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Un programa en común

Això que tens al davant és un Programa  
En Comú, i com veuràs, suposa un canvi molt 
important respecte als programes polítics 
tradicionals. Davant de programes confusos,  
fets en despatxos, amb la connivència de lobbies 
i d’esquena a la ciutadania presentem  
un Programa En Comú.

Un Programa En comú és un document que 
pretén ser útil per al diàleg ciutadà; el nostre 
repte és que el document sigui llegit i discutit 
pels barcelonins i barcelonines, fet que comporta 
importants novetats en quant als continguts i la 
manera de presentar-los.

Contra programes amb un llistat de mesures 
atomitzades, un Programa En Comú aposta 
per buscar aquelles mesures que prioritzen el 
bé comú, que són capaces de donar resposta 
a diverses problemàtiques alhora, que suposen 
un ús més eficient dels recursos a l’hora de 
satisfer les necessitats de la major part de la 
ciutadania. És a dir, un esforç per sumar, per 
sintetitzar, per aportar transversalitat i actuar en 
el dia a dia de la ciutat.

Un Programa En Comú també posa en relleu la 
intel·ligència col·lectiva; a través d’un procés 
participatiu excepcional que ha fet possible 
que milers de persones hagin format part de la 
configuració de propostes, de discutir-ne i de 
prioritzar-ne.

Però, sobretot, un aspecte crucial d’un 
Programa En Comú és que no es tracta d’un 
conjunt de promeses electoralistes sinó que 
suposa un compromís ferm que guiarà la nostra 
acció a l’Ajuntament; fet imprescindible perquè la 
ciutadania pugui tornar a implicar-se amb il·lusió 
en la vida política. Per això el programa inclou 
els mecanismes que s’utilitzaran per dur-lo a 

la pràctica i retre comptes sobre el compliment 
del programa.

Com s’ha elaborat el programa
La construcció col·lectiva del programa s’inicia 
en el segon semestre de 2014; quan des dels 
diferents espais de Barcelona En Comú (oberts 
a totes les persones que hi vulguin participar) es 
realitzen diagnòstics, propostes i altres accions 
de reflexió conjunta.

A partir de tot aquest treball es generen 
unes primeres propostes que se sotmeten a 
processos de participació presencial i digital 
oberts al conjunt de la ciutadania. Com a 
resultat d’aquests processos s’han obtingut:

››  Un mandat ciutadà: integrat per les 40 
mesures ordenades segons la prioritat que la 
ciutadania els ha donat. Aquestes mesures 
constitueixen el nucli del programa de 
Barcelona En Comú.

››  Un conjunt de demandes ciutadanes per als 
districtes i barris (fem barris), que suposaran 
el punt de partida per elaborar el Programa 
d’Actuació Municipal i dels Programes 
d’Actuació de Districte.

A més, a través dels espais de Barcelona  
En Comú se sintetitza, relaciona, desenvolupa, 
aprofundeix i concreta la viabilitat de totes 
les propostes anteriors. També, s’incorporen 
noves propostes (ciutat en comú), com ara 
les destinades a certs col·lectius (per exemple 
persones amb diversitat funcional), que d’altra 
manera quedarien exclosos. En definitiva, un 
programa fet per totes les persones que estimem 
aquesta ciutat i la gent que hi viu; i que volem 
poder sentir-nos-en orgulloses. Un Programa  
En Comú!!

https://barcelonaencomu.cat/programa
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
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Compromís i credibilitat
Per a Barcelona En comú el programa suposa 
un compromís amb la ciutadania i per això és 
important saber com es portarà a la pràctica el 
programa i com es rendiran comptes respecte al 
compliment d’aquest programa.

En primer lloc, les mesures urgents recollides en 
el Pla de xoc es començaran a implantar des del 
primer dia que s’arribi a l’Ajuntament. Es rendiran 
comptes de l’execució d’aquestes mesures 
mitjançant un informe de seguiment anual que 
es publicarà al web municipal i se’n celebraran 
diverses sessions de debat públic.

D’altra banda, a partir del programa electoral, i 
dins del primer any de mandat, s’han d’elaborar 
el Programa d’Actuació Municipal (PAM) i 
els deu Programes d’Actuació de Districte 
(PAD), que han de ser aprovats pels respectius 
plens. Barcelona En Comú elaborarà el PAM i 
els PAD a través d’un procés participatiu que 
permeti que el conjunt de la ciutadania, entitats, 
col·lectius, tècnics, institucions, etc. estableixin 
les sinergies i detalls necessaris per implementar 
amb les màximes garanties d’èxit les mesures 
proposades.

Aquestes mesures suposen el nucli i compromís 
bàsic de Barcelona En Comú, però això no és 
tot el que desenvoluparem en l’acció de govern. 
Hi ha moltes altres propostes que des de 
l’enfocament transversal i integrador que orienta 
la nostra actuació s’hi afegiran. Les propostes es 
desplegaran en funció dels recursos disponibles 
i, sobretot, de les sinergies que sigui possible 
establir amb la ciutadania, les entitats i els 
col·lectius amb què entre tots i totes construirem 
aquesta Barcelona en comú que és tan urgent i 
necessària. 

Anant encara més enllà, és possible que durant 
el mandat sorgeixin nous reptes o situacions 
inesperades que avui no podem preveure i 
que abordarem d’acord al model de ciutat que 
defensem i de manera participativa.
Des d’aquí pots accedir a un conjunt de 
documents complementaris que seran tinguts 
en compte a l’hora de governar:

1. Aportacions dels eixos temàtics
2. Aportacions dels grups En Comú dels barris
3. Aportacions ciutadanes - ciutat
4. Aportacions ciutadanes - barris i districtes

https://barcelonaencomu.cat/programa
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
https://barcelonaencomu.cat/ca/documents-deixos-tematics
http://barris.bcnencomu.cat/documents-utils/kit-pels-barris-diagnostic-dels-problemes-de-la-gent/
http://preprograma.barcelonaencomu.cat/programa.html
http://preprograma.barcelonaencomu.cat/barris.html
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es tracta és de trobar les millors mesures i no 
simplement afegir-ne centenars que després serà 
impossible complir.

En segon lloc, és un document que pretén ser 
útil per al diàleg ciutadà: el nostre repte és que 
el document sigui llegit i discutit pels barcelonins 
i barcelonines, que ens ajudi a posar en pràctica 
el model de ciutat que defensem, que ajudi a 
clarificar les relacions entre els diferents àmbits 
territorials i sectorials, i que doni resposta i 
integri de manera transversal les demandes de 
col·lectius minoritzats.

Documents bàsics addicionals
El Programa En Comú suposa un pas més dins 
del conjunt de compromisos que Barcelona  
En Comú adopta amb la ciutadania, tot seguint 
l’estela del Codi ètic al qual se sotmeten tots 
els candidats i la formació; el Pla de xoc per als 
primers mesos de govern; i el Mandat ciutadà 
en què milers de persones van prioritzar les 
principals mesures que hauria d’assumir la 
candidatura.

a) Codi ètic
b) Pla de xoc
c) Mandat ciutadà

L’avaluació i el seguiment del compliment 
d’aquests plans, així com la transparència, 
seran una prioritat, de manera que es farà un 
seguiment continuat durant els quatre anys de 
mandat, visible a la web municipal i liderat per un 
Observatori Municipal Autònom amb participació 
tècnica i ciutadana.

Com navegar pel programa
El conjunt del Programa En Comú està format 
per mesures de caràcter més global i propostes 
per districtes i barris. A través de l’apartat 
Navega pel programa del web podràs filtrar 
i accedir a les mesures que més t’interessin a 
través d’una sèrie de criteris.

Aquesta organització del programa electoral 
respon a dos motius. En primer lloc, el nostre 
programa electoral aposta per buscar aquelles 
mesures que prioritzen el bé comú, que 
són capaces de donar resposta a diverses 
problemàtiques alhora i que suposen, per tant, 
un ús més eficient dels recursos a l’hora de 
satisfer les necessitats de la major part de la 
ciutadania. És a dir, un esforç per sumar, per 
sintetitzar, per aportar transversalitat i per 
posar en pràctica el lema “pensa global, actua 
local”. “Més” no és equivalent a “millor”; del que 

https://barcelonaencomu.cat/programa
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
https://barcelonaencomu.cat/ca/governar-obeint-un-nou-codi-etic-guanyar-barcelona
https://barcelonaencomu.cat/ca/pla-de-xoc-als-primers-mesos-de-mandat
https://barcelonaencomu.cat/ca/prioritzacio-mesures-programa
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El model de ciutat

Barcelona és una ciutat rica, amb un teixit social 
i una capacitat creativa excepcionals. És també 
una ciutat que ha viscut tant l’efervescència i el 
dinamisme dels primers ajuntaments democràtics 
com la deriva privatitzadora i especuladora 
que s’ha anat imposant amb força les darreres 
dècades. 

No ens podem permetre la dinàmica actual d’un 
govern que prepara la pista d’aterratge a grans 
corporacions que fan enormes beneficis mentre 
les desigualtats entre la població assoleixen 
nivells escandalosos.

Volem una Barcelona més justa i que faci front a 
les desigualtats. Volem una ciutat capdavantera 
en la rebel·lió democràtica que s’està vivint a tot 
el Sud d’Europa. Una ciutat que faci valdre la 
intel·ligència col·lectiva de la seva ciutadania, al 
temps que té cura dels que hi viuen i afronta els 
reptes de la crisi ambiental. 

Volem una Barcelona que prevegi tant les 
emergències més immediates a les que hem de 
fer front com aquelles accions que ens han de 
permetre caminar cap a la ciutat que somiem, fruit 
d’un treball col·lectiu en què tothom tingui un lloc.

Per caminar cap aquest model de ciutat cal 
avançar en quatre grans línies d’intervenció:

››  Drets bàsics. Barcelona ha estat sempre una 
ciutat rebel davant les injustícies. Si volem que 
segueixi sent una referència en la lluita contra 
les desigualtats, hem d’impulsar mesures 
immediates que es plantegin com a horitzó 
una ciutat on les persones tinguin garantits els 
drets bàsics per a una vida digna. No podem 
esperar més. Hem de prioritzar de manera 
absoluta aquest tema.

››  Canvi de model. Més enllà de les mesures 
per garantir els drets bàsics de la ciutadania, 
hem d’apostar també per fer canvis en el 
model de ciutat. Per aconseguir-ho, cal aturar 

els processos de privatització, precarització 
i segregació que s’estan produint, i també 
impulsar noves pràctiques econòmiques, 
socials i culturals, més cooperatives i 
sostenibles.

››  Ciutat per a la vida. Per tal de revertir les 
distàncies injustes entre barris i persones i fer 
que la igualtat d’oportunitats sigui una realitat, 
cal que construïm una ciutat més humana i 
amable per a tots i totes, independentment de 
l’edat, el gènere, els orígens i les capacitats. 
Això exigeix assegurar el dret a l’educació en 
un sentit ampli, és a dir, més enllà de l’escola, 
des de la primera infància i al llarg de tota la 
vida. I passa també per la promoció de la salut 
i del benestar de proximitat, tant mitjançant 
serveis sanitaris assequibles i de qualitat 
com tenint cura del medi ambient i evitant la 
contaminació i el malbaratament de recursos 
i d’energia. Tot plegat, dedicant una atenció 
especial a la gent més gran, un patrimoni 
humà i cívic valuós del qual cal aprendre i  
que cal implicar.

››  Democràcia oberta. Garantir drets bàsics, 
canviar el model de ciutat i conquerir una 
ciutat per a la vida exigeix un canvi radical en 
la forma de prendre les decisions, de concebre 
les institucions i de gestionar la ciutat. Una 
ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna veu 
a la intel·ligència col·lectiva en la presa de 
decisions. Per això, necessitem transformar 
l’Ajuntament, posar fi a les males pràctiques, 
aplicar més el sentit comú i generar 
institucions menys burocratitzades i més 
eficaces per resoldre els problemes concrets 
de les persones que viuen a Barcelona. Hem 
de dotar d’un nou sentit i de força conceptes 
que s’han fet servir de manera massa utilitària 
o funcional, com participació, transparència, 
autogestió i control ciutadà.

Precisament perquè som conscients de les 
limitacions que viuen els consistoris per causa 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
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fent la ciutadania, que sí que hi ha alternativa.  
Perquè si tenim el poder d’imaginar una  
altra Barcelona, tenim el poder de  
transformar-la.

de les polítiques devastadores imposades per 
l’Estat i la Comissió Europea creiem que és 
necessari construir una Barcelona En Comú 
que demostri, tal com ja ho està  

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
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Ciutat en comú

1   Drets bàsics

Per una Barcelona que garanteixi els 
drets bàsics i asseguri unes condicions 
de vida dignes a totes les persones que 
hi viuen

Barcelona ha estat sempre una ciutat rebel 
davant les injustícies. Si volem que segueixi sent 
una referència en la lluita contra les desigualtats, 
hem d’impulsar mesures immediates que 
es plantegin com a horitzó una ciutat on les 
persones tinguin garantits els drets bàsics per 
a una vida digna. No podem esperar més. Hem 
de prioritzar de manera absoluta aquest tema i 
concretament:

Evitar els desnonaments  
per motius econòmics

A Barcelona es produeixen al voltant de  
20 desnonaments diaris, el 85% dels quals per 
impagament de lloguer. Entre 2 i 3 d’aquests 
desnonaments afecten llars en situació d’alta 
vulnerabilitat social. Davant d’aquest fet 
considerem indispensable:
›››› Augmentar els recursos de les oficines 

d’habitatge perquè puguin prevenir els 
desnonaments i fer l’acompanyament de les 
famílies afectades. Aquest servei impulsarà un 
procediment de negociació amb els propietaris 
de l’habitatge en qüestió amb l’objectiu 
d’aconseguir un lloguer social que impedeixi el 
desnonament.

›››› Establir una taula de negociació amb entitats 
financeres, fons voltors i grans propietats 
per aconseguir que les famílies que no tenen 
manera d’assumir el pagament de la hipoteca 
o del lloguer puguin quedar-se a casa seva 

en règim de lloguer social. El consistori 
denunciarà públicament les entitats financeres, 
els fons voltors i les grans propietats que 
no es mostrin favorables a la negociació i 
estudiarà altres mesures de pressió, com ara 
deixar d’operar amb les entitats bancàries en 
qüestió.

›››› Aplicar el dret de tempteig i retracte en les 
transaccions d’habitatges hipotecats on viuen 
famílies en situació de vulnerabilitat, tal i com 
preveu el Decret Llei 1/2015 de 24 de març.

›››› Garantir suport, atenció i seguiment a les 
petites propietats que es vegin afectades 
per impagaments de lloguer. L’Ajuntament 
estudiarà els motius d’impagament i en el 
cas que es tracti de dificultats econòmiques 
justificades promourà el lloguer social de 
l’habitatge i intervindrà perquè la propietat no 
es vegi afectada, establint ajudes al pagament 
del lloguer.

›››› En cas de no poder aturar el desnonament 
es garantirà un reallotjament adequat. Es 
treballarà per ampliar el parc d’habitatge social 
mitjançant mesures com les multes als pisos 
buits en poder dels bancs, la construcció 
d’habitatge de lloguer social, etc.

Garantir els subministraments 
mínims

S’estima que a Barcelona el 10% de les llars, 
unes 100.000 persones, pateixen pobresa 
energètica, és a dir, no poden fer front de manera 
normalitzada als pagaments dels rebuts de la 
llum, l’aigua i el gas. Les famílies han vist com 
els preus de l’energia i l’aigua s’han apujat més 
d’un 60% en els últims anys. Enfront d’aquesta 
situació dramàtica trobem una manca absoluta 
d’actuacions efectives per part del govern de la 
Generalitat i cap voluntat de corresponsabilitzar 
les grans corporacions privades que gestionen 
aquests serveis en règim de monopoli.

El dret de tota persona a gaudir d’un habitatge 
digne i a disposar d’aigua suficient, salubre, 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
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›››› Mantenir els serveis de menjador als 
instituts de secundària, independentment 
del tipus de jornada.

›››› Millorar l’aplicació dels protocols de detecció 
de malnutrició.

›››› Reforçar les beques per als serveis 
d’alimentació de les escoles bressol 
municipals i altres serveis educatius per a la 
petita infància com els espais familiars.

›››› Assegurar àpats equilibrats assequibles durant 
les vacances escolars i en l’entorn de centres 
socioeducatius, casals i colònies.

›››› Reforçar les actuacions en alimentació per a 
la gent gran, com els àpats en companyia i els 
àpats a domicili.

›››› Ampliar els canals normalitzats de distribució 
social d’aliments que no estigmatitzen, com la 
targeta solidària d’aliments, per al conjunt de 
la població que ho requereixi.

›››› Reforçar la cooperació amb empreses 
alimentàries, mercats i supermercats per 
millorar en l’aprofitament dels aliments de 
manera socialment responsable.

