquest col·lectiu i dur a terme accions per lluitar contra la
LGTBIfòbia.
Sobretot, cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques perquè la visió LGTBI
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impregni el conjunt de les actuacions que es realitzen des de l’Ajuntament, amb l’objectiu que tinguin una incidència més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en
marxa suposa un benefici per al conjunt de la societat.
Propostes:
Incorporarem la perspectiva LGTBI al conjunt de les polítiques municipals.
- Elaborarem un nou Pla municipal per la Diversitat Sexual i de Gènere per 		
al període 2021-2025, a partir de la participació de les associacions i dels difer
ents agents implicats, amb l’objectiu de definir les polítiques municipals dels
propers anys en matèria LGTBI.
- Potenciarem el nou Centre Municipal de Recursos LGTBI com a equipament de
referència de tot el col·lectiu i implementarem els serveis d’informació i
assessorament que s’han d’oferir des d’aquest equipament.
- Signarem el contracte programa entre l’Ajuntament i la Generalitat de
Catalunya per posar en funcionament un Servei d’Atenció Integral al col·lectiu
LGTBI (SAI) al nou Centre Municipal de Recursos LGTBI.
- Reforçarem el Consell Municipal LGTBI com a òrgan de participació i de
seguiment de les polítiques LGTBI del consistori.
- Reforçarem la formació sobre diversitat sexual i de gènere al personal
municipal (tant el de l‘Ajuntament com el d’empreses i organismes associats,
i també als membres de prevenció i seguretat).
- Garantirem que tots els plecs de contractació municipals incorporin clàusules
que incloguin la diversitat sexual i de gènere i afavoreixin la contractació 		
d’aquells segments del col·lectiu més vulnerables i amb més dificultats
d’inserció laboral.
- Garantirem la inclusió de la perspectiva LGTBI a la comunicació institucional
de l’Ajuntament i als mitjans de comunicació municipals.
- Reforçarem la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya com a espai de trobada i
coordinació de les polítiques LGTBI en clau municipalista.
Treballarem per garantir la visibilitat de les persones LGTBI i lluitarem contra l‘homofòbia a la ciutat.
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- Garantirem el compliment de la Llei 11/2014, contra la LGTBIfòbia, a Barcelona.
- Farem que l’Ajuntament sigui acusació particular en aquells casos de
LGTBIfòbia que es produeixin a la ciutat.
- Incorporarem al nomenclàtor de la ciutat persones i esdeveniments que facin
referència al col·lectiu LGTBI.
- Implementarem espais de memòria del col·lectiu LGTBI a l’espai públic de la
ciutat (a través de plaques, monuments...) i treballarem amb els museus de la
ciutat per fer visible la lluita pels drets LGTBI a la ciutat.
- Donarem suport econòmic, institucional i logístic al teixit associatiu LGTBI de
la ciutat.
- Reforçarem el suport institucional a les diades i les mobilitzacions
reivindicatives del moviment LGTBI que es duguin a terme a la nostra ciutat.
Farem de Barcelona una ciutat de drets al llarg de la vida.
- Proposarem que el Consorci d’Educació de Barcelona elabori materials per a
treballar la diversitat sexual i la prevenció del bullying LGTBIfòbic, i els posi a
disposició dels centres educatius de la ciutat i promogui el desenvolupament
d’accions educatives adaptades a les diferents etapes.
- Implementarem la documentació d’identificació personal no sexualitzada en
l’emissió de carnets que siguin competència municipal (biblioteques,
instal·lacions esportives...).
- Activarem les estratègies i les mesures necessàries per a fer efectiva la 		
declaració de París contra el VIH i complir-ne els objectius a la ciutat.
- Desenvoluparem accions i campanyes d’informació i prevenció en relació amb
les malalties de transmissió sexual, fent especial atenció als col·lectius en els
quals es detecti una major incidència de nous contagis.
- Reforçarem, a través de Barcelona Activa, les accions de formació i inserció
laboral a les persones del col·lectiu amb major vulnerabilitat social, fent
especial incidència a les persones transsexuals.
- Impulsarem programes d’acollida de persones perseguides per la defensa dels
drets LGTBI als seus països d’origen.
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- Donarem resposta a les necessitats específiques de les persones grans LGTBI
afavorint la seva autonomia i l’exercici dels seus drets.
- Impulsarem accions i campanyes per prevenir actituds homòfobes en les
activitats esportives que es duen a terme a la ciutat.
- Donarem suport al teixit econòmic i empresarial adreçat al col·lectiu LGTBI i
implementarem la necessitat de protocols antidiscriminació LGTBI a les
empreses de la ciutat.

1.9 Diversitat d’origens
En el marc del reconeixement de la diversitat com a fet universal, Barcelona mai havia
estat tan diversa com és actualment. El reconeixement d’aquesta realitat ha de dur associada la protecció de les diferències i la promoció de la igualtat real de drets, deures i
oportunitats, per assolir la plena ciutadania efectiva de les persones que hi resideixen.
Partint de la base del reconeixement de la diversitat i de l’establiment de polítiques
d’equitat, la societat barcelonina ha d’aprofundir en la construcció d’una cultura pública comuna d’arrel republicana mitjançant el foment de polítiques d’interacció comunitària entre els diferents grups socials. L’aposta per la interculturalitat, la mirada
transversal en totes les actuacions públiques, es fa del tot necessària com a eina de
foment de la cohesió social i de construcció del sentit de pertinença compartit.
Propostes:
Establirem un Circuit Integral d’Acollida, Acomodació i Accés a la Ciutadania que formi
i informi, acompanyi i faciliti les eines necessàries per garantir l’autonomia personal i la
igualtat d’oportunitats de totes aquelles persones que s’estableixen a la ciutat, i també
la cohesió del conjunt de la societat.
- Connectarem el tràmit administratiu de l’empadronament amb el servei de 		
primera acollida. Des de les OAC, s’informarà i oferirà la inclusió immediata al
Servei de Primera Acollida a totes les persones que s’inscriguin per primera 		
vegada al padró del municipi.
- Establirem un circuit coherent i sistematitzat d’acollida en el qual estiguin 		
vinculats tant els diferents serveis municipals com les entitats que hi
treballen regularment. Acompanyarà i orientarà la ciutadania en els seus
processos d’empadronament, d’accés a la sanitat, a l’educació i al mercat 		
laboral, en els processos de reagrupament familiar o demandes d’arrelament
social o laboral, i en programes d’acollida específics.
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- Dimensionarem, reestructurarem i flexibilitzarem el Servei d’Atenció a
Immigrants, Emigrants i Refugiats i els diferents serveis de primera acollida 		
(mòduls A, B, C) per atendre les necessitats dels titulars i evitar que ningú quedi
exclòs del dret l‘accés a aquests serveis.
Farem acompanyament laboral i jurídic per facilitar que les persones estrangeres sense
autorització administrativa puguin regularitzar la seva situació.
- Un dels col·lectius més desafavorits és el de les dones que treballen en l’àmbit
de la llar i de les cures. A més de campanyes per a la seva visibilitat, dignificació
i lluita contra els estereotips, desenvoluparem un programa de suport que
inclogui formació en drets laborals i en prevenció de la violència masclista,
capacitació professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral, assessoria
jurídica i, especialment per a les que treballen en règim d’internes, activitats
per a la interacció i la sociabilitat.
- Promourem l’elaboració d’un estudi de la viabilitat del xec servei per a la
contractació de persones treballadores de la llar i la possibilitat d’implementar
un pla pilot al municipi per valorar-ne l‘efectivitat .
- Donarem a conèixer els serveis d’acompanyament al reconeixement de títols
acadèmics, de l’experiència laboral i d’acreditació de competències.
- Facilitarem espais de suport mutu entre dones treballadores de llar i cures.
- Promourem formació en geriatria gratuïta per a persones sense permís de 		
residència i fora de l’horari laboral.
Impulsarem un pla de xoc per a revertir els actuals nivells de fracàs escolar i abandonament prematur dels estudis, vinculats a l’origen dels progenitors.
- Fomentarem l’acompanyament de les famílies en el procés escolar i la seva
participació en el funcionament del centre, impulsant estratègies per afavorir
una major interacció entre l’alumnat i les seves famílies, fomentant el
coneixement del servei educatiu a les famílies mitjançant programes
d’acollida promoguts des de l‘AFA del centre; crearem espais d’interrelació 		
entre famílies de diferents orígens en l’àmbit escolar i el seu entorn i donarem
suport a aquells models educatius, com les comunitats d’aprenentatge, que
afavoreixin la interrelació entre famílies i escola; oferirem programes de
formació per a les famílies perquè aquestes puguin donar suport als seus fills i
filles en l’aprenentatge acadèmic i en l’orientació curricular.
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- Impulsarem polítiques de laïcitat i multilingüisme com a eixos fonamentals de
la mirada intercultural educativa.
- Impulsarem projectes d’educació comunitària i implementació de beques salari
per afavorir que joves d’entorns socioeconòmics més desafavorits no abandonin
prematurament l’escolarització.
- Impulsarem programes de mentoria i de reflexió dins i fora del centre educatiu,
en l’àmbit del lleure. I visibilitzarem referents d’èxit educatiu i social, sorgits dels
mateixos col·lectius, que ajudin a fomentar àmbits de reflexió i debat.
Farem de Barcelona un referent democràtic a nivell mundial en la lluita per a la promoció de la diversitat i l’antidiscriminació.
- Potenciarem l’Oficina per la No Discriminació (OND) difonent els seus serveis
des dels barris i també iniciatives com la Xarxa Barcelona Antirumors.
- Impulsarem un Observatori sobre Delictes d’Odi on es pugui consultar,
analitzar i fer seguiment de dades i donarem continuïtat a l’informe sobre
l’abordatge dels delictes d’odi i les discriminacions a Barcelona.
- Elaborarem un Pla Integral per combatre totes les accions d’odi que abraci tots
els delictes d’odi i discriminació.
- Establirem òrgans estables de col·laboració interdepartamental entre els
diversos serveis de l’Ajuntament per assegurar l’enfocament en drets humans i
la mirada intercultural, de manera transversal a tota l’acció de govern.
Potenciarem el pla de formació interna en drets humans i interculturalitat als
professionals que presten serveis externalitzats de l’Ajuntament i als
treballadors i treballadores de convenis subscrits pels consorcis, fundacions i
associacions dependents de l’Ajuntament, alhora que revisarem els criteris de
contractació externa i de licitació de serveis de l’Ajuntament.
Treballarem l’empoderament i la participació de la ciutadania des de la base, perseguint la interacció necessària per poder construir una política pública comuna.
- Realitzarem tallers territorials sobre drets, entorn, recursos i participació a 		
aquella població en situació de risc de vulnerabilitat per aconseguir la seva
promoció en la xarxa de participació als barris.
- Promourem la participació en les organitzacions i eleccions sindicals;
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en l’associacionisme empresarial i, en particular, del comerç, i també en les 		
diferents associacions veïnals i de familiars d’alumnes en els centres educatius,
indispensables si volem aconseguir espais públics diversos.
- Promourem un major protagonisme i una major visualització d’òrgans de
participació com el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona i potenciarem
l’activitat de la Xarxa d’Acollida i Acompanyament per a Persones Immigrants a
Barcelona (XAAPIB), fomentant la creació de grups de treball estables i amb
activitat continuada que complementin els dos d’actuals: la Xarxa d’Entitats
Socials d’Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE) i la Coordinadora de
la llengua, per abastar àmbits especialitzats en el procés d’acollida.
Empoderarem i donarem la visibilitat institucional necessària al poble gitano a la ciutat.
- Treballarem junt amb les entitats del poble gitano per crear la marca
“Rumba Catalana” i impulsarem la Casa Museu de la Rumba. Un museu que 		
representi la història del poble gitano i de la rumba, amb exposicions,
gastronomia, arxiu històric, tallers de rumba catalana, auditori i espais per a 		
reunions i convencions, gestionat juntament amb les entitats.
- Impulsarem un Festival Internacional de rumba catalana i promourem la marca
amb presència a fires i programes d’intercanvi.
- Seguirem donant rellevància al 8 d’abril com a dia internacional del poble 		
gitano i també al 26 de novembre, com a data de la seva arribada a Catalunya.
- Potenciarem el Consell del Poble Gitano de Barcelona i el convertirem en un
espai real de participació i trobada amb l’Ajuntament per plantejar i donar res
posta a les seves necessitats.
- Treballarem amb les escoles programes educatius per donar a conèixer la 		
història del poble gitano, la seva cultura i la seva llengua.
- Impulsarem plans individualitzats en l’àmbit escolar i facilitarem la connexió
amb el món cultural, esportiu i associatiu a les persones joves i a les dones, 		
d’acord amb la comunitat del poble gitano.

1.10 Persones amb diversitat funcional
L’aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat l’any
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2006, concebuda com un instrument de drets humans, estableix que totes les persones
amb discapacitat han de poder gaudir dels drets humans i llibertats fonamentals en igualtat de condicions que la resta de la població. Per aquest motiu, cal introduir adaptacions normatives i potenciar i impulsar polítiques públiques municipals adreçades
a fer efectiu l’exercici d’aquests drets. El diàleg i el consens amb el col·lectiu de les
persones amb discapacitat i, quan calgui, dels seus representants legals, és imprescindible per avançar en aquesta direcció.
Propostes:
Farem una Barcelona respectuosa amb els drets humans de les persones amb discapacitat.
- Promourem la revisió i modificació de la Carta Municipal per adaptar-la als 		
principis i mandats de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat.
- Promourem la revisió i modificació de tota la normativa municipal per
adaptar-la a aquest nou marc normatiu, prevenint i eliminant tot tipus de
discriminació cap a les persones amb discapacitat, i disposant mesures d’acció
positiva per aconseguir el màxim grau d’inclusió.
- Promourem incloure la valoració de l’impacte per motius de discapacitat en
totes les disposicions normatives de l’Ajuntament de Barcelona per tenir en 		
compte, amb caràcter previ, l’enfocament de discapacitat.
- Incorporarem en els òrgans de consulta i de participació representants
d’organitzacions de persones amb discapacitat que tinguin una relació directa
amb les persones amb discapacitat (educació, salut, ocupació, urbanisme,
habitatge, transport, cultura, dona...).
- Posarem en marxa campanyes de conscienciació, sensibilització i educatives,
dirigides a tota la ciutadania sobre la realitat de les persones amb discapacitat.
- Formarem al personal municipal en l’atenció a les persones amb discapacitat.
Farem una Barcelona que creï oportunitats de treball per a les persones amb
discapacitat.
- Promourem un Pla Local de Promoció de la Formació i l’Ocupació de les
Persones amb Discapacitat.
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- Elevarem al 7% la quota de reserva mínima en les oposicions o altres proves 		
d’accés, preveient convocatòries específiques per persones amb discapacitat 		
intel·lectual o trastorn mental.
- Promourem l’autoocupació de les persones amb discapacitat mitjançant la
simplificació de la concessió d’autoritzacions o permisos per la posada en
marxa de negocis a la via pública o espais públics.
- Millorarem la coordinació entre Barcelona Activa, l’IMPD i les entitats socials 		
d’atenció social per facilitar l’accés als recursos de la ciutat.
- Crearem una “Via Blava”, similar al Camí Escolar, que senyalitzi els trajectes 		
amb passes de color blau a terra amb el logotip del TEA i farem campanyes de 		
difusió als mitjans.
Farem una Barcelona accessible per a tothom.
- Elaborarem el Pla d’Accessibilitat de Barcelona, coordinadament amb totes les 		
regidories i amb la participació activa de les entitats de persones amb discapacitat.
- Garantirem la incorporació de criteris d’accessibilitat universal en tots els plans 		
sectorials que s’impulsin i executin a la ciutat.
- Durem a terme campanyes d’adaptació de petits i mitjans comerços de la ciutat,
per fer-los accessibles i que alhora serveixin per impulsar el teixit comercial
de proximitat.
- Unificarem els criteris dels carrers de plataforma única, consensuats amb les
entitats de persones amb discapacitat.
- Atorgarem una plaça d’aparcament especial per a familiars de persones
tetraplègiques en el seu lloc de residència.
- Revisarem els elevadors adaptats per a cadires elèctriques quant a dimensió i pes,
en llocs públics i equipaments on no hi hagi ascensor.
- Estendrem els semàfors acústics per a persones amb discapacitat visual.
Farem una Barcelona amb un transport públic més inclusiu i accessible.
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- Millorarem l’accessibilitat, amb criteris de disseny universal, de tota la xarxa
de metro de la ciutat.
- Millorarem els sistemes d’informació a l’usuari i de les pantalles d’informació
i de megafonia en la flota d’autobusos de Barcelona, de manera que les
persones amb discapacitat visual o auditiva tinguin accés a la informació en
tot moment.
- Incorporarem tots els criteris del nou Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024, 		
comptant amb la participació activa de les entitats de persones amb discapacitat.
- Adoptarem, juntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, una ordenança
local específica reguladora del servei de taxi accessible, que promogui mesures
per facilitar la reconversió de vehicles no adaptats per assolir el 5% que estableix
la legislació vigent.
Farem una Barcelona que garanteixi el dret a l’habitatge a les persones amb discapacitat.
- Incorporarem a les ordenances municipals que regulen la Inspecció Tècnica
d’Edificis (ITE) metodologies i requisits d’accessibilitat.
- Assegurarem el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible, tant en
les programacions anuals d’habitatge de promoció pública com en els que
promoguin o subvencionin les administracions públiques o entitats del sector
públic.
- Seguirem avançant en la millora de l’accessibilitat del parc d’habitatges.
- Potenciarem la creació d’habitatge social per a la vida independent.
Farem una Barcelona capdavantera en Vida Independent.
- Aprovarem i farem efectiu el document “El model municipal del Servei
d’Assistència Personal de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de
l’Ajuntament de Barcelona”.
- Ampliarem la cobertura del servei municipal d’assistència personal.
- Garantirem un projecte de trànsit del model institucional al model de vida
independent.
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Farem una Barcelona culturalment més inclusiva.
- Impulsarem el programa Apropa Cultura per a l’accessibilitat a la cultura de les
persones amb discapacitat, incorporant al programa els principals teatres i mu
seus de la ciutat, incloent-hi totes les discapacitats.
- Impulsarem la implantació de mesures d’accessibilitat a tots els museus,
centres culturals o d’art que gestioni o depenguin de l’Ajuntament de Barcelona.
- Crearem programes per promoure la divulgació i la creació artística i cultural
entre les persones amb discapacitat.
- Augmentarem les àrees de jocs accessibles i inclusives.
- Garantirem els recursos turístics i el patrimoni de la ciutat (cultural, natural –
com les platges...) siguin accessibles.
- Emetrem la targeta integrada Barcelona Amiga, universal i gratuïta per a les
persones amb discapacitat intel·lectual.
Farem una Barcelona amb perspectiva de gènere.
- Incorporarem en totes les polítiques, estratègies, programes i accions la
perspectiva d’igualtat de gènere i discapacitat per afavorir la plena inclusió de
les dones amb discapacitat.
- Promourem accions d’educació en salut sexual i reproductiva, que incloguin
les dones amb discapacitat i facin especial atenció a l’erradicació de les
esterilitzacions forçoses i comportaments sexistes i discriminatoris
Farem una Barcelona amb uns mitjans de comunicació municipals més accessibles.
- Promourem l’accessibilitat (subtitulació, interpretació en llengua de signes,
audiodescripció) en els mitjans de comunicació municipals, Barcelona YouTube,
la web i BTV.
- Promourem la participació de persones amb discapacitat en la programació
dels mitjans de comunicació municipals.
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1.11 Benestar animal
Tradicionalment, la ciutat de Barcelona ha estat capdavantera en la defensa i la protecció dels animals i ha liderat iniciatives com la prohibició de sacrificar animals de
companyia, la supressió dels espectacles de circ amb animals o la declaració de ciutat
antitaurina. A partir de tot aquest bagatge acumulat, Barcelona ha de seguir avançant
per consolidar-se com una ciutat de referència pel que fa al benestar animal i posar a
disposició de la ciutadania totes les eines, recursos i equipaments necessaris per ferho possible.
Propostes:
Farem de Barcelona una ciutat garant dels drets dels animals.
- Reforçarem el Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels
Animals de Barcelona com a òrgan de participació de les entitats que treballen
en defensa dels animals a Barcelona per fer-lo més obert i transparent.
- Impulsarem, en coordinació amb les entitats, els canvis normatius que siguin
necessaris per prohibir la venda d’animals a la ciutat de Barcelona.
- Realitzarem campanyes i accions destinades a fomentar l’acollida i l’adopció
d’animals de companyia.
- Consolidarem i reforçarem el model de gestió ètica de les colònies de gats de
la ciutat.
- Crearem un programa d’ajuts per a persones propietàries d’animals de
companyia que estan en una situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió,
i també un servei d’atenció per aquells animals de companyia que perden el
seu propietari.
- Integrarem programes educatius i proteccionistes a les escoles de la ciutat,
conjuntament amb les entitats animalistes.
- Continuarem impulsant programes d’esterilització per reduir i estabilitzar la
població d’espècies com els coloms, les cotorres o els senglars.
- Crearem una unitat específica de la Guàrdia Urbana que treballi en l’àmbit de
la protecció d’animals a la ciutat i reforçarem els programes de formació
destinats als agents del Cos.
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- Estudiarem l’accés d’animals de companyia al conjunt dels transports públics
de Barcelona, i elaborarem un protocol per millorar la qualitat de vida dels
gossos que acompanyen el personal de seguretat del metro.
Millorarem els equipaments que acullen animals a la ciutat.
- Impulsarem la construcció i posada en marxa del nou Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), situat al terme de Montcada
i Reixac, millorant-ne la gestió amb l’objectiu d’implicar el personal i les per		
sones voluntàries en la gestió de l’equipament.
- Treballarem per implantar un Centre urbà d’adopció felina que s’adapti millor a
les necessitats dels gats, que els millori el benestar i en fomenti l’adopció.
- Tirarem endavant el Pla Estratègic del Zoo per garantir les inversions que 		
necessita aquest equipament i possibilitar la seva transformació en un
pol científic i educatiu, que prohibeixi les pràctiques de culling i sense cetacis
en captivitat.
- Crearem una oficina específica amb un Servei d’orientació i assessorament a
la ciutadania per donar resposta a la gran demanda d’informació (consells, 		
denúncies, legislació aplicable, etc.) per part de la ciutadania.
- Millorarem i ampliarem el nombre d’àrees de gossos i àrees d’esbarjo de
gossos mitjançant un projecte uniforme per a tota la ciutat basat en el consens i
la feina de totes les entitats i construïdes pensant en el benestar i la seguretat
dels animals. També impulsarem les zones d’ús compartit (ZUC) per maximitzar
la socialització i convivència dels gossos a la ciutat.
- Impulsarem la creació d’itineraris canins a la ciutat i el seu coneixement per al
passeig.