Assegurar l’empadronament  
i l’accés a la targeta sanitària  
sense exclusions

L’empadronament és de vital importància per  
a la població migrant, perquè en depèn 
l’accés a la sanitat, als serveis socials bàsics, 
a l’escola o a la prova de residència per als 
procediments d’arrelament. Per aquest motiu, 
proposem:
›››› Assegurar a totes les persones que tenen la 

residència a Barcelona, sense exclusions, 
l’empadronament a la ciutat i l’accés a 
la targeta sanitària, i garantir, més enllà 
de l’atenció sanitària urgent, l’atenció 
sanitària en tot moment a menors i a dones 
embarassades.

›››› Facilitar a les persones que no en tinguin o no 
puguin acreditar un domicili fix una adreça on 
puguin rebre correspondència, avisos i altres 
notificacions oficials.

›››› Evitar que l’accés a les dades del padró 
municipal per part de les forces de seguretat 
sigui arbitrari i indiscriminat, i garantir el dret a 
la protecció de dades.

acceptable, accessible i assequible per a l’ús 
personal i domèstic està reconegut a les Nacions 
Unides i a moltes normes europees de drets 
humans.

Per assolir una Barcelona sense set, fred ni 
foscor, plantegem:
›››› Reconèixer el dret a l’aigua, a la llum i al gas 

tal i com recomana el Síndic de Greuges de 
Catalunya i garantir que cap llar pateixi manca 
de subministrament per incapacitat econòmica 
de fer front als rebuts.

›››› Fer una auditoria d’aquests serveis que 
permeti determinar-ne els costos reals així 
com l’origen i el destí dels beneficis obtinguts 
per les companyies gestores.

›››› Crear una oficina pel seguiment i l’impuls 
d’una estratègia de rescat ciutadà per acabar 
amb la pobresa energètica en menys d’un any.

›››› Articular tarifes ambientals i justes que 
garanteixin l’accés universal a l’aigua, i 
requerir al govern que articuli les tarifes 
necessàries d’electricitat i de gas perquè 
cap família hagi de destinar més del 10% 
dels ingressos totals de la llar a fer front als 
subministraments bàsics.

›››› Impulsar una proposta energètica integral que 
contribueixi a eliminar la pobresa energètica 
de manera estructural.

Assegurar el dret a  
l’alimentació bàsica

Les dificultats per assegurar una alimentació 
bàsica i equilibrada han augmentat a la ciutat, 
sobretot en famílies amb infants i adolescents 
en situació de pobresa i d’exclusió 
social. Cal garantir el dret a l’alimentació 
adequada durant tot l’any articulant, amb 
criteris compartits i de manera coordinada, 
actuacions d’iniciativa municipal amb les que 
ja duen a terme les entitats socials. En aquest 
sentit, cal:
›››› Reforçar la política complementària 

de beques de menjador durant el curs 
escolar per assegurar que tots els infants 
que ho necessitin rebin ajuts suficients 
puntualment i del 100% del cost en els 
casos que calgui.
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›››› Fomentar el dret a la cobertura sanitària 
pública i gratuïta mitjançant campanyes 
informatives tant entre la població emigrada 
com entre el personal de l’àmbit sanitari, i 
activar un protocol d’acompanyament als 
centres sanitaris i hospitals.

›››› Garantir l’alta en el sistema sanitari a les 
persones empadronades que hagin residit en 
un altre país més de tres mesos però desitgin 
tornar a Barcelona.

Establir una renda municipal 
complementària per a famílies  
que estiguin per sota del llindar  
de la pobresa
La crisi ha afectat durament les famílies de 
Barcelona i ha generat noves situacions de 
pobresa. Les polítiques injustes, a més, han 
fet pagar el preu de la crisi als col·lectius i els 
barris més vulnerables, cosa que ha generat 
un increment inèdit de les desigualtats. Avui, a 
Barcelona, la pobresa arriba a gairebé el 20% de 
la població.

Barcelona disposa de prou recursos perquè cap 
de les famílies visqui per sota del llindar de la 
pobresa o es quedi sense cobrir les necessitats 
bàsiques. Cal traslladar aquesta consideració 
a l’àmbit de les prioritats col·lectives, de les 
polítiques municipals. Avui els serveis socials 
assignen ajuts econòmics d’urgència en el 
marc del que podem considerar una política 
reactiva, molt fragmentada i infradotada en el 
volum de recursos. Cal anar més enllà. I per això 
proposem:
›››› Superar l’actual política d’ajuts i establir un 

suport econòmic d’inclusió adreçat al conjunt 
de persones en situació de pobresa i amb 
dificultat de cobertura de qualsevol necessitat 
bàsica.

›››› Incorporar aquest suport econòmic al catàleg 
de serveis socials municipals, i fixar una 
quantitat que asseguri a cada persona i de 
forma complementària un nivell de renda per 
sobre del llindar de la pobresa.

›››› Avançar mentre el Parlament no aprovi 
la Renda Garantida de Ciutadania, 
cap a la consolidació d’aquest suport 

econòmic en forma d’una Renda Municipal 
Complementària, finançada amb recursos 
municipals a partir d’una clara reorientació de 
prioritats i vinculada a la resta de mesures que 
Barcelona En Comú proposa en aquest bloc 
de drets bàsics.

Elaborar un pla de lluita contra l’atur

Barcelona té unes 100.000 persones a l’atur, la 
meitat de llarga durada i quasi la meitat sense 
prestació. Més del 40% del jovent està sense 
feina, i un 15% de les persones que treballen 
perceben salaris de pobresa. El Govern de 
CiU ha apostat per un model econòmic que ha 
provocat la pèrdua de 50.000 llocs de treball, 
ha incrementat els índexs de precarietat laboral 
i ha actuat de manera tardana i insuficient per 
abordar una situació que està esdevenint crònica.
Cal diversificar l’activitat econòmica i reorientar el 
model productiu per fer-lo més just socialment i 
ambientalment. Això no es pot fer de la nit al dia, 
però sí que es poden adoptar línies d’actuació 
clares per aturar i revertir aquesta tendència. En 
aquest sentit, proposem:
›››› Reorientar a fons de Barcelona Activa, i 

posar en marxa un programa de formació 
i de creació d’ocupació descentralitzat per 
districtes i amb participació comunitària.

Aquest programa es concentrarà en cinc àrees:
›››› Rehabilitació energètica i urbana
›››› Prevenció i gestió sostenible de residus
›››› Suport i enfortiment del teixit comercial de 

proximitat
›››› Atenció i cura de les persones, especialment 

infants, gent gran i persones amb 
dependència

›››› Foment de l’economia cooperativa i de la seva 
actualització tecnològica

Elaborar un pla contra la 
feminització de la pobresa

›››› Si bé els impactes de la crisi econòmica són 
nocius per a una bona part de la població 
barcelonina, les dades constaten que 
els efectes negatius sobre les dones són 
superiors. Actualment les dones pateixen un 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu


b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

Barcelona
En Comú

20

empobriment material i unes condicions de 
vida cada vegada més dures: l’atur de llarga 
durada és superior en el seu cas, la seva 
mitjana de risc de caure en la pobresa és 
gairebé quatre punts percentuals superior a 
la dels homes, la seva pensió mitjana és un 
38% inferior a la masculina, i les retallades en 
escoles bressol, en dependència i en inversió 
social destinada a la infància i la família 
augmenten la càrrega de treball de cura que 
recau de forma prioritària en les dones, fet que 
redueix les seves oportunitats en el mercat 
laboral.

Per revertir aquesta situació cal:
›››› Implementar un pla que es plantegi com a 

horitzó la reducció de la feminització de la 
pobresa.

›››› Realitzar amb aquest objectiu un disseny 
cooperatiu i transversal entre acció social, 
habitatge, treball, educació, salut i els diferents 
districtes i barris.

›››› Prioritzar les respostes de proximitat i revisar, 
sobre la base dels indicadors socials de cada 
zona, els serveis disponibles i els que serien 
necessaris.

Garantir el dret a un envelliment 
digne, actiu, autònom  
i saludable

Barcelona ha experimentat de manera intensa 
des de 1980 un procés d’envelliment de la 
població propi de l’evolució demogràfica de 
les ciutats europees. L’any 2013 vivien soles 
a Barcelona 88.018 persones grans, el 25,8% 
del total de la població de 65 anys i més. Cal 
esmentar de manera particular el cas de les 
persones de 75 anys i més que viuen soles, que 
l’any 2013 representaven el 31,3% de la població 
total d’aquesta franja d’edat.

L’índex de solitud (població de 75 anys i més 
que viu sola per població total de 75 anys i més) 
és més del doble entre les dones que entre els 
homes. L’any 2013, gairebé el 40% de les dones 
de 75 anys i més vivien soles.

Per això cal:
›››› Impulsar actuacions a curt i mitjà termini que 

prioritzin la prevenció i la promoció de la salut 
de la gent gran.

›››› Ampliar el programa Radars a tota la ciutat 
amb l’objectiu de garantir que les persones 
convisquin en el seu entorn pròxim, reduint-ne 
l’aïllament i l’exclusió gràcies a la participació 
de veïns i veïnes, comerciants, persones 
voluntàries i professionals de les entitats i dels 
serveis.

›››› Ampliar els serveis d’atenció domiciliària, 
la teleassistència i reforçar els programes 
de suport comunitari per acompanyar les 
situacions de solitud.

›››› Elaborar programes que afavoreixin que la 
gent gran participi com a subjecte actiu en la 
societat sense patir discriminacions i gaudint 
d’una qualitat de vida bona i independent.

Aturar el desallotjament dels 
assentaments mentre no es 
garanteixi un sostre digne

L’Ajuntament calcula que a Barcelona malviuen, 
almenys, 700 persones en assentaments, la 
majoria en antigues naus industrials ubicades 
al districte de Sant Martí. Els assentaments 
serveixen alhora d’habitatge i de lloc de treball.
Davant d’aquesta situació d’emergència social, 
proposem:
›››› Promoure una acció coordinada entre les 

administracions per regularitzar la situació 
administrativa de les persones afectades, 
agilitant l’empadronament, obrint el camí per 
facilitar els tràmits d’un permís de residència i 
de treball.

›››› Buscar alternatives dialogades al 
desallotjament que garanteixin a les persones 
afectades un sostre digne i estable on poder 
viure, i espais alternatius de treball.

Garantir un sostre a  
les persones sense llar

Una Barcelona inclusiva s’ha de bastir a partir 
d’un compromís potent amb les polítiques de 
lluita contra la pobresa i a favor de l’accés de 
les persones més vulnerables a nivells de vida 
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dignes. L’increment de persones que viuen al 
carrer és un dels efectes de l’empobriment a la 
nostra ciutat. Informes recents calculen que entre 
el 2008 i el 2013 hi ha hagut un augment del 
54,8% de les persones que pernocten al carrer. 
Per fer front a aquesta realitat es proposa:
›››› Realitzar un cens clar i transparent del nombre 

de persones que viuen al carrer i un estudi de 
les seves necessitats.

›››› Impulsar amb les entitats socials que ja hi 
treballen un pla conjunt per reorientar els 
itineraris d’inclusió amb estratègies dirigides 
a garantir un habitatge (housingfirst) com a 
mecanisme per refer els vincles socials.

›››› Vetllar perquè polítiques de lluita contra el 
sensellarisme incideixin en la prevenció i 
l’atenció des d’una perspectiva de foment de 
l’autonomia personal i dels vincles relacionals, 
de reducció dels riscos vitals i d’enfortiment 
de les capacitats.

Assegurar el servei de menjador, 
llibres, sortides i activitats escolars 
a tots els infants

Les desigualtats socials entre els infants es fan 
paleses, en l’àmbit escolar, no només en els 
resultats educatius, sinó també en les dificultats 
per accedir als serveis de menjador, als materials 
i els llibres escolars i a les sortides i colònies. 
Cal assegurar la igualtat d’oportunitats, més que 
mai, durant la infància. Per corregir aquestes 
desigualtats proposem:
›››› Establir una política complementària de 

beques de menjador per assegurar que tots 
els infants i adolescents que ho necessitin 
tinguin garantit el dret a una alimentació 
adequada i el servei educatiu del temps de 
migdia.

›››› Reforçar els protocols de detecció de 
malnutrició i potenciar les comissions 

socials dels centres escolars com a espais 
de coordinació entre el sistema educatiu, el 
sanitari i el de serveis socials.

›››› Finançar programes de socialització i de 
reutilització de llibres i de material escolar 
perquè siguin efectivament gratuïts, i 
garantir un mínim de sortides i de colònies 
escolars a preus assequibles per a tots els 
infants i adolescents escolaritzats dels 3 als 
16 anys.

Garantir l’atenció social i educativa 
a les famílies i els infants en situació 
de risc

Les conseqüències de la situació de crisi que 
vivim no només són materials sinó també, i en 
gran part, emocionals, i això fa que les famílies 
no puguin respondre a les necessitats dels 
infants. L’Ajuntament de Barcelona té l’encàrrec 
de donar una atenció adequada a menors que 
estiguin en situació de risc perquè no troben 
en les seves famílies un espai que garanteixi un 
desenvolupament psicològic i social adequat.
Per donar aquesta atenció plantegem:
›››› Elaborar un pla de treball socioeducatiu 

codissenyat entre professionals i famílies. 
Quan el cas es valori d’alt risc, la família haurà 
de ser atesa per un Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència.

›››› Afavorir la formació continuada dels equips 
d’atenció per tal de garantir un bon treball i 
unes bones pràctiques i augmentar el cos de 
treballadors i treballadores.

›››› Garantir una atenció adequada a les 
famílies, centrada en tres elements: les 
necessitats de desenvolupament dels infants, 
les competències parentals i els factors 
ambientals i socials de l’entorn proper (família 
extensa, recursos de la comunitat, habitatge, 
nivell d’ingressos).
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2   Canvi de model

Per una Barcelona més justa, que 
impulsi formes sostenibles de 
producció, distribució, consum i 
mobilitat, que generi ocupació digna  
i defensi el que és públic i comú

Més enllà de les mesures per garantir els drets 
bàsics de la ciutadania, hem d’apostar també per 
fer canvis en el model de ciutat. Per aconseguir-
ho, cal aturar els processos de privatització, 
precarització i segregació que s’estan produint, i 
també impulsar noves pràctiques econòmiques, 
socials i culturals, més cooperatives i sostenibles. 

Transformar el paper de Barcelona 
Activa i descentralitzar-la

La transformació de Barcelona Activa hauria 
de fer-se en tres fronts. En primer lloc, cal 
entendre que l’usuari principal és la persona, 
la que demana ocupació i l’autònoma, i també 
les PIME i altres entitats de la petita economia. 
Tots tres col·lectius tenen necessitats diferents 
i requereixen aproximacions i recursos 
especialitzats. Tenint això en ment, proposem:
›››› Actuar amb total transparència tant en el 

desenvolupament dels processos selectius 
com en la gestió interna, actualment 
molt opaca en el detall de les partides 
pressupostàries.

›››› Reduir els elevats costos de l’estructura 
(el pressupost de l’any 2013 va ser de 27,8 
milions d’euros) i destinar més recursos a la 
descentralització per barris i districtes.

›››› Reforçar els lligams de Barcelona Activa amb 
els plans comunitaris i les entitats socials que 
treballen per la formació i inserció laboral des 
de la proximitat (com a Ciutat Vella o Sants).

›››› Orientar els recursos públics a la promoció 

de l’empresa col·lectiva (de dos o més socis) 
abans que a la figura de l’empresari/ària 
individual.

›››› Reformular el paper de Barcelona Activa cap 
al petit comerç i de mitjana escala i aconseguir 
que al final del mandat el 30% del pressupost 
destinat al comerç es gestioni des dels 
districtes.

›››› Impulsar aliances entre comerços mitjançant 
cooperatives de serveis i aprofitar sinergies 
en comunicació, administració, formació, ús 
de noves tecnologies, defensa legal, compra 
de consumibles, negociació amb bancs o 
distribució.

›››› Generar recursos col·lectius (financers, 
de màrqueting, de les tecnologies de la 
informació i el coneixement, etc.).

Condicionar la contractació 
municipal a criteris de justícia  
social i ambiental

Barcelona té una plantilla de 12.326 persones, 
6.456 són de l’Ajuntament i 5.870 formen part 
d’organismes públics i empreses municipals. 
L’Ajuntament també genera milers de llocs 
de treball en empreses i en el tercer sector 
mitjançant la contractació pública de serveis. 
Fa dècades que diverses organitzacions i 
associacions locals i internacionals, com 
l’Organització Internacional del Treball, defensen 
la inclusió de clàusules socials i ambientals en la 
contractació pública. L’Ajuntament de Barcelona 
ha anat incorporant progressivament algunes 
d’aquestes clàusules, seguint les pressions 
que s’han anat fent des del Tercer Sector i els 
moviments socials i sindicals. Tanmateix, la 
precarietat no ha deixat de créixer, entre altres 
raons, degut a les externalitzacions produïdes 
en els últims temps. Davant d’aquest fet, 
considerem indispensable:
›››› Establir un segell municipal de qualitat en la 

contractació de l’Ajuntament com exigeixen la 
FAVB i altres actors sindicals.