1.12 Convivència
La constant evolució socioeconòmica de la societat, la seva complexitat i l’ús intensiu
de l’espai públic han provocat que els reptes en matèria de convivència hagin crescut.
Això implica una sèrie de riscos que hem de transformar en oportunitats a partir del
treball amb les comunitats i la ciutadania.
Per encarar aquests nous reptes, hem de tenir present que el contrari d’inseguretat no
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és seguretat, sinó convivència. Tenim l’oportunitat de crear nous marcs compartits entre els diferents ens administratius i polítics però també amb les entitats i la ciutadania,
de forma que les dinàmiques de treball situïn els diferents actors implicats en un pla
d’igualtat, allunyant-nos de la visió clàssica, classista i masclista de la gestió pública.
Propostes:
Crearem una justícia de proximitat entre la carrera judicial i la justícia de pau, format
per “jutges temporals“ professionals del dret, al marge de la carrera judicial, per afavorir la participació de la ciutadania en l’Administració de justícia.
- El jutge de proximitat ha de ser coneixedor del municipi, amb experiència i ca
pacitats tècniques i jurídiques. El personal serà competència de la Generalitat.
- L’objectiu és actuar de filtre, orientar, mediar i resoldre conflictes menors,
sense que sigui necessari que arribin als tribunals de justícia. Això permetrà
immediatesa, oralitat, aformalitat i gratuïtat. D’aquesta manera es reduirà la 		
congestió en els jutjats, i s’atendran els interessos dels ciutadans amb eficàcia i
reduint el temps d’espera.
- En l’àmbit d’actuació civil, afectarà els assumptes de menor quantia (judicis
verbals), reclamacions inferiors a tres mil euros, propietat horitzontal,
arrendament d’habitatges, reclamacions de consumidors, etc.
- En l’àmbit penal afectarà els delictes lleus, exceptuant els de violència
masclista.
- En l’àmbit contenciós, els de menor quantia com ara sancions, llicències,
convivència veïnal, sorolls o incivisme.
Elaborarem un Pla per a la Promoció del Civisme.
- Modificarem l’actual Ordenança de Convivència.
- Augmentarem la dotació d’agents cívics i en determinarem la carta de serveis.
- Augmentarem la dotació d’educadors de carrer i invertirem en formació sobre
mediació.
- Instal·larem sonòmetres a l’espai públic.
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- Millorarem la senyalització dels espais on cal un comportament especialment
cívic.
- Farem una campanya informativa a la ciutadania sobre les normes de con		
vivència.
- Aplicarem mesures específiques per abordar l’incivisme al metro i a la resta de
transports públics.
Elaborarem un Pla per a l’Educació Cívica i Viària amb diversos eixos.
- Educació de base des de l’escola i el barri.
- Educació per la responsabilitat individual i col·lectiva.
- Educació per la gestió de les emocions: gestió de la ira per prevenir la violència.
- Educació per eliminar les violències masclistes.
- Debat sobre la vulnerabilitat de la dona, cosificació i possessió per la
necessitat de domini i poder que generen conflictes.
- Educació per la resolució de conflictes.
- Educació social de la policia per facilitar la convivència.
Articularem un programa per al foment del sentit cívic i de la coresponsabilitat de la
ciutadania.
- Fomentarem l’educació en seguretat personal, prevenció de riscos i conductes
segures, també a les xarxes socials.
- Farem campanyes de sensibilització i informació sobre conductes segures per
què la ciutadania reaccioni positivament davant la inseguretat, els riscos i
l’incivisme.
- Implicarem els mitjans de comunicació en el foment del civisme i en un
tractament positiu de la seguretat.
- Implementarem la recerca científica sobre la seguretat ciutadana, les
emergències i la protecció civil.
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- Promourem conductes cíviques a partir del foment del sentiment de la
pertinença comunitària, amb especial atenció a l’equilibri emocional i el
voluntariat.
- Farem especial atenció a col·lectius en situacions de vulnerabilitat i risc.
Vetllarem per un ús adequat de l’espai públic.
- Establirem més àmbits de comunitat per millorar tant la seguretat com la
percepció que se’n té.
- Durem a terme plans de xoc i sostinguts en el temps sobre fenòmens com la
venda ambulant irregular i la massificació turística.
- Elaborarem un protocol de publicitat a l’espai públic, especialment en els 		
suports municipals.
- Modificarem l’Ordenança de tinença d’animals de companyia.
- Elaborarem una Ordenança de salut relativa a les associacions cannàbiques i
incrementarem les inspeccions d’aquestes per garantir el compliment normatiu i
tancar els establiments il·legals.
Elaborarem un Pla contra la violència masclista.
- Treballarem per mantenir espais d’oci lliures de violència masclista.
- Elaborarem protocols en l’organització de festes majors i esdeveniments.
- Realitzarem formació als treballadors municipals sobre masclisme.
Elaborarem un Pla contra la discriminació.
- Elaborarem un Llibre Blanc de la Publicitat Visual per regular els criteris de 		
publicitat en els suports municipals.
- Augmentarem la dotació pressupostària de l’Oficina per a la No Discriminació.
- Realitzarem convenis amb locals d’oci nocturn per evitar les discriminacions.
- Implementarem una bústia de denúncies de discriminació.
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1.13 Seguretat i prevenció
De ben segur, Barcelona no és una ciutat més insegura que altres de la seva mida. No
obstant, les dades dels darrers anys ens marquen una tendència preocupant pel que
fa al nombre de delictes, i cal revertir-la. Tenim un escenari amb noves amenaces, que
ens obliguen a estar preparats. Per això cal modernitzar i actualitzar el model de seguretat, prevenció i emergències, però sense caure en la visió únicament repressiva. El
model actual és el mateix que es va dissenyar els anys 80 amb petites correccions i és
evident que en els darrers 40 anys la ciutat ha canviat.
La seguretat pública ha de tenir una visió transversal. S’ha d’atacar l’arrel dels problemes socials i separar clarament els conceptes de seguretat i convivència. Cal garantir
els drets i les llibertats de la ciutadania, i per aquest motiu, també, cal disposar del
model i les persones més preparades per fer de Barcelona un referent en aquest àmbit,
també amb una policia i uns serveis d’emergències d’excel·lència.
La complexitat social actual fa que no totes les actuacions s’hagin de dur a terme a
través de la Guàrdia Urbana. Per això apostem per integrar en les polítiques de prevenció i seguretat els agents cívics i les educadores de carrer. Tots sota el mateix
paraigües i coordinats, enllaçant les diverses àrees municipals per garantir la transversalitat de les accions. Per donar resposta a les diverses problemàtiques socials, són
necessaris protocols d’actuació i les respectives cartes de serveis, i també una formació conjunta, específica i qualitativa, de cara a poder fer una gestió completa de la
resolució dels conflictes.
Apostem clarament per una proposta transformadora, tant a nivell organitzatiu com de
mètode. Volem posar la ciutadania, el seu benestar i la seva seguretat al centre de les
polítiques públiques. També és necessari ampliar els recursos humans i optimitzar-los
amb noves promocions i també amb personal administratiu i accessori.
Propostes:
Servei d’emergències.
- Traslladarem el Centre de Gestió d’Emergències a una nova ubicació, que 		
podria ser compartida amb el nou Parc de Bombers de l’Eixample. Un centre 		
modern on s’ubiquin tots els actors implicats en la gestió i amb un organigrama
clar de comandament.
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Guàrdia Urbana.
- Recuperarem la confiança i el prestigi del Cos. Volem que la Guàrdia Urbana
torni a ser una policia referent a l’hora de resoldre els problemes de la ciutadania.
- Farem créixer la dimensió humana de la Guàrdia Urbana tant a nivell professional
com personal, fent-la partícip dels canvis que volem realitzar.
- Feminitzarem el Cos. La policia pública de Barcelona ha de ser un reflex de la
ciutadania i, amb el 10% de dones al cos, no ho és. Realitzarem accions per
atraure les dones a les convocatòries i en les promocions internes.
- Revisarem l’organigrama i reorganitzarem les unitats per funcions.
- Dotarem de recursos, formació i efectius la unitat de la UREP (antiga USP) per fer
d’aquesta una unitat d’intervenció ràpida en situacions d’emergència i suport
territorial.
- Crearem la Direcció de Prevenció i un Observatori dins d’ella.
- Actualitzarem el Pla Director de la Guàrdia Urbana i el Pla de Seguretat Local per
adequar-los al nou model.
- Elaborarem i executarem un Pla de Recursos Humans, augmentant la plantilla
actual, amb més incorporació de dones i amb uns itineraris formatius
especialitzats, regulant també les segones activitats.
- Incrementarem el personal per a tasques administratives i agents en règim de
segona activitat per garantir més presència d’agents al carrer.
- Farem un Codi Ètic i de Conducta per vetllar per l’excel·lència en el servei.
- Elaborarem un nou protocol d’actuació de la policia de proximitat.
- Per retre comptes davant la ciutadania, hi haurà informes i balanços anuals per
controlar la despesa i els resultats. També realitzarem informes específics
sobre determinades actuacions, per millorar la informació pública i la
transparència en la prestació del servei.
- Elaborarem protocols de comunicació, amb formació als comandaments per a
millorar la gestió i la informació de les situacions de crisi.
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- Farem revisions periòdiques dels recursos materials per garantir que totes les
comissaries disposin del material necessari per dur a terme les seves funcions.
- Farem i planificarem l’execució d’un pla de millores de les dependències
policials per adequar-les a les noves realitats i garantir tots els serveis, tant per
als agents com per a la ciutadania, en el qual s’inclourà la reforma de les
comissaries i el trasllat d’aquelles que siguin necessàries.
- Redimensionarem la UDAI (Unitat de Deontologia i Afers interns) per garantir
aquesta excel·lència en el servei. Dotarem la unitat de més recursos humans,
materials i pressupostaris.
- Implementarem les eines TIC per a millorar la prestació del servei, tant des del
punt de vista dels agents com de la ciutadania.
- Estudiarem la possibilitat de mancomunar serveis policials a nivell metropolità
per poder disposar de més agents en moments puntuals i coordinar millor els
operatius amb altres municipis.
- Redissenyarem el Consell de Seguretat i Prevenció perquè no sigui únicament
un òrgan informatiu, sinó un espai autèntic de coproducció de polítiques de
seguretat, amb taules sectorials i territorials.
Agents cívics
- Elaborarem una carta de serveis perquè els agents cívics assumeixin funcions
d’observació, inspecció i control, depenent de manera orgànica i funcional dels
serveis de Prevenció i Seguretat.
- Els agents cívics es coordinaran amb la Guàrdia Urbana i realitzaran formació
conjunta.
Educadores de carrer
- Elaborarem una Carta de Serveis i protocols d’actuació interdepartamentals.
- Ampliarem la plantilla actual i es coordinaran amb els serveis de Prevenció i
Seguretat, la Guàrdia Urbana, els Agents Cívics i l’Àrea de Serveis Socials.
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Personal de mediació
- Implementarem equips de mediació a tots els districtes per facilitar una
solució ràpida i acordada als conflictes de convivència quotidians.
- Els equips de mediació participaran en la formació conjunta de tots els cossos
de Prevenció i Seguretat.
- Es coordinaran amb el Departament de Justícia de la Generalitat i Fiscalia.
Prevenció i seguretat relativa a les xarxes socials i noves tecnologies
- Elaborarem un Pla de Formació a la ciutadania per navegar per la xarxa de
manera segura i que aquesta es pugui autoprotegir. Farem especial èmfasi en
els infants i adolescents i en les seves famílies per conscienciar-los dels riscos
que comporten les xarxes socials i internet.
- Proposarem un pacte amb les companyies privades que són proveïdores de
serveis al món virtual per millorar la seguretat i evitar l’incivisme informàtic i
fer-ne el seguiment.
- Protegirem els drets fonamentals dels ciutadans en l’ús de les noves
tecnologies, evitant il·lícits penals o civils.
Bombers (SPEIS)
- Augmentarem la dotació pressupostària: cal invertir en la flota, el material i
en noves tecnologies, com per exemple l’actualització dels mapes de ruta i que
siguin digitals.
- Feminitzarem el Cos perquè sigui un reflex de la ciutadania. Farem una
campanya publicitària per atraure les dones a les convocatòries, adaptant els
processos de selecció per fer els canvis necessaris arreu.
- Elaborarem un Pla de Recursos Humans per garantir la cobertura per edats i
funcions i incrementant la presència de dones, amb formació continuada,
específica i especialitzada. Regularem també les segones activitats.
- Desplegarem i revisarem, si escau, el Pla Director 2014-2025 per millorar en
conceptes com les especialitzacions.
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- Construirem la nova caserna de l’Eixample, estudiant la possibilitat d’ubicar-la
al carrer de Provença i incloure en el mateix espai el Centre de Gestió 		
d’Emergències.
- Realitzarem una campanya ciutadana per millorar en la prevenció a les llars i
als locals.
- Endegarem un Pla d’Inspecció dels habitatges més antics per millorar les 		
condicions de seguretat, coordinat i supervisat per bombers.
Pla Integral de Prevenció i Seguretat a Ciutat Vella i entorns
- Implementarem de manera intensiva el nou model de Prevenció i Seguretat en
el districte que acumula gairebé la meitat dels problemes de seguretat i
convivència de la ciutat amb nous acords de coordinació entre diferents cossos
de seguretat de la ciutat, i també dels agents cívics, educadores de carrer
i mediadors.
- Crearem unitats d’investigació específica coordinant els diversos cossos de
seguretat de la ciutat per a combatre de manera efectiva fenòmens com ara els
narcopisos o els clubs cannàbics il·legals.
- Identificarem i incrementarem les actuacions en els punts negres del districte.
- Assolirem acords de cooperació amb la Fiscalia i per ampliar, sempre que sigui
necessari, els jutjats de guàrdia per disminuir el temps d’enjudiciament.
- Coordinarem de manera centralitzada i específica totes les àrees de
l’Ajuntament per aplicar un pla de xoc que inclogui mesures socials, urbanisme,
habitatge, drets de ciutadania, promoció econòmica i serveis de prevenció i 		
seguretat.
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2. Un entorn de qualitat
2.1 Urbanisme i espai públic
Una ciutat heterogènia i compacta com la nostra, on conviuen múltiples identitats
compartides dins de trames i paisatges urbans diversos, cal abordar-la des de totes
les mirades: social, cultural, generacional, de gènere..., i fer-ho de manera participada.
Només així aconseguirem espais compartits d’èxit que tots i totes sentim com a propis.
Barcelona ja ha pogut abordar abans la seva transformació i cohesió mitjançant un urbanisme social, sostenible i de qualitat, que ara ha de recuperar per repensar un espai
públic saturat, usat intensivament arreu, i renovar-lo per fer una ciutat més segura,
més accessible, més inclusiva, més verda, amb un comerç més equilibrat, amb més
oportunitats i al servei de les persones.
Aquesta transformació cal abordar-la del barri a la ciutat, sense oblidar l’escala metropolitana i la de país, ja que només així es podrà donar resposta a reptes com el dret
a l’habitatge, acabar amb la desigualtat, guanyar espais per a la ciutadania, introduir
verd a la ciutat, teixir una metròpoli en xarxa i crear espais i recorreguts que ens permetin entendre-la com a tal. Hem de fer una ciutat per a les persones, una ciutat inclusiva, una ciutat per a tothom, a escala humana, on el vianant i l’espai públic estiguin al
centre de tot. Hem de fer de Barcelona una ciutat més caminable, posant a tothom al
mateix nivell, a una distància igual, amb sensibilitat social.
Ara mateix tenim una ciutat desequilibrada que cal equilibrar portant a terme projectes
que combinin urbanisme i activitat econòmica, creant pols de coneixement que permetin generar espais d’oportunitat, aprofitant les possibles sinergies existents, i enllestint
connexions i accessibilitat. I fent-ho amb cooperació amb els municipis veïns, repensant-ne els espais de contacte, cosa que permetrà també donar solucions en l’àmbit
de l’habitatge. Finalment, cal renovar totes les eines de planejament que tenim, i entre
elles les de planejament general, per deixar enrere el PGM del 1976 i donar pas al nou
PDU (com a instrument de coordinació metropolitana) i el POUM (com a instrument municipal), pactat amb tot el territori.
Farem de Barcelona una ciutat més caminable
- Crearem recorreguts segurs amb prioritat per als vianants, tenint en compte la
diversitat d’usuaris i les diverses destinacions, creant teixits caminables al llarg
de tota la ciutat.
- Crearem espais de trobada informal inclusius, no generalistes per generar 		
coneixement.
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- Augmentarem el verd als espais per a vianants.
- Crearem recorreguts amb perspectiva de gènere, farem una ciutat més
inclusiva. Pensarem els recorreguts garantint l’accessibilitat.
- Lligarem el projecte amb la xarxa de transport públic i implementarem zones
d’espera agradables a l’espai públic, amb ombra, verdes, sostenibles,
connectades en xarxa, amb punts de càrrega i que fomentin la interacció entre
els usuaris.
- Reduirem el temps d’espera als semàfors per prioritzar els vianants.
Treballarem de manera coordinada en tots els límits metropolitans
- Volem una Barcelona compacta a nivell metropolità, per això treballarem en els
límits, a totes les escales (metropolitana, ciutat, barri i humana). En aquests 		
llocs farem més ciutat, més activitat, més urbanitat, més oportunitat, més vida,
més verd, més Barcelona, per crear espais de trobada i relació amb els
municipis i barris veïns.
- Necessitem fer més ciutat al Besòs amb Sant Adrià, Badalona, Santa Coloma
i Montcada, i al Llobregat amb l’Hospitalet, Sant Just, Cornellà, Esplugues,
cosint les vores.
- També actuarem en els límits interns de la nostra ciutat, entre barris, com per
exemple els del costat de Ciutat Vella.
- Als límits de Collserola i Montjuïc necessitem consolidar i permeabilitzar els
espais de transició entre la ciutat i el mar i la muntanya, treballant amb l’horitzó
de relligar-los també transversalment per dotar-los d’unitat. Volem aprofitar 		
totes les oportunitats com el final de concessions i les noves iniciatives
prioritzant les accions i projectes a emprendre.
- Impulsarem la renovació de totes les eines de planejament per deixar enrere el
PGM del 1976 i donar pas de manera definitiva al nou PDU (Pla Director
Urbanístic) com a instrument de coordinació metropolitana i al nou POUM (Pla
d’Ordenació municipal) com a instrument municipal, per afrontar tots els reptes
de futur: manca d’habitatge de protecció oficial, equipaments, transformació
del sòl industrial, etc.
- Crearem sinergies entre els pols d’oportunitat metropolitans per activar-los i
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impulsar-ne la seva transformació, com a nodes de productivitat en xarxa, al 		
voltant de la recerca i el desenvolupament dels nous sectors emergents, com 		
son les energies renovables, les TIC, les comunicacions, la salut, l’esport, el 			
benestar, la cultura el lleure, la logística o els negocis.
- Teixirem recorreguts d’àmbit metropolità per crear relat i paisatges comuns 		
com el Canal de la Infanta, la B-23, les Rondes, el Litoral, el Besòs, els Deltes, 		
les Tres xemeneies o el Morrot.
- Dotarem d’infraestructures, equipaments, i verd els punts de contacte amb els 		
altres municipis metropolitans per generar espais de trobada i d’atracció en els 		
límits de la ciutat que permetin cosir els espais de diversos municipis.
- Promourem la rehabilitació d’habitatges per millorar i garantir la seguretat 			
(detecció o correcció de patologies existents), accessibilitat per a tothom 			
i eficiència energètica dels edificis.
- Promourem el registre CONSTA, o registres equivalents, com a mitjà
d’acreditació de la legalitat de qui executa les obres per protegir els
consumidors.
La Ronda de les persones
- Convertirem les Rondes en un espai d’oportunitat on la natura, el patrimoni i 		
els equipament ens permetran connectar els barris que van ser separats i
connectar la ciutat amb els municipis veïns, amb la muntanya, amb el mar i
amb els rius.
- Crearem en aquest barris pols d’oportunitat i noves centralitats gràcies a les 		
reserves de sòl verd i equipament, reforçant la identitat metropolitana d’aquests 		
espais a través dels seus valors naturals i patrimonials.
- Crearem un gran espai caminable, a partir de la progressiva cobertura de la 		
Ronda, que lligui els espais naturals, tant transversalment amb la ciutat, com 		
longitudinalment entre ells per donar un caràcter d’unitat.
- Repensarem el transport públic perquè sigui un actiu més d’aquest canvi.
- Aprofitarem el projecte de la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron, obrint-lo als 		
barris com a motor d’activitats vinculades a la salut, l’esport, el benestar
personal, la cultura i el lleure i ho farem liderant-ho des de l’Ajuntament Barcelona.
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La B-23. Portem la Diagonal fins al Llobregat
- Allargarem la Diagonal fins al Llobregat, treballarem en l’horitzó de convertir
el que ara és carretera i autopista en avinguda, com un espai d’oportunitat i una
infraestructura metropolitana de primer nivell, conjuntament amb els municipis
de Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Esplugues de
Llobregat.
- Millorarem l’encaix de l’actual autopista amb les trames urbanes existents, 		
amb connexions transversals i laterals com més urbanes millor, per generar 		
nous nodes d’activitat i oportunitat.
- Convertirem aquesta nova avinguda, en un autèntic corredor verd, que
connecti la ciutat amb el riu Llobregat, amb grans espais de lleure, àrees
caminables on el vianant, la bicicleta i el transport públic seran els autèntics
protagonistes, per ajudar a reduir la contaminació i l’accés dels vehicles privats
a la ciutat.
- Crearem reserves d’habitatge de protecció oficial i equipaments en els
aprofitaments generats per pal·liar els dèficits existents a nivell metropolità.
La ciutat, el mar i el litoral
- El 62% de l’espai del nostre litoral té un ús restringit. Aprofitarem el final de
concessions i renegociarem les altres per recuperar la gestió dels espais litorals
i aconseguir que el front litoral formi part de l’espai públic de la nostra ciutat.
- Farem un pla director de tot el litoral barceloní i metropolità per abordar-lo en
conjunt i regular-ne els usos.
- Acabarem de completar els tràmits que manquen per fer efectiva la
recuperació de la zona maritimoterrestre.
- Recuperarem i incorporarem a la ciutat els espais definitoris del litoral: els 15
quilòmetres de front litoral de riu a riu, les 32 hectàrees del Parc fluvial del
Besós, les 123 hectàrees del Parc del litoral i les 366 hectàrees del Parc de 		
Montjuïc.
- Millorarem les connexions amb el mar dels diversos barris del Litoral:
la Marina, el Poble Sec, Ciutat Vella, el Poblenou, la Vila Olímpica...
- Avançarem en la connexió del Parc de la Ciutadella amb el mar.
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- Treballarem de manera unitària el projecte del Port Olímpic amb la Barceloneta.
- Iniciarem la reforma del passeig marítim i donarem ús a la plataforma del zoo
marí per donar continuïtat longitudinal a tot el Front Marítim i connectar-lo amb
transport públic, a peu i en bicicleta.
- Revitalitzarem la zona Fòrum i en revisarem els usos que actualment s’hi donen.
- Realitzarem un pla de manteniment i millora de la salut mediambiental del
litoral.
El Morrot
- Avançarem en la connexió urbana de la Marina amb el centre de la ciutat.
- Actualment la Ronda té el paper d’accés al port, accés a Barcelona, de pas i
trànsit local, ara bé els vianants, les persones i el transport públic no tenen espai.
De cara a futur cal completar aquest recorregut a nivell metropolità i fer-lo arribar
al Delta del Llobregat, passant per les Marines, pel carrer A de la Zona Franca
(resolent el nus del final de la Zona Franca) i creuant el riu a través del Pont de
Nelson Mandela.
La Marina del Prat Vermell
- Pensarem l’àmbit de la Marina com a espai d’oportunitat, com a punt de
trobada amb l’Hospitalet i crearem una taula de coordinació, de lideratges
compartits amb l’Hospitalet, per aconseguir unitat d’acció i un projecte compartit
per l’àmbit de la Marina - Polígon Pedrosa - Zona Franca - Gran Via - Fira.
- Desenvoluparem el planejament aprovat, començant per canviar el sistema a
cooperació, i intensificant els esforços allà on calgui per orientar les propostes i
coordinant el projecte amb el Pla Delta.
- Avançarem cap a la recuperació de la connexió de la Marina amb el mar
- Farem de la Marina una de les portes de Montjuïc, obrint el barri cap a la 		
muntanya i creant nous recorreguts verds.
La ciutat i els rius
Un compromís per al Besòs i per reequilibrar la ciutat cap al nord.
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- Acordarem políticament un full d’inversions tant en el marc dels programes
metropolitans com en el de l’Ajuntament de Barcelona.
- Dotarem el Consorci del Besòs de recursos humans, materials, econòmics i de
governança amb els municipis, la Generalitat i l’AMB.
- Treballarem sempre amb l’horitzó de la cohesió social del barri del Besós i el
reequilibri de la ciutat cap al nord.
- Prendrem el lideratge de la Sagrera i treballarem en la transformació dels
àmbits en què l’Ajuntament té capacitat d’actuar i dignificarem els espais del
“mentrestant” per començar a cosir la ferida.
- Tractarem amb visió conjunta el triangle Besós, 22@, Sagrera i la Trinitat.
- Definirem el projecte de les Tres xemeneies amb la desembocadura del Besòs
com a veritable node tractor d’aquest àmbit juntament amb la Sagrera i Vallbona.
- Connectarem transversalment les dues lleres del riu i el dotarem el riu de
continuïtat longitudinal, treballant les vores del Besós com a espais de trobada
que ens ajudin a crear identitats compartides. Cal crear una façana per al riu.
- Tirarem endavant el pla estratègic del Rec Comtal com a eix connector de
patrimoni, natural, sostenible i metropolità.
- Farem plans estratègics per revitalitzar els polígons d’activitat econòmica i fixar
teixit productiu dels barris; indústria urbana.
La Sagrera
- Liderarem des de Barcelona la reactivació de l’obra. No podem tenir la
ferida oberta més temps ni assumir més sobreesforços. Finalitzar la Sagrera és
clau per reactivar tota la zona nord i el Besós. Hem de cosir els barris amb un
gran parc de 40 hectàrees que gaudiran 180.000 persones a menys de 10 minuts
de casa, i que ens ajudarà a integrar l’estació a la ciutat i crearà un pol
d’oportunitat i tractor de tota la zona nord. Construir l’estació ens permetrà
treballar en superfície i en subsòl i convertir l’Estació de la Sagrera en la porta
d’entrada de Barcelona.
- Implementarem un urbanisme pal·liatiu que permeti dignificar els entorns de les
obres i els espais que es pugui d’elles, urbanitzant-los temporalment, perquè els
veïns i veïnes puguin gaudir d’aquests espais.
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- Urbanitzarem els entorns i abordarem la rehabilitació de la Torre del Fang.
- Connectarem el TAV amb les noves xarxes de transport públic, promovent les
opcions més eficients i sostenibles.
- Revisarem el sostre comercial previst en l’operació.
- Equilibrarem la residència i el treball: 25.000 nous veïns i 30.000 llocs de
treball.
- Connectarem en un sol espai tots els mitjans de transport. L’estació serà un
node de servei i intercanvi per a 100 milions de viatgers l’any.
Més verd per lluitar contra el xoc climàtic
- A més dels límits naturals, treballarem en la introducció de verd en els límits
urbans, tant a nivell de barri com de ciutat i metròpoli, amb la introducció de 		
corredors i eixos verds i facilitant l’accés a la natura des dels diversos àmbits
metropolitans.
- Redactarem un pla per a la preservació dels verds històrics per reforçar el
valor de la natura i el verd, tant en sòl públic com en sòl privat.
- Projectarem l’activació i la connexió dels verds residuals, per crear també 		
àrees caminables.
- Durem accions de despavimentació per incrementar el verd de manera ràpida i
efectiva.
- Promourem la implantació de terrats verds.
- Donarem impuls a l’eix verd de Cristòbal de Moura per connectar el Parc
Central del Poblenou, els barris del Besòs i el Maresme fins al riu Besós.
- Reprendrem la recuperació dels interiors d’illa a l’Eixample.
Els Tres Turons i el Carmel
- Donarem compliment al calendari establert per a les expropiacions a les 		
MPGM de Tres Turons i el Carmel i activarem les seccions prioritàries.
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- Replantejarem l’edificabilitat establerta en l’àmbit de Can Baró, de manera
que permeti el reallotjament de les persones afectades i el manteniment d’usos
ciutadans.
- Transformarem els Tres Turons en el gran parc públic que necessita la ciutat,
tal com està previst en el planejament, i donarem un nou impuls a la reforma 		
urbanística del Carmel.
El Pla Delta
- Desenvoluparem els projectes destinats a la transformació de la zona del Delta
del Llobregat en col·laboració amb la resta d’administracions implicades i els
agents privats.
- Desenvoluparem el parc industrial de PIMEs al polígon de la Zona Franca.
- Projectarem el passeig del peu de Montjuïc per comunicar la Marina amb el
centre de la ciutat.
- Millorarem el Polígon de la Zona Franca per fer-lo més caminable i vital.
La ciutat saludable
Barcelona lliure d’amiant
- Elaborarem un cens dels edificis i solars públics i privats de la ciutat que
continguin amiant.
- Realitzarem un pla per a la retirada de l’amiant en els solars i edificis públics
que en continguin amb calendari i pressupost.
- Accelerarem els plans urbanístics previstos allà on hi hagi solars o edificis 		
afectats urbanísticament i que continguin amiant.
- Aprovarem una ordenança municipal que estableixi les directrius, les ajudes i
el calendari per a la retirada de l’amiant en edificis i solars privats, per arribar a
un horitzó que permeti que Barcelona sigui una ciutat lliure d’amiant.
		
Barcelona amb menys soroll
- Realitzarem un nou pla del soroll amb mesures focalitzades a la reducció i tam
bé a l’aïllament de les llars.
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- Treballarem en la reducció del soroll de les obres i serveis municipals, tant de
nit com de dia.
- Realitzarem campanyes de sensibilització per reduir els nivells de soroll a
l’espai públic i instal·larem sonòmetres en els punts més sensibles de la ciutat
per fer-ne seguiment i control.
- Col·locarem paviments fonoabsorvents en les vies més transitades i sorolloses.
- Elaborarem un cens dels edificis públics i privats de la ciutat per conèixer el
grau d’aïllament acústic, i realitzarem un pla de millora de l’aïllament que inclogui
un calendari i un pressupost.
La ciutat equitativa i productiva
Equilibrarem els usos de la nostra ciutat.
- Garantirem un equilibri i redistribució d’usos a l’interior dels nostres barris
entre l’habitatge, els equipaments, el verd, el comerç i les oficines, garantint les
reserves necessàries a cada barri.
- Establirem els usos de primera necessitat que caldrà garantir i protegir a cada
barri, complementant-los amb els barris veïns. Dinamitzarem i promourem la
implantació dels usos de primera necessitat.
- Elaborarem plans d’usos als nostres barris per garantir l’equilibri perquè tots els
veïns i veïnes tinguin els serveis necessaris a una distància assequible.
- Dinamitzarem els diferents pols d’activitat existents al voltant de la ciutat com
ara:
		
		
		
		

- El Besòs, amb productivitat al voltant de la recerca i el desenvolupament
dels nous sectors emergents com són les energies renovables, les TIC o
les comunicacions, aprofitant l’estació de la Sagrera, els polígons
industrials del Besòs i el 22@ juntament amb el riu, el Rec Comtal
i el litoral.

		
		
		

- Els barris de muntanya, amb equipaments de salut, esport, benestar,
cultura i lleure, aprofitant el parc sanitari i el campus universitari,
juntament amb els parcs existents i Collserola.

48

		
		
		

- El Llobregat, les Marines i el peu de Montjuïc, amb logística, la Fira i els
negocis, el Port, l’Aeroport fira i a la llum de Montjuïc i del dejuntament
amb Montjuïc i el Delta.