›››› Aplicar clàusules socials i ambientals a tots 
els contractes, inclosos els contractes de 
menor quantia, que són els més nombrosos, i 
atorgar-los un pes més gran en els processos 
de licitació.
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›››› Ampliar l’abast, especialment en els àmbits 
laborals, dels principis d’igualtat entre homes 
i dones i de diversitat funcional, exigint uns 
mínims a les empreses licitadores.

›››› Incrementar les mesures de control sobre el 
compliment d’aquestes clàusules, i ampliar el 
programa a les subvencions municipals.

›››› Auditar els serveis externalitzats per contracte, 
crear mecanismes de control i seguiment, 
establir sancions efectives per incompliment 
contractual i revertir, quan calgui, els que no 
garanteixin la qualitat del servei i/o malmetin 
els drets laborals, reforçant la plantilla pròpia 
de l’Ajuntament. 

Fer de Barcelona un referent  
en empreses compromeses 
socialment

Una gran part de l’activitat productiva i de serveis 
de la ciutat es desenvolupa sense tenir prou 
en compte els criteris de sostenibilitat social i 
ambiental. Per tal de modificar aquesta realitat, 
proposem:
›››› Atorgar a les empreses que compleixin 

criteris socials i ambientals justos (sous 
dignes, contractació estable, salut laboral, 
participació) un segell municipal de qualitat, 
tot dotant de prestigi la marca de la Barcelona 
Ecosocial tant per a la població com per al 
turisme.

Per impulsar aquest procediment cal:
›››› Crear un consell plural i independent 

encarregat de promoure el compliment i la 
revisió dels requisits, establint mecanismes de 
comunicació positiva amb el conjunt d’usuaris 
i usuàries de les activitats econòmiques 
susceptibles d’accedir a l’etiqueta.

›››› Iniciar accions de control, en col·laboració 
amb la inspecció de treball i en diàleg amb les 
diferents organitzacions sindicals i patronals, 
de les condicions laborals dels treballadors 
i treballadores d’empreses instal·lades a la 
ciutat, sobretot les vinculades al sector turístic 
(el 33,8% dels expedients sancionadors del 
2013 van ser a empreses d’aquest sector). 

›››› Elaborar plans de promoció econòmica 
específics per a aquest àmbit. 

Lluitar contra la precarietat  
laboral juvenil

Actualment, la gent jove representa un 15,4% de 
la població de Barcelona i, tanmateix, representa 
un 24% de la gent aturada de la ciutat. La taxa 
d’atur és 7 punts superior en el cas de la gent 
jove respecte a la mitjana, 21 punts superior en 
el cas del jovent d’entre 16 i 24 anys. Davant 
d’aquesta situació, hi ha hagut un augment de 
persones joves que han emigrat a l’estranger, 
fins al punt que les persones d’entre 15 i 29 anys 
residents a l’estranger han augmentat un 61% 
entre el 2009 i el 2014.

Tenint en compte que la població jove és un 
dels col·lectius més exposats a la precarietat, 
proposem:
›››› Facilitar l’accés al món del treball, realitzant 

un pla d’ocupació a la ciutat que posi especial 
èmfasi en col·lectius com la gent jove o 
aturada de llarga durada.

›››› Impulsar en el marc de la nova estratègia de 
BCN Activa la formació i inserció laboral de 
les persones i afavorir la contractació juvenil 
dintre de BCN Activa.

›››› Dignificar les condicions laborals de les 
persones joves en els sectors ocupacionals 
on tenen una major presència (sector serveis, 
lleure, restauració, etc.) mitjançant les 
inspeccions de control per reduir pràctiques 
com la concatenació de contractes, la 
reducció de jornades injustificada, les falses 
contractacions per obra i servei, entre altres.

›››› Garantir que les empreses objecte de 
contractacions i subcontractacions per part 
de l’Ajuntament vetllin per unes condicions 
laborals dignes de les persones joves. 

Impulsar una fiscalitat municipal 
més justa i ecològica

A causa de les grans limitacions derivades de la 
Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, actualment els ajuntaments no poden 
augmentar la previsió de despeses no financeres 
per sobre d’un percentatge reduït fixat pel 
Consell de Ministres (un 1,3% el 2015 i un 1,5% 
el 2016). Així, encara que es tanqui l’exercici en 
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superàvit, aquest excedent s’ha de destinar a 
cobrir el deute. L’única excepció és l’adopció 
d’un canvi normatiu que comporti un increment 
permanent en la recaptació (és a dir, un augment 
de la càrrega tributària de la ciutadania).
Per tant, amb la finalitat d’oferir el ventall més 
ampli possible de polítiques socials, cal:
›››› Estudiar formes d’increment sostenible 

dels ingressos tributaris de l’ajuntament, 
mitjançant per exemple la creació de noves 
taxes, especialment les derivades de la 
utilització privativa de l’espai públic, com 
l’streetmarketing o la taxa turística.

›››› Preveure i millorar determinades bonificacions 
fiscals per a les persones amb més 
necessitats, així com aconseguir un Impost de 
Béns Immobles de caràcter social i progressiu.

›››› Portar a terme una revisió global del sistema 
de taxes i bonificacions fiscals municipals per 
tal d’afavorir una transició a una societat amb 
menys impacte ecològic i que atengui millor 
les necessitats socials i la diversitat funcional, 
en la línia del que defensa l’Organització per a 
la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 
i que ja han començat a aplicar altres ciutats.

›››› Treballar per reduir l’elevat impagament 
d’ingressos públics, especialment en relació 
amb les multes i les sancions interposades 
per l’Ajuntament, per aprofitar la via legal de 
destinar el superàvit a inversions sostenibles.

Prioritzar la inversió pública  
als barris més desafavorits

Les inversions en equipaments i en la millora de 
l’espai urbà han constituït sens dubte una de 
les principals millores que han experimentat els 
barris de la ciutat durant els darrers trenta anys. 
Aquesta ha estat la principal demanda tradicional 
dels moviments veïnals, conscients que 
aquestes inversions són crucials per a la millora 
del benestar i per possibilitar una vida social 
plena. Malgrat tot, a molts barris encara queden 
equipaments i millores pendents, i d’altres 
requereixen adaptar-se a noves necessitats 
sorgides dels canvis socials. En l’últim mandat 
municipal s’ha produït una clara paralització de 
les inversions als barris on són més necessàries 
amb l’excusa de les polítiques d’austeritat, 

mentre s’han intensificat les inversions a les àrees 
“nobles” de la ciutat, cosa que ha contribuït 
a reforçar les desigualtats socials. Per revertir 
aquest situació cal:
›››› Reprendre la política d’inversions als 

barris més desafavorits, revisant els plans 
d’equipaments i reformes anteriors i tenint 
en compte les característiques socials i 
morfològiques dels diferents barris.

›››› Acordar aquestes inversions amb les entitats i 
el veïnat de cada barri.

›››› Elaborar un pla de prioritats, amb el 
compromís d’altres institucions, capaç de 
contribuir a la creació d’ocupació, tant en 
la fase de construcció com en els serveis 
i el manteniment que generen aquests 
equipaments.

Impulsar la regeneració urbana  
als barris més desafavorits

La ciutat de Barcelona, igual que altres nuclis 
urbans, presenta una gran heterogeneïtat 
social entre zones diferents (entre districtes i 
barris), amb àrees amb un alt nivell de benestar 
i àrees amb pitjors condicions físiques i 
socioeconòmiques que produeixen entorns poc 
saludables i on es concentra la població més 
desafavorida i vulnerable, cosa que provoca 
importants desigualtats territorials en salut. 

Així, per exemple, l’any 2012 l’esperança de 
vida era molt superior al districte de Les Corts 
(82 anys en homes i 87 anys en dones), i era 
inferior a Ciutat Vella (77 i 84 anys en homes 
i dones respectivament), amb una diferència 
de 5 anys en el cas dels homes i de 3 anys en 
el de les dones, aproximadament. Tot i això, 
aquestes desigualtats poden ser molt superiors 
entre barris; així, durant el període 2007-2011 
la diferència entre els barris amb major i menor 
esperança de vida va ser de 9 anys en el cas dels 
homes i 5 en el de les dones, aproximadament. 
Es proposa:
›››› Posar en marxa un pla de barris a les zones 

més desafavorides de la ciutat, amb els 
següents objectius:
–– Augmentar la inversió pressupostària.
–– Impulsar plans de rehabilitació integral 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
https://barcelonaencomu.cat/es/portada


Barcelona
En Comú

Barcelona
En Comú

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

ciutat en comú • 25

de barris desafavorits per evitar-ne la 
degradació

–– Promoure la configuració d’un espai públic 
amb una oferta més àmplia dels serveis i 
productes que promouen una millor qualitat 
de vida.

–– Treballar de manera transversal amb altres 
àrees (treball, salut, gènere, etc.) i establir 
relacions institucionals en diferents nivells.

–– Garantir la participació i la implicació dels 
veïns i veïnes en el disseny, l’execució i 
l’avaluació del projecte, i la promoció d’una 
xarxa integrada per tots els agents del 
projecte per tal d’intercanviar i avaluar-ne 
les experiències.

Incentivar la indústria local

Barcelona ha experimentat una important 
desindustrialització els darrers anys. L’activitat 
industrial constitueix un element important 
per mantenir un elevat grau de diversificació 
econòmica per raó dels efectes que genera en 
altres activitats i per la seva relació amb el canvi 
tècnic. Si bé és evident que una política industrial 
ha de contemplar una visió metropolitana, cal 
impulsar algunes mesures clares d’àmbit local, 
com per exemple:
›››› Promoure el manteniment i la consolidació 

dels polígons industrials existents (Zona 
Franca, Bon Pastor, Verneda), garantint-ne la 
qualificació urbanística i les infraestructures 
fonamentals perquè puguin seguir actius.

›››› Mantenir les activitats productives que 
subministren béns industrials de proximitat i 
que sovint requereixen una bona organització 
que no generi problemes de convivència 
(creació de minipolígons de proximitat en 
barris en remodelació o en espais reservats).

›››› Consolidar les activitats de serveis industrials 
articulats en el teixit productiu local.

›››› Promocionar experiències productives en 
sectors tradicionals orientades a promoure la 
producció de qualitat basada en la qualificació 
laboral i les condicions laborals justes.

›››› Fer de Barcelona una ciutat capdavantera 
en els temes vinculats a les noves formes de 
producció digital distribuïdes.

Donar suport a les petites i mitjanes 
empreses i a l’economia de petita 
escala

L’Ajuntament de Barcelona ha de valorar l’escala 
petita, la que més condiciona la vida de la gent. 
Això implica donar suport a projectes locals 
d’economia cooperativa, així com a autònoms 
i Petites i Mitjanes Empreses. L’aposta per 
una economia de les coses petites no implica 
renunciar a tenir incidència global ni rebutjar les 
economies de major escala quan calgui, però 
indica un compromís prioritari amb l’aplicació del 
principi de proximitat en l’àmbit econòmic.

Aquesta perspectiva no s’aplica actualment i a 
l’Ajuntament predominen les activitats orientades 
a la captació de grans inversions i a la promoció 
de les economies d’escala centralitzades (com 
per exemple les grans superfícies).

Per assolir aquest objectiu proposem:
›››› Millorar el finançament i estudiar la creació 

d’un Institut municipal de crèdit, coordinat 
amb altres entitats públiques (ICF e ICO) i 
molt especialment amb entitats de banca 
ètica, amb les quals estudiarem mecanismes 
per facilitar el crèdit (aval municipal, anticipis, 
titulizació d’actius).

›››› Assegurar una contractació amb terminis 
de pagament millors, ajustar el tipus de 
contractació a les característiques de les 
PIME i actuar com a promotor de compres 
adreçades al petit per part d’altres actors 
en què l’Ajuntament pot influir, entre altres 
mesures.

›››› Impulsar la promoció i formació empresarial 
mitjançant la reforma reorientació i 
descentralització de Barcelona Activa, la 
creació d’una moneda local, l’apropament 
de les oficines d’atenció a la empresa en els 
barris, etc.

Defensar el comerç de proximitat

Barcelona En Comú dóna suport al comerç de 
proximitat perquè entén que és un mecanisme 
excel·lent per promoure el desenvolupament 
local a través de la generació d’ocupació, la 
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creació d’un efecte multiplicador de la riquesa 
que es queda a la ciutat, el reforç de la vida als 
barris i l’enriquiment d’aquests barris mitjançant 
l’establiment d’elements urbans distintius. Per 
fer-ho defensa la necessitat de:
›››› Desenvolupar polítiques que reequilibrin 

territorialment el comerç (per exemple, a 
través d’un pla dotat de recursos específics 
per a les zones amb pitjor salut comercial).

›››› Fer canvis estructurals en la promoció 
de les activitats comercials (mitjançant la 
descentralització de part de les inversions i 
l’afavoriment de condicions especials per a les 
que tinguin un valor afegit ambiental i social 
més alt).

›››› Potenciar totes les activitats comercials de 
proximitat i especialment les que estiguin més 
clarament orientades al bé comú, i utilitzar el 
marge de discrecionalitat que la llei atorgui a 
l’Ajuntament per limitar al màxim els permisos 
necessaris per realitzar ampliacions de grans 
superfícies comercials.

›››› Protegir els comerços tradicionals i 
emblemàtics de la ciutat, mitjançant ajuts i 
plans especials que afavoreixin la diversitat, la 
proximitat i la qualitat estètica, en la direcció 
que estableix la Carta Europea de la petita 
empresa o “Small Business Act”.

›››› Impulsar la figura de la casa-taller i de la 
casa-comerç donant la possibilitat que 
determinats locals ara buits o tancats 
constitueixin alhora l’habitatge habitual i el 
local comercial de persones que inicien un nou 
projecte empresarial. Aquests locals hauran 
de disposar d’una superfície mínima de 60m2, 
d’una ventilació i d’una il·luminació adequades 
per a totes dues activitats.

›››› Atorgar cèdules d’habitabilitat a locals 
comercials buits que, repartits de manera 
equilibrada per tota la ciutat, suposin una 
solució habitacional digna per a persones amb 
mobilitat reduïda.

›››› Impulsar una política d’incentius per garantir 
la presència descentralitzada del comerç de 
proximitat en els diferents districtes.

›››› Participar activament en el impuls 
d’alternatives a la desregulació dels horaris 
promoguda pel Partit Popular. 

Crear una moneda local  
per a Barcelona

Barcelona En Comú proposa la creació 
d’una moneda local per a Barcelona, amb 
voluntat d’extensió a altres municipis de l’àrea 
metropolitana, com una manera de promoure 
el desenvolupament local i de generar un 
efecte multiplicador de la riquesa generada a la 
ciutat que beneficiï principalment el petit i mitjà 
comerç, i amb la voluntat d’enfortir un model de 
desenvolupament local que sigui més conscient 
i transformador.

Es calcula que hi ha uns 4.000 sistemes 
d’aquest tipus a tot el món. Alguns dels 
exemples més interessants els trobem a Bristol 
(la Bristol Pound), Tolosa de Llenguadoc (la 
Sol-Violette) o Nantes (la SoNantes). El WIR, 
la moneda complementària suïssa per a les 
PIME, fa més de 80 anys que funciona i que ha 
suposat un factor destacat d’estabilitat per a 
l’economia suïssa.

La nostra proposta conté els següents elements 
bàsics:
›››› Atorgar part de les subvencions de 

l’Ajuntament en moneda local.
›››› Fer que part de les retribucions dels empleats 

públics es puguin cobrar en moneda local.
›››› Fer que part dels crèdits i microcrèdits a 

empreses facilitats des de l’Ajuntament es 
puguin subministrar en moneda local.

›››› Afavorir les empreses proveïdores de 
l’Ajuntament que vulguin cobrar part o el 
total de les seves vendes a l’Ajuntament en 
moneda local.

›››› Crear mecanismes perquè la ciutadania pugui 
bescanviar euros per moneda local amb una 
certa bonificació.

›››› Acceptar pagaments diversos a l’Ajuntament 
(com taxes o preus públics) en moneda 
local.–Promocionar activament la moneda 
des de l’Ajuntament.

›››› Incorporar en l’establiment d’aquesta mesura 
les entitats i els espais que ja treballen des 
de fa temps en perspectives similars, com la 
XES, Coop57 o Fiare.
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Impulsar l’economia  
social i solidària

L’Ajuntament promocionarà iniciatives 
econòmiques de caràcter social i solidari 
arrelades al territori, respectuoses amb la 
diversitat i el medi ambient. Amb aquest objectiu 
i en la línia que proposen entitats com la XES, 
proposem:
›››› Oferir el patrimoni públic a aquestes 

iniciatives, mitjançant la cessió 
d’infraestructures públiques (terres, sòl, 
polígons...).