Actualitzarem i reactivarem el 22@
- Impulsarem un Compromís pel 22@ on hi siguin representats tots els actors,
per actualitzar i donar un nou impuls a tot l’àmbit.
- Dotarem el 22@ d’una nova governança que en permeti una gestió integral
i eficient.
- Ampliarem la mirada i articularem estratègies per fomentar la continuïtat
urbana i verda i la mixtura d’usos en els plans especials individuals a
desenvolupar dins de l’àmbit.
- Revisarem els percentatges d’habitatge públic per ampliar l’oferta de lloguer
públic.
- Vincularem el projecte 22@ amb el teixit productiu de la ciutat, universitats i
centres de formació professional.
- Avançarem en la reindustrialització, incentivant la implantació dels nous
sectors emergents de creixement que puguin esdevenir autèntics tractors del 22@
- Incentivarem les empreses que s’implantin al 22@ perquè resolguin el problema
de l’habitatge del seus treballadors i treballadores, i no augmentar la pressió sobre
l’accés al dret de l’habitatge a la ciutat de Barcelona.
Ciutat Vella, la ciutat històrica
Realitzarem el Pla Llindars de Ciutat Vella
- Elaborarem un projecte de reforma integral de totes les Rondes de Ciutat Vella, i
els espais de contacte amb els altres barris de la ciutat i el mar, que tingui com a
eix prioritari relligar la Ciutat Vella amb els barris contigus, la recuperació de
l’espai públic pel vianant, la introducció de verd i el foment de l’ús de la bicicleta i
el transport públic.
- Repensarem algunes de les places de la ciutat, com ara Catalunya, Urquinaona,
les de mar (la Carbonera, Colom, Duc de Medinacelli, la Mercè, Antonio López i Pla
de Palau), perquè esdevinguin un veritable espai públic per als veïns i les veïnes.
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- Refarem la Rambla, reformarem de manera real i integral la Rambla del Raval i
la Via Laietana, amb mesures i estratègies que vagin més enllà de l’urbanisme.
- Completarem l’obertura Ciutat Vella al mar, negociant amb el port i estudiant la
reforma de la part central del front marítim barceloní, alliberant-lo d’usos
d’edificis obsolets, proporcionant un nou passeig més diàfan i adequat per al
vianant i el resident. Impulsarem els canvis necessaris per transformar els
edificis obrint les plantes baixes al carrer i fent passatges que permetin fer més
permeable el pas entre Ciutat Vella i el mar.
- Implementarem un servei públic de transport que connectarà la Zona Franca
amb Ciutat Vella i el Port pel litoral, vinculant-ho al barri de la Marina.
Via Laietana
- Abordarem la reforma de la Via Laietana de manera integral, des de plaça
Urquinaona fins al Port. La Via Laietana no pot funcionar com a via d’accés a
les Rondes per la resta de la ciutat. La reforma permetrà cosir la ferida que
suposa la Via Laietana per a Ciutat Vella, creant espai de connexió on el vianant
sigui el principal actor, reduint la velocitat i el soroll.
- Farem la Via Laietana que els veïns i veïnes necessiten i demanen, que sorgirà
fruit del procés engegat per ERC a Ciutat Vella.
- Acompanyarem les mesures urbanístiques d’un paquet de mesures es		
tratègiques que ajudin a mantenir el teixit veïnal, l’habitatge, el comerç de prox
imitat, social, que activin l’espai públic, i minimitzin els possibles efectes
negatius que pot tenir la pacificació de la via, com l’entrada del turisme massiu
al barri de Sant Pere.
- Els espais guanyats al cotxe seran destinats als ciutadans. A la part del Gòtic,
aquests espais aniran lligats a l’antiga muralla, allargant la vorera fins aquesta
per posar-la en valor.
- Inclourem en la reforma el carrer Jonqueres, el qual quedarà lligat a la nova
plaça Urquinaona per als vianants. També farem actuacions per millorar els
espais de vianants a la plaça Antonio López, l’illa de l’edifici de Correus i els 		
punts de més flux de la Via com ara Comtal - Sant Pere més Alt, Catedral
- Francesc Cambó i Jaume I - Argenteria.
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Les Rambles
- Donarem suport al procés cooperatiu “Les Rambles”, proposta de l’equip
Km-ZERO amb la Comunitat Rambla, amb l’objectiu de retornar a la ciutadania
un dels seus eixos històrics i simbòlics, perquè la seva transformació comporti
una millora global d’aquest espai urbà central i vertebrador de la ciutat i de
l’experiència de les persones que l’habiten, el visiten i el gaudeixen.
- Implementarem les estratègies de rescat urbanístic, cultural, de l’habitatge,
socioeconòmic i sociocultural, així com l’estratègia d’urbanització i la seva
revisió.
- La reurbanització tindrà com a objectiu millorar la confortabilitat,
l’accessibilitat, la permeabilitat, l’oferta cultural i l’ordenació de l’espai públic,
posant en valor els equipaments i edificis singulars, i connectant-lo amb els 		
entorns.
- Hi haurà un sol carril de circulació per banda i s’ampliaran les voreres i el tram
central per oferir més espai públic al vianant, i es reubicaran els elements com
quioscos per millorar la seva relació amb el passeig.
- Crearem una nova zona d’estada a l’àmbit Colom-Drassanes que obrirà la
Rambla al mar, i hi haurà tres nous espais singulars que posaran en valor el
patrimoni arquitectònic i context urbà: l’espai Palau Moja - Betlem, el Pla de 		
l’Os - Liceu i la Plaça del Teatre - Teatre Principal.
La ciutat estratègica
L’Estació de Sants
- Remodelarem l’àmbit i els entorns de l’Estació de Sants per acabar amb la
degradació que pateixen aquests espais i en millorarem l’accessibilitat.
- Afrontarem la rehabilitació de la Plaça del Països Catalans, com a icona i
precursora de les places dures, posant-la en valor patrimonial i humanitzant-la.
- Implementarem la nova terminal d’autobusos.
- Introduirem verd i millorarem la connexió a peu i en bici amb el Parc de
l’Espanya Industrial, l’Avinguda Josep Tarradellas, l’Avinguda de Roma i els nous
equipaments de la Model.
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La recuperació de la Model
- Fruit de l’acord signat el 10 de gener de 2017 entre la Generalitat i l’Ajuntament
de Barcelona, iniciarem el projecte per convertir la Model en un espai verd i
d’equipaments de primer nivell, molt necessari per al districte de l’Eixample.
Cal ampliar el focus i entendre la Model com un sistema dins la trama de
l’Eixample i com a connector i pol d’oportunitat.
- Posarem en valor la Model com a patrimoni de la ciutat, amb l’edifici
d’entrada, el panòptic, els braços i els tallers. Cal mantenir-la, rehabilitar-la i
posar-la en valor com a edifici i com a fet singular a l’interior de la trama de
l’Eixample.
- La potència formal de la Model fa que admeti diversos graus d’intervenció que
permetin encabir el gruix del programa d’equipaments del pla director i la
introducció del verd necessari i d’habitatge protegit.
La Meridiana
- Convertirem la Meridiana en una avinguda més humana, amb menys vehicles,
menys soroll i més espais de lleure. Reduirem els carrils de circulació.
- Treballarem l’avinguda transversalment per connectar els barris de l’entorn,
per eliminar l’efecte barrera, segmentar la Meridiana i prioritzar el vianant.
- Millorarem el transport públic urbà i interurbà de l’avinguda per reduir el trànsit
de vehicles privats.
- Endegarem mesures de dinamització comercial per als comerços de l’avinguda
i el seu entorn, amb l’objectiu de disminuir els efectes negatius de les obres.
- Implicarem totes les administracions, l’AMB i la Generalitat per abordar el
projecte de manera integral.
Les Glòries i els entorns
- Donarem compliment als acords del Compromís de Glòries.
- Posarem terminis reals i pressupost per a l’expropiació dels terrenys per poder
desenvolupar la segona fase del projecte de la Canòpia i els equipaments
pendents.
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- Posarem en valor les restes del Rec Comtal dels voltants de Glòries.
- Impulsarem mesures de dinamització comercial orientades als comerços dels
entorns de Glòries, amb l’objectiu de disminuir els efectes negatius de les obres.
- No deixarem la ferida oberta de Glòries fins que s’acabin les obres, definirem
uns usos i unes urbanitzacions temporals per evitar tenir una altra ferida oberta
com a la Sagrera.
La ciutat universitària del Bruc i del Besòs
- Treballarem per recuperar els terrenys de la Caserna del Bruc, per obrir-los i
destinar-los a completar el Campus Nord per potenciar la ciutat universitària.
- Donarem l’impuls definitiu al campus Diagonal-Besòs, per finalitzar com més
aviat millor el projecte previst.
- Impulsant la ciutat universitària del Bruc i del Besòs generarem dos grans pols
de coneixement de punta a punta de la Diagonal.
- Establirem sinergies entre les universitats i les empreses d’innovació per
potenciar la creació d’un teixit empresarial vinculat al coneixement.
El Paral·lel
- Acabarem la reurbanització dels extrems del Paral·lel per humanitzar, teixir i
cosir els diferents barris, i a la vegada connectar-lo amb el front marítim i amb la
Plaça d’Espanya i l’Avinguda de Maria Cristina.
- Farem del Paral·lel una de les portes de Montjuïc, introduint verd que ens
servirà per lligar i crear recorreguts transversals des de Ciutat Vella i l’Eixample
cap a la muntanya.
- Farem del Paral·lel un espai de trobada i oportunitat al peu de Montjuïc, un
espai de confluència entre els barris del Raval, Sant Antoni, la Nova Esquerra de
l’Eixample, el Poble Sec i el Parc de Montjuïc.
- Construirem el col·lector previst per donar solució als problemes d’evacuació
d’aigües pluvials.
- Remodelarem la plaça de les Tres Xemeneies per fer-la més amable i generar
un autèntic espai d’estada veïnal.
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- Realitzarem un pla de dinamització cultural al Paral·lel, que compti amb la
recuperació del Teatre Arnau.
- Impulsarem una pla de dinamització econòmica que ens permeti mantenir el 		
teixit comercial de proximitat en l’entorn de l’Avinguda del Paral·lel.
La Diagonal
- Projectarem l’Avinguda Diagonal com una unitat funcional vertebradora que 		
permeti cosir tots els barris i teixits que engloba, convertint-la en un espai de 		
trobada veïnal, més accessible, segura i menys sorollosa.
- Guanyarem més espai per al vianant i incrementarem el verd al llarg de
l’avinguda.
- Realitzarem la reforma en diverses fases, centrant primer els esforços en el 		
tram de Passeig de Gràcia a Passeig de Sant Joan i de Passeig de Sant Joan a 		
Glòries.
- Millorarem el transport públic en tot l’àmbit de la Diagonal.
- Impulsarem l’ampliació de la Diagonal cap al Llobregat (veure projecte de la B-23).

2.2 Patrimoni i paisatge urbà
La nostra ciutat, igual que la societat, es mou a una velocitat vertiginosa. Això fa que estiguem davant d’una sèrie de canvis constants que provoquen que la identitat de Barcelona
sigui més vulnerable que mai. La Barcelona gestada al llarg dels segles ens ha deixat un
patrimoni, un ADN barceloní, que reconeix tot aquell que arriba o viu a la ciutat i que ha
acabat configurant la nostra ciutat.
Alhora veiem com els processos especulatius estan a l’ordre del dia: persones obligades
a deixar casa seva; edificis que es converteixen en pisos de luxe; desaparició del teixit
comercial, etc. És contra aquests processos i per revertir-los que treballem cada dia.
Quan parlem de patrimoni tendim a pensar en grans edificis i en fites arquitectòniques.
Però hi ha un patrimoni anònim i desconegut que acaba configurant els carrers; finques
i trames històriques que són exemples d’una època i d’una manera de viure. Quantes
vegades ens hem hagut de lamentar de la pèrdua de patrimoni perquè no estava catalogat
o la fitxa no era prou acurada? Conservar aquest patrimoni és una cosa que li devem a la
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ciutat, perquè serveix per a configurar un paisatge, un temps i una societat que se’ns va
escolant.
Les eines actuals, tot i que en molts casos han estat útils, sovint s’ha demostrat que
són insuficients. Tenim un catàleg de patrimoni obsolet, però no n’hi ha prou. Aquesta
mancança és deguda al fet que no tots els elements són catalogables, molts són desconeguts i no es descobreixen fins que no s’intervé en aquell lloc. Salvar el patrimoni
és una manera de salvar la ciutat.
Protegirem, divulgarem i activarem el patrimoni de la nostra ciutat
- Impulsarem la creació de l’Institut Municipal de Patrimoni i de Paisatge Urbà
de Barcelona per recuperar, preservar, gestionar i difondre el patrimoni de la
ciutat. Un organisme que sigui autònom, interdisciplinari, amb veu pròpia i no
subsidiari d’altres òrgans municipals; amb capacitat de decisió, dotació
pressupostària i recursos humans propis.
- Establirem una finestreta única per gestionar i acompanyar en els tràmits dels
projectes que afectin elements patrimonials.
- Activarem l’article 119 de la Carta Barcelona, segons el qual: “Per a conservar
i fomentar el patrimoni cultural en el terme municipal de Barcelona, en el pres
supost de tota obra pública que hi dugui a terme la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altra administració territorial de
Catalunya s’ha d’incloure una partida equivalent a l’1% d’aquest pressupost amb
la finalitat de finançar els treballs d’enriquiment o de conservació del patrimoni
esmentat.”
- Dictarem una Ordenança complementària al Catàleg de Patrimoni de la Ciutat
de Barcelona que estableixi que:
		
		

- Els conjunts, edificis, jardins i elements d’una antiguitat igual o major a
80 anys estiguin protegits de manera preventiva.

		
		
		
		

- Per la llicència d’obres en aquests elements, sigui necessari aportar un
informe històric i patrimonial del bé, que posteriorment serà validat pel
Servei de Patrimoni mitjançant una inspecció que servirà per dirimir si
existeixen elements o conjunts patrimonials a conservar.

		
		
		

- En cas que hi hagi elements a conservar, aquests hauran de passar a
formar part del Catàleg de Patrimoni de Barcelona i es farà un seguiment
de l’obra. En cas contrari n’aixecarem la protecció.

55

- Convocarem de manera regular la comissió mixta de patrimoni per actualitzar
els criteris de protecció i conservació, i farem que s’apliquin a tots els districtes
per igual.
- Revisarem els catàleg de patrimoni de la ciutat i de tots els districtes
mitjançant processos participatius i estudis desenvolupats per equips
interdisciplinaris amb arquitectes, arqueòlegs, historiadors, restauradors,
enginyers i experts en gestió jurídica i econòmica, i hi inclourem la Carta
Arqueològica.
- Declararem Ciutat Vella conjunt protegit per tenir eines més eficaces per
protegir el patrimoni i els usos dels seus entorns.
- Elaborarem un pla estratègic de dinamització econòmica, social i cultural de
Ciutat Vella, mitjançant la rehabilitació, la valorització, la difusió i el foment del
patrimoni, material i immaterial, i el paisatge urbà.
- Impulsarem la declaració de la ciutat romana de Barcino com a Bé Cultural 		
d’Interès Nacional i dotarem d’un nou impuls al pla Barcino per seguir
desenvolupant les tasques de recerca, estudi i divulgació de la Barcelona
romana.
- Realitzarem el projecte museogràfic de la part de la Via Augusta descoberta al
Mercat de Sant Antoni per difondre-la i obrir-la a la ciutat.
- Endegarem actuacions en el sistema educatiu per donar a conèixer el
patrimoni a les escoles de primària i secundària.
- Redactarem un pla per a la preservació dels verds històrics.
- Durem a terme el projecte estratègic del Rec Comtal i promourem la posada en
valor del Canal de la Infanta com dos camins d’aigua patrimonials per relligar
una identitat compartida entre municipis metropolitans.
- Rehabilitarem el Palau del Marquès d’Alfarràs, i estudiarem la possibilitat 		
d’ubicar-hi el nou Institut de Patrimoni i Paisatge Urbà de Barcelona, juntament
amb l’escola de jardineria de Parc i Jardins, i hi habilitarem espais per a ús 		
ciutadà i cultural.
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- Crearem un programa cultural destinat a una bossa de recursos per invertir en:
		
		
		
		
		

- Actualització de l’inventari del patrimoni immobiliari municipal,
posant-lo a disposició d’entitats culturals a canvi de la seva recuperació.
També intervindrem en l’espai públic dels centres històrics dels
barris aplicant criteris històrics i treballant amb la identitat de cada lloc
per implicar la ciutadania.

		
		

- Inversió en béns catalogats i protegits privats a través de convocatòria
pública on el privat mitjançant un conveni inverteixi el 50 % del total.

		
- Difusió d’accions sobre patrimoni cultural, associacions i equipaments
		
culturals municipals com el MUHBA o el Born Centre de Cultura i 		
		Memòria.
- Farem una Guia tècnica dels elements constructius i decoratius propis de
Barcelona i una altra de bones pràctiques en la conservació i restauració del
patrimoni específic de la nostra ciutat i del seu paisatge urbà per poder marcar
uns criteris en l’ús dels materials i solucions constructives en la rehabilitació del
nostre patrimoni.
- Seguirem amb els treballs per detectar i auscultar els paisatges i conjunts
urbans i naturals propis dels nostres barris per protegir-los i posar-los en valor.
- Serem proactius en la cerca d’espais patrimonials d’oportunitat o en desús per
estudiar els tipus d’usos que poden encabir i les restauracions que s’hauran 		
d’afrontar.
- Impulsarem el Born com a espai de recerca arqueològica internacional.
- Recuperarem la traça de les muralles de la ciutat allà on encara és possible.
- Museïtzarem l’Estació de la Sagrera amb els elements i objectes patrimonials
trobats en les excavacions fetes al barri.

2.3 Habitatge
Un dels reptes més importants que ha d’afrontar Barcelona i l’AMB és garantir el dret a
l’habitatge a tots els seus veïns i veïnes. Cal treballar decididament perquè tothom pugui accedir a un habitatge sense haver de destinar-hi més del 30% dels seus ingressos.
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La nostra ciutat té només un 1,7% del seu parc destinat a lloguer social i assequible
mentre que hauria de ser un 15%, però no tenim sòl suficient per fer tot l’habitatge que
necessitem. Caldrà pactar amb el territori i amb tots els agents implicats per poder fer
polítiques d’habitatge a nivell metropolità, amb una bossa, una gestió i uns recursos
comuns.
Actualment, l’accés a l’habitatge és dificilíssim. El preu del lloguer ha pujat un 30% en
els darrers sis anys i el cost de lloguer respecte a la renda de les llars és el més car de
l’Estat, amb més persones sense sostre que mai i amb molts desnonaments. Resoldre
aquest problema no és fàcil. Cal apostar pel lloguer, però no hi ha varetes màgiques.
S’ha d’aprofitar la feina feta i les promocions en marxa, començar-ne de noves, activar
els sectors de planejament aturats des de fa anys, escurçar els terminis de construcció, aconseguir més finançament, aplicar i dotar de pressupost mesures com la del
tanteig i retracte o la del 30% en sòl consolidat, vincular les ajudes a la rehabilitació a
canvi de lloguer assequible al centre de la ciutat, mobilitzar els habitatges que es vagin
alliberant, garantir l’accessibilitat a l’habitatge, etradicar la pobresa energètica... I pel
que fa al país, aconseguir una nova regulació del lloguer que permeti allargar la durada dels contractes i limitar el preu dels lloguers, i també crear un fons públic dedicat
exclusivament al finançament de l’habitatge social i assequible.
Facilitarem l’accés a l’habitatge i augmentarem el parc de lloguer assequible (públic i
privat) amb l’horitzó de complir amb el 15% de solidaritat urbana.
- Assolirem un Pacte metropolità per l’Habitatge (públic, privat i social) que
permetrà la creació i gestió d’habitatge de manera conjunta amb tots els
municipis metropolitans. Posarem en comú els recursos econòmics, la
disponibilitat de sòl i la bossa comuna de demanda i assignació. Aquesta eina
també ens permetrà evitar la venda de sòl públic en municipis de l’AMB.
- Elaborarem un Pla Metropolità pel Dret a l’Habitatge.
- Activarem i definirem les àrees preferencials i dotarem de recursos el tanteig i
retracte per adquirir sòl i edificis sencers. Estudiarem si en alguns casos es pot
ampliar a habitatges solts, tot amb la voluntat de garantir i equilibrar la dis		
ponibilitat d’habitatge en tots els barris de la ciutat.
- Estudiarem, en el marc del nou PDU i el nou POUM, si en algunes zones es
podria generar nou sòl per destinar-lo a habitatges de lloguer públic.
- No aturarem cap promoció d’habitatge engegada i accelerarem la construcció
d’habitatge protegit, activant a tots els actors (IMHRB + BIMSA + INCASOL +
CONSORCI + IMPSOL + 3r SECTOR) per activar les reserves d’habitatge de
protecció oficial de l’Ajuntament.
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- Destinarem prop el 25% de la inversió municipal anual a incrementar el parc
públic d’habitatge.
- Impulsarem un instrument financer metropolità que gestioni de forma integral
els fons per a la construcció i lloguer d’habitatge social i que permeti finançar
compra d’habitatges a rendes mitjanes i baixes, imposant criteris socials en les
clàusules d’interès, durada i retorn.
- Realitzarem polítiques actives de mediació, acompanyament, cessió,
intercanvi i adquisició per mobilitzar els pisos que la gent gran vagi alliberant
perquè passin al mercat de lloguer assequible.
- Invertirem en la millora de la gestió de les llicències d’obra per aconseguir
reduir els terminis de concessió.
- Avançarem perquè les promocions en sòl públic es destinin majoritàriament a
lloguer assequible.
- Incentivarem el canvi d’ús d’oficines en plantes pis a habitatges, per a
destinar-los a formar part del parc de lloguer assequible i analitzarem, cas per
cas, la possibilitat de convertir alguns locals comercials en planta baixa, sense
ús, a habitatges.
- Establirem una línia d’ajuts a entitats sense ànim de lucre per comprar sòl
privat, de manera que un cop finalitzat el termini de cessió, aquest esdevingui
de titularitat pública.
- Establirem ajuts per evitar que les famílies destinin més del 30% dels ingressos
a les despeses de l’habitatge, amb criteris específics en funció de la renda
(actualment el 42,3% de la població de Barcelona destina més del 40% dels seus
ingressos al pagament de les despeses de la llar).
- Fomentarem les condicions perquè els promotors privats incorporin els
habitatges de nova construcció o gran rehabilitació a la bossa d’habitatges 		
buits.
- Crearem un programa d’intercanvi d’habitatge a cada barri per afavorir
l’intercanvi d’habitatges, posant el focus en la gent gran que viu sola i en règim
de propietat.
- Serem proactius en la mobilització d’habitatges de la SAREB.
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- Activarem els planejaments actualment aturats per disposar del sòl preparat
per poder construir els habitatges de protecció que tenim pendents.
- Treballarem per incrementar la reserva de sòl destinat a habitatge públic
previst en els planejaments urbanístics, més enllà del mínim legal. Ho farem de
manera segmentada per adreçar-ho a col·lectius diversos i afavorir
l’heterogeneïtat dels ocupants, sempre que sigui econòmicament viable.
- Millorarem l’accés a l’habitatge, millorant també la xarxa de transport
metropolitana, apropant els llocs de treball a la llar.
Pla de rehabilitació i renovació del parc existent de manera sostenible
- Promourem les ajudes de periodicitat pluriennal a la rehabilitació i a l’obtenció
de la cèdula d’habitabilitat, i simplificarem i centralitzarem els tràmits.
- Promourem la millora de l’accessibilitat a l’interior dels edificis i en els seus
accessos. Serem proactius amb la detecció de problemes d’accessibilitat,
habitabilitat, insalubritat i millora del habitatge, i establirem una major
coordinació entre serveis socials, salut i habitatge.
- Fomentarem la instal·lació d’energies renovables i aïllaments tèrmics en el 		
parc existent, alhora que implementarem mesures per a la lluita contra la
pobresa energètica.
- Promourem la substitució de l’amiant existent en els habitatges.
- Incentivarem la instal·lació de jardins als terrats i cobertes dels edificis,
balcons i finestres dels habitatges.
- Establirem un salari mínim de ciutat en els llocs de treball derivats de les
ajudes de rehabilitació atorgades per l’Ajuntament.
Lluitarem per erradicar l’infrahabitatge
- Realitzarem un pla de xoc de detecció i erradicació de l’infrahabitatge.
- Incrementarem els recursos humans per dur a terme un pla d’inspecció 		
sostingut en el temps de les noves cèdules d’habitabilitat.
- Establirem un calendari de les expropiacions per afectats urbanístics que
calgui dur a terme.
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- Permetrem que en els edificis d’habitatge amb afectacions urbanístiques 		
sense previsió real d’execució en 15 anys es puguin realitzar obres de r
ehabilitació sense que això suposi un augment de valor en el moment de
l’expropiació.
Evitarem la pèrdua d’habitatge i la gentrificació als nostres barris.
- Promourem, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, una nova
regulació del lloguer a través del Codi civil català, que permeti allargar la durada
mínima dels contractes entre 6 i 10 anys i fer possible la limitació del preu dels
lloguers en l’habitatge.
- Treballarem conjuntament amb la Generalitat per acabar amb la caducitat dels
habitatges de protecció social.
- Protegirem l’ús d’habitatge mitjançant una clau urbanística o amb epígrafs 		
específics a través d’una MPGM, que inclourem en el nou PDU.
- Impulsarem plans d’usos als barris per protegir el teixit de proximitat.
- Farem pla de xoc real contra els HUTS il·legals que inclogui la revisió d’ofici
dels comunicats dels HUTS existents.
- Ampliarem a 10 anys el termini de lloguer mínim a la bossa d’habitatges buits
que rebin ajudes a la rehabilitació.
- En les promocions públiques d’habitatge, i en la mesura que sigui possible, 		
reservarem un 50% d’aquestes promocions als veïns i veïnes dels barris 		
de l’entorn.
- Incentivarem fiscalment als propietaris que lloguin per un període superior
a 5 anys.
Promoció d’habitatges destinats a àmbits socials específics
- Impulsarem un servei d’habitatge específic per a cada àmbit social: joves (32%
dels sol·licitants d’habitatges de protecció oficial), persones grans (22% de 		
la població de Barcelona) i amb necessitats específiques, per donar un servei
més ajustat.
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- Establirem que el 30% dels habitatges de protecció públics es destinin a joves,
i crearem una línia d’ajudes al lloguer específiques per facilitar-los
l‘emancipació.
- Elaborarem un programa transversal que treballi la perspectiva de gènere en
l’habitatge.
- Promourem la perfectibilitat dels habitatges, adaptables a les necessitats
particulars dels seus ocupants.
Incrementarem la protecció de llogaters
- Impulsarem una Llei d’arrendaments urbans catalana que garanteixi els drets
dels llogaters i augmenti la durada dels contractes de lloguer.
- Farem un programa adreçat a rendes antigues i gent gran per detectar l’as		
setjament immobiliari o la manca de manteniment de les finques, en coordinació
amb serveis socials.
- Coordinarem i centralitzarem els equips, programes i mecanismes d’inspecció,
detecció, sanció i promoció per fer-los més àgils i operatius.
- Augmentarem els recursos humans vinculats a les oficines d’habitatge
(advocats, inspectors, administratius...), establirem protocols de coordinació
amb els torns d’ofici i incrementarem els recursos d’acompanyament de 		
l’emergència habitacional en coordinació amb serveis socials.
- Crearem una bossa específica d’advocats de torn d’ofici per a l’habitatge.
- Digitalitzarem els tràmits a les oficines d’habitatge, d’acord amb la Llei 39/2015
- Farem plans de treball i seguiment de les persones adjudicatàries de pisos de
la Mesa d’Emergències per fomentar la rotació del parc.
- Farem ús de l’índex de referència de preus del lloguer en ordenances fiscals IBI
- Farem constar l’índex de preu de referència de la zona en el contracte de lloguer.
- Incrementarem els mitjans públics per a la mediació entre propietaris i llogaters,
sempre que es demani, en la resolució de conflictes.
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- Instarem l’Administració competent a evitar els desnonaments oberts per part
dels jutjats (cal avisar als serveis socials abans del desnonament amb suficient
antelació).
- Establirem un protocol de detecció i actuació específic focalitzat en les
ocupacions irregulars d’habitatges, que permeti donar solució a aquesta
creixent problemàtica, començant pels barris més exposats.
- Promourem planejaments urbanístics amb habitatges de protecció oficial
lligats a activitats econòmiques tractores per generar teixit econòmic i laboral.
- Crearem una Junta de veïns i veïnes d’habitatge de protecció de Barcelona.
- En les promocions d’habitatge social, incrementarem les convocatòries de 		
pisos per a persones en situació de vulnerabilitat, per alliberar recursos 		
habitacionals assumits fins ara per Serveis Socials i la Mesa d’Emergència Social.
Treballarem per dotar la Mesa d’Emergències dels recursos necessaris per reduir
la llista d’espera.

2.4 Mobilitat
Perquè Barcelona i el conjunt de la seva àrea metropolitana avancin cap a un model de mobilitat més sostenible, neta i eficaç, cal, sobretot, que la ciutat reprengui els
projectes pendents de transport públic previstos en el Pla Director d’Infraestructures,
i apropar-nos així als objectius que ja es fixaven en el primer pla de mobilitat urbana.
En aquest sentit, aprofitant que la nostra ciutat representa un continu urbà compacte i
densament poblat que afavoreix que la majoria dels desplaçaments ja es puguin fer de
manera sostenible, cal un lideratge polític. Malgrat l’Ajuntament de Barcelona no disposi de totes les eines per a solucionar el conjunt de les necessitats de mobilitat, podem
avançar en projectes que van força més enllà dels límits administratius del mateix municipi per reduir els prop de 2,1 milions de desplaçaments en vehicle privat que hi ha a la
nostra ciutat. Volem passar del 25,6% al 20% del total de desplaçaments, una xifra que
haurà de representar el principal objectiu del nou pla de mobilitat urbana 2019-2024.
sentit Així, doncs, caldrà treballar en projectes en marxa, com ara la zona de baixes emissions, la mobilitat elèctrica, la T-Mobilitat o les xarxes de bus urbà i interurbà.
Impulsarem la compleció de la xarxa de transport públic ferroviària urbana i interurbana.
- Avançarem les obres de les línies 9 i 10 i posarem en servei noves estacions pre
vistes, atesa la seva funció articuladora de la connectivitat de diferents barris de
la ciutat on actualment no arriba el metro.
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- Farem arribar la L4 fins a la Sagrera, generant un nou pol de connectivitat del
transport públic només comparable als que hi ha actualment a l’Estació de 		
Sants o a Plaça Catalunya.
- Avançarem en la resta de projectes prioritaris del Pla Director
d’Infraestructures, com ara l’impuls d’una connexió tramviària per la Diagonal
que garanteixi el retorn públic de la inversió, la connexió de les dues xarxes de
ferrocarrils de la Generalitat i altres perllongaments de la xarxa de metro com
pot ser el cas de la L2 fins a Parc Logístic i la L1 fins a Badalona.
- Exigirem les inversions pendents del pla de rodalies, començant per aquelles
més urgents vinculades a un sistema més ràpid, fiable i d’una major capacitat i
freqüència per a l’usuari.
- Treballarem per acabar l’estació de la Sagrera, i també per millorar Sants a 		
través de la millora de la seva accessibilitat i integració urbana.
Millorarem la xarxa ortogonal d’autobusos i la xarxa d’autobusos interurbana.
- Millorarem les freqüències de pas i la connectivitat de les noves línies de la
xarxa ortogonal d’autobusos, especialment a les franges horàries amb més
demanda, i també la velocitat comercial de la xarxa de bus: avançant cap a una
millor priorització semafòrica, complint amb l’amplada mínima recomanada per
a tots els carrils bus de la ciutat, fins i tot estudiant-ne en alguns casos la
segregació.
- Renovarem progressivament el parc mòbil de bus urbà amb vehicles amb
motors elèctrics o menys contaminants.
- Construirem les estacions d’autobusos interurbans pendents per reordenar les
terminals existents, agrupant serveis a l’estació del Nord i Sants i a les terminals
que es construiran a l’entrada per la Diagonal i a la futura estació de la Sagrera.
Estudiarem noves estacions d’autobusos a la Plaça de les Glòries i a la Plaça
d’Espanya.
- Reforçarem la xarxa de bus interurbà amb carrils específics per vies
interurbanes, parades i estacions intermodals que donin servei al conjunt de la
regió metropolitana, atenent a la demanda de polígons industrials i poblacions
aïllades del transport ferroviari, amb servei de semidirectes per autovia i
autopista.
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- Construirem carrils especials en vies ràpides per a aquest tipus de bus, com
poden ser la C-31 fins a Montgat o la B-23 fins a Sant Feliu.
Impulsarem la planificació de la mobilitat urbana en el marc d’una política tarifària justa.
- Elaborarem un nou Pla de Mobilitat urbana 2019-2024 que sigui realista, amb
perspectiva de gènere, però sobretot treballarem per al compliment dels
objectius de repartiment modal plantejats al procés participatiu ja realitzat.
- Durem a terme actuacions urbanístiques i de circulació per prioritzar els
desplaçaments a peu i en bicicleta a la ciutat.
- Implementarem mesures per millorar la seguretat viària i rebaixar la xifra de
12.000 ferits anuals actualment, mitjançant campanyes de comunicació,
rebaixant la velocitat de circulació i reduint les ‘ones verdes’ del vehicle privat,
entre altres mesures.
- Garantirem que la T-Mobilitat racionalitzi les tarifes del transport públic,
establint avantatges tarifaris per a usuaris habituals, joves, persones grans,
persones a l’atur, amb discapacitat i famílies monoparentals i nombroses.
- Aprofitarem l’entrada en funcionament de la nova T-Mobilitat per repensar les
actuals corones tarifàries i evitar penalitzar els moviments entre ciutats
metropolitanes.
- Treballarem conjuntament amb la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana i
organismes amb competències en mobilitat i infraestructures per millorar-ne la
governança i planificació.
Durem a terme mesures ambientals per reduir les emissions contaminants derivades
de la mobilitat, i així avançar en el compliment a la legislació europea vigent i els seus
llindars màxims d’emissions.
- Determinarem les restriccions definitives d’accés a la zona de baixes emissions
a partir de l’any 2021.
- Implantarem un peatge de toxicitat vinculat al dret a l’aire net, no només a
Barcelona sinó a tota l’àrea metropolitana, que s’apliqui en funció del grau de
contaminació i el nivell d’ocupació dels vehicles. Estudiarem quina és la millor
manera d’aplicar-lo, buscant els acords necessaris per tirar-lo endavant de 		
manera immediata. I garantirem que el que es recapta a través d’aquest peatge
ha de tenir un retorn en base a criteris de redistribució des d’una perspectiva
social.
65

- Repensarem la distribució urbana de mercaderies vinculada a la irrupció del
comerç electrònic i el repartiment a domicili, definint estratègies com el click &
collect, per a fomentar la mobilitat sostenible i el petit comerç.
- Construirem aparcaments d’intercanvi i dissuasió a l’àrea metropolitana, 		
d’acord amb la resta de municipis i l’AMB.
- Finalitzarem el desplegament de l’àrea verda a barris com la Marina, el
Poblenou o el districte de Nou Barris, i avançarem cap a una tarifació
d’aparcament més justa, equitativa i segons la classificació ambiental del vehicle.
- Seguirem amb l’aplicació de polítiques de fiscalitat favorable al vehicle elèctric,
i amb l’obertura de línies d’ajuts i subvencions per garantir-ne la implantació i
l’augment de la quota de mercat.
- Impulsarem de manera definitiva els vehicles elèctrics a TMB i també en la resta
de vehicles de la flota municipal.
- Establirem facilitats per instal·lar carregadors de vehicles elèctrics als pàrquings
municipals i privats.
- Desplegarem la regulació de l’ús dels vehicles elèctrics compartits, tant pel que
fa a motos elèctriques compartides com pel que fa a futurs models de car sharing
elèctrics.
- Convertirem en eixos més pacificats els carrers i les vies no bàsiques previstes
en el pla de mobilitat urbana.
Seguirem fomentant l’ús de la bicicleta i del transport sostenible i saludable
- Completarem la xarxa de carrils bici, ja molt avançada, i millorarem la
connectivitat de xarxa existent, tenint com a objectiu que tots els carrils bici
passin de la vorera a la calçada, segregats de la resta de vehicles i més segurs,
tant per a les bicicletes com per als vianants.
- Impulsarem mesures a les zones 30 per evitar l’excés de velocitat dels vehicles i
millorar la seguretat dels ciclistes.
- Instal·larem nous aparcaments de bicicletes als espais i instal·lacions amb més
demanda de la ciutat.
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- Intensificarem el treball conjunt amb els ajuntaments dels municipis contigus
per connectar les xarxes de carril bici interurbanes.
- Millorarem la seguretat relatives a la convivència entre vianants, ginys,
ciclistes i conductors de vehicles de motor, mitjançant la millora de la
senyalització i el desplegament de campanyes de conscienciació i pedagogia
ciutadana fins al desplegament total i definitiu de l’Ordenança de circulació de
vianants i vehicles en relació amb aquest ús.
- Restringirem al màxim els carrils bici de doble circulació i millorarem la
senyalització d’aquests, especialment als passos de vianants que creuen els
carrils de doble sentit de circulació de bicicletes, amb la finalitat de prevenir
l’accidentalitat entre ciclistes i vianants en aquestes interseccions.
- Garantirem la viabilitat del recent adjudicat Bicing per als propers 10 anys. 		
Estudiarem la compatibilitat dels sistemes metropolitans de bici sharing públic.
Combatrem l’intrusisme i impulsarem el servei de taxi en tant que servei públic
metropolità.
- Desplegarem un reglament definitiu que reguli la proporció i les condicions
d’explotació de taxis i vehicles de lloguer amb conductor a l’àrea metropolitana
de Barcelona.
- Impulsarem de manera definitiva una cooperativa de taxis que tingui per
objecte la prestació de tot tipus de serveis relacionats amb el sector del taxi,
i també amb la promoció personal i professional dels taxistes.
- Desenvoluparem una aplicació que inclogui els evolutius tecnològics
necessaris per poder oferir serveis online a través de la geolocalització: sistema
de reserves, sistema de pagament online i sistema de valoració del servei.
- Potenciarem les parades de taxi per reduir la circulació en buit i millorar la
congestió del trànsit en hores punta.
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3. La Barcelona generadora d’oportunitats
3.1 Promoció econòmica
Barcelona és una ciutat amb un gran atractiu internacional i molt de talent local capaç
de ser un motor destacable; és un pol de recerca, d’innovació i d’iniciatives emprenedores a nivell europeu i mundial. En aquests darrers anys, però, aquets èxits no han
servit per reduir les desigualtats, la qual cosa posa en perill la cohesió social de la
ciutat. Un clar exemple és la diferència de renda familiar disponible, que arriba a ser de
vuit vegades entre el barri que en té més i el que en disposa de menys.
El pes dels sectors terciaris, com són el comerç i el turisme, en l’economia de la ciutat
és molt rellevant, així que el seu model econòmic ha de garantir unes condicions dignes
en aquests sectors i minimitzar, en el cas del turisme, els impactes en certes parts de
la ciutat. Aquest repte, però, ha de ser compatible amb incentivar aquelles iniciatives
que ens permetin afrontar amb les majors garanties possibles els reptes climàtics
que es plantegen a les grans ciutats. Hem d’apostar per una indústria neta, amb alt
valor afegit i que posi al centre elements com la sostenibilitat per fomentar un model econòmic amb menys dependència del turisme i del sector serveis en general. En
aquest sentit, l’economia circular ha de ser un element potent a l’hora de potenciar un
model econòmic d’èxit, respectuós amb el medi ambient i que sigui un element generador de cohesió social.
Un altre element clau és la col·laboració entre els diferents agents públics, socials i
privats. La col·laboració entre el sector privat, el món de l’educació, l’urbanisme i l’habitatge, el Tercer Sector i les iniciatives de l’economia social i solidària amb un lideratge
del sector públic són clau a l’hora de bastir un model econòmic d’èxit social. També cal
insistir en una formació que doni resposta als nous perfils laborals demandats i que
permeti enllaçar les necessitats de treball de la població de Barcelona i les demandes
del mercat laboral. Finalment, cal destacar la importància de les infraestructures, com
el port o l’aeroport, i el paper que aquestes juguen per garantir l’èxit internacional de
Barcelona.
Propostes:
Liderarem l’atracció i fidelització de talent.
- Crearem un espai de reflexió, debat i disseny d’estratègies amb lideratge
públic on participin empreses, emprenedors, entitats socials, universitats, 		
clústers... amb seu a la ciutat per dissenyar l’estratègia Barcelona d’atracció i
fidelització del talent.
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- Contactarem amb el talent que ha hagut de marxar a l’exterior per culpa de la
crisi i farem que torni amb les condicions que es mereix. Crearem un registre de
joves emigrants, mediarem amb el teixit productiu de la ciutat i orientarem i
ajudarem els joves que vulguin iniciar un projecte d’autoocupació.
- Impulsarem la promoció internacional de les nostres universitats, centres de
recerca, escoles de negocis, centres d’emprenedoria i innovació, per atraure
talent.
- Crearem el segell “Talent BCN” per a aquelles empreses que aportin un valor
afegit a la ciutat, garanteixin el seu arrelament a la ciutat i apostin per la
contractació de persones joves de la ciutat.
- Impulsarem programes de formació de Dones a Barcelona Activa,
conjuntament amb totes les iniciatives de lideratge compartit entre dones i 		
homes: hem de garantir l’accés de les dones als llocs de lideratge de les
empreses de la ciutat.
- Crearem un model nou d’incubadora d’iniciatives emprenedores que assumeixi
la càrrega de la gestió i administració, serveixi de plataforma de serveis d’ajuda
i acompanyament a la internacionalització de les iniciatives, i garanteixi la
participació pública dels seus beneficis mitjançant la participació pública del
seu capital.
Alinearem tots els agents que actuen en la promoció econòmica de la ciutat amb un
lideratge públic per garantir un retorn social de la promoció de la ciutat.
- Unirem tots els agents que es dediquen a la promoció de la ciutat per garantir
una promoció amb valors socials, que generi una bona imatge de la ciutat i ens
aporti posicionament internacional com a ciutat socialment responsable. Entre
ells, Turisme de Barcelona, l’Àrea de Relacions Internacionals de l’Ajuntament,
les principals entitats empresarials, Barcelona Activa, etc.
- Aquest òrgan de coordinació de la promoció de la ciutat tindrà com a funcions
l’atracció d’inversions en alt valor afegit: lideratge públic per garantir el retorn
social de les inversions i la internacionalització del teixit productiu de la ciutat.
- Posicionarem Barcelona com a plataforma logística, treballant conjuntament
amb els municipis metropolitans, per oferir una capacitat de “darrera
transformació” en la cadena de producció d’articles de consum.
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- Fomentarem un model econòmic en què les persones estiguin al centre de 		
l’economia: coordinació de l’ecosistema econòmic públic, comunitari i privat.
Centrarem els esforços de l’Ajuntament en la promoció dels sectors estratègics de
l’economia.
- Enfortirem la xarxa d’Ateneus de Fabricació perquè esdevinguin eixos
vertebradors de la indústria 4.0 i impulsin, amb la resta d’agents i des de la
proximitat, l’adaptació del teixit productiu de la ciutat a les noves realitats
tecnològiques.
- Afavorirem un treball de diàleg i elaboració de propostes amb els sectors per
impulsar aquells que quantitativament o qualitativament han de ser líders de
l’economia de la ciutat. Per exemple, la tecnologia 5G, robòtica, salut,
intel·ligència artificial, videojocs, disseny i moda o el sector mèdia-editorial.
- Desenvoluparem estratègies perfer de la ciutat un referent en els àmbits de
l’electrificació i l’economia circular i verda.
Reindustrialització: impuls de la indústria
- Desplegarem el Pla d’Impuls a la indústria (nous programes d’assessorament a
pimes en eficiència energètica, màrqueting digital, digitalització –indústria 4.0...)
- Enfortirem els elements que conformen els ecosistemes que es generen al 		
voltant dels clústers econòmics de la nostra ciutat, fent especial èmfasi en la
relació i coordinació entre ells i garantint un impacte social en les mesures que
s’implementin. Especialment, millorarem la relació entre el teixit productiu, les
universitats i els centres de formació professional.
- Impulsarem la modernització dels polígons industrials de la ciutat perquè
s’enforteixin i siguin atractius per a la instal·lació de noves iniciatives
emprenedores.
Impulsem el teixit productiu
- Des de Barcelona Activa, farem un seguiment de les start-up creades a la
ciutat i fomentarem el seu intercanvi amb universitats i centres de formació 		
professional perquè hi arrelin les iniciatives emprenedores amb un alt valor afegit.
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- Des del Departament d’Empresa de Barcelona Activa assessorarem i
acompanyarem totes aquelles empreses que estiguin en el moment d’impulsar
la seva activitat, per fomentar el creixement i l’evolució del teixit productiu de la
ciutat, de pimes a mitjanes empreses.
- Donarem suport al teixit econòmic i empresarial adreçat al col·lectiu LGTBI, i
implementarem la necessitat de protocols antidiscriminació LGTBI a les
empreses de la ciutat.
Marca Barcelona
- Registrarem la Marca Barcelona des de l’Ajuntament per garantir la sobirania i
la qualitat de la gestió de la marca de la nostra ciutat.
- Crearem un òrgan de seguiment de gestió de la marca amb agents econòmics i
socials per garantir que la projecció de la ciutat es vinculi als valors desitjats.

3.2 Economia cooperativa, social i solidària
L’Economia Social i Solidària és un dels agents que ha mostrat més resiliència als impactes de la crisi econòmica dels darrers 10 anys. Representa el 2,8% de les empreses
de la ciutat, el 8% de l’ocupació i el 7% del PIB de la ciutat. A més, el 52% de les persones que treballen en cooperatives de treball són dones i el 74% en el cas del Tercer
Sector Social. Per tant, és un element d’iniciativa ciutadana que representa un empoderament de la ciutadania a nivell econòmic i permet generar una ocupació de qualitat,
duradora i amb un impacte de gènere rellevant. Finalment, cal destacar la seva diversitat i penetració en els diferents barris de la ciutat.
S’ha de mantenir i reforçar l’impuls de les polítiques per al foment de l’economia social i solidària desenvolupades tant per part de l’Ajuntament de Barcelona com des del
Govern de Catalunya amb els programes de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i la concreció de Coòpolis a Barcelona, o el programa AraCoop entre altres accions, per garantir
el seu impacte social a llarg termini. L’Economia Social i Solidària ha de ser un element
prou potent per fer canviar els valors que regeixen l’economia, amb l’objectiu d’aconseguir que l’element central sigui la persona, en lloc dels beneficis.
Propostes:
Fem de l’Economia Cooperativa, Social i Solidària un agent prou potent per canviar el
model econòmic de la ciutat.
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- Impulsarem l’Estratègia de Ciutat 2020-2030 sobre economia social i solidària,
d’acord amb els diversos agents dels sectors que s’inscriuen en aquest tipus
d’iniciatives, amb l’objectiu de posar les persones al centre del model econòmic
de la ciutat.
- Crearem un programa de foment de col·laboració entre iniciatives de
l’economia social i solidària i de l’economia ordinària per introduir elements de
l’economia social i solidària en altres formes econòmiques no incloses en 		
l’economia social i solidària.
- Crearem un programa d’acompanyament per garantir el creixement
d’iniciatives del món de l’economia social i solidària que puguin competir en tots
els sectors des de la perspectiva i valors de l’economia social i solidària.
- Fomentarem l’ecosistema de l’economia social i solidària amb programes entre
universitats i centres educatius, vivers d’iniciatives en el marc de l’economia
social i solidària i Coòpolis.
- Fomentarem un ecosistema financer en el marc de l’economia social i solidària
que permeti finançar iniciatives en el seu marc i també poder entrar a la resta
del mercat. En aquest sentit, canviarem l’estructura del deute municipal per 		
tendir a finançar-se amb entitats arrelades i directament vinculades amb 		
el territori i amb finalitats socials.
- Fomentarem que els programes de transmissió empresarial prevegin un
percentatge per a noves iniciatives en el marc de l’economia social i solidària,
i també l’elaboració d’un programa de recuperació d’empreses en crisi amb 		
formes de l’economia social i solidària.
- Cercarem nous nínxols de mercat com la micrologística per fomentar
l’economia social i solidària.
Relació entre l’Ajuntament i tot el sector.
- Garantirem l’existència d’una figura de relació directa amb el sector.
- Garantirem l’existència d’un Consell Local de l’Economia Social i Solidària que
promogui polítiques socials, econòmiques i culturals a nivell local des del
paradigma de la concertació público-cooperativa-comunitària.
- Garantirem una presència transversal de l’economia social i solidària en els
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programes de formació, d’emprenedoria, de suport al teixit productiu i
assessorament de Barcelona Activa.
- Fomentarem la Fira de l’Economia Social i Solidària organitzada per la Xarxa 		
d’Economia Social.
- Garantirem la presència del sector en tots els àmbits de diàleg social amb els 		
agents econòmics.
- Incorporarem les entitats representatives de l’economia social i solidària als 		
espais d’interlocució amb els agents econòmics i socials de la ciutat.
El Tercer Sector social, element clau en la gestió dels serveis d’atenció i promoció de les
persones de col·lectius més vulnerables.
- Treballarem amb el Tercer Sector com a aliat estratègic i principal en la gestió 		
dels serveis d’atenció a les persones.
- Utilitzarem la compra pública i contractació social per afavorir les iniciatives 		
socials a la ciutat i les iniciatives del teixit productiu arrelades al territori.
- Aprofitarem la nova Llei de contractes del sector públic per crear un model 			
Barcelona de gestió de serveis d’atenció a les persones basat en la col·laboració 		
de l’Administració i el Tercer Sector Social, potenciant les fórmules de
concertació social.
Fem de l’economia digital un element de cohesió social
- Identificarem i dinamitzarem l’ecosistema d’innovació: projectes, PIMES,
start-ups, equipaments i agents de recerca digitals clau per a l’economia catalana.
- Crearem programes amb les universitats per fomentar una emprenedoria digital
amb valors socials i capaç de competir amb les altres iniciatives del sector i foment
d’un ecosistema digital amb els valors de l’economia social i solidària.
- Impulsarem iniciatives cooperatives i d’economia social i solidària en el marc de 		
l’economia digital, com poden ser les experiències de cooperatives de repartidors.
- Garantirem el retorn social de la inversió que rep la ciutat en noves iniciatives amb
mesures a nivell educatiu, de contractació, laboral, etc.
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3.3 Treball
El treball digne i en condicions ha de ser premissa bàsica per a la creació d’ocupació.
Barcelona ha reduït substancialment els nivells d’atur en els darrers anys, però han
pujat els nivells de precarietat i l’augment de llocs de treball no ha aconseguit reduir les
desigualtats. Així, doncs, ens enfrontem a quatre reptes si volem garantir un treball de
qualitat a la nostra ciutat, que sigui un element central en la cohesió social.
En primer lloc, combatre la precarietat i els salaris baixos, ja que, malgrat la importància en l’economia de la ciutat del turisme i del comerç, dos dels tres subsectors que
pitjors salaris paguen de mitjana són hostaleria i comerç al detall; l’altre és el sector
dels serveis socials. Sectors, a més, altament feminitzats.
En segon lloc, governar la revolució tecnològica per garantir un impacte que generi
cohesió social.
En tercer lloc, aconseguir tornar al mercat laboral aquelles persones aturades de llarga
durada que n’han estat expulsades.
I en quart lloc, de forma transversal, la lluita contra la bretxa de gènere, fomentant les
condicions dignes laborals en els sectors més altament feminitzats i treballant des
de la regulació, la contractació pública, l’educació, i la feminització dels sectors més
masculinitzats i dels òrgans directius de les empreses que formen el teixit productiu de
la ciutat. Finalment, i també de forma transversal, l’aposta ha de ser a nivell formatiu,
amb especial èmfasi en la formació professional i la formació al llarg de la vida, ja que
les noves ocupacions que generarà la nova economia seran un nou nínxol pel qual hem
de procurar tenir persones formades.
Més enllà d’això, la responsabilitat del Govern de la ciutat és impulsar canvis en la legislació vigent i aconseguir desprecaritzar el món del treball mitjançant el diàleg social
amb tots els agents que hi estan implicats i exercint el lideratge que li pertoca.
Propostes:
Fem del treball la primera política social: feina en condicions dignes per reduir
desigualtats.
- Impulsarem, conjuntament amb els agents privats i socials implicats,
programes específics d’inserció laboral per a cadascun dels col·lectius 		
següents: persones majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada,
dones que han patit violència masclista, persones amb trastorns de salut mental
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i persones amb discapacitat. Tots els programes tindran un procediment comú
basat en la detecció de necessitats formatives de la persona, possibilitats
d’inserció en el mercat laboral en iniciatives properes, disseny individualitzat
d’un itinerari formatiu combinat amb aplicació pràctica en empresa i, finalment,
seguiment posterior al procés d’inserció per poder valorar el procés i els efectes
sobre la situació de la persona.
- Crearem una xarxa de centres especialitzats en programes d’altres
oportunitats centrats en aquells col·lectius de persones joves sense accés a 		
cap recurs educatiu ni d’orientació laboral, conjuntament amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya.
- Crearem plans específics d’inserció laboral per als col·lectius amb baixa
ocupabilitat en coordinació amb els serveis socials, i garantirem la formació i
l’ocupabilitat com a eixos centrals d’aquests programes.
- Aproparem els serveis d’ocupació a la ciutadania impulsant la creació de la
xarxa d’Oficines Locals d’Ocupació, conjuntament amb Barcelona Activa i
el SOC. A més d’apropar els serveis a la ciutadania, les oficines tindran la funció
de connectar les demandes de feina i les persones desocupades del territori.
Per fer això, tindran responsables de prospecció entre les empreses del teixit
productiu del territori per evitar gaps entre l’oferta i la demanda laboral.
- Reforçarem, a través de Barcelona Activa, les accions de formació i inserció
laboral a les persones LGTBI amb major vulnerabilitat social, fent especial
incidència en les persones transsexuals
Lluitem contra la bretxa de gènere: garantim iguals condicions laborals entre dones i
homes per a garantir una igualtat real.
- Programes de formació en competències adreçats a dones professionals,
dones aturades i dones emprenedores per ajudar a l’empoderament i la
feminització del mercat laboral i l’economia.
- Programa a les escoles per feminitzar les feines masculinitzades.
- Inclourem mesures d’igualtat entre dones i homes en el Segell de Qualitat de
les Empreses.
Lluitem contra la precarietat laboral: liderarem un pacte metropolità entre agents
públics i sector privat per aconseguir condicions dignes de treball per a barcelonins i
barcelonines.
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- Crearem la Taula per l’Ocupació de Qualitat metropolitana amb la participació
de totes les institucions públiques que actuen en l’àmbit metropolità i els agents
privats amb un objectiu principal: garantir la qualitat i dignitat dels llocs de
treball que es generin a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
- Impulsarem l’Acord per un Salari Mínim Metropolità que permeti viure en
condicions dignes en els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
mitjançant el concert entre agents públics i privats.
- Implantarem, juntament amb la Generalitat, un Segell de Qualitat per a les
empreses que permeti incloure uns estàndards de qualitat de contractació 		
laboral i de pràctiques socialment i ambientalment responsables. L’obtenció del
Segell serà un element de valoració en els concursos públics de licitació i
subvencions, especialment per a les empreses que contractin en condicions
dignes.
Impulsem la formació professional, connectem l’educació i el treball
- Dotarem de més recursos la Fundació Barcelona Formació Professional per
garantir un espai efectiu de treball amb xarxa des del lideratge públic entre tots
els agents que estan al voltant de la formació professional: administració,
gremis i patronals, centres de formació professional, sindicats, etc.
- Potenciarem els mecanismes de relació i intermediació entre centres de
Formació Professional i el món del treball per millorar l’ocupabilitat de les
persones joves. Barcelona Activa ha de fer de nexe entre les persones joves i el
teixit productiu des de la Xarxa d’Oficines Locals d’Ocupació.
- Impulsarem projectes de Formació Professional dual que garanteixin un
seguiment i un acompanyament de la situació de l’alumnat des dels centres de
formació de referència, per tal que, encara que les pràctiques es duguin a terme
en l’Administració Pública, es compleixi l’objectiu d’ocupabilitat d’aquest tipus
de formació.
Pla de suport a les persones autònomes
- Crearem un carnet destinat a les persones autònomes de Barcelona que duen
a terme la seva activitat a la ciutat, amb l’objectiu que puguin accedir a
descomptes per a activitats culturals, ajudes en mobilitat, suport per a les
baixes i en període de vacances, etc.
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- Garantirem una finestra única facilitada des de l’Ajuntament de Barcelona per
a totes les gestions que les persones autònomes hagin de fer davant de
l’Administració, mitjançant l’Oficina d’Atenció a les Empreses de Barcelona Activa
- Farem un seguiment individualitzat de les persones que han accedit a les ajudes
del projecte “Llança’t” per a noves persones autònomes per garantir el suport de
l’Ajuntament de Barcelona més enllà dels primers anys.
- Distribuirem les ajudes del programa “Llança’t” durant els tres primers anys
d’activitat en lloc de concentrar-les en el primer any ,tal com es fa ara.
- Crearem un programa de línies de finançament gestionat per Barcelona Activa
per a projectes de persones autònomes que han superat els tres primers anys
d’existència.
Noves ocupacions: actualitzem les aptituds a les necessitats del futur
- Impulsarem un programa de reorientació formativa cap a noves ocupacions per a
persones aturades.
- Crearem la BCN Digital Academy, una gran acadèmia de noves tecnologies que
permeti que perfils laborals actuals puguin adquirir la formació necessària per
adaptar-se als canvis en el mercat laboral.
Apostem per una emprenedoria en condicions: que l’emprenedoria no sigui un element de
precarització individual, sinó una eina per impulsar iniciatives amb impacte econòmic i
social a la ciutat.
- Crearem un fons d’inversió públic que ajudi al finançament de les iniciatives em
prenedores que genera el talent de la ciutat.
- Impulsarem una societat paraigües que participi de les iniciatives emprenedores
de la ciutat, i permeti fer-ne un seguiment i col·laborar en la gestió administrativa
de les iniciatives. També garantirem el retorn i l’arrelament d’aquestes iniciatives a
la ciutat participant en el seu accionariat.
- Impulsarem plans d’emprenedoria específics per democratitzar les iniciatives
emprenedores de la ciutat: impulsarem un pla específic d’emprenedoria
d’iniciatives emmarcades en l’Economia Social i Solidària i un pla específic
d’emprenedoria per iniciatives impulsades majoritàriament per dones.
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Ataquem la precarietat en els sectors més precaritzats: hostaleria, treball de cures i
economia digital.
- Crearem un equip de suport a la Inspecció del Treball de Catalunya per garantir
el compliment dels drets laborals a Barcelona.
- Impulsarem línies de treball per fomentar el treball cooperatiu i col·lectiu en
sectors especialment precaritzats per poder crear les condicions i la suficient e
scala que permeti generar llocs de treball dignes.

3.4 Turisme
Segons les previsions de l’Organització Mundial de Turisme, el fenomen del turisme continuarà creixent arreu del món fins a arribar als 1.800 milions turistes internacionals a
escala global. És en aquest context de creixement que cal repensar el turisme a la ciutat
de Barcelona. Durant dècades, les polítiques de turisme han anat sobretot orientades
a la promoció de la ciutat a través del Consorci de Turisme. Actualment, amb més de
12 milions de turistes registrats per any, les limitacions del model a l’hora de distribuir
riquesa, la contestació per part de la ciutadania i la insostenibilitat d’un creixement
il·limitat fan imprescindible que siguem capaços d’avançar cap a un model turístic de
més qualitat i més sostenible econòmicament, ambientalment i socialment. Després
de dos plans estratègics, cal concretar propostes realistes que permetin gestionar el
fenomen turístic, cercant un acord amb el sector que plantegi una reducció dels costos
socials de l’activitat; afavorint la desconcentració, la millora dels salaris i la convivència
amb la ciutadania.
Propostes:
Farem que Barcelona avanci cap a un model de turisme més sostenible i de més qualitat
- Segmentarem i racionalitzarem els recursos econòmics dedicats a la promoció
turística per captar perfils que vagin vinculats a una demanda de qualitat.
- Garantirem el cessament de l’activitat i de l’oferta d’allotjaments turístics
il·legals mantenint l’actual plantilla d’inspectors i visualitzadors. Exercirem una
vigilància extrema sobre la regulació i sobre la nova realitat de les llars
compartides.
- Mantindrem el PEUAT com a marc normatiu i punt de partida de la gestió de
l’allotjament turístic a la ciutat de Barcelona.
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- Crearem una taula de coordinació de la gestió del turisme amb l’administració
de la Generalitat de Catalunya i els agents socials que faciliti l’efectiva
implementació d’un model turístic sostenible, millori la governança de la política
turística a Barcelona des d’una perspectiva integral i integradora, i promogui el
treball conjunt d’ambdues administracions.
- Implementarem pràctiques d’economia verda per disminuir els costos de
funcionalment del sector mitjançant la promoció d’etiquetes ecològiques i
d’estàndards internacionals que certifiquin i posicionin la nostra oferta com a
sostenible. Promourem sistemes d’autoproducció i autoconsum energètic als
allotjaments i les infraestructures turístiques.
- Augmentarem la freqüència de les línies de bus que són utilitzades més
intensivament pels visitants, mitjançant recursos de l’impost turístic, amb
l’objectiu d’evitar el col·lapse d’aquestes línies i les molèsties derivades als
usuaris habituals.
- Elaborarem un pla de formació contínua que permeti establir més vincles 		
permanents entre les escoles de turisme de la ciutat, el sector privat i les 		
institucions públiques.
Durem a terme polítiques que afavoreixin la desconcentració i millor repartiment dels
beneficis que genera el turisme.
- Vetllarem per la millora dels salaris dels sectors vinculats a l’activitat turística,
com l’allotjament i la restauració i també per al compliment i, si s’escau,
modificació dels respectius convenis laborals.
- Promourem un pacte amb els agents socials per crear un distintiu
d’establiments i empreses que voluntàriament se sotmetin a unes condicions
laborals millors que les del conveni col·lectiu, promocionant-lo eficaçment.
- Descentralitzarem l’oferta turística de la ciutat planificant la creació i
promoció de nous productes i serveis turístics en barris on es preveu un
creixement sostenible de l’activitat turística, així com en altres espais de
l’àrea metropolitana.
- Incorporarem elements del conjunt de l’oferta turística de Catalunya en la
promoció de Turisme de Barcelona, fent que les dues administracions treballin
conjuntament les estratègies de màrqueting, desconcentració i diversificació de
l’activitat.
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- Coordinarem la política de Turisme de Barcelona amb el conjunt de la política
internacional de la ciutat.
- Continuarem impulsant les TIC com la principal eina d’accés als continguts 		
turístics dels turistes, abans, durant i després del viatge, mitjançant la millora
contínua dels canals de comunicació i suport digitals, incentivant-ne l’ús com a
eines amb grans avantatges de gestió, promoció i comercialització.
- Reinvertirem part dels recursos directament generats per l’activitat turística
en el manteniment i la valorització del patrimoni material i immaterial de la ciutat.
- Elaborarem una ordenança que reguli les llars compartides segons el decret de
turisme de la Generalitat de Catalunya.
- Mantindrem el Consell de Turisme i Ciutat com a espai de diàleg, participació i
co-disseny de les polítiques turístiques i en millorarem el funcionament.
Desplegarem un pla de mobilitat turística perquè, més enllà de l’estratègia, es concretin
propostes de millora dels fluxos turístics i dels espais de gran afluència
- Replantejarem l’ordenació i distribució de l’aparcament d’autobusos turístics
discrecionals al centre de Barcelona.
- Estudiarem la posada en marxa de busos llançadora per a turistes en les 		
línies més congestionades de transport públic, i reforçarem les línies d’autobús
més turístiques (platges, Parc Güell...).
- Modificarem l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles per establir un
límit màxim de 30 persones per als grups organitzats a peu, i l’obligatorietat de
dur radioguia per als de més de 10 receptors.
- Elaborarem plans de gestió per als espais de gran afluència i zones més
congestionades que vagin vinculats, per exemple, als límits de capacitat de
càrrega, la presència d’agents cívics i la major coresponsabilitat del sector.
- Implementarem mesures contra l’economia submergida i per augmentar el 		
control de l’intrusisme al sector dels guies turístics, mitjançant la col·laboració
entre la inspecció de treball, els agents cívics i la Guàrdia Urbana.
- Desplegarem l’Ordenança de vianants i vehicles ja aprovada, i prendrem les
mesures necessàries per resoldre la problemàtica vinculada a la circulació de
ginys turístics no autoritzats, i fer efectiu el seu marcatge o identificació.
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Renovarem l’impost sobre les estades en establiments turístics i crearem noves fiscalitats i ingressos vinculats a l’activitat turística
- Exigirem a la Generalitat una major participació en la recaptació de l’impost
sobre les estades en establiments turístics. Aplicarem un recàrrec significatiu
a aquest impost, que gestionarà íntegrament l’Ajuntament, i que també afectarà
els creuers.
- Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè el recàrrec de l’impost 		
turístic sigui progressiu en funció de la pressió turística de cada barri, i
dedicarem una part de la recaptació a la cultura i a la millora de les condicions
ambientals al barri (seguretat, neteja, civisme, control de l’oferta il·legal...).
- Exigirem a l’Estat una major participació en la recaptació de l’IVA, perquè el
consum turístic reverteixi en majors ingressos a la ciutat. Aquests ingressos es
destinaran de forma prioritària a aquells barris amb major pressió turística per
combatre’n els efectes negatius.
- Posarem en marxa noves fiscalitats turístiques que gravin les activitats que
duen a terme una ocupació intensiva de l’espai públic o externalitats negatives,
per regular-ne l’accés i millorar la qualitat de vida al seu entorn.
- Crearem un coeficient específic de l’IBI per a habitatges d’ús turístic.
- Revisarem les tarifes d’estacionament i la regulació d’autocars turístics
discrecionals.
- Aprofitarem les tecnologies vinculades a la zona de baixes emissions o al
peatge urbà per estudiar la creació d’una nova taxa per als excursionistes de dia
que visiten la ciutat.
- Amb el desplegament de la T-Mobilitat i el replantejament del sistema tarifari,
fomentarem que el visitant, com a usuari esporàdic, faci una major contribució
al transport públic.