›››› Impulsar el lloguer i/o l’accés preferencial 
a persones aturades de llarga durada unes 
40.000) de locals municipals buits als diferents 
barris, a preu baix i per desenvolupar-hi 
activitats d’alt valor afegit ambiental i social 
(per exemple el reciclatge, la restauració, 
la segona mà, l’artesania, la producció 
ecològica, les tecnologies de la informació 
compartides, la formació i l’educació al llarg 
de tota la vida, etc.).

›››› Impulsar programes específics centrats 
en l’assessorament, la formació i 
l’acompanyament de noves iniciatives 
socioeconòmiques que generin ocupació 
digna i sostenible.

›››› Organitzar fires sense ànim de lucre per a 
emprenedors socials, preferentment en espais 
emblemàtics i en territoris que han anat 
teixint experiències i xarxes en aquest sentit 
(Cotxeres de Sants, Fabra i Coats, etc.).

›››› Contribuir al finançament de les iniciatives 
inspirades en l’economia d’allò comú i en la 
producció distribuïda des de l’associacionisme 
i el cooperativisme.

›››› Ajudar a la recuperació d’empreses 
privades en crisi per part dels treballadors 
i treballadores, mitjançant les empreses 
d’economia solidària i cooperatives de treball 
associat. 

Establir una moratòria en 
la concessió de llicències 
d’allotjaments turístics

El turisme és una font important de riquesa de 
la ciutat. No obstant això, encara que Barcelona 

no pot viure sense el turisme, tampoc pot viure 
solament del turisme. Actualment, la mala gestió 
i els interessos d’alguns lobbies empresarials són 
la causa d’una sèrie de conflictes que s’associen 
al fenomen del turisme: augment dels preus, 
problemes de convivència, destrucció del teixit 
social i econòmic de barris sencers i banalització 
o saturació del paisatge urbà.

Perquè el turisme faci de Barcelona una ciutat 
atractiva per qui la visita, ha de ser regulat, de 
manera que resulti sostenible i no representi 
una font de conflicte amb els veïns i veïnes de la 
ciutat. Per tot això proposem:
›››› Establir una moratòria de concessió de noves 

llicències per a tots els tipus d’allotjament 
turístic (habitatges d’ús turístic, hotels, 
albergs) fins a l’aprovació del Pla Especial 
Urbanístic de Regulació del Turisme.

›››› Avaluar i diagnosticar l’oferta existent i 
l’impacte econòmic i social que té: accés 
a l’habitatge, ocupació de l’espai públic, 
mobilitat, diversitat d’usos i producció i gestió 
de residus.

›››› Elaborar, amb la participació de tots els actors 
corresponents, un Pla Especial Urbanístic de 
Regulació del Turisme per a tota la ciutat, amb 
la finalitat d’avaluar amb profunditat l’impacte 
i les conseqüències socioeconòmiques 
d’aquesta activitat per establir criteris 
destinats a regular les llicències de tots els 
tipus d’allotjament: hotels, hostals, albergs, 
habitatges d’ús turístic, pensions, etc..

›››› Crear a partir de la revisió de les condicions 
per al manteniment de les llicències existents 
una estratègia de descongestió de les zones 
sotmeses a una pressió ambiental i social més 
gran.

›››› Estudiar, on no n’hi hagi problemes de 
congestió, iniciatives concretes de Bed 
and Breakfast amb controls fiscals, de 
transparència i de qualitat. 

Modificar la fiscalitat turística 
i destinar-ne íntegrament els 
ingressos al municipi

La fiscalitat turística és un instrument important 
per reorientar el model productiu de la ciutat. 
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En aquest sentit, des de Barcelona En Comú, 
proposem:
›››› Negociar amb el govern de la Generalitat de 

Catalunya la modificació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics per tal que 
la totalitat de la recaptació del municipi es 
transfereixi a l’Ajuntament.

›››› Destinar aquest impost a compensar els 
impactes negatius de la indústria del turisme, 
mitjançant mesures com:
–– Atorgar als residents en les zones de més 

pressió turística ajudes al lloguer social, 
ajudes fiscals al comerç de proximitat, 
campanyes de sensibilització i educació del 
turista etc.,

–– Complir els plans d’usos dels barris 
turístics per protegir el petit comerç,

–– Donar suport a iniciatives col·lectives de 
petits comerços, cooperatives i empreses 
incipients relacionades amb el turisme,

–– Augmentar els espais verds per 
contrarestar part de l’impacte ambiental del 
turisme,

–– Garantir la suficiència del transport públic 
en moments i zones d’alta afluència de 
turisme.

›››› Crear un Consell Ciutadà de Turisme amb 
veu i vot sobre les prioritats en la despesa de 
l’impost turístic, i es fiscalitzarà Turisme de 
Barcelona perquè compleixi allò que estableix 
la llei.

Enfortir els serveis d’inspecció i 
sanció relacionats amb el turisme

És important que les diferents activitats 
econòmiques vinculades al turisme s›ajustin a 
la legalitat existent i adeqüin la seva activitat al 
bé comú. Amb aquest objectiu, i per distingir les 
bones i males pràctiques, proposem:
›››› Impulsar mesures que retornin a l’habitatge 

el seu ús residencial. En aquesta línia, 
s’accelerarà el procediment administratiu per 
al tancament dels allotjaments turístics il·legals 
i es promourà el lloguer social com a mesura 
alternativa a les sancions econòmiques.

›››› Prioritzar i reorientar les àrees d’inspecció 
municipals per fer complir les normatives 
sobre el turisme, que són necessàries per al 

bon funcionament de la ciutat i per a la qualitat 
de vida dels seus habitants.

›››› Realitzar inspeccions aleatòries de llicències 
d’activitat durant tot l’any, així com revisar 
i auditar les llicències atorgades (hotels, 
albergs, etc.) per comprovar-ne la conformitat 
urbanística i per detectar-hi irregularitats i 
males pràctiques.

›››› Supervisar els canals de comunicació i 
intermediació comercial d’allotjaments, així 
com l’estudi de l’eventual retirada de llicències 
als operadors que, a part dels habitatges 
amb llicència, ofereixin habitatges de manera 
irregular.

Introduir als pressupostos  
la perspectiva de gènere

En tant que les polítiques públiques generalment 
no han tingut prou en compte les necessitats i les 
realitats de les dones, els pressupostos han estat 
esbiaixats en termes de gènere. S’ha constatat que 
els pressupostos públics no assignen la despesa 
de manera equitativa entre homes i dones, i que no 
hi ha política ni pressupost indiferent al gènere. Per 
revertir aquesta situació plantegem:
›››› Realitzar pressupostos amb perspectiva de 

gènere (seguint l’exemple de ciutats com 
Bilbao, Montevideo, Berlín o Bogotà), amb la 
convicció que aquest tipus de pressupost és 
una eina política i econòmica poderosa amb 
implicacions profundes i radicals, no només 
en termes d’equitat i eficiència pressupostària, 
sinó també en l’objectiu d’assolir nivells de 
vida millors per a tota la ciutadania. Per fer-ho 
caldrà:
–– Analitzar els pressupostos posant en primer 

terme l’impacte que tenen en la vida de les 
persones.

–– Establir les mesures necessàries per 
corregir els possibles impactes negatius del 
pressupost en funció del gènere. 

Impulsar la creació de mecanismes 
financers democràtics i de control 
públic

En el context actual, les finances, i més 
concretament la banca, són necessàries per 
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gestionar amb eficàcia els recursos econòmics. 
Ara bé, aquesta gestió està, actualment, 
dominada per poques persones i és contrària als 
interessos de la majoria, fins al punt que sovint 
la banca i els grans inversors privats arriben a 
condicionar les polítiques públiques en major 
mesura que la ciutadania.

Per això, volem Contribuir a iniciar un canvi de 
fons en el model financer re-enfocant les finances 
a la seva missió social. En concret, proposem:
›››› Estudiar la creació d’un Institut Municipal de 

Crèdit, coordinat amb altres municipis i nivells 
de Govern, amb l’Institut Català de Finances i 
amb cooperatives de crèdit com Fiare o Coop 
57, per afrontar l’actual crisi amb eficàcia i de 
manera equitativa, solidària i democràtica.

Recuperar l’aigua com a bé comú

L’aigua és un bé comú indispensable per a la 
vida, i l’accés a una aigua de qualitat és un 
dret humà reconegut per les Nacions Unides. 
L’Ajuntament ha de garantir l’accés universal 
a l’aigua, i la gestió d’aquest bé ha de guiar-se 
per criteris socials i ambientals i no ha d’estar 
sotmesa al negoci privat. Tot i així, avui la gestió 
de l’aigua a Barcelona és privada, els preus 
finals s’han disparat durant els darrers anys –hi 
ha hagut un augment del 70% des del 2009, 
segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua– i 
desenes de milers de famílies han patit talls de 
subministrament.

La concessió de l’aigua a una empresa dominada 
per Agbar el 2012 va ser un procés opac, 
ple d’irregularitats, i que la mateixa Oficina 
Antifrau ha assenyalat com a dubtós. Cal situar 
aquesta decisió en la lògica de submissió de les 
administracions públiques als interessos privats, 
que acaba suposant un sobrecost en el rebut 
d’un bé essencial. A Barcelona paguem quasi 
el doble de tarifa de subministrament que a 
ciutats veïnes de l’àrea metropolitana en què és 
de gestió pública. Com a alternativa a aquesta 
situació, proposem:
›››› Impulsar una revisió profunda del procés de 

privatització de la distribució i del sanejament 
de l’aigua.

›››› Fer ús dels instruments que l’Ajuntament té 
a l’abast per assolir la municipalització de 
l’aigua i poder fer-ne una gestió pública i 
democràtica.

›››› Avançar en la definició de polítiques socials i 
ambientals amb transparència, participació i 
control ciutadà.

›››› Impulsar processos similars als d’altres ciutats 
europees (París, Berlín o Nàpols), que estan 
demostrant que la remunicipalització aporta 
molts beneficis a la ciutadania.

›››› Intervenir, mentrestant, a l’àrea metropolitana 
perquè es garanteixi el subministrament 
d’aigua a tothom i perquè es regulin 
adequadament les tarifes, controlant que els 
costos declarats siguin justificats i no amaguin 
una gestió ineficient o beneficis il·legítims.

›››› Plantejar millores en l’estructura tarifària per 
abaratir els consums més bàsics i penalitzar 
els consums elevats, avançant cap una 
tarifació social i ecològica real.

Aturar o revisar els projectes 
contraris al bé comú

Els projectes contraris al bé comú són els que 
responen a l’interès particular en detriment de 
l’interès general o col·lectiu, normalment amb la 
voluntat de generar un negoci del qual només 
es beneficien unes quantes persones, de treure 
un benefici econòmic de coses públiques o 
d’aconseguir condicions privilegiades per operar 
amb ànim de lucre (pista d’esquí a la Marina 
de la Zona Franca, SagreraKids, Open Camp a 
l’anella olímpica, La Marina de luxe del Port, La 
Maquinista, Heron City, hotel Deutsche Bank, 
Xarxa d’aparcaments municipals BAMSA, entre 
altres).

Molts d’aquests projectes s’han dut a terme 
de manera opaca, sense participació ni un 
debat públic informat, per la qual cosa es fa 
imprescindible:
›››› Revisar i exposar al públic les condicions en 

què s’executen.
›››› Prendre mesures per aturar-ne l’activitat sens 

perjudici del conjunt de la ciutadania.
›››› Analitzar cadascun d’aquests processos i 

decisions i estudiar-ne la situació jurídica.
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urbanística als usos reals i a aquells proposats 
pel procés participatiu ciutadà.

›››› Realitzar un Pla de Ports Esportius de 
Barcelona, conjuntament amb el Govern de 
l’Estat i el de la Generalitat, amb l’objectiu  
de regular les marines esportives, redistribuint 
la ubicació de les embarcacions en funció  
de la seva eslora i recuperant les concessions 
administratives.

Replantejar els grans projectes de 
ciutat: la Sagrera com a oportunitat

La ciutat en comú que volem conjuga l’ambició 
metropolitana, de ciutat i de barri, per construir 
una ciutat renovada, cohesionada, on l’habitatge 
social, els espais públics i els equipaments 
de proximitat i la vida quotidiana, esdevinguin 
fonamentals. L’actuació en matèria de grans 
projectes urbans i infraestructures de Barcelona 
En Comú vindrà guiada per tres principis:
1) Tancar les ferides obertes que ens han 

deixat anys de projectes i gestió expansius 
i sobredimensionats; i que ara cal ajustar i 
finalitzar.

2) Dur a terme aquells projectes que presentin 
els millors ràtios cost-benefici en termes 
socials i ambientals (com ara la creació d’una 
trama de corredors verds de connexió tant a 
l’entorn de Barcelona com en el seu interior, la 
recuperació de continuïtats i usos ciutadans 
en el front marítim o acabar i millorar la xarxa 
ortogonal d’autobusos).

3) Escometre una gran obra: la suma de moltes 
actuacions fetes a escala humana, a cada 
barri, construïdes i pensades per la ciutadania, 
amb estratègies realistes i factibles a curt 
termini per començar a resoldre els problemes 
quotidians dels veïns en pocs anys, sense 
haver d’esperar dècades en situació de 
precarietat.

Un bon exemple d’això és l’entorn de 
la Sagrera. Un espai condicionat per 
infraestructures que funcionen com a barreres 
físiques que alhora són frontera de drets 
socials (manca flagrant d’equipaments) i 
econòmics (zona amb les rendes més baixes 
de la ciutat i una de les taxes més altes d’atur). 

›››› Aturar o revisar segons la situació de cada 
cas, i sempre tenint en compte el bé comú i 
els interessos de la ciutadania.

Recuperar el Port Vell per a usos 
públics i ciutadans

El Port Vell ha viscut un procés tant de 
degradació d’una part dels seus espais com 
d’elitització. Cal reobrir-lo a la ciutadania i 
dignificar-lo, amb mesures que des del curt fins al 
llarg termini haurien de:
›››› Investigar i rediscutir les condicions de la 

concessió de la Marina de luxe del Port Vell.
›››› Recuperar l’accessibilitat ciutadana fins a la 

línia d’aigua eliminant la tanca de la marina 
de Luxe del Port Vell i del Moll de Barcelona, 
seguint l’exemple del Port de Marsella.

›››› Dedicar els espais estratègics pendents 
de transformar per a activitats de gestió 
ciutadana de proximitat decidides mitjançant 
un procés de participació veïnal, incloent-hi el 
Moll de Balears, els antics magatzems del Moll 
de Llevant, l’edifici del Portal de la Pau, l’IMAX 
i l’antic edifici de duanes.

›››› Recuperar la Maritimitat, potenciant i 
fomentant projectes comunitaris d’inserció 
laboral, dinamització econòmica i formació 
com “Barceloneta Proa a la Mar”, i impulsar 
espais de Km 0 per a la compra directa als 
pescadors.

›››› Desenvolupar el projecte del Passeig del Mar 
amb l’objectiu d’unir els barris de l’entorn, unir 
i redistribuir els eixos verticals de Ciutat Vella i 
millorar l’accés de la ciutat al mar i les platges, 
a més de connectar Montjuïc i la Ciutadella.

›››› Realitzar de forma participada un Pla d’Usos 
i Equipaments per definir el futur dels 
equipaments, edificis i espais públics del 
voltant de l’àmbit del Port Vell, alguns dels 
quals estan infrautilitzats i d’altres tenen un 
futur incert.

›››› Convertir el Port Vell en “ciutat”. El Port Vell és 
un espai on ja no s’intercanvien mercaderies, 
ha perdut la naturalesa de port i és part 
intrínseca de la ciutat. És necessari instar al 
govern de l’Estat a modificar la delimitació del 
domini públic marítim terrestre amb la finalitat 
de cedir-lo a la ciutat, adequant la qualificació 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu
https://barcelonaencomu.cat/es/portada


Barcelona
En Comú

Barcelona
En Comú

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

ciutat en comú • 31

›››› Reconèixer la funció social de la pagesia, tot 
donant suport a bancs i fires d’intercanvi de 
llavors; i promovent la producció ecològica als 
mercats municipals i als mercats de pagès.

›››› Posar en marxa campanyes informatives sobre 
productes locals agroecològics.

›››› Assegurar a escala metropolitana el 
manteniment del Parc Agrari del Llobregat i 
d’altres espais de la conurbació.