3.5 Comerç i consum
El comerç és un dels principals motors econòmics de Barcelona, ja que, amb 16.200
empreses i més de 150.000 llocs de treball, representa el 15% del PIB de la ciutat. A
més, el comerç urbà contribueix a la seguretat, aporta qualitat a l’espai públic i genera
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cohesió social. Per tot això, cal potenciar aquest model de comerç i preservar-ne els
seus valors de qualitat i proximitat. També cal destacar la xarxa de mercats municipals,
distribuïts pels diferents barris i que des de fa anys estan experimentant un important
procés de reforma i renovació per actualitzar el seu model comercial, amb l’objectiu
d’atreure nous segments de població que tradicionalment no hi compraven.
Davant dels canvis que s’estan produint en molts dels hàbits de consum, és important
que les polítiques municipals vagin encaminades a acompanyar i ajudar el sector a
afrontar nous reptes com el relleu generacional, l’especialització, la digitalització, la
preservació dels comerços emblemàtics o els nous models de gestió comercial (com
els BIDs o APEU), per fer-lo més competitiu i resilient als canvis. De la mateixa manera,
cal garantir els drets de les persones consumidores i evitar les pràctiques abusives i la
vulneració de drets que es produeixen, especialment, en els grans àmbits del consum.
Propostes:
Enfortirem el comerç urbà i de proximitat de la ciutat
- Dissenyarem campanyes de promoció del comerç de proximitat de la ciutat, de
manera continuada durant tot l’any, aprofitant els canals de comunicació
municipals.
- Treballarem amb el sector per repensar i enfortir la campanya de Nadal,
millorant aspectes com la il·luminació nadalenca i estenent les accions de
dinamització comercial a més barris de la ciutat.
- A partir dels plans de comerç dels districtes, elaborarem plans especials de
dinamització comercial en aquelles zones de la ciutat amb un teixit comercial
més feble, amb molts locals buits o que pateixin els efectes de les obres de
llarga durada.
- Elaborarem plans d’usos amb l’objectiu de limitar la instal·lació de grans
superfícies a Barcelona.
- Impulsarem tot de mesures per abordar el fenomen de la venda ambulant 		
il·legal a l’espai públic, a fi d’afavorir la inserció laboral de les persones que
realitzen aquesta activitat i minimitzar l’impacte que genera sobre el comerç de
proximitat de la ciutat.
- Potenciarem i donarem més difusió al programa Reempresa per facilitar la 		
transmissió d’empreses i negocis a persones emprenedores que els vulguin 		
donar continuïtat.
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- A través de Barcelona Activa, impulsarem eines formatives que permetin 		
avançar en la digitalització i la venda online del comerç de proximitat de
Barcelona.
- Revisarem el catàleg dels comerços emblemàtics de la ciutat, i elaborarem
un cens dels comerços singulars de Barcelona per trobar mesures de protecció
per a aquests establiments.
- Redissenyarem, conjuntament amb el sector comercial, l’àmbit de les zones
turístiques de la ciutat i els horaris d’obertura en caps de setmana.
- Agilitzarem i millorarem la transparència del procés de tramitació de llicències
per comerços, i homogeneïtzarem els criteris d’ocupació de via pública a tots els
districtes de la ciutat pel que fa a les fires i les mostres de comerç.
Ajudarem a millorar i professionalitzar la gestió comercial de la ciutat
- Donarem suport al teixit associatiu comercial de la ciutat, fomentant la
coordinació entre les diferents associacions, i implementant mesures que
incentivin l’associacionisme en l’àmbit del comerç.
- Avançarem en la implementació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana
(APEU), per millorar i professionalitzar la gestió dels eixos comercials de la
ciutat i fer que la planificació estratègica d’aquests espais sigui compartida
entre l’Ajuntament i el sector del comerç.
- Posarem en marxa les proves pilot dels APEU en aquells barris on ja estaven
previstes, com el Born o Sant Andreu, i afavorirem l’intercanvi d’experiències
amb d’altres ciutats que també els estan començant a implementar.
- Posarem en marxa l’Observatori del Comerç de Barcelona amb l’objectiu de
disposar d’un organisme que generi la informació i el coneixement necessari per
repensar i enfortir el model comercial de la ciutat.
- Repensarem la distribució urbana de mercaderies vinculada a la irrupció del
comerç electrònic i el repartiment a domicili, definint estratègies com el click &
collect, per fomentar la mobilitat sostenible i el potenciar petit comerç.
Continuarem el procés de reforma i transformació dels mercats municipals
- Finalitzarem plenament les obres de remodelació dels mercats del Bon Pastor i
la Vall d’Hebron - Teixonera. En el cas dels mercats de l’Abaceria i de Sant 		
Andreu, que estan en instal·lacions provisionals, hi farem les obres definitives
durant aquest mandat.
83

- Impulsarem la reforma dels mercats de Montserrat, Horta i Galvany.
- Realitzarem importants intervencions en mercats que ho necessiten, com els
de Canyelles, Hostafrancs, Sagrada Família i Carmel.
- Facilitarem la digitalització dels mercats i impulsarem sistemes de venda
online.
- Crearem un fons al Pla d’Inversions Municipal (PIM) destinat a les accions de
manteniment de tots aquells mercats que han estat reformats.
- Donarem un nou impuls al programa Mercats Verds per potenciar la venda de
productes de proximitat i de km0.
- Impulsarem campanyes i accions per fer dels mercats la punta de llança de les
polítiques de promoció del consum responsable i contra el malbaratament
alimentari.
- Revisarem les ubicacions i els horaris dels mercats de pagès perquè no entrin
en competència amb els mercats i el comerç de l’entorn.
Garantirem els drets de les persones consumidores i promourem un consum responsable
- Potenciarem l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).
- Reforçarem el Consell Municipal de Consum com a espai de participació real de
les associacions de persones consumidores de la ciutat.
- Fomentarem l’arbitratge col·lectiu de consum.
- Potenciarem la mediació en consum com a sistema de resolució extrajudicial
de conflictes.
- Ampliarem el Cos d’inspecció de l’Ajuntament per garantir el compliment de les
normatives de protecció dels interessos generals de les persones consumidores.
- Oferirem formació i educació en consum a tots els col·lectius de persones con
sumidores, amb una especial atenció a les més vulnerables, amb la col·laboració
de les associacions de persones consumidores de la ciutat.
- Fomentarem els projectes de consum crític i responsable que defensin els drets i
interessos de les persones com a consumidores.
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- Oferirem formació als gremis i els sectors econòmics i comercials de la ciutat
sobre els drets de les persones consumidores.
- Fomentarem la compra i la contractació socialment responsable al consistori.
- Actualitzarem l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable per reforçar el
consum responsable entre la ciutadania i les organitzacions de la ciutat.

3.6 Fiscalitat
Des d’ERC, apostem per una fiscalitat local que sigui una eina en benefici de la ciutat;
que serveixi per a afrontar les externalitats negatives que generen activitats d’èxit com
el turisme, per redistribuir la riquesa a la ciutat, i per premiar els comportaments que
facin de Barcelona una ciutat ambientalment més sostenible.
L’actual model de finançament local limita les possibilitats de desenvolupar polítiques
des de l’Administració local amb la potència suficient. Per una banda, com a administració més propera a la ciutadania, acaba assumint competències pel que fa a
polítiques socials que no li haurien de correspondre, i, per altra, la consagració de les
polítiques d’austeritat estatals és un fre a l’autonomia local que s’ha de denunciar i ferhi front. Amb bona gestió hem de ser capaços de generar un model de fiscalitat de Barcelona que reculli els principis de fiscalitat progressiva, fiscalitat verda i fiscalitat com
a eina, per poder tenir els recursos suficients per afrontar amb les màximes garanties
els principals reptes de ciutat, com són l’habitatge, la gentrificació, les desigualtats o
la gestió del turisme.
Propostes:
Lluitarem contra el frau fiscal a través de l’Institut Municipal d’Hisenda, que ha d’actuar
com una autèntica agència tributària.
- Elaborarem un pla de mandat contra el frau fiscal, especialment centrat en 		
les grans empreses i grans contribuents, com a eina essencial de la política
fiscal de l’Ajuntament de Barcelona per garantir la justícia tributària.
- Avançarem en l’intercanvi d’informació amb la resta d’administracions 		
tributàries per ser més eficients en la lluita contra el frau fiscal.
- Estudiarem la progressiva especialització de l’Institut Municipal d’Hisenda en
un organisme exclusivament tributari, per millorar la seva eficiència i, si escau,
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el traspàs de la gestió de les multes per incompliment d’ordenances des dels
departaments responsables de cada matèria de l’Ajuntament de Barcelona.
Contribució en funció de les oportunitats de cadascú: apliquem un model de 		
fiscalitat justa i redistributiva.
- Elaborarem una proposta tècnica per cobrar els tributs municipals als béns
immobles de propietat religiosa amb usos lucratius. Les deduccions han de ser
pel criteri de lucre de l’activitat i no pel criteri de propietat.
- Impulsarem la recaptació del 50% del recàrrec dels habitatges buits previst en
la Llei reguladora d’hisendes locals.
- Aprofundirem en les mesures previstes en la campanya “Barcelona lliure de
paradisos fiscals”.
- Impulsarem, en el marc del Pla d’Inspecció Fiscal de Barcelona, una campanya
d’inspecció als grans propietaris per comprovar que el que tributen es correspon
amb el que tenen.
Farem que el turisme contribueixi als recursos municipals en la intensitat que li pertoca
- Impulsarem la creació de taxes d’ocupació de l’espai públic per a aquelles
activitats que fan un ús intensiu de la via pública.
- Treballarem perquè els habitatges d’ús turístic i les segones residències tributin
amb un tipus d’IBI més elevat que els habitatges.
- Liderarem els canvis necessaris en el model de finançament local perquè la
participació en impostos sobre el consum de la ciutat inclogui el consum que fan
els turistes a la ciutat.
Implantarem un model de fiscalitat verda com a element que ajudi a la transició energètica de la ciutat.
- Estudiarem beneficis fiscals i ajudes a la rehabilitació d’edificis per a mesures
d’eficiència energètica.
- Estudiarem beneficis fiscals i ajudes als vehicles de baixes emissions i elèctrics
i, paral·lelament, recàrrecs als vehicles més contaminants. Els recursos
obtinguts per aquesta via, aniran destinats a ajudes per al canvi a vehicles amb
baixes emissions.

86

- Bonificarem el preu públic de recollida d’escombraries als establiments
comercials en funció de les mesures que prenguin en relació amb el reciclatge i
bones pràctiques en la gestió de residus.
Garantirem major transparència en la gestió dels tributs municipals.
- Millorarem la informació a la ciutadania sobre a què es destina el pressupost
municipal.
- Emetrem un rebut amb la informació al màxim detall de tots els impostos i tax
es municipals.
- Promourem un Pacte de Ciutat per a la implementació de la revisió cadastral
de l’anterior mandat per garantir un impacte just en l’impost sobre els béns
immobles sobre els barcelonins i barcelonines.
- Editarem una Guia d’actuació i l’enviarem a tots els ciutadans i ciutadanes 		
que s’hagin pogut veure afectats pels canvis legals en l’aplicació de l’impost 		
sobre la plusvàlua, per garantir el compliment del principi que si no hi ha hagut
benefici en una compravenda no s’ha de tributar l’impost.
Apostarem per vincular la recaptació de les diferents figures impositives a despesa
concreta
- Destinarem els recursos generats per un major dinamisme del mercat
immobiliari, com ara l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i altres
taxes associades, a construir més habitatge públic a la ciutat.
- Destinarem els recursos generats pel turisme a la ciutat a reduir l’impacte de
les externalitats negatives del turisme als veïns i veïnes de Barcelona,
especialment d’aquelles zones amb una major pressió del turisme.
- Destinarem tots els recursos generats per la tributació d’elements
contaminants a finançar un fons per a la transició energètica a la ciutat.
Política pressupostària: endeutament, dèficit i gestió dels recursos
- Canviarem l’estructura del deute municipal per tendir a finançar-se amb
entitats arrelades i directament vinculades amb el territori i amb finalitats
socials.
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- Garantirem un nivell d’endeutament de la ciutat que no hipotequi la gestió dels
futurs governs municipals, però que permeti, alhora, assumir els reptes que
tenim com a ciutat.
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4. Un entorn d’innovació
4.1 Educació
Barcelona ha de poder liderar l’evolució d’una societat cada vegada més complexa i
diversa, i fer front amb valentia als reptes globals, socials, mediambientals, digitals o de
canvi de model productiu amb que ens trobem en el nostre dia a dia. Per tal de fer front
a aquests reptes, i bo i sabent que, com a gent republicana, entenem l’educació com un
procés al llarg de la vida que comporta una concepció holística de l’educació i la política
educativa. Barcelona ha de poder garantir els recursos i les condicions humans i materials perquè els centres educatius de la ciutat siguin capaços d’afrontar aquests desafiaments complexos, atenent a les necessitats dels infants i adolescents. Volem garantir
una educació transformadora, empoderadora, de qualitat, inclusiva i equitativa, que
promogui l’oportunitat d’aprenentatge al llarg de tota la vida.
Propostes:
Educació de 0 a 3 anys
- Avançarem cap a la universalització de l’educació de 0 a 3 anys, ampliant la
xarxa d’escoles bressol municipal. Ho farem planificant un accés equitatiu i 		
redistributiu, conscients de l’impacte positiu i important en l’adquisició
d’habilitats cognitives i socials dels infants.
- En la mateixa línia, conscients de la importància de l’educació de 0 a 3anys,
però del caràcter no obligatori, revisarem el sistema de tarifació social de
l’Ajuntament vetllant per la seva equitat, per avançar perquè la provisió de
places sigui universal i estudiant la possibilitat d’implementar la gratuïtat en el P2
- Desplegarem polítiques destinades a cobrir les necessitats i requeriments de
nous espais informals, com ara els espais familiars, grups de criança compartida
i programes de suport i capacitació parental.
Educació obligatòria: posada al dia i lluita contra la segregació
- Instaurarem les Oficines d’Escolarització de Districte, juntament amb polítiques
d’informació a les famílies i mesures d’acompanyament durant tot el procés
d’escolarització, sense interferir en el dia a dia dels centres.
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- Promourem un pla a curt i mitjà termini per actualitzar tots els centres educatius
de Barcelona, amb l’objectiu que esdevinguin referents de qualitat, equitat i
inclusivitat, comprometent-nos amb les expectatives de les famílies d’una
educació de qualitat.
- Reforçarem els Projectes Educatius de Centre, impulsant programes de formació
en aprenentatge i avaluació competencials per als docents i de lideratge
pedagògic per als equips docents i directius.
- Conscients de les limitacions de Barcelona en tant que ciutat compacta,
habilitarem equipaments per augmentar l’oferta pública a la demanda de les 		
famílies.
- Crearem nous Instituts Escola amb enfocaments pedagògics competencials, que
possibilitin una bona transició primària-secundària.
- Promourem aproximacions pedagògiques innovadores als centres, com ara
FabLabs, Biolabs ABP, amb formació i acompanyament, i generant aliances que
fomentin la innovació. Aprofundirem en el treball conjunt a través del Consorci
d’Educació de Barcelona amb les Xarxes per al canvi.
- Impulsarem accions específiques de gestió de la diversitat, de formació
intercultural i de promoció del català com a llengua vehicular, alhora que es
valoritzaran les diverses llengües de les famílies de Barcelona.
- Recuperarem l’emblemàtic edifici de fusta de l’antiga Escola del Mar en el seu
emplaçament original, per ubicar-hi un museu de l’educació de ciutat.
Pla de xoc contra la segregació escolar
- Articularem un pla de xoc contra la segregació i el fracàs escolar, garantint que
els percentatges d’alumnes de contextos desafavorits responen al percentatge
dels seu entorn, i impulsant accions i recursos per generar atractiu pedagògic
dels centres educatius dels entorns més desafavorits.
- Planificarem l’oferta millorant la detecció de l’alumnat amb necessitats
especifiques de suport educatiu, anticipant temporalment el procés
d’identificació i ampliant la relació, coordinació i seguiment entre serveis socials,
EAIA, CAP, CDIAP i altres serveis de suport pedagògics i socials.
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- Reforçarem els suports intensius per escolarització inclusiva (SIEI), i també
altres serveis de suport als centres (vetlladors, TIs i TEIs).
- Potenciarem els centres educatius especials, dotant de prou recursos per a
vetlladors i vetlladores i suport pedagògic a l’escola inclusiva, i també a les
escoles compartides.
- Crearem xarxes interprofessionals, sistemes d’informació compartits que
afavoreixin la màxima integralitat de l’atenció de la infància entre els serveis de
salut i els serveis socials, per crear un sistema que mostri automàticament una
visió integral de la situació econòmica de l’infant o de la unitat de convivència.
Educació secundària i lluita contra l’abandonament escolar
- Posarem les eines de coordinació necessàries per a una bona transició entre
primària i secundària. Augmentarem l’oferta de places, crearem Instituts-escola
i revisarem les adscripcions entre centres de primària i secundària per a facilitar
una transició a l’alumnat previsible, programada i còmoda.
- Actualitzarem l’educació secundària obligatòria perquè sigui orientadora,
personalitzant l’aprenentatge, i possibilitant tant l’aprenentatge al llarg de la
vida com la transició al món laboral.
- Combatrem l’abandonament escolar, sense renunciar a la millora dels resultats
educatius, establint mecanismes d’orientació i seguiment personalitzat de 		
l’alumnat.
- Apostarem pel progressiu desplegament de projectes d’innovació pedagògica,
desenvolupant i enfortint els projectes singulars i potenciant la formació
continuada de professorat, personal de suport pedagògic i equips directius.
- Reconnectarem el coneixement i el saber que es genera a la ciutat amb els 		
centres educatius, establint aliances amb universitats, centres de
recerca, investigació, museus, espais d’excel·lència cultural i fàbriques de 		
creació.
- Desenvoluparem un pla pilot de projecte d’educació europea, dotant les 		
llengües com a instrument de comprensió i substrat cultural europeu comú, i
propiciant la mobilitat d’alumnes tant a secundària com en la formació
professional.
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Una aposta decidida per a la formació professional
- Revisarem i valoritzarem la formació professional i els ensenyaments
professionalitzadors, creant una oferta atractiva i assegurant una fluida
transició entre educació i món laboral.
- Establirem un sistema de beques-salari per a lluitar contra l’abandonament
escolar prematur, i vincularem la transformació de la secundària obligatòria i
la formació professional.
- Promourem programes de diversificació curricular, una oferta suficient de 		
programes de formació i inserció i de formació per a persones amb discapacitat,
ensenyaments de règim especial, i també els projectes i escoles de noves
oportunitats, juntament amb el SOC i Barcelona Activa.
- Universalitzarem l’etapa 16 a 18, potenciant els cicles formatius de grau mitjà
i creant una oferta atractiva i d’accés a feines qualificades a tots els districtes
de la ciutat.
Educació al llarg de la vida
- Crearem una Xarxa d’Escoles de les Arts, dedicada a l’educació musical, la 		
dansa, el teatre i altres disciplines artístiques, amb vocació de formació i 		
educació de base.
- Ampliarem la xarxa d’Escoles de Música i d’Escoles Oficials d’Idiomes a tots
els districtes.
- Potenciarem i diversificarem l’oferta d’educació per a adults i persones grans,
especialment en els centres de formació de persones adultes, però també a 		
altres espais de titularitat pública de la ciutat (centres cívics, casals de barri,
biblioteques, museus...)
- Fomentarem la participació de les famílies a la vida escolar, afavorint i
potenciant les AFIS als centres mes desafavorits, sobretot a la secundària.
- Incentivarem polítiques d’innovació comunitària i incorporarem als centres
programes estables en relació amb els nous valors del temps, en especial 		
aquells relacionats amb la salut, la cura i la vida quotidiana.
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- Impulsarem programes educatius de sensibilització i capacitació que
transformin “la manera de pensar i actuar” (UNESCO) pel que fa al respecte i la
valoració de la convivència en diversitat, el pensament crític i la participació,
a la igualtat de gènere, als reptes globals socials i mediambientals i a la
creativitat i la innovació
Educació en el lleure
- Crearem un sistema de beques que garanteixin l’accés al lleure educatiu per a
tots els infants i adolescents de la ciutat.
- Potenciarem i dotarem de recursos projectes comunitaris i de creació de 		
xarxes estables entre centres i altres actors educatius, lúdics i formatius actius
en els barris, permetent la interconnexió i compartició del coneixement i
experiències, ampliant l’oferta i garantint l’accés de les famílies, sigui quina 		
sigui la seva capacitat socioeconòmica.
- Recuperarem i dotarem de contingut els Plans Educatius d’Entorn, potenciant
les entitats i teixit associatiu, cultural, lúdic i esportiu que treballen en
l’educació no formal per completar la formació holística de la persona.
- Farem de les escoles i centres educatius el centre de l’educació al llarg de la
vida dels barris, equipaments de barri i nodes de connexió vinculants a les 		
famílies, l’educació no formal, entitats i equipaments culturals, universitats, 		
centres de recerca científica i tecnològica, i amb el teixit productiu.
- Desplegarem el projecte de patis oberts, dotant-los de recursos suficients,
materials, pedagògics, de continguts i humans per a ampliar la xarxa actual. 		
Desplegarem les biblioteques obertes, camins escolars o escoles enriquides.
- Avançarem perquè Barcelona esdevingui una ciutat de l’aprenentatge, i que
l’actualització d’escoles/instituts i les xarxes d’entorn contribueixin a fer-la una
ciutat més habitable, inclusiva, segura, resilient, creativa i sostenible.

4.2 Universitat i recerca
L’Ajuntament de Barcelona, com a administració territorial, pot ajudar a potenciar una
aposta pel coneixement i la recerca que ens faci referents internacionals, de manera
coordinada amb les institucions i administracions que directament en tenen les competències. Si volem que Barcelona es consolidi com una ciutat de la nova economia
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i, per tant, pròspera, cal apostar a fons per materialitzar l’aposta de la ciutat com a
capital del coneixement i la recerca. Per això, cal aprofitar els equipaments, les institucions i els centres que tenim per crear pols de coneixement al voltant de les universitats, facilitant les connexions, l’allotjament i les condicions disponibles de la ciutat per
ser atractiva al coneixement. Cal també un esforç per millorar l’allotjament d’empreses
tecnològiques i d’alt valor afegit, orientant tota la ciutat cap al coneixement.
En resum, Barcelona ha estat i és ciutat referent del coneixement, dels estudis superiors i de la recerca. Per tant, cal desplegar totes les eines a disposició de la ciutat per
aprofitar les potencialitats de Barcelona com a capital del coneixement.
Propostes:
Accés equitatiu i universal
- Crearem incentius col·lectius com a ciutat universitària, a través d’una
estratègia d’informació i promoció de l’oferta existent a la ciutat, consensuada
amb les universitats i els centres de recerca i educació superior.
- Desenvoluparem actuacions que assegurin el retorn social de la universitat a
la ciutat (ajuts, ofertes formatives, pràctiques, coordinació amb centres de
secundària, suport als treballs de recerca...).
- Potenciarem, en coordinació amb les universitats, el voluntariat universitari
com a element de lluita contra les desigualtats socials d’infants i joves en
exclusió o dificultats socials, famílies i comunitat dels barris i territoris
desafavorits (mentoring social).
- Facilitarem, en col·laboració amb Barcelona Activa, el SOC i el serveis propis
de les universitats, la inserció laboral als graduats.
- Promourem jornades de portes obertes a les instal·lacions de recerca i
coneixement.
Farem de Barcelona un referent de l’ensenyament superior i la recerca
- Crearem pols de coneixement al voltant de les universitats, articulant
projectes de formació, recerca i transferència estables i potents com la
“Ciutadella del Coneixement”, el front marítim del Besòs, les Humanitats al 22@
o l’Escola Industrial. Aquests pols inclouran la previsió d’espais de coliving i de
coworking per afavorir l’activitat i reduir la pressió sobre la resta de la ciutat.
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- Potenciarem la marca Barcelona associada a l’ensenyament superior i la
recerca, invertint els esforços i els recursos per projectar la ciutat
internacionalment i amb visió metropolitana.
- Convertirem Barcelona en un centre europeu d’estudis de màster i postgrau.
- Potenciarem el paper de Barcelona com a capital dins del Pacte Nacional per a
la Recerca i la Innovació.
- Associarem Barcelona a la generació de coneixement, aportant prestigi i
facilitant la captació de talent internacional en els àmbits universitari i de
recerca. Promocionarem la creació de doctorats internacionals i potenciarem
aquells que ja existeixen i que siguin d’interès per a l’Ajuntament i garanteixin
retorn a la ciutat.
- Desenvoluparem projectes d’estructuració de la captació de mecenatge
nacional i internacional.
- Establirem mecanismes i recursos per optimitzar la difusió del coneixement
científic, el foment de l’educació al llarg de tota la vida i l’aprofitament màxim de
les potencialitats que ofereix la Universitat i la seva comunitat, sempre des
d’una visió participativa, popular i comunitària de l’educació, la cultura i el 		
coneixement científic.
- Impulsarem un Fòrum Internacional de la Ciència i el Coneixement estable a
la ciutat.
- Farem de Barcelona referència mundial en Recerca i Innovació en Benestar
Planetari, amb impacte social i mediambiental, local i global.
- Apostarem per la coordinació amb els mitjans de comunicació per afavorir la
implicació ciutadana tant en els processos d’inversió amb objectiu de retorn
econòmic com en els de donació, amb objectiu de millorar del futur de la ciutat i
el país.
Ciutat acollidora del coneixement i la recerca
- Desenvoluparem serveis amb una visió integral, juntament amb el Barcelona
Centre Universitari (BCU), necessitats d’infraestructures, mobilitat, ús del 		
transport públic, equipaments i habitatges per a estudiants, que en molts casos
poden servir, alhora, al conjunt de la ciutadania, i que serveixin per potenciar
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una borsa d’habitatge de caràcter social. Aquestes actuacions residencials han
de ser un element de dinamització urbana en les zones on s’ubiquin, integrats
en elles com un servei col·lectiu més, com part del veïnat, servint a l’objectiu de
crear espais urbans dignes, habitables i oberts, i evitant possibles impactes 		
negatius.
- Desenvoluparem accions per facilitar l’accés a la universitat als sectors socials
més vulnerables, desenvolupant polítiques de suport, incentiu i ajuda a la
informació (suport a la orientació), l’accés (ajut als tràmits administratius) i la
formació.
- Desenvoluparem plans d’actuació per facilitar l’accés a la universitat a
estudiants amb situacions socioeconòmiques desafavorides dels barris
prioritaris. Crearem vincles estables entre centres educatius en zones
desafavorides i centres d’educació superior i de recerca.

4.3 Cultura
La cultura ha de ser inclosa en el conjunt de pilars sobre els quals descansa una societat desenvolupada, i esdevenir la quarta pota de l’estat del benestar. La cultura,
allò que no és imprescindible per a la vida fisiològica de la persona, és un dret que
ens permet desenvolupar-nos completament com a ciutadans i ciutadanes. És un dret
col·lectiu, un espai social i de socialització que, com a fet comunitari, permet vertebrar
la societat, i més encara, en moments com l’actual.
L’accessibilitat a la cultura, el foment del talent i esdevenir capital són les tres prioritats sobre les quals ha de treballar Barcelona per enfortir i garantir aquest àmbit;
posant tot el que calgui per què les manifestacions culturals siguin accessibles a
públics cada cop més nombrosos, apropant els esdeveniments a la ciutadania, i creant
públics mitjançant l’ensenyament i la difusió de les manifestacions culturals; fomentant
el talent i la creació dels nostres artistes i creadors, no sols restringida dins les anomenades fàbriques de creació, sinó participant-ne tota la xarxa d’equipaments cívics de
la ciutat i difuminant la rasa que separa l’activitat artística professional de l’activitat
amateur.
Barcelona és gresol de Catalunya i pol de trobada mundial. La capitalitat barcelonina,
indiscutible dins el nostre país, ha de prendre consciència d’ella mateixa, i ser mirall,
reflex i difusora de les manifestacions de la cultura popular del país; integrant les xarxes de ciutats culturals del món i participant d’intercanvis culturals amb altres espais
geogràfics i polítics.
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Propostes:
Maximitzarem l’excel·lència en la gestió cultural
- Recuperarem la regidoria de Cultura com a mostra inequívoca de la prioritat
que el Govern municipal atorga a les polítiques culturals, enteses com un dret de
la ciutadania i pilar de l’estat del benestar.
- Refundarem l’ICUB per tal de fomentar la seva tasca de facilitar i acompanyar
als actors culturals de la ciutat, passarem d’una estructura que produeix a una
estructura que dinamitza tot allò que succeeix a la ciutat protagonitzat per 		
creadors, institucions públiques, institucions privades i que ajuden a col·locar la
cultura en el lloc adequat: el centre de la societat, el nucli, el cor mateix del que
significa ciutadania plena i efectiva. En aquest sentit, incrementarem
l’autonomia de gestió dels centres dependents directament o indirecta de 		
l’ICUB, i reduirem progressivament la burocratització de l’administració.
- Potenciarem el paper del Consell de la Cultura de Barcelona, com espai real de
diàleg entre el govern, els diversos sectors i persones de reconeguda vàlua en
l’àmbit de la cultura i les arts, en el disseny de les polítiques culturals de
l’Ajuntament, a través de la redacció d’un nou Pla Estratègic de Cultura de
Barcelona per als propers anys. Cal definir un projecte cultural global de llarga
durada (20 anys).
- Reprendrem els contactes amb els ajuntaments de l’Àrea Metropolitana a fi
d’estructurar un espai cultural d’abast metropolità que, d’una part, defineixi una
oferta cultural conjunta coherent, tot respectant la singularitat de cada
municipi, i augmenti el seu públic potencial, i, d’una altra, contribueixi a la
cohesió social i a la millora de la qualitat de vida de la població metropolitana.
Es tracta de pensar les polítiques culturals en clau metropolitana i de teixir 		
complicitats amb els ajuntaments de l’àrea, per a crear nous pols de centralitat,
nous circuits d’exhibició i nous itineraris patrimonials. I Cal crear un espai de
coordinació interinstitucional per a sumar i prioritzar línies d’actuació
estratègiques compartides (projectes, circuits, creació, etc.).
- Elaborarem un cens dels i les professionals adscrites als diferents sectors 		
culturals de la ciutat, en coordinació amb el CoNCA i en col·laboració amb les
associacions representatives d’aquests sectors i les altres administracions 		
públiques, amb l’objectiu de conèixer la veritable població d’artistes, creadors i
professionals de la Cultura a Barcelona; de valorar l’impacte real de les 		
polítiques culturals municipals, i de facilitar la futura aplicació de l’Estatut de
l’Artista.
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- Redefinirem les missions dels grans equipaments culturals del país, els quals
han d’actuar com a motors de programes culturals desenvolupats en xarxa per
tota la ciutat. Les institucions culturals han de ser més horitzontals i poroses. I
potenciarem les xarxes i la creació de nous nodes, i impulsar focus culturals que
emergeixen amb força a la ciutat: Glòries, Montjuïc, Ciutat Vella, Paral·lel, etc.
- Crearem una taula de finançament a 10 anys en l’àmbit de la Cultura, i
definirem quines són les prioritats culturals de la ciutat juntament amb la
Generalitat.
- Incrementarem el finançament del sector cultural de la ciutat amb mesures
com l’assignació a la cultura d’un percentatge sobre les inversions municipals,
el compromís de dedicar a equipaments culturals, esportius i educatius l’aport
ació financera plurianual que la Diputació de Barcelona aporta a l’Ajuntament
a través del Pla Xarxa de Governs Locals, o la negociació amb el Ministeri de
Cultura de l’augment de la participació financera de l’Estat en els consorcis de
les institucions culturals barcelonines de les que forma part, reduïda
dràsticament des del 2011, i tenint present la perspectiva de gènere.
- Acompanyarem els equipaments i les entitats que conformen l’ecosistema 		
cultural de Barcelona en la recerca de finançament davant les altres
administracions i en la captació de mecenatge privat i de fons europeus, de 		
manera que l’Ajuntament exerceixi el lideratge que li correspon en el projecte
cultural de la ciutat.
- Facilitarem l’accés a finançament internacional, procedent de la Unió Europea i
del Banc Europeu d’Inversions per tal de desenvolupar les missions europees
definides com prioritàries, cas, per exemple, de la interculturalitat o la cohesió
social; crearem projectes en xarxa i participarem activament en la construcció
de l’Europa creativa, social i cultural.
- Crearem una estructura de cerca de finançament privat per al suport de
projectes d’impacte social i descentralització territorial, fomentarem el
mecenatge, i farem créixer la Fundació Barcelona Cultura, com a espai de
finançament, mentoria i formació de projectes de país.
- Farem polítiques fiscals favorables a la cultura: IBI reduït, aplicació del 50% de
l’impost turístic a projectes culturals.
- Promourem i facilitarem la concessió de llicències per a disposar de nous 		
espais culturals en el conjunt del territori urbà, i farem polítiques urbanes que
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limitin l’especulació en el preu de lloguer dels locals que posen en perill 		
la continuïtat del projectes culturals.
- Lluitarem contra la precarització laboral del personal del sector cultural que
treballa en les empreses subcontractades per l’Ajuntament o pels consorcis,
fundacions i altres entitats vinculades o dependents d’aquest. Inclourem en els
plecs de clàusules dels concursos públics de mesures concretes que vetllin per
la dignificació de les condicions laborals dels professionals de la cultura a les
empreses subcontractades per l’Ajuntament (horaris, organització de la jornada
laboral, tipus de contractes, permisos i llicències, etc.), que permetin erradicar les
pràctiques abusives d’algunes d’aquestes empreses, i que avancin cap a la
consecució en el sector d’un salari que no podrà estar per sota del salari mínim de
ciutat.
- Dignificarem les condicions de treball dels professionals de la cultura, tenint
cura dels creadors, acompanyant-los en el seu itinerari i donant-los seguretat
per a crear.
- Afavorirem la consolidació d’un mercat laboral estable en el sector i 			
avançarem cap a les intermitències.
- Reformarem el sistema de gestió, concessions i concursos per a la gestió dels
equipaments culturals municipals i de les institucions en què participa
l’Ajuntament, i aplicarem el codi de bones pràctiques municipal en les
contractacions, subvencions i concerts, des de la transparència i la perspectiva
de gènere.
- Per tal de dotar de seguretat econòmica les institucions culturals, obrirem la
via de contractes-programa a mig termini (3 anys), que permetin una
planificació a mig i llarg termini, entre l’Ajuntament i els equipaments culturals,
municipals o consorciats, la qual cosa permetrà millorar l’eficàcia i la
transparència en la seva gestió i definir el seu rol i responsabilitat en
l’ecosistema cultural de la ciutat.
- Prioritzarem la gestió ciutadana dels Centres Cívics i altres equipaments
culturals de barri, sempre que sigui possible, donant més importància en les
adjudicacions al projecte cultural i social per als barris que als criteris 		
econòmics.
Barcelona, gresol cultural de Catalunya
- Acordarem amb la Generalitat el finançament adequat a tots els centres
nacionals en què hi participi el consistori, així com el finançament de l’actual
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Museu de Ciències Naturals de Barcelona ampliar les seves activitats i
esdevenir un museu nacional.
- Durem a terme el projecte de recuperació del Parc de la Ciutadella com a pol
científic de la ciutat, aprofitant equipaments emblemàtics com el Castell dels
Tres Dragons, l’Hivernacle, l’Umbracle i el Museu Martorell de Geologia, amb la
participació del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i el suport de la
comunitat científica, a través de l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat 		
Pompeu Fabra i el Parc de Recerca Biomèdica, entre d’altres.
- Dotarem el Museu Etnològic i de les Cultures del Món dels recursos financers,
humans i logístics necessaris per a dur a terme, des de les seves dues seus i en
condicions òptimes, l’objectiu d’establir un diàleg permanent entre la cultura
catalana i la resta de cultures del món, per tal de reflexionar sobre una societat
contemporània que és plural i canviant.
- Impulsarem l’activitat del Centre Artesà Tradicionàrius ampliant la seva oferta
a altres àmbits de la cultura com, per exemple, la gastronomia i el disseny
vinculat a l’artesania.
- Cedirem a la Diputació de Barcelona un equipament municipal per tal
d’instal·lar-hi els fons i col·leccions del Centre de Documentació i Museu de les
Arts Escèniques de l’Institut del Teatre.
- Aprofitarem els espais municipals que havia ocupat l’Escola Massana en el 		
recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu per tal d’acordar amb la Generalitat
l’ampliació de les dependències de la Biblioteca Nacional de Catalunya, i d’en
grandir la Biblioteca Municipal Sant Pau-Santa Creu, destinada al públic infantil
i juvenil del barri del Raval.
- Dignificarem i potenciarem el conjunt monumental de l’Hospital de la Santa
Creu, per tal de posar en valor un recinte històric que compatibilitza les funcions
de seu d’institucions culturals de referència del país (Institut d’Estudis
Catalans, Biblioteca Nacional de Catalunya i Reials Acadèmies de Medicina i de
Farmàcia de Catalunya), de vector de creació artística contemporània (Teatre de
la Biblioteca de Catalunya i La Capella), i d’espai d’aprenentatge i de lleure 		
familiar per als veïns i veïnes del barri (Biblioteca Municipal de Sant Pau-Santa
Creu i Jardins de Rubió i Lluch).
- Donarem suport a la xarxa d’espais independents i a la cultura de base, que és
la pedrera artística de la ciutat.
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- Reforçarem les estructures de promoció existents que, tot i estar fora de la 		
ciutat, juguen un rol important per tota la cultura del país (Fira de Música d Vic,
Fira de Teatre de Tàrrega, Festival de Cinema de Sitges, etc.).

Barcelona, pol cultural d’Europa i el món
- Promocionarem Barcelona com a destinació turística cultural, aprofitant la
dimensió mediàtica d’aquells equipaments que són referents internacionals,
però posant en valor el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat, i revertirem una
part de l’impost turístic en la cultura.
- Elaborarem una estratègia d’acompanyament i suport a les accions de
promoció internacional de les institucions culturals barcelonines, que afavoreixi
la presència dels museus i altres equipaments de la ciutat en plataformes inter
nacionals, la coproducció de projectes amb institucions estrangeres i la
participació en projectes europeus.
- Reivindicarem el paper dels equipaments culturals com ambaixadors de
Barcelona al món i com a introductors a la ciutat de projectes culturals
innovadors d’arreu. Mobilitzarem les xarxes internacionals creades per tot el
teixit cultural de la ciutat, i valoritzarem la capacitat de presència dels creadors,
programadors i intel·lectuals de la ciutat en l’àmbit internacional.
- Potenciarem el paper de Barcelona en les xarxes internacionals de caire
cultural o educatiu, com ara la Xarxa de Ciutats Creatives o l’Associació
Internacional de Ciutats Educadores, i les integrarem en aquelles de les que 		
encara no forma part, cas del World Cities Culture Forum.
- Donarem suport als projectes impulsats des de la ciutat que formin part de 		
xarxes d’abast europeu i internacional, i ens comprometrem en la captació de
fons europeus i de mecenatge privat nacional i internacional, destinats a
programes d’innovació i de promoció del talent.
- Aprofitarem el fet que Barcelona forma part de la Xarxa de Ciutats Literàries
per a promoure a nivell internacional les iniciatives del sector del llibre català i
refermarem la seva vocació com a capital literària europea i global.
- Obrirem les programacions de la ciutat a l’escena contemporània internacional
i en farem una palanca per la promoció exterior de projectes del país. Barcelona
s’ha de convertir en ciutat d’acollida de talent internacional i promoció de talent
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local. Potenciarem el paper dels centres i companyies nacionals del país com
a porta de contacte i accés a l’escena internacional, i enfortirem els seus vincles
de col·laboració amb la resta de centres de formació i de creació de la ciutat.
- Cedirem la part del Palau Victòria Eugènia que gestiona l’ICUB al MNAC, per tal
de poder ampliar l’oferta expositiva del que és el museu d’art més important de
Catalunya.
- Col·laborarem amb la Diputació de Barcelona en la promoció internacional de
les Drassanes Reials i el Museu Marítim de Barcelona i de la seva programació
cultural.
Promoció i coordinació de l’accés a la cultura pública.
- Implementarem unes polítiques culturals amb una clara vocació social que 		
incentivin tant la interculturalitat com la igualtat de gènere.
- Estudiarem les fórmules més idònies per aconseguir l’accés gratuït dels veïns
i veïnes de la ciutat a les exposicions permanents dels museus de titularitat 		
municipal sense vulnerar la normativa europea.
- Elaborarem una estratègia digital que permeti ampliar l’accés i la difusió de les
col·leccions i els continguts dels museus municipals o consorciats, i afavorirem
la seva utilització com a eina pedagògica per part dels centres educatius.
- Orientarem els Centres Cívics i altres equipaments culturals de barri cap a un
model que s’inscrigui en la rica tradició ateneista barcelonina, basat en la
combinació indestriable de formació i lleure, per tal d’afavorir un model:
		
		
		

- Que permeti al teixit associatiu dels barris, al conjunt de la ciutadania
i, molt especialment, als joves utilitzar de manera gratuïta els espais 		
d’aquest equipaments per a dur a terme activitats no lucratives;

		
- Que converteixi tots els equipaments municipals en veritables
		
dinamitzadors culturals dels diferents barris de la ciutat en àmbits tan
		
diversos com, per exemple, la promoció de joves creadors en el camp de
		
les arts plàstiques i visuals, o el foment del teatre amateur i semi
		professional;
		
- Que faci possible que les entitats dels barris i els col·lectius de joves
		
intervinguin en la definició del projecte cultural i social dels diferents 		
		equipaments.
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- Coordinarem les manifestacions culturals impulsades pel sector públic amb
les dels sectors comercial i comunitari, amb l’objectiu de generar una oferta
cultural a l’espai públic diversa i de qualitat.
- Impulsarem el programa “Apropa Cultura” per a facilitar l’accessibilitat a la 		
cultura de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, incorporant al
programa els principals teatres i museus de la ciutat i contemplant totes les di
versitats funcionals.
- Crearem una aplicació específica que faciliti a la ciutadania l’accés en
mobilitat a la informació relativa al conjunt d’equipaments culturals de la ciutat,
des d’arxius i biblioteques fins a espais d’arts escèniques i de concerts, passant
per museus i sales d’exposicions, centres cívics i ateneus, fàbriques de creació
i sales de cinema, i adaptada a les necessitats específiques de col·lectius com
són les persones sordes o les invidents.
- Completarem la xarxa de Biblioteques de Barcelona i planificarem la
remodelació dels espais d’algunes d’elles per tal de reforçar el seu paper de 		
centres culturals i informatius de proximitat, i, en paral·lel, dotarem les
biblioteques públiques de la ciutat dels recursos necessaris per incorporar noves
formes d’interacció amb la ciutadania (espais de co-creació, descoberta
tecnològica, participació, etc.).
- Treballarem conjuntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per tal de fer possible la construcció de la Biblioteca Central de
Barcelona per part del Ministeri de Cultura.
-Treballarem per posar a l’abast de la ciutadania de manera permanent l’obra
d’artistes catalans de renom internacional com ara Josep Maria Subirachs en un
equipament municipal al Poblenou, a canvi de la cessió a l’Ajuntament del llegat
artístic de l’escultor per part dels seus hereus.ç
- Estudiarem la viabilitat de la compra i rehabilitació de l’emblemàtic edifici del
Taller Masriera (Carrer Bailèn, 70-72) per part de l’Ajuntament, a fi de posar 		
aquest equipament al servei de la ciutadania i de les arts escèniques.
- Redissenyarem el sistema d’ajudes municipals a la cultura, incorporant ajuts
pluriennals i reintegrables, assegurant el suport a projectes de nova creació i
oferint un servei d’acompanyament que complementi el suport econòmic i ajudi
les entitats a desenvolupar millor els seus programes.
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Foment de les accions de creació de públic.
- Fomentarem els lligams i les complicitats de l’Ajuntament amb el conjunt
d’equipaments culturals de la ciutat, públics i privats, autogestionats o concertats.
- Crearem una xarxa d’equipaments culturals, públics i privats, a cada districte, que
permeti la coordinació i intercanvi de tot tipus d’activitats culturals (exposicions,
espectacles, xerrades, tallers, etc.), així com l’articulació d’un circuït cultural que
abraci la totalitat dels barris de la ciutat.
- Apostarem per l’educació i crearem un equip de dinamització pedagògica a
cada districte, que treballi amb les escoles, que faci créixer i multiplicar les 		
residències artístiques, avui només a un 20% de les escoles de la ciutat, i que
connecti les escoles amb programes educatius dels centres culturals o amb
l’oferta cultural del districte.
- Enfortirem els lligams entre la xarxa d’equipaments culturals de districte i els
centres educatius, mitjançant la realització de programes de difusió de les difer
ents disciplines artístiques (teatre, música, dansa, poesia, etc.) adreçades al
públic escolar, que incloguin tallers, espectacles de petit format, lectures de
contes, etc.
- Obrirem una línia d’ajuts per facilitar la mobilitat d’alumnes per assistir a
programes culturals.
- Convertirem els centres culturals en espais de trobada social, espais de
coneixement i difusió oberts a tothom, laboratori d’idees i un centre educatiu i
un espai de construcció del coneixement.
- Portarem la cultura a col·lectius que tenen dificultats per accedir-hi: hospitals,
geriàtrics, presons, etc.
- Fomentarem la presentació de llibres i d’altres esdeveniments culturals, com ara
concerts o tertúlies, a les biblioteques públiques i als museus municipals, seguint
l’exemple del cicle “Sherpa Sonor” del Museu Etnològic i de les Cultures del Món.
- Impulsarem el projecte “Llegim-nos”, destinat a la creació de lectors entre el
públic escolar de la ciutat, a través del foment del gust per la lectura de literatura
infantil i juvenil en català, en col·laboració amb l’Associació d’Editors en Llengua
Catalana i associant la totalitat dels actors implicats en el món del llibre infantil i
juvenil (autors, lectors, llibreters, editors, docents, institucions i famílies).

104

- Potenciarem els programes municipals que consolidin la col·laboració
existent entre els equipaments culturals municipals i els centres
d’ensenyaments artístics, públics i privats, de la ciutat, i que generin nous
lligams de manera estable.
- Expandirem el programa “Música als parcs” a nous espais de la ciutat, obrint-lo
a altres manifestacions artístiques i el desenvoluparem més enllà de l’estiu, és a
dir, al llarg de l’any.
Promoció de la cultura popular i urbana de Barcelona
- Facilitarem les activitats de les entitats del tercer sector cultural simplificant
la gestió burocràtica i aplicant de manera uniforme a tots els districtes de la 		
ciutat la regulació municipal relativa a les activitats a l’espai públic o obertes al
conjunt de la ciutadania.
- Garantirem la presència de les entitats del tercer sector cultural de Barcelona
en els diversos espais de participació ciutadana, per tal que puguin incidir de
manera més activa en els debats i en les decisions sobre qüestions vinculades
al moviment festiu o relacionades amb la seva activitat, i les acompanyarem en
la seva recerca de patrocinis i mecenatges privats.
- Liderarem, al més alt nivell, la celebració del Dia de l’Associacionisme Cultural
(4 de juny), a fi de convertir-lo en una data de referència per a gaudir de l’ampli
ventall d’activitats que ofereixen les associacions culturals de la ciutat, i, en tant
que capital de Catalunya, ajudarem a impulsar aquesta celebració arreu del país
- Promourem una “Fira de Cultura al Carrer”, itinerant i de periodicitat anual, per
tal de posar en valor a l’espai públic totes les expressions culturals i artístiques
que avui genera el teixit associatiu i ciutadà als nostres barris, de manera que
cada any sigui un districte qui actuï d’amfitrió.
- Donarem suport a l’activitat sociocultural dels ateneus de la ciutat com a 		
equipaments culturals de proximitat, i col·laborarem en la rehabilitació i
conservació dels seus espais, al servei del conjunt de la ciutadania (teatres,
biblioteques, sales de conferències, etc.).
- Facilitarem sales amb un aforament d’unes 300 persones per ajudar a con		
solidar projectes artístics en el seu recorregut (possible autogestió de
companyies per un període de temps determinat). Manquen d’espais d’exhibició
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i manquen circuits de distribució a la ciutat, una situació que s’agreuja per la
deficient coordinació entre l’Ajuntament i la Generalitat.
- Consolidarem el sistema de circuits de promoció i exhibició creant itineraris
compartits pel conjunt de sales (centres cívics, ateneus, sales de petit format,
llibreries, fàbriques de creació, etc.), festivals o iniciatives que ajuden a la
difusió cultural amb una mirada d’impacte social.
- Obrirem línies de fons reintegrables, retornables un cop assolit un mínim de
taquillatge, i de préstecs tous per a producció, inversió i desenvolupament de
projectes.
- Crearem una Oficina per a les Arts de Carrer a l’ICUB que actuï com a
interlocutor únic de l’Ajuntament amb dels artistes de les diferents disciplines
que treballen a les places i carrers dels nostres barris, i que els acompanyi a 		
l’hora de realitzar gestions amb l’administració municipal.
- Continuarem inventariant del patrimoni immaterial de la ciutat, el preservarem
i el difondrem, i recolzarem la tasca de dinamització que porta a terme el teixit
cultural barceloní.
- Donarem suport a la tasca de les colles de foc i bestiari unificant els tràmits
municipals per a l’organització de correfocs, de manera que s’exigeixin els 		
mateixos requisits i la mateixa documentació en tots els districtes de la ciutat.
Assegurarem que els tècnics municipals que col·laboren en l’organització de
correfocs adquireixen una formació bàsica sobre el que suposa una
manifestació festiva amb ús de pirotècnia, i elaborarem un calendari que aplegui
la totalitat de festes del foc que se celebren a Barcelona, on s’assenyali
l’afectació temporal i espacial de cadascuna (calendari, horaris, circuits, etc.), i
que sigui accessible tant als diferents organismes municipals amb
competències sobre la via pública com al conjunt de la ciutadania.
- Crearem un centre d’agitació a cada barri que vetlli per maximitzar la
multiplicació i interrelació de les propostes, connectar equipaments, col·lectius
i associacions que actuen en un mateix territori i promoure la difusió de les
activitats en totes les capes de la societat.
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Impuls a la innovació i a la creació de talent
- Crearem una Oficina d’Acompanyament al Creador per tal de proporcionar als
creadors l’acompanyament en la gestió, comunicació i internacionalització i
cerca de finançament dels seus projectes. Sobretot als actors culturals de base
(creadors, petites companyies, entitats, etc.). L’ICUB ha de donar suport a la
presència de creadors de la ciutat en les programacions dels centres, sales 		
d’exhibició, biblioteques.
- Crearem “Barcelona Actua”, una Barcelona Activa de segona generació
enfocada a activitats de risc, amb un alt impacte social. Una eina per enfortir
el vessant empresarial i econòmic dels sectors creatius, oferint assessorament
en la gestió, formació enfocada al desenvolupament dels projectes i cerca de
fons de finançament, etc.
- Obrirem el concepte de cultura en àmbits no tradicionals, i apostar per nous
sectors emergents: més enllà de la ciència i el coneixement, el disseny, la moda,
la producció de videojocs i la creació de continguts digitals..., vetllant per incidir
en tots els àmbits i formats, en què els continguts impacten i donen caràcter a la
societat.
- Convertirem la cultura en l’agent transformador que vetlla i debat sobre els 		
objectius de desenvolupament sostenible, que elabora propostes de
transformació i implica al conjunt de la societat en la construcció del seu futur
col·lectiu.
- Donarem suport a les companyies de teatre amateur, amb un impacte important
sobre els barris i estretament lligades als ateneus i centres cívics de la ciutat.
- Promourem contractes plurianuals a companyies per un període de tres anys
per a consolidar-se com a creadors.
- Potenciarem les formacions amb voluntat d’estabilitat (companyies, grups, 		
etc.), que, a més de contribuir a crear marca cultural a la ciutat, proporcionen un
marc d’estabilitat laboral i de qualitat artística. És important proporcionar a les
companyies, especialment a les companyies joves, espais de creació però també
d’exhibició.
- Donarem estabilitat a les sales de petit format i espais d’assaig i creació. La
creació artística també necessita espais d’invisibilitat, el que seria l’equivalent
a la recerca bàsica científica. Són imprescindibles per a la innovació.
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- Definirem, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, itineraris
professionals i formatius de creació artística que reconeguin i incorporin
l’experiència dels diferents actors dels sectors culturals, a fi d’aprofitar el
capital humà existent, d’assegurar la transmissió intergeneracional del saber i
d’evitar la pèrdua de talent.
- Continuarem potenciant un nou model de música en viu que, sense renunciar
als grans esdeveniments musicals, potenciï el talent existent a la ciutat i
permeti la regeneració del teixit de sales de música en viu, i l’acompanyarem
d’una nova normativa municipal que permeti implementar-lo en benefici del 		
conjunt de la ciutadania: músics, empresaris i veïnat.
- Potenciarem el desenvolupament de la recerca i la innovació en l’àmbit de les
aplicacions tecnològiques i digitals i els nous formats audiovisuals, estretint la
col·laboració amb les universitats i les empreses del sector per a impulsar la 		
recerca creativa a la ciutat.
- Consolidarem el paper de la xarxa de Fàbriques de Creació com a referent de
la creació artística a la ciutat en sectors diversos (dansa, música, circ, teatre,
etc.), amb una clara vocació de connexió i projecció internacional, però sense
perdre el seu arrelament als barris ni els seus lligams amb els col·lectius
locals de creadors, formadors i estudiants. I completarem el mapa amb una 		
fàbrica de creació dedicada a la música.
- Crearem una oferta de formació/creació artística multidisciplinària a cada 		
districte, començant per aquells que no disposen d’una oferta pública, i oferint
beques socials per assegurar-ne l’accés.
- Contribuirem des de la ciutat a ordenar el mapa d’ensenyaments artístics de
caràcter professional, definint nous recorreguts transversals, i proposant nous
programes de recerca i de formació pedagògica.
- Assignarem una dotació econòmica específica anual per a l’adquisició d’obres
d’artistes joves i emergents de la ciutat, sota la supervisió i l’assessorament del
MACBA, institució que acollirà en dipòsit les obres adquirides.
- Reduirem la càrrega fiscal municipal als establiments culturals de proximitat
(llibreries, galeries d’art, sales de música, cinemes, museus privats, etc.), i
promourem la presència tant de joves creadors locals com de públic jove a 		
través de línies de subvenció específiques.
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- Impulsarem el Pla Barcelona Ciència, en col·laboració amb el sector privat i
les institucions públiques, per tal de promoure la recerca i la innovació científica
a la ciutat i projectarem Barcelona com a pol internacional en aquest àmbit.
- Incrementarem la presència de la cultura i representants del sector a la
televisió pública, especialment a BTV.
Foment del coneixement i de l’ús del català
- Dissenyarem i durem a terme campanyes de comunicació per a impulsar el 		
coneixement, amb un especial interès per la franja d’edat compresa entre els 16
i els 30 anys.
- Dissenyarem plans de foment de la lectura en català que integrin les noves
tecnologies, en col·laboració amb les biblioteques públiques, els centres
escolars i la resta d’institucions i organismes educatius de la ciutat.
- Dotarem el Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona dels
mitjans humans, logístics i financers necessaris per a desenvolupar amb
eficàcia i diligència la seva tasca en favor de la llengua catalana com a eina
indispensable per enfortir la cohesió social a la ciutat.
- Exportarem el model de l’Espai Avinyó – Llengua i Cultura a totes les delegacions
de districte del CNL de Barcelona, a fi d’estendre i donar a conèixer el seu catàleg
de serveis en el conjunt el territori.
- Augmentarem el nombre de dinamitzadors i dinamitzadores del CNL de
Barcelona, a fi de poder impulsar els plans anuals de dinamització de foment
del català, de forma que no només es doni resposta a la demanda de cursos
existent, sinó que també se’n generi de nova, especialment entre les empreses i a
les zones perifèriques de la ciutat.
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4.4 Memòria
Barcelona atresora un llarg passat que incideix fortament en la construcció de la seva
identitat. Cal posar en valor el record i la història endinsant-nos, en primer lloc, en la
construcció de la ciutat contemporània, amb les seves lluites, triomfs i fracassos, en
els combats interns entre classes i en el llarg combat nacional per a la conquesta de la
llibertat. I, en segon lloc, introduint-nos en la llarga dictadura franquista i una transició
feta en fals, que han deixat encara als nostres carrers un pòsit de feixisme i humiliació
que cal eliminar. La veritable reconciliació neix dels tres grans mots de dignitat: veritat, justícia i reparació. Hem d’impulsar tot de mesures a la ciutat que ens permetin
afrontar el futur net de les restes d’un règim que només s’entenia a si mateix des de la
venjança i l’eliminació física, civil i espiritual de l’adversari. Mirarem de recuperar les
accions de resistència, dignificar les persones represaliades pel feixisme, recuperar els
noms dels nostres carrers nets de simbologia franquista, honorar amb la col·locació de
stolpersteine la memòria dels barcelonins i barcelonines víctimes del nazisme i desborbonitzar la ciutat.
Propostes:
La memòria dels carrers de la ciutat
- Revisarem les Normes de Funcionament de la Ponència del Nomenclàtor dels
Carrers de Barcelona per prioritzar en la denominació dels nous espais públics
personalitats, institucions o esdeveniments relacionats, directament o indirect
ament, amb la ciutat o amb Catalunya, i de protegir la toponímia històrica
barcelonina, restituint-la en els casos que sigui possible.
- Revisarem i canviarem, si escau, els noms presents en el nomenclàtor
barceloní referits a la simbologia monàrquica de la nostra història
contemporània i a persones o institucions que hagin realitzat o instigat accions
violentes en contra de la ciutat o la societat catalana, de manera consensuada
amb els veïns i veïnes.
- Elaborarem un programa destinat a augmentar de forma significativa en els
propers anys la presència de noms femenins en el nomenclàtor barceloní,
afavorint els d’aquelles dones que van estar vinculades d’alguna manera amb la
ciutat o que han contribuït al progrés de la societat catalana, com ara Nativitat
Yarza, Carme Claramunt o Josefa Vilaret, atès que l’actual nomenclàtor conté
un 42% de noms masculins i només un 8% de femenins.
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- Implementarem un programa de mesures adreçades a ajudar els veïns, veïnes
i comerciants concernits pels canvis que puguin produir-se en la nomenclatura
oficial dels vials de la ciutat, com ara:
		
- l’elaboració d’un protocol municipal que permeti facilitar a la
		
ciutadania la informació sobre els tràmits administratius que comporta
		
el canvi de denominació d’un vial, a través dels diferents canals de co		
		
municació de la Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana 		
		
(telèfon 010, web barcelona.cat, oficines d’atenció ciutadana de cada
		districte, etc.);
		
		

- l’assumpció per part del consistori del cost del canvi de nomenclatura
del vial en el Registre de la Propietat dels pisos i locals concernits; o

		
		
		
		

- la creació d’una línia específica d’ajuts municipals destinada als
comerços situats en aquells vials que hagin canviat de nom, a fi de 		
donar-los suport econòmic per fer front a una part de les despeses que
aquest canvi pogués comportar.