Avançar cap a un model de 
transport públic integral i sostenible

La qualitat de vida de la ciutadania i les seves 
possibilitats d’accés a les diferents activitats que 
es desenvolupen a la ciutat depenen en bona 
mesura de l’existència d’unes infraestructures 
adequades i un bon servei de transport públic.
Al mateix temps, bona part dels impactes 
ambientals, socials i econòmics que produeix 
la ciutat es deuen a un model de mobilitat 
excessivament depenent del transport privat 
motoritzat. Per minimitzar aquests impactes, 
millorar la qualitat de vida i l’accessibilitat a la 
ciutat, proposem:
›››› Convertir el transport públic metropolità en 

un sistema únic intermodal que integri tant 
les xarxes de metro, bus i tramvia, com la 
bicicleta (bicing-ebicing) i el servei de cotxe 
compartit (carsharing).

›››› Connectar les xarxes de tramvia a través de la 
Diagonal, amb una urbanització completa del 
carrer que permeti guanyar un nou espai de 
passeig per a la ciutat.

›››› Completar la Nova Xarxa Bus, a través d’un 
procés participatiu a l’hora de definir-ne les 
parades. Promoure’n l’extensió a l’àmbit de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

›››› Millorar l’oferta de busos de barri, restablint 
la circulació en diumenges i dies festius a la 
totalitat de les línies.

›››› Afavorir el bus interurbà amb la construcció 
d’infraestructures pròpies, especialment en els 
corredors metropolitans, i noves estacions per 
millorar els transbordaments del bus urbà a la 
xarxa interurbana de busos.

›››› Apostar per la continuació de les obres de la 
L9 i augmentar la capacitat i la fiabilitat de la 
xarxa de Rodalies, com a principals inversions.

Davant d’aquesta realitat, volem convertir la 
Sagrera en una zona central d’oportunitats a 
Barcelona, i per això plantegem:
›››› Prioritzar l’entorn i recuperar barreres de 

trànsit com l’avinguda Meridiana per al verd 
urbà i la vida cívica.

›››› Convertir la Sagrera en una peça clau per 
renovar el model de mobilitat a la ciutat, fent 
de l’estació una referència per la Barcelona 
dels vianants i dels ciclistes que connecti els 
barris amb recorreguts segurs i accessibles a 
la ciutadania.

›››› Acabar els equipaments pendents amb 
participació de la ciutadania, reforçar 
l’empresa i el comerç de petit i mitjana 
escala, construir habitatge de lloguer social i 
cohesionar els barris amb espais públics vius i 
de qualitat.

Promoure l’agricultura  
de proximitat i ecològica

Barcelona ha de ser una ciutat capdavantera en 
la promoció de relacions socials de proximitat 
i cura, tant de les persones com dels animals 
i de l’entorn. Això implica donar suport i 
desenvolupar polítiques agroalimentàries que 
impulsin la producció, la distribució i el consum 
d’aliments ecològics, segurs i saludables per a 
totes les persones i que, a més, no malmetin el 
medi i mantinguin la biodiversitat, les societats 
i els recursos naturals de les zones rurals on es 
produeixen. Amb aquest objectiu, proposem:
›››› Reconnectar el camp i la ciutat, tot impulsant 

el model de producció, distribució i consum 
d’aliments ecològics, estacionals i de 
proximitat.

›››› Promoure la compra pública d’aliments amb 
criteris de proximitat, ecologia i comerç 
just que contribueixi a la reducció del 
malbaratament alimentari mitjançant els cicles 
de distribució curts.

›››› Reforçar el paper de Mercabarna a favor del 
teixit social i econòmic local.

›››› Crear nous canals de participació, deliberació 
i decisió sobre les estratègies alimentàries 
municipals transparents i democràtics.

›››› Impulsar els horts d’autoconsum i els jardins 
alimentaris.
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la producció municipal com de la producció 
de terceres empreses per ser utilitzada per 
l’administració i eventualment per terceres 
persones quan hi hagués excedent.

›››› Realitzar una auditoria de la principal xarxa de 
distribució actualment existent, en mans d’un 
monopoli privat, amb l’objectiu que a partir 
dels resultats obtinguts, l’empresa gestora faci 
les inversions necessàries per evitar situacions 
de risc en el subministrament. 

Desenvolupar la rehabilitació 
energètica d’habitatges i barris

A Barcelona En Comú apostem fort per una 
política de rehabilitació energètica als barris 
capaç de reduir el consum, la contaminació i la 
dependència energètica de la nostra ciutat i que 
afronti la pobresa energètica, la manca de treball 
als barris i els abusos dels lobbis.

El parc d’edificis de la ciutat no és gens eficient. 
El gran potencial d’estalvi energètic i de reducció 
de la pol·lució que tenim pot ser font d’estalvi 
econòmic, justícia social, creació d’ocupació de 
qualitat i millora ambiental si ens proposem fer 
una energia en comú inclusiva i solidària. Per a 
aconseguir-ho proposem:
›››› Multiplicar la inversió en rehabilitació, 

començant pels barris més desafavorits, de tal 
manera que es generi així ocupació per a les 
persones aturades de llarga durada.

›››› Aturar la privatització de la gestió energètica 
dels edificis municipals i revisar les contractes 
municipals per beneficiar els proveïdors més 
compromesos amb la pobresa energètica 
i el medi ambient i més conscients del seu 
caràcter de servei públic.

›››› Integrar solucions tecnològiques més eficaces i 
treballar per obtenir més finançament europeu.

›››› Estalviar en els rebuts de gas i electricitat 
mitjançant processos de formació comunitaris. 

Fer de Barcelona una ciutat 
capdavantera en la lluita contra  
el canvi climàtic

El canvi climàtic és un dels majors reptes als 
quals s’enfronta la humanitat i, a la vegada, 

›››› Seguir avançant en el desenvolupament de les 
dues principals estacions ferroviàries que es 
plantegen a Barcelona: Sants i Sagrera.

Promoure la creació d’un operador 
energètic verd integral

El model energètic actual de la ciutat té 
conseqüències negatives per a la salut, l’entorn, 
les poblacions dels territoris dels quals s’extreu 
l’energia i el canvi climàtic. És un model 
amb una enorme dependència de les grans 
empreses i infraestructures energètiques i de 
les importacions d’hidrocarburs i combustibles 
nuclears. Una estratègia decidida d’estalvi, 
promoció d’energies renovables i democratització 
del sistema contribuirà a reduir els impactes 
socioambientals, els problemes de pobresa 
energètica, la dependència energètica i 
l’acaparament d’energia de la ciutat i a generar 
llocs de treball locals. Per afrontar aquesta 
realitat, proposem:
›››› Impulsar la creació d’un operador energètic 

verd, que tindria com a objectius principals 
la promoció de l’estalvi (amb mesures com 
la rehabilitació energètica dels edificis), la 
promoció activa de l’autoconsum d’energies 
renovables (especialment la solar, tant per 
a l’aigua calenta com per a l’electricitat) i la 
compra pública d’energies renovables de 
petits productors ecològics locals.

›››› Elaborar un pla d’estalvi i d’inversió en 
energies renovables en totes les instal·lacions 
municipals i un pla municipal d’assessorament 
a particulars i empreses.

›››› Promoure la creació de microxarxes que 
combinessin generació, distribució i consum.

›››› Obtenir a partir d’aquest operador un 
finançament en bones condicions per a 
aquestes inversions públiques, privades 
i/o comunitàries mitjançant convenis amb 
entitats de crèdit i inversores. Els estalvis 
futurs de factura servirien per fer front al 
crèdit. Igualment, l’operador energètic també 
valoraria donar cobertura a les necessitats 
formatives professionals associades al nou 
model energètic. 

›››› Crear una comercialitzadora d’electricitat amb 
garantia d’origen renovable procedent tant de 
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constitueix una gran oportunitat per reconfigurar 
la ciutat que volem. És urgent reduir radicalment 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
especialment les societats més riques que hi 
contribuïm de manera desproporcionada. És a la 
vegada una qüestió de justícia i de supervivència: 
per a nosaltres, per als nostres infants, per a les 
persones més vulnerables, que ja comencen a 
patir-ne les conseqüències, i per a la resta del 
món natural.

La política local té un paper clau en la lluita 
contra el canvi climàtic: les ciutats es troben 
a primera línia dels impactes sobre el canvi 
climàtic i poden dur a terme actuacions directes i 
efectives per reduir les emissions i avançar cap a 
ciutats en transició. A més, aquestes actuacions 
van unides a millores en la salut, l’entorn i la 
qualitat de vida de les persones, redueixen la 
dependència econòmica i generen ocupació 
verda local. Per caminar en aquesta direcció, 
proposem:
›››› Impulsar polítiques transversals en aquest 

sentit i promourem la transició cap a un model 
energètic 100% renovable.

›››› Impulsar la mobilitat a peu i en bicicleta i el 
transport públic sostenible.

›››› Evitar l’ús de combustibles fòssils en les 
activitats portuàries i fomentar l’estalvi 
d’energia i l’eficiència energètica.

›››› Disminuir l’abocament i la crema de residus.
›››› Promoure una agricultura ecològica.
›››› Donar suport als circuits de comercialització 

curts i a les iniciatives que promoguin dietes 
amb menys consum de carn.

›››› Afavorir el consum conscient i el turisme 
responsable.

›››› Reduir la dependència respecte a sectors 
econòmics intensius en energia.

›››› Desenvolupant estratègies d’adaptació als 
futurs escenaris climàtics. 

Reduir la contaminació atmosfèrica, 
acústica i visual

La contaminació atmosfèrica és el primer 
problema ambiental de Barcelona que afecta la 
salut de les persones, ja que supera els límits 
legals de la Unió Europea i molt més encara les 

recomanacions de l’Organització Mundial de la 
Salut. Per això, Barcelona En Comú proposa:
›››› Promoure el transport públic per reduir 

el transport motoritzat, principal font de 
contaminació atmosfèrica i acústica.

›››› Pacificar el trànsit potenciant la bicicleta i els 
desplaçaments a peu, i traçant una xarxa de 
vies verdes.

›››› Potenciar la creació de zones urbanes 
d’atmosfera protegida (ZUAP) que tinguin 
en compte la localització d’instal·lacions 
sensibles (centres educatius, geriàtrics de 
salut, etc.).

›››› Promoure la dissuasió de l’automòbil al centre 
de la ciutat i als espais d’activitat comercial, 
i crear places d’aparcament dissuasives 
(park&ride) a la corona metropolitana amb 
tarifes integrades al títol de transport públic.

›››› Implementar un pla d’electrificació progressiva 
del Port de Barcelona i un pla de control 
ambiental d’obres d’edificació per a la 
limitació de partícules i soroll.

›››› Promoure una campanya de sensibilització 
de les causes i els efectes de la contaminació 
així com de les mesures aplicades per 
combatre-la, i augmentar els punts de control i 
d’informació.

›››› Disminuir l’excés de publicitat, tot eliminant la 
major part de la publicitat viària, com ja s’està 
fent en algunes ciutats, per exemple Grenoble.

Adoptar una estratègia  
de Residu Zero

L’actual model de consum a Barcelona es 
basa en una dinàmica d’importació massiva de 
materials, ús i rebuig. Cada habitant de Barcelona 
produeix anualment 450 quilos de residus 
que sumen més de 650.000 tones, que, si se 
separessin adequadament, podrien generar uns 
ingressos de més de 60 milions d’euros anuals.
Tanmateix, menys del 30% d’aquests residus 
són reciclats, el 70% restant acaba en abocadors 
com els d’Hostalets de Pierola o Cerdanyola, 
incineradores com la de Sant Adrià de Besòs o 
cimenteres com les de Montcada o Sant Vicenç 
dels Horts, fet que contribueix al canvi climàtic 
i provoca altres impactes ambientals i sobre la 
salut.

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
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ha apostat pel programari lliure (linkat). 
Considerem que l’Ajuntament pot començar a 
migrar cap al programari lliure de manera lenta 
però continuada, començant pels àmbits més 
receptius i preparats, i amb la implicació dels 
sectors de l’administració que ja en fan ús.

Un canvi d’aquestes característiques suposarà:
›››› Estalvi en els pagaments de llicències i per 

canvis de maquinària.
›››› Garantir en major mesura la transparència 

i la seguretat en l’accés al codi, així com 
la reutilització, la modificació i la millora 
d’aquest codi per part de la comunitat, i la 
sobirania tecnològica i el desenvolupament de 
programari que necessiti l’Ajuntament sense 
dependre de terceres persones.

›››› Garantir en major mesura que no s’aplicaran 
al programari patents que impossibilitin la 
innovació. 

Afavorir una ciutat de codi obert

Volem una ciutat que aprofiti al màxim les 
noves possibilitats del coneixement distribuït 
i compartit. La capacitat de producció 
col·laborativa és fonamental en una ciutat de 
codi obert. Són les persones les que han de 
pensar i implicar-se en la ciutat que volen. 
Pensem en una ciutadania intel·ligent en una 
ciutat comuna, i no una ciutat intel·ligent 
genèrica que substitueixi el protagonisme 
ciutadà. Per això proposem:
›››› La col·laboració municipal i social amb les 

empreses i iniciatives d’innovació social i 
tecnològica i amb els centres de Recerca i 
d’Investigació, Desenvolupament i Innovació 
per tal de posar la innovació al servei de 
les necessitats socials i fer que la inversió 
pública reverteixi en la creació d’ocupació i el 
retorn fiscal a la ciutat de Barcelona.

›››› Garantir que les empreses d’alta tecnologia 
subvencionades des de Barcelona han 
de creïn ocupació i paguin impostos a 
Barcelona.

›››› Promoure plans de col·laboració amb les 
universitats, amb el sector de la producció 
cooperativa i col·laborativa i amb el sector 
privat per tal d’afavorir projectes d’I+D+I que 

Barcelona En Comú proposa:
›››› Adoptar una estratègia de Residu Zero amb 

l’objectiu de reduir els residus, augmentar la 
recollida selectiva i no dur residus a incinerar a 
finals de legislatura, sense que això comporti 
un augment de l’abocament respecte a la 
situació actual. Per fer-ho:

›››› Es revisarà en primer lloc el model de 
separació i de recollida de residus a la ciutat a 
partir d’experiències de recollida selectiva de 
residus porta a porta introduïdes de manera 
participativa en alguns barris i de models més 
simples de separació.

›››› S’apostarà per la prevenció de residus i per 
la minimització del lliurament/distribució de 
publicitat domiciliari i a la via pública.

›››› Es posarà l’accent en la recollida de la 
fracció orgànica per part de la ciutadania i 
els comerços i es fomentarà el compostatge 
casolà i comunitari.

›››› Es promourà l’economia de la reutilització 
i la reparació conjuntament amb empreses 
d’economia social, així com l’ús compartit 
i el consum responsable, començant per la 
contractació pública.

›››› Adoptar un paper de lideratge en la 
modificació del marc legal de gestió, 
mitjançant el suport a la implantació de 
sistemes de dipòsit i retorn d’envasos de 
begudes i l’ampliació dels sistemes de 
responsabilitat ampliada del productor.

Desenvolupar el programari lliure  
i impulsar la innovació

Barcelona no pot quedar al marge del gran 
moviment internacional a favor del programari 
lliure i de l’accés obert en moltes esferes 
d’activitat. No podem ser una ciutat intel·ligent 
que depengui de les grans empreses i 
corporacions per desenvolupar serveis i camps 
d’activitat digital al servei de les persones, i 
que no faciliti que aquestes persones puguin 
ser protagonistes d’aquests canvis. Ciutats 
com Munic o regions com Extremadura van 
apostar per la migració al programari lliure 
(amb un estalvi anual calculat per exemple en 
el cas d’Extremadura de 30 milions d’euros). 
Actualment, el sistema educatiu català també 
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Garantir la funció social de la 
propietat i dels habitatges

Tot i que no hi ha xifres oficials, es calcula que a 
Barcelona existeixen més de 10.000 pisos buits. 
Molts d’aquests pisos estan en mans de grans 
propietaris, fons d’inversió i entitats financeres 
i romanen injustificadament desocupats. Per 
revertir aquests exercicis antisocials del dret de la 
propietat proposem: 
›››› Dur a terme una política activa per localitzar 

pisos i solars buits.
›››› Tractant-se de petits propietaris, oferir 

incentius per afavorir-ne la cessió, el 
lloguer (com els ajuts a la rehabilitació o 
les assegurances que com l’aval-lloguer 
protegeixen el propietari davant de possibles 
impagaments), o l’edificació dels terrenys per 
part de petits propietaris.

›››› Iniciar el procediment administratiu orientat 
a sancionar la propietat de pisos i solars 
buits quan es tracti de grans propietaris, fons 
voltors o bancs.

›››› Aplicar el dret de tempteig i retracte en les 
transaccions dels pisos, promocions i solars 
en procés d’execució hipotecari, i exercint 
el dret d’adquisició preferent en aquestes 
operacions, tal i com preveu el Decret llei 
1/2015.

›››› Recuperar locals injustificadament buits per 
a usos comunitaris, amb el propòsit de frenar 
l’especulació i revitalitzar els barris amb noves 
activitats.