La memòria als carrers de la ciutat
- Elaborarem un programa que identifiqui, a través de senyalística
commemorativa, els indrets de la ciutat relacionats amb personatges o fets 		
significatius per a la història de la ciutat o del país, però també d’Europa i del
món com, per exemple, la col·locació de plaques commemoratives en edificis
vinculats a l’estada de l’escriptor britànic Georges Orwell a Barcelona en plena
Guerra Civil.
- Definirem i posarem en marxa un programa que permeti instal·lar de manera
progressiva a la ciutat stolpersteine en memòria dels nostres conciutadans i
conciutadanes que van ser víctimes del nazisme, començant per la col·locació
dels llambordins en homenatge al president Lluís Companys a la plaça de Sant
Jaume, i a Mercè Núñez Targa al carrer de Santa Anna, en col·laboració amb el
Memorial Democràtic.
- Ampliarem l’oferta de rutes culturals per Barcelona que proposa l’ICUB a la 		
ciutadania i, en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació, crearem rutes
orientades específicament als centres escolars barcelonins, amb materials
pedagògics adaptats als diferents cicles del sistema educatiu.
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- Dedicarem un monument als homes i dones que van formar part de la Junta
Local de Defensa Passiva de Barcelona, gràcies als quals milers de barcelonins i
barcelonines van salvar la vida durant els bombardejos feixistes dels anys 1937 i
1938.
- Restituirem el monument a Pi i Margall a la plaça del Cinc d’Oros, tal com era
en el moment de la seva inauguració definitiva el 12 d’abril de 1936, és a dir, un
obelisc coronat per l’escultura d’una dona nua amb el braç aixecat com a
al·legoria a la República, obra de l’escultor Josep Viladomat, i un medalló amb
l’efígie de Pi i Margall situat a la base del monòlit.
La memòria i el patrimoni documental
- Impulsarem un programa de digitalització sistemàtica dels fons documentals
de l’Arxiu Municipal, començant per la documentació d’època medieval i
moderna, amb la intenció de fer-la accessible als estudiosos i al conjunt de la
ciutadania a través d’un portal específic d’Internet.
- Durem a terme una campanya de sensibilització destinada a difondre entre 		
la ciutadania el valor del patrimoni documental conservat en els arxius
barcelonins, públics i privats, i la importància de la seva conservació i estudi per
al coneixement de la història de la ciutat, amb l’objectiu de promoure les
donacions o les cessions en dipòsit a l’Arxiu Municipal de documentació privada
procedent d’entitats, empreses o particulars.
- Potenciarem el paper dels arxius municipals de districte com a espais de 		
memòria de referència per al foment de la història local dels nostres barris i
districtes i per a la recuperació de la memòria històrica dels seus veïns i veïnes.
- Reclamarem a l’Estat el retorn dels documents que pertanyen a l’Ajuntament
de Barcelona i continuen a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola, a 		
Salamanca, i donarem assessorament legal als barcelonins i barcelonines que
vulguin recuperar la documentació de la seva família que encara estigui
retinguda a Salamanca.
Espais d’història, espais de memòria
- Durem a terme la reforma integral de la Casa Padellàs (Carrer del Veguer, 2-4),
seu del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), i potenciarem l’ampliació del
museu mitjançant la incorporació de nous espais patrimonials.
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- Ampliarem el Centre d’Interpretació del Castell de Montjuïc i la seva proposta
museogràfica, perquè abordi la relació de la ciutat amb la muntanya en un sentit
ampli.
- Durem a terme el projecte “La Model. Espai Memorial” per recuperar,
interpretar i divulgar la història de la presó i el seu paper en la repressió dels 		
moviments socials del segle xx, especialment durant la dictadura franquista, i
també la memòria d’aquells que hi estigueren empresonats.
- Crearem una xarxa d’espais de memòria a la ciutat que inclogui el Castell de
Montjuïc i la Model, i l’actual Jefatura Superior de Policia (Via Laietana, 43), un
cop negociada amb l’Estat la cessió de la seva propietat a un consorci creat
ad hoc per l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat per gestionar aquest nou
equipament com a memorial de la repressió franquista, d’acord amb la proposta
no de llei d’ERC aprovada per la Comissió d’Interior del Congrés l’1 de juny del
2017.
- Negociarem amb la Generalitat la cessió a l’Ajuntament de la propietat l’edifici
de l’Antiga Foneria de Canons (Rambla, 2), per instal·lar-hi un espai de memòria
dedicat a la Barcelona republicana i revolucionària.
- Recuperarem el Born com a centre cultural dedicat a la Barcelona medieval i
moderna, d’acord amb la cronologia de les restes del jaciment, i com a espai de
debat i reflexió.
- Elaborarem un pla director de refugis antiaeris de la ciutat que permeti la seva
localització i afavoreixi el seu estudi, i la rehabilitació i l’obertura al públic 		
d’aquells que puguin ser visitables.
- Col·laborarem amb el Memorial Democràtic, l’Ajuntament de Sant Adrià del
Besòs i la resta de membres del Consorci del Besòs en la creació d’un espai me
morial de les víctimes de la repressió franquista al Camp de la Bota.
Memòria i commemoració
- Revisarem els criteris històrics, culturals i ètics aplicats en la concessió de 		
distincions i guardons per part de l’Ajuntament, i recuperarem el disseny 		
original d’època republicana de les Medalles d’Or de la Ciutat, obra de l’escultor
noucentista Enric Casanovas.
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- Elaborarem un programa de commemoració d’efemèrides relacionades amb la
ciutat (Centenari de la Vaga de la Canadenca, 90è aniversari de la inauguració
de l’Exposició Internacional de Barcelona, 80è aniversari de l’ocupació de la 		
ciutat per part de l’exèrcit feixista, etc.).
- Elaborarem el programa “Dona i memòria. Sobreviure a la derrota”, dedicat a
recuperar el record i posar en valor en paper de les dones que lluitaren contra el
feixisme a la Guerra Civil i participaren en la resistència antifranquista durant la
Dictadura, per exemple, de la generació de dones del 36.
- Donarem suport a les iniciatives en favor de la recuperació de la memòria 		
històrica impulsades des de barris i districtes pel teixit associatiu de la ciutat, i
potenciarem les Taules de Memòria Històrica dels nostres districtes.
Memòria, justícia i dignitat
- Definirem un nou Pla de Memòria Històrica, en col·laboració amb les entitats
memorialistes i en coordinació amb la Direcció General de Memòria Democràtica
de la Generalitat, i proporcionarem assessorament a la ciutadania en temes
relacionats amb aquest àmbit.
- Durem a terme l’anul·lació general dels expedients municipals de depuració
incoats per les autoritats franquistes als treballadors i treballadores públics de
l’Ajuntament de Barcelona, a fi de restituir la dignitat a les persones
represaliades i de rescabalar moralment a les seves famílies.
- Donarem suport a totes aquelles accions legals endegades, a l’Estat espanyol o
a l’estranger, per les famílies de les víctimes barcelonines de la repressió policial
i parapolicial durant el franquisme i la transició, a fi d’acabar amb la impunitat
dels botxins i de dignificar la memòria de les víctimes, i serem acusació popular
en les causes obertes per aquests delictes. Promocionarem l’anomenada querella
argentina contra els crims del franquisme, que compta amb el suport de
l’Ajuntament de Barcelona, i proporcionarem assessorament a tots aquells
conciutadans i conciutadanes que desitgin sumar-s’hi.
- Donarem assessorament legal als barcelonins i barcelonines que vulguin
recuperar els béns confiscats a les seves famílies per les autoritats franquistes.
- Portarem a terme una campanya de comunicació, en col·laboració amb el
Departament de Justícia, per donar a conèixer l’existència del document
d’anul·lació de judicis polítics contra víctimes del franquisme que emet el
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Departament basant-se en la Llei de reparació jurídica de víctimes del
franquisme 11/2017, del 4 de juliol del 2017, i proporcionarem assessorament 		
sobre la seva tramitació a qui ho sol·liciti.
- Promourem, conjuntament amb la Generalitat, iniciatives que contribueixin a
reparar la vulneració de drets fonamentals que es perpetua des de fa dècades
al Valle de los Caídos, com l’assessorament legal als qui vulguin exhumar i
recuperar les despulles dels seus familiars, la recerca de dades dels barcelonins
que hi van ser inhumats o l’organització d’actes que denunciïn la ignomínia que
representa aquest monument per a les víctimes del franquisme i les seves 		
famílies.

4.5 Esports
Barcelona és indestriablement esport, i el model de gestió esportiva barceloní ha
estat referent internacional i de desplegament de polítiques i experiències en diversos
àmbits i territoris. En aquest mandat, però, la política esportiva de l’Ajuntament s’ha
enfocat exclusivament a la promoció i universalització de la pràctica esportiva. Línia
que compartim però que topa amb la realitat d’una ciutat amb un dèficit d’equipaments
esportius que ens aboca a un sostre en la pràctica esportiva, i amb l’estat de molts
equipaments que just ara, passats els 25 anys dels Jocs Olímpics, necessiten un pla
estable i sostingut en el temps de manteniment, adaptabilitat i modernització.
Juntament amb la promoció esportiva i un pla d’ampliació i manteniment dels espais
esportius, cal donar suport a les entitats i clubs esportius de la ciutat per enfortir la
seva tasca i crear vincles estables als barris que permetin la seva pervivència, i també
elaborar un pla d’impuls de l’esport escolar. Cal també aprofitar el segell Barcelona
com a ciutat esportiva a nivell internacional per captar esdeveniments internacionals
sota els criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i de retorn social per a la ciutat.
Propostes:
Promoció de l’activitat física i esportiva
- Desplegarem el Programa d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) a tots els
barris de la ciutat, establint vinculacions directes entre els Centres d’atenció
primària (CAP) i els Centres esportius municipals (CEM), de manera que
s’activin protocols mèdics de prescripció d’activitat física per a patologies lleus
i que els pacients puguin desenvolupar aquests tractaments als CEM sota 		
l’atenció de personal professional qualificat i amb control de seguiment per part
del metge prescriptor.
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- Treballarem, juntament amb els CEM, per fer una planificació a mitjà i llarg 		
termini de l’oferta esportiva a tota la ciutat per evitar l’excés d’oferta en algunes
zones, els buits d’oferta en d’altres i optimitzant l’ús de les instal·lacions en 		
horaris de baixa ocupació.
- Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Femení de la ciutat, en coordinació amb 		
les diferents federacions i clubs, que permeti la pràctica esportiva de la dona i
de les nenes, i l’accés sense barreres de gènere a la gestió i direcció esportiva a
qualsevol nivell. Prioritzarem l’accés a horaris i instal·lacions pels equips
femenins de la ciutat, realitzant les reformes estructurals necessàries als
equipaments i instal·lacions i fent píndoles informatives i promoció activa de
l’esport femení als barris.
- Garantirem l’accés a l’oferta d’esport i activitats de lleure de tots els infants
i adolescents de la ciutat per garantir la igualtat d’oportunitats, ampliant les 		
beques i ajuts a les escoles, famílies, entitats de lleure i clubs esportius de la
ciutat.
- Mantindrem els programes de bonificació de la quota d’accés als CEM per a
persones en atur i desenvoluparem noves bonificacions per facilitar l’accés als
CEM a col·lectius amb risc d’exclusió social.
- Connectarem el món sanitari, esportiu i de l’activitat física involucrant
diferents entitats que treballen l’àmbit de la salut i l’esport des d’una visió
comunitària i arrelada als barris.
- Desplegarem un programa d’esport, activitat física i salut que inclogui
normativa i protocols d’actuació.
- Impulsarem accions i campanyes per prevenir actituds homòfobes en les
activitats esportives que es duen a terme a la ciutat.
Ampliació de la xarxa d’instal·lacions esportives
- Elaborarem i aplicarem el Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM),
com a instrument local de planificació dels equipaments esportius, previst en
el Pla Director d’Infraestructures Esportives de Catalunya (PIEC). En aquest 		
mapa inclourem tant les necessitats d’equipaments de la xarxa bàsica
(pavellons i pistes poliesportives, piscines cobertes, camps i pistes d’atletisme)
com les dels equipaments de la xarxa complementària.
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- Impulsarem el programa “Pistes escolars” per a la posada en valor de les
pistes poliesportives dels centres educatius públics, ja siguin de titularitat
municipal o de la Generalitat, perquè siguin utilitzables fora de l’horari lectiu i
en totes les èpoques de l’any, de manera preferent per part dels clubs escolars i
federats del barri.
- Construirem un pavelló poliesportiu amb capacitat per més de 3.000-5.000 es
pectadors que permeti la celebració d’esdeveniments esportius de ciutat, àmbit
metropolità i de país. Treballarem juntament amb les federacions, entitats i 		
clubs de la ciutat els usos i l’oferta de totes les instal·lacions de la ciutat.
- Ampliarem la dotació pressupostària per elaborar un pla de manteniments i
reformes per fer adaptables tots els CEMs i equipaments esportius municipals a
les persones amb diversitat funcional.
- Apostarem per la gestió cívica d’equipaments esportius de manera coordinada
i acompanyada amb els clubs, entitats i actors esportius dels barris i districtes.
Pla de suport a les entitats i clubs esportius
- Impulsarem la coordinació entre l’esport escolar i l’esport federat a través de
la participació dels clubs escolars i federats en els Consells d’Esports de cada
districte.
- En coordinació amb clubs i federacions, designarem un responsable per
districte de les relacions de l’IBE amb els clubs i entitats, i desenvoluparem una
oficina d’atenció als clubs, dotant-la dels recursos humans i econòmics
necessaris per facilitar la relació entre els clubs esportius, majoritàriament
gestionats per personal voluntari, i l’Administració de l’Ajuntament.
- Farem un Pla d’Impuls de l’Esport Escolar, a través del suport de les
Associacions Esportives Escolars (AEE) en tots els centres públics de secundària.
- Donarem suport als clubs federats perquè competeixin en les mateixes
condicions que la resta de clubs federats de l’Àrea Metropolitana i de la província
subvencionant el cost de les mutualitats esportives als clubs de la ciutat.
Captarem esdeveniments esportius internacionals
- Captarem esdeveniments esportius internacionals per a la ciutat de Barcelona,
sota els criteris de sostenibilitat econòmica, ambiental i de retorn social per la
ciutat.
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- Promourem l’establiment a Barcelona de seus d’organismes internacionals 		
esportius, tant de tipus públic (Agència Europea de l’Esport) com de tipus privat
(Federacions Internacionals).
- Inclourem una submarca esportiva (Barcelona Esports) dins la promoció
turística de la ciutat. Els beneficis d’aquesta oferta turisticoesportiva han de
revertir en una dotació econòmica de les polítiques esportives de la ciutat.

4.6 Ciutat digital i innovació
El sector tecnològic a Barcelona és cada cop més important. Els darrers anys, la
presència del Mobile World Congress o altres congressos com el d’Smart Cities o el de
IoT, entre d’altres, ha impulsat la ciutat a l’escenari global d’aquest sector. Les notícies
d’empreses tecnològiques que aposten per la nostra ciutat són constants els darrers
mesos i les dades també demostren aquest creixement, que se suma al llarg camí fet
per la transformació al districte tecnològic barceloní, el 22@, seu de moltes empreses
tecnològiques i banc de proves urbà per moltes d’elles. Això està posicionant Barcelona (i, per tant, Catalunya) com un hub tecnològic de referència mundial, considerat
com el cinquè a nivell europeu (darrere de Londres, Berlin, París i Amsterdam) o la quarta ciutat més preparada per a afrontar un futur tecnològic, només darrere de Singapur,
Londres i Xangai. I el converteix en un sector estratègic per a la ciutat.
Cal, però, actuar perquè els beneficis d’aquestes companyies es vegin traduïts també
en unes millors condicions laborals per als nostres treballadors i treballadores; treballar per incrementar la presència de dones en el sector, especialment en els llocs
directius; impulsar la modernització de les institucions refent els processos existents i
orientant l’organització cap a la societat digital; apostar per augmentar les capacitats
digitals de tota la ciutadania; i crear, atreure i retenir el talent fent créixer solucions
socialment responsables. Hem d’erradicar la dicotomia persona/tecnologia agafant el
millor de cadascuna d’aquestes visions i fent de Barcelona el hub d’innovació associada a la tecnologia del sud d’Europa.
Propostes:
Farem de Barcelona el primer hub tecnològic amb consciència social d’Europa.
Crearem una potent incubadora tecnològica associada al concepte tech for good.
Barcelona serà facilitadora de models de negoci innovadors, disruptius i, alhora, socialment responsables.
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- Crearem una potent incubadora tecnològica al barri de la Marina centrada en
els nous models de negoci, però sostenibles socialment, amb fort component
tecnològic i logístic, aprofitant les sinergies del Port, l’Aeroport i les naus
logístiques de la Zona Franca. Aquesta incubadora tindrà una forta relació amb
la Barcelona Digital Academy i Barcelona Activa.
- Introduirem una anàlisi tech for good d’impacte social per garantir que els
nous negocis basats en l’ús intensiu de la tecnologia siguin socialment
responsables. Aquests nous models no poden estar, en cap cas, basats en la
precarització laboral, en l’evasió d’impostos o en altres externalitats negatives
que després hagi de corregir l’Administració i que tinguin un cost per a la
societat o l’espai públic de la ciutat.
- Generarem un canvi normatiu que faciliti la implantació d’aquests projectes
desenvolupats a Barcelona amb el segell tech for good, propiciant que les
empreses facin proves pilot i testegin els seus models de negoci sempre que
l’avaluació de l’impacte social esperat sigui positiva.
- Potenciarem el clúster d’indústries digitals per tenir un potent i únic
interlocutor amb tot el sector TIC i que aquest tingui un espai on plantejar
sinergies amb altres actors i reivindicacions a l’Administració.
- Crearem una oficina especialitzada en atraure les grans multinacionals del 		
sector TIC i les divisions tecnològiques i d’innovació de les empreses.
- Seguirem apostant pels grans congressos tecnològics que es desenvolupen a
Barcelona i modificarem les ordenances per afavorir l’atracció i la creació
d’empreses innovadores.
- Crearem un espai de reflexió al voltant dels nous projectes basats en l’ús
intensiu de tecnologia i la responsabilitat social. Barcelona ha de ser referent
en el tech for good from design, en la generació de codis de bones pràctiques,
en la definició de models de col·laboració entre les empreses tecnològiques i
l’administració i, en definitiva, en l’elaboració d’una regulació adaptada al segle
xxi, flexible i dinàmica.
Crearem la Barcelona Digital Academy. La ciutadania de Barcelona serà referent europeu per les seves competències digitals, eliminant l’escletxa digital i fent de la ciutat
l’ecosistema ideal per ser el pol tecnològic del sud d’Europa, atraient i generant talent i
fent créixer el que tenim a la ciutat.
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- Crearem la Barcelona Digital Academy, transformant i potenciant la IT
Academy, per agrupar totes les formacions en l’àmbit tecnològic.
- Crearem programes específics dins la BDA per reconvertir trajectòries
professionals clàssiques en unes que puguin desenvolupar la seva feina en
ambients tecnificats on calgui tenir unes competències digitals avançades.
- Farem un Pla de lluita contra l’escletxa digital amb l’objectiu d’eliminar-la en
quatre anys. Potenciarem els cursos d’alfabetització digital, de capacitació i de
professionalització.
Crearem un programa, amb recursos suficients, per tal de potenciar el talent digital de
forma transversal entre la ciutadania de Barcelona, garantint la igualtat d’oportunitats.
- Crearem una línia de beques perquè cap talent tecnològic barceloní es perdi
per falta d’oportunitats en el pas a l’educació postobligatòria.
- Crearem una línia de subvencions a la ciutadania dirigides a eliminar l’escletxa
digital per motius econòmics.
- Apostarem per la captació de talent femení. Dissenyarem una campanya
específica a desenvolupar als instituts per fomentar les vocacions
cientificotècniques en les noies per revertir la masculinització del sector
tecnològic.
- Potenciarem la Barcelona Mobile Week per apropar el Mobile World Congress
arreu de la ciutat.
- Crearem un pla específic de suport a la creació d’empreses de base
tecnològica perquè contractin nous professionals.
Farem un Ajuntament digital, transparent, accessible i innovador, on garantirem la
sobirania pública de les dades generades. Promourem la transformació digital dels
serveis públics i els farem innovadors.
- Apostarem per una administració digital, on el paper sigui un suport
prescindible en tots els tràmits, tant amb la ciutadania com entre departaments
municipals, repensant tots els tràmits per simplificar-los, ser més àgils i
efectius. En definitiva, impulsarem la transformació digital de l’Ajuntament.
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- Farem evolucionar la carpeta ciutadana cap a un model d’atenció ciutadà 360,
on el professional podrà veure totes les dades disponibles per poder atendre
millor la ciutadania i que aquesta disposi de tota la informació que comparteix
amb l’Ajuntament i pugui gestionar-la.
- Impulsarem l’oficina i la figura de responsable municipal de dades per fer una
gestió ètica de les dades.
- Seguirem potenciant el portal d’OpenData perquè sigui més entenedor i sigui
un veritable canal on la ciutadania pugui fiscalitzar l’acció del govern i sigui útil
al sector que les vulgui explotar.
- Apostarem per eines de big data i intel·ligència artificial per aplicar-les als 		
diferents departaments municipals i prendre millors decisions.
- Apostarem pel programari lliure, tant en la compra de programari com en 		
l’obertura del codi que genera la mateixa Administració.
Farem que les Infraestructures de Telecomunicacions siguin punteres per garantir uns
bons serveis de banda ampla al 100% de la ciutat de forma segura.
- Donarem un nou impuls a les infraestructures de telecomunicacions a través
d’un Pla director d’Infraestructures de telecomunicacions on es revisaran les
que estiguin obsoletes i s’impulsaran les més modernes i eficients.
- Potenciarem la instal·lació de connectivitat a tota la xarxa de metro de la ciutat.
- Seguirem potenciant el desplegament de fibra òptica com a element
estructural, però també farem un pla de desenvolupament del 5G amb la revisió
totes les antenes de la ciutat, traient les obsoletes i oferint espais municipals
que instin les operadores privades a la compartició.
- Reordenarem el Turó de la Rovira eliminant les instal·lacions il·legals.
- Barcelona, l’IP Hub del Mediterrani. Col·laborarem amb la Generalitat perquè
Barcelona disposi d’un cable submarí de fibra òiptica que enllaci la ciutat amb
l’est de la Mediterrània, porta d’entrada de la connectivitat cap a Àsia.
- Potenciarem el programa de mesures de radiació per assegurar que cap
infraestructura emeti més del que legalment s’estableix, i facilitarem aquesta
informació de forma oberta i transparent a la ciutadania.
- Continuarem desplegant el wi-fi ciutadà amb criteris socials, potenciant
l’accés a Internet com un dret universal.
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5. Una ciutat compromesa amb el futur
5.1 Canvi climàtic i sostenibilitat
La comunitat científica ha posat el repte climàtic a l’agenda mundial. El darrer informe
de l’IPCC, depenent de Nacions Unides, dóna una finestra fins el 2030 per poder canviar la tendència d’increment d’emissions de CO2 i establir el camí per arribar a la plena
descarbonització de l’economia pel 2050. Barcelona té, afegit, la toxicitat dels òxids
de nitrogen i micropartícules emeses principalment per un model de mobilitat fòssil
propi de les ciutats del segle XX i que afecta greument a la salut i qualitat de vida dels
ciutadans.
Per fer-ne front, cal fer una bona diagnosi, fixar objectius clars, mobilitzar els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris i promoure una governança adequada
que cerqui la complicitat entre el sector públic, el privat i la ciutadania. La transició
ecològica ha de ser una de les apostes principals en la transformació de la ciutat, de la
regió metropolitana i del conjunt del país i significarà un nou impuls social, econòmic i
empresarial que ofereix oportunitats per tothom.
La Unió Europea ha aprovat objectius molt específics de cara al 2030:
- 32% d’energia final d’origen renovable
- 35% de millora en eficiència energètica
- Reducció del 40% de les emissions de CO2 respecte els valors del 1990.
A Catalunya tenim una llei pionera de Canvi Climàtic (Llei 16/2017) que si bé en el seu
moment va fixar objectius ambiciosos, avui ja s’han de revisar a l’alça per fer-los compatibles amb Europa. La Llei de Canvi Climàtic planteja un repte de gran magnitud a la
societat catalana: el tancament de les centrals nuclears i, alhora, una reducció de les
emissions de CO2 abans del 2030 (40% sobre les emissions de 1990).
Per fer-ho possible, caldria, per exemple, instal·lar més de 40 vegades l’energia solar
que tenim avui a Catalunya per arribar als objectius fixats per al 2030. I això és un repte
per les ciutats i el territori. La transformació del sector energètic i la confluència amb el
de les telecomunicacions i la mobilitat obre oportunitats impensables fa pocs anys que
canviaran la manera de consumir i produir energia..
El sector energètic pot fer créixer Barcelona facilitant les condicions per capturar el
valor econòmic i social que s’obren amb aquests processos de transició. Recerca, innovació i aplicació. Un triangle que beneficiarà el clima, la salut i l’economia tot promovent el benestar i l’equitat.