Impulsar la cultura com un bé comú

Barcelona conté una riquesa cultural important, 
que l’ha convertit en referència internacional en 
diversos camps. En els últims anys, no obstant 
això, la cultura també ha estat objecte de 
privatització i mercantilització o ha estat utilitzada 
com un recurs per vendre una identitat pròpia al 
mercat competitiu de les ciutats globals.

Aquestes polítiques no solament han generat 
exclusió i especulació, sinó que han acabat per 
distorsionar la pròpia identitat de Barcelona, 
invisibilitzant-ne la diversitat cultural històrica, 
la pluralitat del teixit associatiu i la creativitat de 

responguin a les necessitats socials de la 
ciutat i a la sobirania tecnològica.

›››› Desenvolupar un pla estratègic per tal de 
vincular els grans esdeveniments relacionats 
amb el canvi tecnològic a la implementació 
d’una xarxa d’empreses locals que apostin 
pel programari lliure i la sobirania tecnològica. 

Promoure el lloguer social i 
l’habitatge en règim cooperatiu

Els preus de l’habitatge a Barcelona, ja siguin de 
compra o de lloguer, exclouen un gruix important 
de la població. Alhora, la regulació del règim de 
lloguer possibilita apujades indiscriminades dels 
preus cada 3 anys que no permeten dur a terme 
un projecte de vida estable.

Cal doncs incentivar règims de tinença diferents 
de la propietat i el lloguer, com ara el lloguer 
social, el règim cooperatiu, el dret de superfície 
i la masoveria urbana. Per avançar en aquest 
objectiu, proposem:
›››› Estimular la creació de cooperatives en 

cessió d’ús a través de l’accés al crèdit i la 
facilitació dels processos administratius.

›››› Exercir la intermediació amb els propietaris 
d’habitatges per promoure el lloguer social

›››› Exercir la intermediació amb els propietaris 
de finques en règim de propietat vertical per 
fomentar el règim cooperatiu.

›››› Fer reserves d’habitatges de lloguer 
social en les noves construccions i en les 
obres de gran rehabilitació que es duen 
a terme a la ciutat existent i en els nous 
desenvolupaments urbanístics. En concret, 
plantegem:

›››› Reservar un 20% de sostre per a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat en les operacions 
privades de construcció i rehabilitació de més 
de 2.000 m2.

›››› Plantejar, a mitjà termini, que en barris amb 
una especial manca d’habitatge accessible, 
la reserva es pugui fer en solars de 800m2 
com es fa a París.

›››› Reservar, en els nous desenvolupaments 
urbanístics, un 30% del nou sostre per 
a habitatge en lloguer social o en règim 
cooperatiu.

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu


b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

Barcelona
En Comú

36

Impulsar una gestió pública de la 
cultura, transparent, democràtica  
i redistributiva

La gestió pública de la cultura no pot només fer 
prevaler les activitats que pretenen convertir-se 
en model de negoci, que tenen com a objectiu 
atreure el turisme de masses, o que projecten 
la ciutat com a marca del paradigma de les 
indústries culturals. Per contra, és imprescindible 
defensar una gestió de la cultura basada en la 
transparència, el govern democràtic i comunitari, 
la redistribució dels recursos públics i la 
protecció i reconeixement del teixit cultural de 
base. Per a això, proposem:
›››› Auditar els grans equipaments culturals amb 

la finalitat de garantir pràctiques transparents i 
democràtiques comunes.

›››› Aconseguir que els col·lectius i cooperatives 
d’artistes estiguin presents en els patronats de 
les grans institucions de la ciutat.

›››› Potenciar la reassignació progressiva de 
recursos dels grans equipaments cap a 
equipaments de proximitat.

›››› Promoure una política de subvencions, 
convenis i licitacions que reequilibri la 
desigual distribució dels recursos culturals i 
la descentralització per districtes i barris.

›››› Fomentar la creació d’infraestructures de 
proximitat amb participació públicocomunitària 
als diferents barris de la ciutat i l’autogestió 
veïnal.

›››› Impulsar la recerca especialitzada a l’àmbit 
cultural que connecti amb àmbits i àrees 
relacionats amb la qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes (l’educació, la 
participació ciutadana, l’urbanisme i l’espai 
públic, la festa i les tradicions populars, la 
tecnologia, el coneixement i la innovació). 

Garantir la inclusió del principi 
d’igualtat de gènere en totes les 
polítiques públiques de l’Ajuntament

Perquè la igualtat de gènere sigui realment una 
prioritat transversal de les polítiques públiques 
locals (seguint les recomanacions de Beijing del 
1995 i de l’Estatut de Catalunya del 2007) és 
imprescindible que l’estructura organitzativa de 

les estructures de base. Per contrarestar aquesta 
tendència i recuperar la noció de cultura com 
un bé comú i com un dret ciutadà fonamental 
proposem:
›››› Reconèixer i fomentar la diversitat ecològica 

dels diversos espais de creació cultural 
(associacions, ateneus, casals de joves, 
cooperatives, fàbriques de creació, fablabs).

›››› Revisar la concessions de centres cívics, 
museus i altres equipaments a empreses 
privades i introduir la gratuïtat i accessibilitat 
d’aquests espais.

›››› Impulsar iniciatives de naturalesa 
transdisciplinar i marcs ACTS (art, ciència, 
tecnologia i societat)

›››› Estimular una concepció de la cadena de 
valor de la producció cultural (recerca, creació, 
exhibició, mediació i divulgació) integrada, 
horitzontal i en obert.

›››› Evitar la requalificació de solars o equipaments 
culturals a sòl edificable per a l’enriquiment 
privat (per exemple, en casos com els de Can 
Garcini o la presó Model)

›››› Revisar les condicions laborals de 
contractació en institucions culturals (MACBA, 
gestió del Castell de Montjuïc, MNAC, Museu 
Picasso) amb l’objectiu d’evitar situacions de 
precarització.

Aprofitar les TIC per promoure  
una cultura lliure i accessible

En les últimes dècades, estem sent testimonis 
d’un gradual però crucial canvi de paradigma, 
del model de cultura propietària a un model 
de cultura lliure, en correspondència amb 
les possibilitats de socialització cultural 
que ofereixen les TIC, basada en una lògica 
de circulació oberta dels béns culturals i 
desenvolupada per multituds creixents de 
ciutadans i ciutadanes en xarxa. Per aprofitar 
aquests canvis, plantegem:
›››› Fomentar l’ús llicències lliures que permetin 

l’accés i la reutilització dels materials 
(publicacions, videodocumentació etc.).

›››› Afavorir la digitalització dels arxius, d’acord 
amb els estàndards internacionals de 
coneixement obert que utilitzen institucions de 
tot el món.
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ha perdut la feina, en algun moment de la vida, 
per agressions masclistes directes. En un any, 
9.648 barcelonines van ser objecte d’agressions 
masclistes d’especial gravetat, ja fos en la 
parella, en la família o en àmbits socials o 
laborals.

Les polítiques per lluitar contra les violències 
envers les dones que proposem impliquen:
›››› Un canvi en l’estructura política i 

pressupostària de l’Ajuntament (plans 
participatius, desplegament real a barris, 
consells vinculants, creació d’un observatori).

›››› Millorar la detecció comptant amb el teixit 
associatiu de la ciutat.

›››› Avaluar l’atenció (valorar urgències i 
acolliment, procediment per als casos 
d’assassinat, programes d’ocupació, suport a 
professionals).

›››› Pal·liar la pèssima situació dels òrgans 
judicials (acompanyar, personar-se com a 
acusació).

›››› Millorar la gestió dels serveis (òptica de procés 
i no mercantilista, criteris de qualitat).

›››› Realitzar programes que atenguin la diversitat 
de les dones i la diversitat d’àmbits (cura de 
la diversitat, programes contra la mutilació 
genital femenina i violències sexuals).

›››› La política contra la LGTBI+fòbia que 
plantegem posarà en pràctica la Llei catalana 
dels Drets de les persones Gais, Lesbianes, 
Transsexuals i Bisexuals, així com la derogació 
dels articles de l’Ordenança del Civisme que 
atempten contra les llibertats afectivosexuals, 
la creació d’un centre LGTBI+ a la ciutat, 
la formació de professionals, la promoció 
de la salut (campanyes de prevenció, no-
discriminació i patologització) i el suport real a 
les entitats. 

les polítiques de gènere es reforci, i que, més 
enllà de gestionar determinats serveis específics 
i promoure col·laboracions puntuals amb la 
resta d’àrees, s’enfoqui a un treball continu i 
sistemàtic de dinamització, seguiment i suport a 
totes les àrees del consistori per tal d’incorporar 
la perspectiva de gènere en totes les actuacions 
municipals. En la pràctica, això implica:
›››› Situar la responsabilitat de la transversalitat 

al màxim nivell polític i gerencial –en aquest 
cas a l’Alcaldia i a la Gerència Municipal– 
per tal de tenir suport polític suficient, una 
visió general del conjunt de les actuacions 
municipals, així com la capacitat de coordinar 
el treball intersectorial i transversal amb 
eficàcia.

›››› Garantir la participació del moviment feminista 
en la definició de totes les polítiques.

›››› Formar el personal de l’Ajuntament en matèria 
d’igualtat de gènere.

›››› Establir referents en aquest tema en totes les 
àrees.

›››› Avaluar sistemàticament l’impacte de gènere 
de totes les intervencions i adaptar els 
sistemes d’informació perquè donin suport a 
aquests canvis.

›››› Incloure clàusules d’igualtat en contractes, 
convenis i subvencions públiques. 

Lluita contra la violència contra  
les dones i la LGTBI+fòbia

Segons l’Enquesta de Violència Masclista, el 
29.9% de barcelonines han patit, al llarg de la 
seva vida, una agressió masclista greu. Més 
del 16% de les dones han patit agressions 
masclistes al carrer i 1 de cada 3 afectades 
procurarà no sortir mai sola al carrer després de 
l’agressió. Així mateix, el 10,1% de barcelonines 
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amb l’objecte de reforçar-ne la qualitat i 
l’accessibilitat.

›››› Treballar per establir incompatibilitats de 
l’activitat privada en els centres públics, tant 
institucionals com professionals.

Potenciar els serveis d’atenció 
primària i les xarxes de salut 
comunitàries

Avui hi ha prou evidència que els millors resultats 
en salut de la població, amb els costos més 
baixos, s’aconsegueixen en un sistema sanitari 
públic que tingui una xarxa d’atenció primària i 
comunitària suficient, de qualitat en la prevenció 
i resolutiva davant dels problemes que sorgeixin. 
També sabem que les tasques de promoció de la 
salut i la prevenció de la malaltia, responsabilitat 
a Barcelona de l’Agència de Salut Pública 
(ASPB), són millors que curar.

En la nostra estructura d’atenció primària 
i comunitària (CAPs i CUAPs) calen plans 
específics d’innovació i millora, amb la implicació 
forta de professionals i ciutadania.

Ens proposem, des de l’Ajuntament de 
Barcelona, que té competències directes 
compartides en planificació, gestió i avaluació 
dels serveis de salut:
›››› Posar en marxa un diagnòstic del sector i 

un pla específic de millora i regeneració de 
l’atenció primària de la ciutat.

›››› Coordinar-nos amb l’ASPB per tal 
d’aconseguir la millor atenció a la salut 
comunitària (necessitats de la població 
per barris, cartera de serveis comunitaris, 
avaluació de resultats en salut, tot lligat al pla 
de barris que Barcelona En Comú vol dur a 
terme) i l’atenció a la malaltia (accessibilitat, 
llistes d’espera, proves diagnòstiques, temps 
de visita a especialistes, resolució, etc.).

›››› Destinar un percentatge superior del 
pressupost del CatSalut (CSB) a salut pública 
i atenció primària, i una important implicació i 
participació del col·lectiu de professionals del 
sector i de la ciutadania organitzada.

›››› Impulsar la regeneració democràtica dels 
consells de salut i de ciutat, constituir 

3  Ciutat per a la vida

Per una Barcelona més humana,  
que tingui cura dels habitants  
i de l’entorn

Per tal de revertir les distàncies injustes 
entre barris i persones i fer que la igualtat 
d’oportunitats sigui una realitat, cal que 
construïm una ciutat més humana i amable 
per a tots i totes, independentment de l’edat, 
el gènere, els orígens i les capacitats. Això 
exigeix assegurar el dret a l’educació en un 
sentit ampli, és a dir, més enllà de l’escola, des 
de la primera infància i al llarg de tota la vida. 
I exigeix també la promoció de la salut i del 
benestar de proximitat, tant mitjançant serveis 
sanitaris assequibles i de qualitat com tenint 
cura del medi ambient i evitant la contaminació 
i el malbaratament de recursos i d’energia. Tot 
plegat, dedicant una atenció especial a la gent 
més gran, un patrimoni humà i cívic valuós del 
qual cal aprendre i que cal implicar.

Actuar contra la privatització  
i mercantilització de la salut

Per tal de seguir garantint i millorar la salut de 
la ciutadania de Barcelona, entenem que cal 
impedir i revertir la privatització i mercantilització 
dels serveis públics d’assistència sanitària a la 
ciutat. En concret, proposem:
›››› Auditar i revertir, si s’escau, els concerts 

del Consorci Sanitari de Barcelona, del qual 
l’Ajuntament de Barcelona forma part, i del 
qual formen part entitats amb afany de lucre 
proveïdores d’assistència sanitària (centres 
hospitalaris i d’atenció primària privats).

›››› Reorientar els recursos econòmics i de 
personal destinats a les entitats privades 
concertades als serveis sanitaris públics, 
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Augmentar el nombre d’escoles 
bressol de gestió municipal

Una educació de qualitat en la primera infància 
és un dret i ha de ser un instrument clau 
per lluitar contra les desigualtats educatives 
presents i futures. Per això, cal:
›››› Revisar els actuals criteris de renda en 

l’accés i assegurar que són assequibles a les 
famílies amb menys recursos, per avançar 
progressivament cap a la universalització de 
l’educació 0-3.

›››› Promoure un procés per avançar cap a la 
gratuïtat del primer cicle d’educació infantil.

›››› Millorar la qualitat educativa reduint la 
ràtio d’infants per educador/a, ampliant les 
hores del personal de suport, recuperant la 
parella pedagògica i flexibilitzant el temps de 
funcionament diari dels centres i l’estada dels 
infants.

›››› Assegurar la gestió directa de totes les 
escoles bressol públiques.

Crear nous centres educatius 
públics i promoure els itineraris 
educatius dels 0 als 18 anys

La manca d’oferta suficient de places públiques 
a totes les etapes educatives comporta que 
no es pugui garantir la proximitat a tots els 
districtes, en especial en la important transició 
de la primària a la secundària. Per fer-hi front, 
cal:
›››› Planificar la construcció de centres públics 

als districtes amb menys oferta per avançar 
cap a la garantia de plaça pública de 
proximitat a les famílies que ho sol·liciten en 
tots els nivells educatius (infantil, primària, 
secundària, batxillerat i formació professional) 
i, en especial, a primer d’ESO.

›››› Reformar i fer el manteniment, l’ampliació 
i la millora dels edificis, les instal·lacions 
esportives i els patis i jardins de les escoles 
públiques que ho requereixin.

›››› Promoure projectes i xarxes d’educació 
de districte i itineraris continuats dels 0 als 
18 anys a la xarxa pública, i reforçarem els 
existents.

comissions de salut, estables i reglamentades 
en competències i funcionament, a cada centre 
sanitari de la ciutat i vinculades a la llei de barris 
(professionals de l’atenció primària, de l’ASPB, 
representació ciutadana i gestors i gestores).

Fomentar la salut de dones  
i adolescents

Les dones de la ciutat pateixen més precarietat 
laboral (amb menors salaris i una contractació 
a temps parcial molt superior a la dels homes) 
i una major càrrega de treball domèstic. Així 
mateix, la pobresa recau en les dones i sobretot 
en les dones amb càrregues familiars i en famílies 
monoparentals, les quals tenen pitjor salut 
mental, pitjor salut percebuda i pitjors conductes 
relacionades amb la salut que les dones amb fills 
i parella.

D’altra banda, a Barcelona, l’any 2013, el 73% 
dels embarassos d’adolescents van acabar en 
una interrupció voluntària, fet que indica que 
no eren desitjats. El 27% restant va donar lloc 
a naixements, tot i que una part també eren no 
previstos. Els embarassos en adolescents són 
més freqüents en classes socials i àrees més 
desafavorides.
Per tal de revertir ambdues situacions, proposem:
›››› Introduir la paritat per feminitzar la política i els 

llocs de responsabilitat a l’Ajuntament.
›››› Proporcionar serveis com escoles bressol, 

beques menjador a les escoles i activitats 
extraescolars.

›››› Establir una cobertura universal de les 
activitats d’educació afectivosexual, tot 
adequant-la al currículum educatiu de les 
escoles bressol, de l’educació primària i de la 
secundària obligatòria.

›››› Augmentar l’atenció personalitzada en 
l’adolescència i la joventut en temes de 
prevenció de l’embaràs, de malalties de 
transmissió sexual, d’avortament i de tots els 
aspectes de la sexualitat propis d’aquesta 
etapa vital.

›››› Millorar la cobertura de programes comunitaris 
de prevenció de l’embaràs en l’adolescència 
als barris més desafavorits de la ciutat per tal 
de disminuir les desigualtats.

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
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de suport a la inclusió (mestres d’educació 
especial, logopedes, fisioterapeutes, 
psicopedagogs/es, etc.) per assegurar que 
són adequades i similars als de l’àmbit de 
Catalunya.

›››› De reforçar tant la formació com la innovació, 
l’avaluació i la difusió de bones pràctiques per 
tal que els centres puguin millorar l’atenció a la 
diversitat.

Reforçar els programes contra 
l’absentisme, l’abandonament  
i el fracàs escolar

El fracàs escolar és molt alt a Barcelona, a 
Catalunya i a Espanya. En comparació amb la 
resta d’Europa, afecta especialment adolescents i 
joves d’entorns desafavorits i té impactes socials 
a mitjà i llarg termini: una societat menys formada 
i més desigual. Per fer front a aquesta situació, 
cal:
›››› Vetllar perquè es produeixi una plena 

escolarització de tots els infants de la ciutat 
en l’etapa obligatòria, i fer especial atenció a 
l’escolarització dels infants i joves immigrats 
durant l’adolescència.

›››› Enfortir les polítiques d’acompanyament 
a l’escolaritat i incrementar els recursos 
destinats als programes de reforç per a 
l’alumnat amb més risc de fracàs escolar 
i els que volen combatre l’absentisme i 
l’abandonament escolar (Pla Jove, Programa 
Èxit, etc.).

›››› Reforçar també els programes de segones 
oportunitats per reincorporar-se al sistema 
educatiu, així com els plans d’orientació 
i transició de l’escola al món del treball, 
promovent l’augment de places públiques 
i de proximitat dels programes de formació 
i inserció (abans Programes de Qualificació 
Professional Inicial) i de cicles formatius de 
grau mitjà i superior.

Convertir Barcelona en ciutat 
educadora de 0-100 anys

La formació al llarg de tota la vida és un 
aspecte clau per a la cohesió social i per al 
benestar de las ciutadania i Barcelona ha 

Garantir l’escolarització equilibrada 
de proximitat

Per a l’èxit educatiu dels infants i adolescents és 
fonamental que la composició social dels centres 
escolars reflecteixi de manera equilibrada la 
diversitat dels barris on s’ubiquen i que s’eviti la 
concentració d’alumnat amb més dificultats. En 
aquest sentit, proposem:
›››› Assegurar que tots els centres d’ensenyament 

sostinguts amb fons públics estiguin oberts 
a tot tipus d’alumnat i de famílies i que cap 
no discrimini per motius econòmics, d’origen, 
d’ètnia o de discapacitat, i denunciarem 
el concert dels que cobren altes quotes 
selectives.

›››› Crear oficines municipals d’escolarització 
a cada districte per garantir que la reserva 
de places per a necessitats educatives 
específiques i especials, la gestió de la 
matrícula fora de termini i l’ampliació de 
ràtios responguin al principi d’escolarització 
equilibrada de l’alumnat a tots els centres 
educatius finançats amb fons públics.

›››› Reforçar els recursos i els programes 
específics als centres que concentren alumnat 
amb més dificultats (com el programa 
“Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”).

Garantir l’escola inclusiva  
en tots els cicles educatius

La inclusió educativa de l’alumnat que presenta 
diversitat funcional als centres escolars ordinaris 
és un dret individual i alhora una riquesa per a 
tots els infants. Per tal de garantir aquest dret i 
aquesta riquesa s’han:
›››› D’acabar de crear i desenvolupar els equips 

de professionals d’atenció externa provinents 
dels centres d’educació especial públics per 
què donin atenció directa a aquest alumnat, 
orientin els tutors i les tutores dels centres 
ordinaris i treballin conjuntament per adequar 
les activitats educatives.

›››› D’establir xarxes de treball entre els centres 
ordinaris, els d’educació especial, els equips 
d’atenció psicopedagògica dels districtes i 
els equips específics de suport a la inclusió. 
S’han d’incrementar ràtios de professionals 
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›››› Impulsar, a partir d’aquí, programes 
d’educació artística integrals en els barris, 
mantenint un diàleg constant amb les escoles i 
amb els equipaments de proximitat.

›››› Avançar en el desplegament de la xarxa de 
centres de les arts que complementin la xarxa de 
fàbriques de creació en els diferents districtes.

Promoure la igualtat d’oportunitats 
educatives més enllà de l’escola

Les oportunitats d’accedir a activitats de lleure, 
culturals i esportives tenen un alt valor educatiu 
i formen part de la participació en la vida social 
d’infants, adolescents i joves, que cal promoure 
activament. Per això, és indispensable:
›››› Promoure durant tot l’any la vinculació a 

entitats de lleure, de cultura i d’esport i 
assegurar que tinguin accés a un mínim 
d’activitats de qualitat i assequibles fora de 
l’horari escolar, dins i fora dels centres, a 
través de beques i preus bonificats, durant el 
curs i les vacances escolars.

›››› Donar suport a les associacions de mares i 
pares perquè organitzin activitats educatives 
extraescolars assequibles a tots els infants 
i adolescents, especialment als centres de 
primària i secundària de composició social 
menys afavorida i als barris amb menys oferta.

›››› Donar suport a les entitats de lleure 
educatiu, en especial les de base voluntària i 
associativa, en la difusió i el desenvolupament 
de les seves activitats, amb avantatges 
en l’accés i l’ús dels equipaments i els 
serveis públics. Garantir l’accés en igualtat 
d’oportunitats dels infants a les escoles 
municipals de música, mitjançant l’establiment 
de criteris d’accés condicionats a la renda i 
amb sistemes de tarifació social. Potenciar els 
centres oberts i altres espais socioeducatius i 
seguir promovent-ne el treball en xarxa.

Incentivar la creativitat, l’autonomia, 
la coeducació i la participació de 
tots els infants a l’escola i a la 
comunitat
La qualitat de l’educació passa, entre altres 
coses, per potenciar la creativitat, l’autonomia 

d’oferir més oportunitats assequibles a tothom. 
Cal, doncs:
›››› Apostar per la formació de joves i persones 

adultes amb la inserció d’escoles d’adults 
en el sistema educatiu, articulant-les amb 
l’accés a la universitat de 25, 35 i 45 anys, 
reforçant programes d’universitat a l’abast de 
la gent gran, generant activitats formatives 
a biblioteques i instituts, per fer una ciutat 
educadora dels 0 als 100 anys.

›››› Treballar i construir lligams entre instituts, 
universitats i escoles d’adults, “Barcelona.
edu” i, entre altres coses, s’ha de fomentar 
l’educació tecnològica per reduir la 
bretxa digital dotant els centres educatius 
d’impressores 3D i enxarxant-los amb els 
ateneus de fabricació digital.

Promocionar els ensenyaments 
artístics a la ciutat

Els percentatges de població usuària de les 
escoles d’ensenyaments artístics a Barcelona són 
baixíssims en comparació amb les tendències 
europees. Hi ha una notable presència de la 
iniciativa privada a causa de l’escassa oferta 
pública, d’unes polítiques orientades a la difusió 
de continguts culturals que no posen l’accent en 
la pràctica i l’aprenentatge, i d’un dèficit d’espais 
accessibles per a diversos nivells d’intensitat i 
professionalització.

Per revertir aquesta situació cal fer servir les 
arts com a vehicle per a la cohesió social i l’èxit 
educatiu, arribar a sectors socials tradicionalment 
exclosos de la pràctica artística formal, a través 
de la participació activa i de l’apoderament del 
patrimoni, i incrementar el nombre de persones 
que practiquin les arts, posant l’accent en les 
pràctiques col·lectives i amateurs i establint els 
ponts necessaris cap a la professionalització. Per 
assolir aquests objectius, cal:
›››› Crear un òrgan específic a l’ICUB, encarregat 

de l’elaboració del Pla Integra, que posi 
en relació permanent les arts, les escoles 
actives, la vida quotidiana, el temps lliure, 
l’educació, les cultures populars i els diversos 
equipaments culturals, tot això animat per 
metodologies de participació ciutadana.
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patis i jardins escolars (com el programa 
Patis Oberts) i d’altres espais dels centres 
educatius (biblioteques, aules d’informàtica, 
laboratoris) i d’altres equipaments públics per 
fer-hi activitats i per cedir-los a entitats del 
barri.

›››› Dotar el programa Camí Escolar, Espai Amic 
de més recursos, capacitat transformadora 
dels barris i protagonisme dels infants com a 
ciutadans.

›››› Impulsar el projecte educatiu de la ciutat 
2015-2019 amb el protagonisme dels 
agents socioeducatius de totes les edats i 
condicions.

Connectar les universitats  
amb la ciutat

Barcelona està fortament relacionada amb 4 de 
les 7 universitats públiques de Catalunya: UB, 
UAB, UPC i UPF. Totes estan entre les millors del 
món en diversos rànquings, i agrupen centenars 
de milers d’estudiants i milers de persones a les 
plantilles de professorat i personal. És necessari 
promoure una major integració de les universitats 
amb la ciutat a nivell acadèmic, social, cultural i 
econòmic.

Amb aquest objectiu, ens plantegem:
›››› Promoure col·laboracions docents, de recerca 

i laborals entre Ajuntament i universitats. El 
nou Consell Assessor Municipal d’Universitats 
és l’òrgan per desenvolupar aquestes 
competències, tot i que les funcions que 
li atorga CiU són poques més que les que 
tenia el Barcelona Centre Universitari, és a 
dir, la captació d’estudiants internacional, 
l’organització del Barcelona Summer 
University i la gestió del que CiU anomena 
“turisme de coneixement”.

›››› Ampliar aquestes funcions perquè aquest 
òrgan esdevingui realment útil per a la 
ciutadania. Les noves funcions són:

›››› Gestionar el finançament de convenis docents 
i de recerca, com titulacions, projectes i tesis, 
orientats a fer que l’enorme potencial científic 
i humà s’enfoqui a les problemàtiques de la 
ciutat (urbanístiques, socials, econòmiques, 
culturals, etc.).

i la participació significativa dels infants i els 
adolescents i per concebre’ls com a ciutadans 
de ple dret als centres educatius i a la comunitat. 
Les mesures que cal emprendre per aconseguir 
aquest objectiu són:
›››› Formar el professorat en els drets dels 

infants i en els principis de la coeducació, 
la interculturalitat i l’ecologia per convertir 
l’escola en un espai on els infants siguin 
escoltats i on se’n potenciï el màxim 
desenvolupament sense discriminacions, en 
especial, amb programes de prevenció de la 
violència sexista i racista entre adolescents.

›››› Impulsar mecanismes de participació 
significativa dels infants com a part dels 
processos d’aprenentatge i en la presa de 
decisions democràtica, tant als centres 
educatius com a la comunitat.

›››› Crear espais d’aprenentatge compartit entre 
centres amb projectes d’innovació pedagògica 
i formació intergeneracional, i experiències 
educatives d’aprenentatge i servei de 
dimensió comunitària.

Promoure el projecte Barcelona 
Ciutat Educadora

La ciutat compta amb una àmplia diversitat 
d’actors educatius que treballen per millorar 
l’educació des d’una visió comunitària i amb la 
perspectiva que la mateixa ciutat educa i que les 
escoles fan ciutat. Per reforçar aquesta direcció, 
cal:
›››› Dinamitzar xarxes de barri per coordinar les 

actuacions dels diferents agents educatius 
(escoles, associacions de mares i pares, 
entitats de lleure, de cultura i d’esport, escoles 
d’adults, centres i entitats de persones grans).

›››› Desenvolupar i impulsar plans educatius a tots 
els districtes i barris per aconseguir vertebrar 
accions educatives d’iniciativa diversa i per a 
totes les edats.

›››› Dotar els plans educatius d’entorn de recursos 
suficients, i reforçar la dimensió educativa dels 
plans comunitaris.

›››› Ampliar l’oferta d’espais de lleure per a 
adolescents i joves i també intergeneracionals 
a les tardes, els dies festius i durant les 
vacances escolars, mitjançant l’obertura de 
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Posar la cura al centre de la política 
i municipalitzar el servei d’atenció 
domiciliària

En l’actualitat el miler de treballadors i 
treballadores que porten a terme els requeriments 
del Servei d’Atenció Domiciliària depenen 
d’entitats i empreses de l’economia social. 
Per assegurar la qualitat del servei i evitar la 
precarització, cal:
›››› Atorgar la màxima prioritat possible a les 

clàusules tècniques i socials que asseguren 
un bon funcionament del servei (com 
l’especialització de l’entitat gestora, la 
formació del personal, que el projecte estigui 
orientat al servei, la promoció de l’economia 
social i cooperativa, la incorporació de 
clàusules contra la violència, etc.).

›››› Fixar un preu/hora del servei que garanteixi un 
salari digne.

›››› Crear mecanismes de control, d’auditoria, de 
seguiment i, en cas necessari, de sanció de 
les entitats gestores dels serveis.

›››› Promoure espais de relació i de treball conjunt 
entre professionals.

›››› Ampliar la xarxa de serveis de proximitat 
destinats a la cura quotidiana de les persones 
grans i dependents a tota la ciutat, tot enfortint 
també les xarxes comunitàries de suport i els 
grups d’autogestió de les cures.

›››› Definir un pla d’actuació i viabilitat per assolir 
la municipalització del SAD.

Assegurar els drets de les persones 
amb diversitat funcional

Des de Barcelona En Comú apostem per la 
defensa de la llibertat d’escollir, del control 
sobre la pròpia vida i de l’estil de vida triat, 
tal i com reivindiquen les persones amb 
diversitat funcional. Per a això cal assegurar 
una participació real i efectiva del col·lectiu en 
el disseny, l’execució, el seguiment i l’avaluació 
de les polítiques públiques, entre d’altres dins 
del Consorci Sanitari de Barcelona, així com 
la transversalitat de l’enfocament des de la 
diversitat funcional del conjunt d’actuacions 
municipals. 

›››› Apropar els i les estudiants i el personal 
universitari a la realitat immediata dels barris 
per mitjà d’activitats extracampus amb les 
institucions i entitats dels barris.

›››› Fomentar activitats en el si de la universitat 
orientades a persones extrauniversitàries, 
en la línia de l’educació al llarg de tota la 
vida, impulsant i aprofundint experiències 
d’inserció de persones grans, i no només 
futurs estudiants, als espais i a les activitats 
de la universitat.

›››› Revisar la composició d’aquest Consell 
per garantir que la ciutadania i la comunitat 
universitària hi tinguin veu i vot. Altres 
iniciatives municipalistes, com Ganemos 
Salamanca, han proposat la creació d’òrgans 
d’aquestes característiques.

›››› Reforçar activament les col·laboracions entre 
l’Ajuntament i les universitats, tot impulsant la 
xarxa Barcelona.edu, per tal que la generació 
de coneixement es comparteixi i tingui un 
retorn més tangible a la ciutat.

Orientar els serveis socials cap  
a un model d’atenció integral

Els serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Barcelona tenen com un dels encàrrecs més 
importants cobrir les necessitats bàsiques de la 
ciutadania. Aquesta tasca requereix:
›››› Desplegar amb intensitat uns serveis pensats 

en una base comunitària, territorial, i dirigits a 
la prevenció.

›››› Reforçar el lligam d’aquests serveis amb 
la xarxa d’entitats del territori i treballar 
transversalment amb altres àmbits clau com 
són l’educació o la sanitat.

›››› Avançar per desenvolupar un model en què 
es concebin aquests serveis com un bé comú 
i en els quals la ciutadania tingui veu. El 
desplegament d’aquest model requerirà també 
reforçar l’àrea administrativa dels centres 
per tal de garantir una major eficàcia en la 
tramitació dels ajuts que siguin necessaris, i 
reforçar el nombre de treballadors/es socials, 
educadors/es, psicòlegs/gues i professionals 
assignats a treball comunitari per millorar la 
qualitat de l’atenció.
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Pel que fa a l’espai públic, els equipaments, els 
serveis i l’habitatge, encara es fan errades, com 
posen de manifest dos dels principals projectes 
d’aquesta legislatura, la Diagonal i el Passeig 
de Gràcia, que han rebut crítiques per manca 
d’adaptació a diferents col·lectius.
Amb l’objectiu de millorar i evitar futurs 
problemes caldrà:
›››› Treballar conjuntament amb els col·lectius 

implicats en plans d’accessibilitat a 
equipaments, àrees de treball o determinats 
barris quan se’n detecti la necessitat, 
assegurant el diàleg i la participació prèvia 
amb associacions i entitats de persones amb 
diversitat funcional a l’hora de dissenyar 
aquests espais.