122

Els experts concreten la dècada dels anys 20 com els clau per canviar la tendència
d’emissions de CO2. El nou Ajuntament de la ciutat que governarem tindrà en la transició energètica un dels pilars del futur de la ciutat de la propera legislatura, però també a mig i llarg termini. I, per tant, ens comprometem a ser agents actius perquè tot
això succeeixi, per fer-ho possible, buscant les aliances i les complicitats en tots els
àmbits: internacional, públic, privat i ciutadania.
Necessitem la nova energia per transformar Barcelona de cap a peus. I per fer-ho, hem
de donar perspectiva climàtica a totes les accions de govern. Especialment en els àmbits de l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge, els residus, l’aigua o el medi natural.
Propostes:
Treballarem per a fer front al xoc climàtic
- Declararem al màxim nivell institucional l’Emergència Climàtica a la ciutat, 		
amb l’objectiu de posar aquesta qüestió al centre del debat públic.
- Fixarem objectius ambiciosos de reducció d’emissions de CO2 del 40% sobre
els valors de 1990, que implica doblar la intensitat de l’esforç recollit en el Pla
Clima 2018-2030.
- Promourem un New Green Deal que mobilitzi durant el conjunt de la legislatura
1.500 milions d’euros amb lideratge públic i col·laboració del sector privat i la
ciutadania.
- Elaborarem pressupostos de carboni, i fixarem, indicadors i mecanismes de
seguiment participatius dels objectius anuals amb experts i ciutadania.
- Taxarem les emissions contaminants i tòxiques de manera intensiva ,
progressiva, universal i fiscalment neutre.
- Garantir l’equitat de la transició ecològica per reduir la pobresa energètica és
una prioritat principal que s’inclourà en el disseny de qualsevol mesura i política
de transició ecològica.
- Promourem la compra pública amb traçabilitat de l’empremta de carboni
obligatòria, prioritzant els productes, serveis i subministres nets i de proximitat.
L’administració agafarà un paper exemplificant en la reducció d’emissions.
- Afrontar accions de mitigació per anticipar els impactes derivats del canvi 		
climàtic propis de ciutats mediterrànies costaneres.
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- Identificarem les illes de calor que hi ha a la ciutat i definirem accions de
mitigació dels seus efectes, com la instal·lació de mobiliari urbà que generi
ombra, l’augment del verd, la instal·lació de jardins d’aigua o el canvi dels
paviments.
Farem possible la transformació de l’actual model energètic
- Pla d’activació dels edificis davant el xoc climàtic: eficients, flexibles i
generadors d’energia. Concretament promourem la substitució de tancaments
i cobertes de 5.000 habitatges anuals, incloent la rehabilitació integral quan 		
convingui. Electrificarem anualment 2.000 aparcaments per preparar-los
per la recàrrega del vehicle elèctric per disposar de fins a 120.000 places
electrificades. Facilitarem la instal·lació de 400MW d’energia solar durant el
mandat en teulades de la ciutat en mans de la ciutadania el que significa
incrementar en un 3% la contribució de les energies renovables en els usos
finals d’energia.
- Ens comprometem a assolir un acord signat amb tots els agents involucrats,
com són, entre d’altres, la distribuïdora elèctrica, els operadors de
telecomunicacions, el gremi d’instal·ladors, els administradors de finques i
el govern municipal per garantir una infraestructura elèctrica i de
telecomunicacions preparada per afrontar el repte de la transició. Farem de la
capacitat de trobar complicitats entre tots els agents un tret distintiu del govern
per garantir que les coses passin. Per exemple, involucrant-nos en la
planificació de com ha de ser la xarxa de distribució per poder assolir els
objectius de renovables i de mobilitat elèctrica.
- Farem de Barcelona Energia l’instrument executor perquè cada comunitat de
veïns, cada bloc d’habitatge, cada polígon industrial o cada barri de Barcelona i
de la regió metropolitana es pugui convertir en generador i gestor d’energia neta
la qual cosa pot generar estalvis en econòmics i d’emissions del 40%.
- Amb visió de país, amb correspondència amb el territori i respectant els cicles
ecològics, impulsarem projectes energètics arreu basats en acords bilaterals de
compra de l’energia renovable a un preu just. Una oportunitat de reduir la
dependència de tercers països i fer possible la transició energètica a Catalunya.
- Desplegarem el Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat 2018-2020 per 		
substituir progressivament l’actual enllumenat públic per lluminàries LED que
milloren l’eficiència energètica.
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- Promourem la creació d’empreses del sector energètic i de les
telecomunicacions per fer front als reptes de la transició energètica i afavorir la
creació de noves ocupacions en aquests sectors.
Treballarem per un sistema de gestió públic de l’aigua
- Prioritzarem des del primer dia la vocació pública del sistema de gestió de
l’aigua, mobilitzant els recursos humans, econòmics i materials necessaris en el
marc de l’àrea metropolitana.
- Treballarem per un model de gestió pública del cicle integral de l’aigua d’abast
metropolità que sigui exemple de gestió democràtica i transparent, amb la
implicació i el control dels ens metropolitans i la ciutadania. Aquest model ha de
ser de qualitat, eficaç i eficient, i ha de garantir els drets adquirits de les
persones que hi treballen.
- Aplicarem una política d’aigua que preservi els ecosistemes aquàtics de les
conques que abasteixen i donen vida a l’àrea metropolitana.
- Crearem un espai de concertació social sobre l’aigua que col·labori en la
implementació de la nova cultura de l’aigua.
Impulsarem mesures que millorin la qualitat de l’aire
- Garantir el dret a respirar aire net amb mesures efectives per eliminar els 		
principals focus d’emissions tòxiques i contaminants de la ciutat combinant
fiscalitat, transport públic i desplaçaments a peu i en bicicleta.
- Determinarem les restriccions definitives d’accés a la zona de baixes
emissions a partir de l’any 2020, i fer-les coherents amb les directives europees
sobre contaminació de vehicles nous per garantir la modernització de la flota de
vehicles que circularà per Barcelona durant els propers anys.
- Impulsarem de manera definitiva els vehicles elèctrics a TMB i en la resta de
vehicles de la flota municipal i el programa RENOVE. També en el sector del taxi
i el del repartiment de mercaderies.
- Revisarem la xarxa d’estacions de mesura de la contaminació i qualitat de 		
l’aire, i instal·larem sensors d’estrès tèrmic a tots els edificis públics i la xarxa
d’escoles i centres de salut.
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- Definirem zones “d’emissions zero” a prop de les escoles i els equipaments 		
concorreguts per protegir als infants i la població dels tòxics que respiren.
- Treballarem amb altres institucions per avançar cap a l’electrificació del Port
de Barcelona o l’àrea de control d’emissions, amb l’objectiu de reduir la
contaminació que generen els creuers i els vaixells de mercaderies del port.
Avançarem cap a una gestió de residus basada en el cicle de la matèria
- Impulsarem l’estratègia de residu zero, utilitzant instruments de compra
pública innovadora.
- Adaptarem el model de recollida a les característiques de cada barri. Fixarem
l’objectiu d’assolir el 60% recuperació de la brossa orgànica prioritzant la
separació en origen i un sistema de recollida no anonimitzat.
- Desenvoluparem la nova contracta de neteja per adaptar-la a les noves
necessitats de la ciutat: augment dels nivells de recollida selectiva (per a passar
del 35% al 60% que fixa la legislació europea), increment de la recollida porta a
porta o implantació de contenidors intel·ligents i vehicles més ecològics.
- Prioritzarem la separació en origen dels residus orgànics per garantir el cicle
de la matèria orgànica, amb l’objectiu d’anar reduint qualsevol tractament
finalista com la incineració, d’acord amb les directives europees.
- Crearem un ens amb capacitat d’acumular el coneixement sobre la
infraestructura i la gestió dels residus, i millorarem el control sobre el servei que
desenvolupen les empreses adjudicatàries del servei.
- Reduirem en origen els envasos i plàstics d’un sol ús i promourem l’eliminació
definitiva de les bosses de plàstic a finals del mandat, com a material d’us 		
comercial per al gran consum.
- Treballarem per tenir un estoc de gots reutilitzables i un servei de vaixella
funcional que pugui abastir les necessitats de diferents iniciatives i col·lectius
de la ciutat.
- Programarem el tancament de TERSA, garantint mentrestant la transparència
d’aquesta infraestructura.
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- Promoció de l’economia circular per oferir oportunitats econòmiques a 		
ciutadans i empreses i, alhora, fent dels residus el recurs d’una nova activitat o
procés productiu.
Augmentarem la quantitat i qualitat del verd urbà de la ciutat
- Elaborarem un nou Pla del Verd i la Biodiversitat 2020 que ens permeti assolir
l’objectiu d’augmentar en 1,6 km2 el verd urbà de la ciutat, el que significa 1m2
més de superfície verda per habitant fins al 2030.
- Potenciarem els corredors verds urbans, amb l’objectiu de connectar el
sistema de verd de la ciutat amb els espais naturals de l’entorn, desenvoluparem
estratègies de renaturalització de l’espai públic, i plantarem nous arbres als
escocells buits de la ciutat.
- Elaborarem un ambiciós Pla de reforma i manteniment dels parcs de la ciutat, i
buscarem espais per la creació de nous parcs, places i jardins.
- Continuarem el procés urbanístic per transformar els Tres Turons en un gran
parc urbà.
- A partir del Pla de Terrats i Cobertes Verdes, fomentarem les cobertes verdes i
els jardins verticals a les mitgeres per d’augmentar el verd i la biodiversitat.
- Impulsarem un pla d’horts urbans als espais públics de la ciutat, i potenciarem
les iniciatives privades d’agricultura urbana.
- Treballarem conjuntament amb els municipis implicats per impulsar un pla de
redignificació ecològica del riu Besòs (amb l’objectiu de potenciar el seu valor
ambiental i apropar-lo a la ciutat), i potenciarem iniciatives agroforestals i silvo
pastorils que treballin en la gestió natural de la Serra de Collserola.
- Potenciarem Collserola com a sistema ecològic interdependent de Barcelona,
endreçant-ne els usos i garantint els serveis ecosistèmics que proveeix a la
ciutat.
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6. Un bon govern per Barcelona
6.1 Organització municipal
L’organització municipal de l’Ajuntament de Barcelona respon a una política de compartiments estancs que no facilita la transversalitat de les polítiques i les accions. Hem
d’afrontar la complexitat dels reptes als quals ens encarem amb una organització eficient que faciliti els tràmits incorporant les noves eines TIC i que permeti a la ciutadania
fer-ne un seguiment àgil. Però també cal comptar amb el valor que poden aportar les
persones que treballen a l’Ajuntament i a tots els organismes vinculats. Barcelona ha de
millorar la inspecció i el control de les activitats que es desenvolupen a la nostra ciutat
perquè cada cop existeix una complexitat major, i cal que estigui preparada per afrontar els nous reptes que aniran sorgint, fruit d’una dinàmica de canvis constants a nivell
econòmic i social.
Apostem per una política de contractació més eficient i ho volem fer vetllant pels drets
laborals, tant del personal municipal com de les empreses contractades. L’externalització d’un servei no ha de significar en cap cas la precarització laboral. Pel que fa a
la transparència i l’ètica de l’organització, s’han fet avenços significatius però encara
queda molt per fer. Hem de posar en valor la “bona política” per davant del que sovint
s’anomena de manera equivocada “nova política”.
Organització i personal municipal
- Volem posar en valor el coneixement del personal municipal i aprofitar aquest
avantatge per dissenyar un nou model organitzatiu que millori l’eficiència en 		
l’aplicació de les polítiques i els serveis per a la ciutadania.
- Crearem espais de participació i think tank a cada àrea de l’organització
municipal per d’avaluar el funcionament i les millores que es poden aplicar.
- Després de l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball, iniciarem el procés de
valoració dels llocs i finalitzarem el procediment d’estudi i reorganització laboral.
- Renovarem el Pla de Recursos Humans per fer una previsió per a tot el mandat
municipal de contractació laboral, i de nous concursos públics, amb l’objectiu de
minimitzar els interinatges i les dobles escales salarials.
- Elaborarem plans de formació específics per al personal municipal i facilitarem
la promoció interna, tant vertical com horitzontal, dins de l’organització.
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- Juntament amb la implementació dels serveis de tramitació electrònics,
incorporarem fluxos de treball per saber en tot moment l’estat de l’expedient de
manera senzilla.
- Crearem espais de finestreta única per a simplificar els tràmits administratius
complexos que impliquen molts processos burocràtics, amb serveis
d’assessorament personalitzats.
- Millorarem la inspecció i el control de les llicències, amb el personal i la 		
formació adequada, per garantir un desenvolupament correcte de les activitats
econòmiques a la ciutat i revocar aquelles que deixin de funcionar durant dos
anys.
Municipalització de serveis
- Elaborarem un estudi sobre els serveis que actualment estan contractats per
l’Ajuntament, per analitzar la viabilitat de la seva municipalització en funció de
l’estalvi i la qualitat del servei, i també la subrogació del personal que presta
aquests serveis actualment a través de les empreses contractades.
- Generarem coneixement dins de l’organització sobre els serveis contractats
per l’Ajuntament. Sovint la municipalització no és possible a curt termini per 		
aquesta manca de coneixement sobre la matèria en qüestió.
Contractació de serveis
L’Ajuntament de Barcelona, entre despesa corrent i inversió, contracta béns i serveis a
empreses i professionals externes per valor de més de 1.100 milions d’euros. L’Ajuntament de ser un agent actiu a l’hora de fomentar un model econòmic que posi al centre les
persones i ho ha d’aplicar com a exemple en la gestió dels béns i serveis que contracta.
Aquests recursos municipals han de revertir en iniciatives directament vinculades a la
ciutat i ha de ser un element de foment del teixit productiu barceloní.
- Implementarem un model de contractació pública que generi un impacte
social, prioritzant les clàusules tècniques, socials i ambientals en les licitacions
públiques per sobre de la proposta econòmica.
- Potenciarem el programa de compra pública innovadora perquè les licitacions
públiques siguin un element de foment de la innovació en la solució dels reptes
de ciutat, sobretot en l’aplicació de les noves tecnologies en la millora de les
condicions de vida de barcelonins i barcelonines, i per afrontar els reptes del
canvi climàtic.
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- Elaborarem una nova guia de Contractació Pública Social centrada en la gestió
dels serveis públics municipals d’atenció a les persones, quan s’aprovi la Llei de
contractes de serveis a les persones al Parlament de Catalunya, actualment en
tràmit parlamentari.
- Fomentarem la divisió en lots dels grans contractes públics per millorar la 		
competència de les pimes de la ciutat i l’entorn per poder-hi accedir.
- Treballarem amb la voluntat d’assolir el 50% de l’import de concessions a
pimes, persones físiques i entitats sense ànim de lucre, tal com fa la
Generalitat. Actualment, el percentatge està per sota del 30%.
- Garantirem que, encara que els canvis legislatius ho permetin, no es puguin
concedir mitjançant contractació directa, sense cap mena de procediment 		
de concurrència, diversos contractes que superin els actuals límits legals 		
al mateix proveïdor.
- Supervisarem les condicions laborals de totes les persones que treballin per a
l’Ajuntament, a través de contractes de serveis amb empreses adjudicatàries, i
també les condicions dels centres de treball.
Corporació ètica
- Implementarem el Codi Ètic de la corporació, aprovat l’any 2018, i dotarem de
recursos el Comitè d’Ètica per garantir-ne el funcionament.
- Dotarem la Síndica de Barcelona de més recursos per poder atendre millor els
requeriments de la ciutadania, i en farem difusió per millorar el coneixement que
es té d’aquesta institució.
- Revisarem el Codi de Bones Pràctiques en la contractació.
- Implementarem, allà on sigui possible, la gestió municipal amb la banca ètica.
- Posarem a disposició de la ciutadania la informació necessària per al retiment
de comptes de la gestió municipal i dels compromisos adquirits.

6.2 Participació
Entenem la participació com un dret civil bàsic de la ciutadania. Tot i que la participació és valorada positivament i percebuda com alguna cosa beneficiosa, l’actual mod-
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el de participació de l’Ajuntament ha mostrat senyals d’esgotament. La manca d’incidència real en la presa de decisions i l’absència de retorns i seguiments provoquen
malestar i sensació d’aïllament per part de la ciutadania que reclama, més enllà de ser
consultada i escoltada, tenir capacitat d’incidència real en la presa de decisions.
Propostes:
Fomentarem la participació efectiva de la ciutadania
- Desenvoluparem un Pla de ciutadania que estableixi les condicions per
desplegar la ciutadania activa i passiva i l’exercici dels valors essencials de 		
la democràcia en plenitud, identificant processos d’interacció social i
identificació col·lectiva, creant vies d’accés a la participació racionalitzades i
efectives. Evitarem duplicitats i aquells òrgans merament informatius i sense
capacitat deliberativa.
- Endreçarem la normativa de participació ciutadana, de ciutat i districtes, en un
únic reglament que faci entenedors i clars tots els processos, òrgans i eines de
participació de què disposa la ciutadania.
- Desenvoluparem l’elecció directa dels consellers de districte.
- Potenciarem els barris i els consells de barri com a àmbits polítics bàsics de
la participació i accés de la ciutadania a l’esfera pública, a partir de la qual
s’articula la participació ciutadana.
- Desplegarem efectivament les consultes ciutadanes i tots aquells òrgans que
permetin esdevenir part activa als veïns i veïnes, i no passiva, dels processos de
decisió.
- Dotarem els processos participatius dels recursos humans i materials
suficients per fer efectiva la participació ciutadana, introduint criteris de cerca
d’una participació estable, sostenible i de qualitat, a través de l’accés a la in		
formació, la transparència i el rendiment de comptes, els retorns en el temps i la
forma adequats, i el seguiment en el temps de les propostes, inputs o processos
endegats.
- Reservarem la dotació pressupostària necessària per desplegar i promoure
pressupostos participatius.
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Potenciarem la participació comunitària.
- Potenciarem les xarxes ciutadanes establertes, fomentarem espais i 		
dinàmiques participatives que promoguin la sensibilització i la corresponsabilitat
envers la construcció comunitària, i la proactivitat a l’hora de promoure la
participació d’aquells més aliens o allunyats dels canals establerts per a la
participació.
- Empoderarem les entitats i xarxes establertes de ciutadania per fer-les
autosuficients i proactives en el seu tracte envers l’Administració municipal.
Organitzarem un espai públic deliberatiu basat en la confiança, evitant que els
processos de presa de decisions sobre els interessos generals tinguin els
conflictes com a punt de partida i afavorint les negociacions i el consens entre
els actors involucrats.
- Apostem per la creació de Taules de treball, amb reunions bimensuals i
processos de negociació per consens.
Establirem mecanismes de control i seguiment de la participació i la transparència
- Desplegarem una plataforma online i un web intuïtiu i entenedor de participació
ciutadana, transparència i governança, que incorpori tots els aspectes
relacionats amb la participació, la transparència, l’accés a la informació i el bon
govern per poder-hi consultar tots els procediments de contractació
municipal, amb quadres resum dels principals paràmetres de cada adjudicació:
import, durada, empresa adjudicatària, empreses licitadores, puntuació del
concurs i criteris de valoració.
- Desplegarem en tot el seu abast les eines de transparència (Portal de
transparència, Consell Assessor per la Transparència, Bústia ètica i de bon
govern, mecanismes de col·laboració institucional, etc.).
- Continuarem impulsant l’accés universal i l’ús de les dades públiques de
l’Ajuntament i de la ciutat de Barcelona en formats digitals (open data),
estandarditzats i oberts, seguint una estructura clara que permeti la seva
comprensió i utilització.
- Ampliarem l’obertura progressiva de les dades públiques, i promourem l’ús 		
d’aquests recursos informatius per crear nous serveis augmentant-ne el valor
social d’acord amb uns principis generals d’ús.
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6.3 Infrastructures de capitalitat
La Barcelona republicana no podrà exercir la seva capitalitat com a veritable centre
de comandament internacional del sud d’Europa si no disposa de les infraestructures
necessàries per poder explotar al màxim les seves oportunitats de lideratge polític,
captació d’inversions i projecció internacional, i tenir així la possibilitat de competir en
igualtat de condicions amb la resta de capitals europees. Per fer-ho, caldrà desenvolupar les infraestructures de transport de viatgers i mercaderies que hi ha pendents,
principalment les vinculades al corredor mediterrani, però també les obres pendents a
les rodalies, al Port de Barcelona i a l’Aeroport del Prat, entre moltes altres, i millorar la
governança i coordinació de les grans infraestructures metropolitanes de país.
Propostes:
Farem que la participació de l’Ajuntament sigui determinant en la presa de decisions
i en els organismes de gestió de les infraestructures: port, aeroport i, molt especialment, en el sistema ferroviari.
- Millorarem la coordinació entre els ports catalans, especialment Barcelona i
Tarragona, i entre els aeroports catalans, per posar en marxa sistemes de
cooperació portuària i aeroportuària que posicionin de manera capdavantera
aquestes infraestructures en la gran ruta internacional del Mediterrani.
Impulsarem de forma definitiva les infraestructures ferroviàries pendents.
- Donarem prioritat absoluta a la construcció de les infraestructures ferroviàries
del corredor mediterrani i la seva connexió amb el port i l’aeroport de Barcelona.
- Exigirem l’acabament de l’Estació de la Sagrera i la connexió amb la L4, i
també la potenciació de Sants a través de la millora de la seva accessibilitat i
integració urbana.
- Vetllarem per la millora de les capacitats de les línies del Vallès de ferrocarril i
la seva connexió amb les línies del Baix Llobregat.
- Impulsarem l’acabament del tram central de les línies 9 i 10 entre Zona
Universitària i Sagrera.
- Demanarem el traspàs a la Generalitat de les infraestructures d’ADIF per a
integrar-les a una xarxa de transport metropolità comuna, i n’exigirem les
inversions en les actuacions pendents al pla de rodalies.
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Consolidarem el Port de Barcelona com a principal hinterland del sud d’Europa
- Planificarem una xarxa de plataformes logístiques lligades a la connexió
ferroviària del port, amb el corredor mediterrani i amb els polígons industrials de
l’Àrea Metropolitana.
- Estudiarem l’establiment d’una zona franca duanera en part dels terrenys de la
Zona d’Activitats Logístiques.
- Crearem una xarxa de coordinació dels ports de Catalunya, especialment
Barcelona i Tarragona, formant un sistema integrat amb els aeroports i
connectat al corredor mediterrani.
Impulsarem l’Aeroport del Prat com a hub intercontinental
- Treballarem per atraure noves rutes a l’Aeroport del Prat, especialment en el
cas de les connexions intercontinentals i de llarg abast.
- Vetllarem pel compliment dels terminis de les inversions previstes a l’Aeroport
del Prat, per fer la terminal satèl·lit, la seva connexió amb la T1, una nova
plataforma d’estacionament d’aeronaus o un nou edifici d’aparcaments.
- Vetllarem pel compliment de les inversions als accessos a l’Aeroport de
Barcelona: la connexió ferroviària de les terminals T1 i T2 amb la xarxa d’alta
velocitat i, per tant, l’aeroport de Girona, Rodalies i, en un futur, la connexió de
la L2 amb l’aeroport.
Millorarem les infraestructures de transport per carretera.
- Exigirem el compliment de les obres de millora d’ampliació de la ronda Litoral
de la Zona Franca fins al Morrot.
- Exigirem la construcció del carril Bus-VAO a la B-23 entre Sant Feliu de
Llobregat i la Diagonal, i del carril bus de la C-31 entre Montgat i Barcelona.
- Vetllarem pel compliment de les inversions en matèria d’estacions d’autobús,
Sagrera, Diagonal i Sants.
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7. Una ciutat que participa al món
7.1 Relacions internacionals
Barcelona és una de les ciutats del món amb projecció global i incidència en àmbits
d’acció internacional, la qual cosa li atorga un rang de capitalitat en l’escena internacional, malgrat no ser encara capital d’Estat, i manté un lideratge en el municipalisme
mundial desenvolupant una xarxa important de relacions bilaterals amb altres ciutats.
Cal mantenir i aprofundir aquestes relacions amb la resta de ciutats establint contactes
pel que fa a promoció econòmica i missions empresarials, intercanvis culturals, urbanisme, sostenibilitat o noves tecnologies. A aquesta Barcelona que viu i participa al món
li calen les estructures i xarxes internacionals que demana la capitalitat.
Així mateix, Barcelona és una ciutat de referència en el marc de la cooperació euromediterrània, i cal seguir aprofundint en aquest aspecte, impulsant el diàleg entre els diferents pobles de la Mediterrània, apostant pel paper de les ciutats com a elements de
governabilitat, i oferint-se com a pont entre les dues ribes.
Elaborarem un Pla d’actuació global de l’àmbit de les relacions internacionals
- Establirem una taula de cooperació amb responsables d’àrees internacionals
de les direccions, instituts, empreses, consorcis i fundacions de l’Ajuntament.
Establirem i mantindrem relacions amb altres ciutats
- Mantindrem relacions amb ciutats que ofereixin oportunitats de col·laboració
amb Barcelona i amb les que ja es tingui un recorregut.
- Farem prospecció territorial i obrirem contactes amb ciutats que puguin
representar un interès per a l’establiment de projectes conjunts.
Participació en xarxes de ciutats
- Activarem la copresidència de la xarxa CGLU (Ciutats i Governs Locals Units).
- Impulsarem xarxes com Metropolis, Eurocities, la xarxa de Ciutats Creatives
UNESCO, l’AICE (Associació Internacional de Ciutats Educatives) i l’ARLEM
(Assemblea Euromediterrània Local i Regional), alhora que fomentarem la
participació en altres fòrums i plataformes internacionals i treballarem per a
consolidar Barcelona com a seu d’organismes, fundacions i think tanks
internacionals.
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Projecció internacional de Barcelona
- Potenciarem el rol de Barcelona com a ciutat de referència internacional en els
camps científic i de la innovació: Barcelona laboratori urbà.
- Potenciarem el nom de Barcelona com a ciutat creativa i exportadora de cultura.
- Reforçarem el paper de Barcelona en el terreny de l’educació, apostant per 		
l’AICE.
- Captarem esdeveniments esportius internacionals i promourem l’establiment a
Barcelona de seus d’organismes esportius internacionals.
- Impulsarem la projecció internacional d‘start-ups i pimes.
- Promocionarem els esdeveniments internacionals que tenen lloc a Barcelona en
els camps de les TIC, mobilitat, smart cities, salut, disseny, etc.
- Impulsarem des de Barcelona el concepte de salut planetària.
Apostarem per Barcelona com a ciutat amb presència internacional
- Donarem suport als esdeveniments culturals i empresarials de les comunitats
internacionals amb presència a la nostra ciutat.
- Potenciarem les relacions amb el Cos consular ja existent i promourem la 		
presència de consolats de països encara no radicats a Barcelona.
- Treballarem per atraure nous organismes internacionals al Recinte Modernista
de Sant Pau.
- Rendibilitzarem la presència en organismes com les rundacions del MAEC.
Encapçalarem àrees d’influència directa
- Liderarem la construcció de la xarxa de ciutats de l’anomenada “megaregió
Barcelona-Lió”, sustentada sobre una lògica de cooperació i complementarietat.
- Liderarem les actuacions que es plantegin en relació a la Unió Europea per 		
establir relacions polítiques, culturals, ecològiques i econòmiques amb els països
de la riba mediterrània.
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7.2 Cooperació, drets humans, solidaritat i pau
Fa vint-i-cinc anys que l’Ajuntament de Barcelona va iniciar accions de cooperació
internacional, en un context marcat per la reivindicació ciutadana del 0,7%, tot i que
només en fa tretze que respon als principis de política pública planificada a través de
plans directors. Des de la creació del Districte 11 a Sarajevo fins a la Barcelona Ciutat
Refugi, la política de cooperació de Barcelona ha canviat molt. A partir del 2015, amb
l’adopció del paradigma de Justícia Global, l’Ajuntament de Barcelona ha recuperat la
iniciativa política i ha mantingut el percentatge de cooperació del 0,7% pel que fa als
recursos econòmics, però no ha estat capaç de comunicar aquest compromís solidari de Barcelona a la ciutadania i no ha sabut projectar-lo internacionalment com un
compromís de ciutat. L’actual context internacional, caracteritzat pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible 2030 i la Nova Agenda Urbana, i el context de creixent
desigualtat, migracions forçades, i vulneració de drets civils i polítics a casa nostra, a
Europa i arreu del món, ha d’esperonar l’Ajuntament a recuperar la iniciativa en aquest
àmbit.
Barcelona gestiona un 25% de la cooperació des de les administracions catalanes,
però no ho pot continuar fent d’esquenes a la resta de cooperacions, sinó de manera
alineada amb la Generalitat, i de manera coordinada; complementària amb la resta
d’actors catalans públics de cooperació; i liderant la cooperació municipalista al món.
Cal que Barcelona torni a ser un referent de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, un model de responsabilitat en l’escenari global. I és imprescindible
fer del compromís solidari de Barcelona un dels trets distintius del seu Ajuntament,
impulsant una veritable política pública de cooperació i solidaritat coherent en tota
l’actuació municipal.
Propostes:
Passar del 0,7% a l’1% desplegant la cooperació tècnica municipal
- Mantindrem el 0,7% de recursos destinats a cooperació per a la justícia global i
la priorització de l’enfortiment del teixit associatiu barceloní en aquest àmbit.
- Posarem en marxa, mitjançant el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, el desplegament de la cooperació tècnica municipal amb 		
l’objectiu de millorar la qualitat de la cooperació directa i fer de la cooperació
una política integral.
- Augmentarem l’ajuda oficial de l’Ajuntament al desenvolupament mitjançant
la participació dels diversos departaments i organismes del consistori via
cooperació tècnica municipal.
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Aplicarem el Pla Director de Cooperació i Justícia Global de manera coordinada
- Aprovarem un Pla Anual de cooperació el primer trimestre de l’any.
- Prioritzarem la defensa dels drets humans i dels drets civils i polítics a les
ciutats on cooperem.
- Promourem l’Educació pel Desenvolupament i la Justícia Global (EpDJG) a 		
través de l’educació i la sensibilització en temes de cooperació, pau i drets
humans. Donarem suport a propostes educatives, campanyes i estudis que
fomentin la presa de consciència envers les causes de les desigualats i que 		
generin noves actituds en la ciutadania vinculades a la responsabilitat i el
compromís social.
- Coordinarem la política pública de cooperació amb la política de Cooperació
de la Generalitat de Catalunya i amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en col·laboració amb la resta d’administracions públiques
catalanes per garantir la complementarietat.
- Elaborarem el Pla director per al període 2022-2055 de manera consensuada.
Revitalitzarem el teixit associatiu de cooperació i solidaritat internacional a Barcelona i
reactivarem el Consell Municipal de Cooperació com una eina realment participativa.
- Promourem i donarem suport al treball de Lafede en la promoció i defensa de la
justícia social i les desigualtats, a través dels seus projectes i els de les entitats
federades.
- Desplegarem un pla de suport a les petites i mitjanes entitats de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional de la ciutat per revitalitzar-les.
- Reactivarem el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona, i el farem més àgil participatiu.
- Millorarem els procediments de les convocatòries de subvencions, revisarem
l’excés de burocràcia, i avançarem en la simplificació i alineament de formularis
i requisits amb la resta d’administracions públiques en aquest àmbit.
Farem del compromís solidari de Barcelona la seva empremta internacional
- Recuperarem el comissionat d’alcaldia Barcelona Solidària per a donar relleu i
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visibilitat a la política de cooperació i solidaritat internacional de l’Ajuntament a nivell
local i global.
- Farem transversal la política de cooperació al desenvolupament i solidaritat
mitjançant una taula de coordinació de l’acció exterior de Barcelona.
- Reforçarem el compromís de Barcelona amb les polítiques de foment de la pau
i dels drets humans al municipi i al món i desmilitaritzarem la ciutat.
- Intervindrem en les crisis humanitàries de llarga durada a l’àrea de la
Mediterrània, com les que s’esdevenen a Palestina, Síria, el Kurdistan o el
Sàhara Occidental, entre d’altres.
- Enfortirem el programa Barcelona ciutat refugi incloent-hi, també, l’atenció per
a les persones LGTBI que es veuen obligades a deixar els seus països d’origen a
causa de la discriminació i la violència cap a elles.
Impulsarem la coherència de polítiques aprofitant l’agenda 2030 dels ODS.
- Alinearem la política de cooperació i justícia global amb els Objectius de 		
Desenvolupament Sostenible 2030 i la Nova Agenda Urbana per avançar en la
coherència de polítiques.
- Inclourem la protecció dels drets humans en els processos de contractació 		
pública de l’Ajuntament de Barcelona amb les empreses proveïdores, més enllà
de les clàusules existents actualment. Reforçarem el compromís amb el comerç
just i les finances ètiques.
- Incorporarem el pla Barcelona Ciutat Refugi al comissionat de Barcelona 		
Solidària, i reforçarem així el compromís solidari de la ciutat amb la protecció
internacional i el refugi.
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