›››› Codissenyar un servei de suport per fer 
visites als espais de la ciutat que per la 
seva naturalesa (grans pendents, elements 
patrimonials no modificables, etc.) són 
impossibles d’adaptar totalment.

Promoure habitatges adaptats per 
a la gent gran i un parc de lloguer 
social per a la gent jove

L’oferta pública actual d’habitatge és molt 
limitada, i més encara si ens fixem en els 
col·lectius que tenen necessitats específiques. 
Així, tenim per una banda la gent jove, a qui 
facilitar l’accés al primer habitatge és bàsic 
perquè puguin emancipar-se, i, per una altra, 
la gent gran, respecte a la qual els criteris 
d’adaptabilitat i arrelament territorial tenen una 
gran rellevància. Per fer front a aquest fet, cal:
›››› Desplegar, ampliar, millorar i difondre les 

borses d’habitatge per a joves.
›››› Acompanyar des de l’Ajuntament les persones 

joves i facilitar els tràmits i les gestions,
›››› Establir mesures perquè els habitatges en 

desús s’incorporin a les borses d’habitatge de 
lloguer, especialment els que són propietat de 
bancs i caixes que han rebut ajudes públiques.

›››› Augmentar significativament l’oferta 
d’habitatges adaptats i amb serveis comuns 
en la mesura de les necessitats de la 
gent gran, i a la vegada diversificar-ne els 
emplaçaments de manera que aquestes 
persones puguin seguir mantenint els vincles 

La vida independent de les persones amb 
diversitat funcional implica la possibilitat 
d’utilitzar ajudes tècniques, com la figura de 
l’assistent personal, que és un instrument central 
en la materialització de la llibertat d’escollir i la 
presa de control sobre la pròpia vida. En aquest 
sentit, cal;
›››› Consolidar el Servei Municipal d’Assistent 

Personal com a servei dins la cartera de 
serveis socials bàsics de l’Ajuntament per tal 
d’ampliar la cobertura de les necessitats reals 
de les persones amb diversitat funcional.

›››› Garantir un servei flexible capaç d’ajustar-se 
al projecte vital de cada persona, d’adoptar 
mecanismes d’autogestió i de realitzar-se 
sense repagament.

›››› Assegurar l’assistència municipal als mòduls 
de convivència comunitària (actualment en 
mans privades) creant-hi places assistides pel 
Consorci Sanitari de Barcelona.

›››› Impulsar la xarxa de pisos adaptats 
(pisos tutelats i mòduls independents de 
convivència), i promourem les cooperatives 
d’habitatge adaptat i el vincle amb els 
recursos comunitaris existents als barris 
(mercats, comerços, biblioteques, etc.).

›››› Impulsar, en definitiva, un altre model 
residencial, amb espais més amables i amb la 
participació activa de les persones usuàries 
per tal d’aconseguir allotjaments que serveixin 
per a la cura i el benestar reals.

Garantir l’accessibilitat de les 
persones amb diversitat funcional  
a la ciutat

Treballar per aconseguir una progressiva 
eliminació de les barreres arquitectòniques als 
diferents àmbits de la ciutat, com els edificis, els 
transports i la via pública, és un aspecte bàsic 
del dret de totes les persones a la mobilitat.
En aquest capítol s’ha avançat ja força pel que 
fa a l’adaptació de les estacions de metro i FGC, 
adaptades en un 87% i un 96% respectivament, i 
també pel que fa als busos i el tramvia, adaptats 
en la seva totalitat des del 2007. Renfe es troba 
més endarrerida, la Generalitat ha fixat com 
a objectiu aconseguir el 70% d’estacions de 
Rodalies adaptades el 2015.
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d’una mirada conjunta sobre la ciutat.
›››› Impulsar una reorganització equitativa de la 

presència policial per districtes i implementar 
de manera decidida la “policia de proximitat” 
aprofitant les experiències existents als anys 
80 i part dels 90.

›››› Dissoldre de manera progressiva les Unitats de 
Policia Administrativa i de Seguretat, en sintonia 
amb el que s’estableix a la lletra (h) del punt 
1 de l’article 53 del CFS, i integrar els agents 
d’aquesta unitat a altres funcions policials.

›››› Crear un Observatori de compliment dels 
drets humans, amb atribucions similars a 
les de la Independence Police Complaints 
Comission del Regne Unit i amb competències 
per supervisar aquelles actuacions policials 
que puguin donar lloc a abusos i a denúncies 
ciutadanes.

Tornar els carrers als vianants  
i promoure la mobilitat a peu i  
en bicicleta

Barcelona En Comú creu fermament en la 
necessitat d’avançar cap a una ciutat més 
verda, a escala humana. Actualment, fora 
dels diferents cascs antics, tenim una ciutat 
dissenyada en funció de la lògica del cotxe, 
que només representa una cinquena part dels 
desplaçaments. Aquesta minoria ocupa el 60% 
dels carrers, la calçada, i disposa d’una xarxa 
de semàfors que en prioritza la mobilitat, en 
lloc de la del transport públic, els vianants o les 
bicicletes. Amb l’objectiu de revertir aquesta 
situació, plantegem:
›››› Crear una xarxa verda de carrers de vianants, 

segurs, que permeti circular per tota la ciutat, 
disminuint els nivells de contaminació en un 
30%.

›››› Combinar en els trams de carrers guanyats 
per als vianants llocs d’estatge i llocs de 
moviment.

›››› Distingir entre trams de velocitat restringida a 
20 km/h, on vianants i bicicleta coexisteixin, 
i trams de velocitat restringida de prioritat 
invertida a 10 km/h, que permeti que 
siguin espais segurs.

›››› Promoure que aquests carrers tinguin un disseny 
participatiu que incorpori més verd al carrer.

amb els seus barris i els seus veïns i veïnes de 
tota la vida.

›››› Garantir que els habitatges, destinats a 
parelles o persones soles més grans de 
65 anys que encara es puguin valer per si 
mateixes, tinguin serveis de suport personal, 
de neteja i de teleassistència que els permetin 
mantenir nivells adequats d’autonomia el 
màxim temps possible.

›››› Impulsar actuacions que permetin la barreja 
entre els diferents sectors socials: gent 
gran però també joves en règim de lloguer 
temporal, persones amb mobilitat reduïda i 
d’altres.

›››› Completar l’actuació en edificis nous amb 
l’adquisició de locals sense activitat, per 
tal de formar conjunts discontinus de petits 
habitatges en planta baixa, al voltant d’un 
local que concentri els serveis comunitaris 
i fomenti l’activitat, l’intercanvi social i la 
utilització dels equipaments propers.

Millorar la seguretat als barris 
promovent una policia comunitària 
de proximitat

La seguretat ciutadana no es pot reduir a un 
problema d’ordre públic i de mesures per evitar el 
delicte. Partim d’un concepte de seguretat plural 
que incorpora les condicions de vida bàsiques 
de les persones i el reconeixement de la seva 
dignitat. La funció dels cossos de seguretat 
és vetllar perquè aquests requisits bàsics es 
compleixin, afavorint i prioritzant els sectors de 
la ciutadania més febles i vulnerables. Per això, 
proposem:
›››› Fomentar el contacte directe i diari de la 

Guàrdia Urbana amb els veïns i veïnes del 
barri, comerciants, mercats, escoles impulsant 
i atorgant prestigi a les funcions de prevenció i 
anticipació.

›››› Promoure el principi de corresponsabilitat en 
matèria de seguretat, tot fomentant espais 
col·lectius de definició de prioritats integrats 
per la Guàrdia Urbana, les entitats i els espais 
comunitaris dels diferents territoris de la 
ciutat. D’aquesta manera, l’activitat policial no 
estarà definida només per criteris interns de la 
mateixa organització sinó que serà el resultat 
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›››› Afavorir el predomini del verd i de la terra en 
l’espai públic, i específicament en els parcs i 
jardins.

›››› Promoure el desenvolupament d’horts 
urbans d’agricultura biològica, i d’activitats 
pedagògiques i culturals associades.

›››› Potenciar el verd a les façanes i a les cobertes 
dels edificis.

›››› Substituirem on sigui viable els paviments 
impermeables que impedeixen la filtració de 
l’aigua a les capes freàtiques i agreugen els 
problemes associats a les pluges torrencials.

›››› Gestionar els espais verds amb criteris de 
sostenibilitat ambiental i social, en prioritzarem 
l’ús per part dels usuaris, millorant-ne 
l’accessibilitat a persones amb diversitat 
funcional, gent gran i altres col·lectius, 
i promourem la pràctica de la jardineria 
sostenible.

›››› Prioritzar les espècies vegetals autòctones, 
de baix consum d’aigua i manteniment reduït, 
resistents a plagues, de mínim risc d’al·lèrgies, 
i amb la mida adequada a l’espai que ocupin a 
tots els parcs i jardins nous, i es planificarà la 
substitució progressiva de la vegetació que no 
compleixi aquests criteris.

›››› Fer de Barcelona una ciutat lliure de 
plaguicides i herbicides als espais verds. Es 
revisaran els mètodes de poda.

›››› Aturar l’externalització del servei de 
manteniment dels parcs i jardins a empreses 
concessionàries que anteposen els seus 
interessos econòmics als interessos generals i 
públics i tornarem el protagonisme als serveis 
municipals de jardineria, que treballaran amb 
els criteris de sostenibilitat exposats.

Connectar la Barcelona urbana  
amb el seu entorn natural

L’Àrea Metropolitana de Barcelona és una de 
les zones on es concentren més impactes i 
pressions sobre el medi ambient de tota la Unió 
Europea. Al mateix temps aquest territori ens 
subministra una sèrie de serveis ecosistèmics, 
com aliments i aigua, la pol·linització, la regulació 
d’inundacions, la captura d’emissions de CO2, 
etc. La transformació que ha sofert en els darrers 
anys en compromet la conservació. Volem 

›››› Combinar la xarxa de vianants amb una xarxa 
bàsica de carrils bici segurs, ben connectats, 
segregats del trànsit motoritzat i dels vianants.

›››› Treballar perquè aquesta xarxa tingui una 
escala metropolitana.

›››› Revisar el funcionament i les tarifes del Bicing, 
s’hi integrarà el Bicing elèctric, i es vetllarà pel 
bon ús de les infraestructures i els serveis per 
als ciclistes.

Impulsar el transport públic  
amb preus socials

Un transport públic més social i sostenible és una 
altra de les peces clau d’un model de mobilitat 
propi d’una ciutat per a la vida. En el marc de 
la nova llei de finançament del transport públic, 
cal repensar-ne el sistema tarifari per fer-lo. Amb 
aquest propòsit, plantegem:
›››› Convertir l’actual T-12 en una T-16 i estendre 

els actuals descomptes de la T-Trimestre a 
totes les persones en atur registrades durant 
3 mesos i a totes les persones amb una renda 
inferior al salari mínim interprofessional.

›››› Defensar un sistema de tarifa plana per a tres 
zones, la T-Ambiental, amb un cost mensual 
de 50€, per l’accés a Metro, Rodalies, Bus, 
FGC i Tram i també a Bicing i Car-Sharing.

›››› Replantejar les bases sobre les quals s’està 
desenvolupant la T-Mobilitat, obrir el procés 
i fer-lo més transparent, i defensar en aquest 
capítol que el sistema d’accés al transport 
públic es mantingui de control públic i gestió 
pública.

Ampliar el verd i la terra  
a l’espai públic

Barcelona és una ciutat compacta i densament 
urbanitzada, mancada de superfícies verdes de 
proximitat. El verd urbà contribueix a la millora 
de la qualitat de vida de la ciutadania, afavoreix 
la biodiversitat, redueix la contaminació i el 
soroll, modera les temperatures i facilita l’oci, 
l’esbarjo i l’activitat física. La superfície verda 
per habitant se situa a Barcelona per sota de 
les recomanacions de l’OMS, especialment 
en alguns barris del centre. Tenint en compte 
aquestes consideracions, proposem:
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respecte del benestar dels animals és un objectiu 
comú per impulsar un model de ciutadania 
responsable, compromesa i compassiva. Per 
això, proposem:
›››› Transformar l’Oficina de Protecció dels 

Animals i convertir-la en un òrgan consultiu 
en què els diferents agents socials se sentin 
representats i puguin treballar conjuntament i 
de forma transparent.

›››› Assegurar l’acompliment de l’Ordenança de 
tinença d’animals per avançar encara més en 
un model de ciutat sensible, compromesa i 
exigent en el respecte als animals.

›››› Obrir el debat per replantejar l’actual model de 
zoo de Barcelona i els delfinaris.

›››› Fomentar noves polítiques municipals de lluita 
contra l’abandonament i el maltractament.

›››› Atorgar ajudes per a l’esterilització, 
identificació i vacunació d’animals de 
companyia de persones amb necessitats 
especials o en situació d’exclusió social.

›››› Habilitar més espais per als animals de 
companyia de la ciutat.

›››› Millorar la transparència en relació amb 
els fons destinats al benestar animal i dels 
animals que depenen de l’administració 
municipal.

›››› Continuar amb el control ètic de les 
poblacions de coloms, cotorres i porcs 
senglars a la zona de Collserola.

Garantir l’accés universal i 
sostenible al Parc Güell i al 
patrimoni verd de la ciutat

En els últims anys, s’ha regulat i tancat l’accés 
a diferents parcs i espais públics de la ciutat. 
L’argument per fer-ho ha estat combatre la 
massificació d’aquests parcs i fomentar una 
relació sostenible entre els visitants i el conjunt 
monumental.

En alguns casos, com el del Parc Güell, els 
ingressos derivats del cobrament d’entrada no 
han suposat la fi de la congestió. Per contra, 
aquesta no ha disminuït en punts calents, s’ha 
traslladat a altres espais sensibles com la Casa 
del Guarda i ha crescut a les zones de lliure 
accés i a la perifèria del recinte.

una ciutat compromesa amb la conservació 
de la biodiversitat, que conservi i millori el seu 
patrimoni natural, la qual cosa farà la ciutat més 
resilient davant el canvi climàtic. Per aconseguir-
ho, proposem:
›››› Realitzar polítiques decidides dins de l’AMB 

per revertir aquesta situació i posar en marxa 
els connectors ecològics.

›››› Crear una trama de corredors verds tant en 
l’entorn de Barcelona (Collserola, Besòs, 
Llobregat i el litoral) com per l’interior de la 
ciutat, de manera que es creï un espai més 
habitable i transitable a peu i en bicicleta.

›››› Impulsar un nou pla especial del Parc de 
Collserola realment obert a la participació 
ciutadana i a organitzacions com la Plataforma 
Cívica en Defensa de Collserola, tot creant 
espais verds a la falda de la muntanya, cobrint 
parcialment la ronda i reconvertint l’àrea 
olímpica de La Clota.

›››› Conservar els espais agrícoles i naturals de la 
vall baixa del Llobregat i el delta i incloure’n la 
connectivitat amb el massís del Garraf.

›››› Recuperar el tram del riu Besòs, la connexió 
ecològica de Torre Baró amb el riu i els 
contraforts de la serra de Marina.

›››› Rectificar en el litoral la tendència a 
l’artificialització i posar fi a les discontinuïtats 
per a vianants i ciclistes, i renunciar a la 
construcció dels barris residencials de luxe 
sota el Morrot.

›››› Desenvolupar un nou pla d’acció local per 
a la biodiversitat que impregni diferents 
àmbits de govern de la ciutat, en línia amb 
els compromisos assolits a la Convenció de 
la Diversitat Biològica i a la resta de convenis 
internacionals.

Tenir cura dels animals de la ciutat

Governar una ciutat com Barcelona implica tenir 
cura de tots els éssers vius, humans i no humans. 
Iniciatives sorgides del moviment en defensa 
dels animals, com l’abolició de la tauromàquia, 
la demanda de circs sense animals o la retirada 
de la venda d’animals a la Rambla han estat 
ben acollides per la majoria de barcelonins i 
barcelonines. No obstant això, queda molt per fer 
en aquesta matèria. La protecció, la defensa i el 
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número de terrasses s’hagin doblat en la darrera 
legislatura.

A Barcelona En Comú entenem l’espai públic 
com un bé comú i volem treballar perquè 
aquest espai prioritzi la vida quotidiana i faciliti 
les trobades, l’autonomia, els aprenentatges 
col·lectius i la interdependència; sigui 
compartit entre col·lectius i afavoreixi la mescla 
generacional amb àrees i activitats per a totes les 
persones i sense barreres entre zones verdes, de 
jocs, d’esport, de descans, etc.; sigui equilibrat i 
flexible en els usos, de manera que hi convisquin 
bancs, terrasses, banys públics, fires de carrer i 
activitats culturals, i que redistribueixi les places 
«toves» (jardins i terra); es gestioni i dissenyi 
corresponsablement entre l’ajuntament i la 
ciutadania per promoure’n la cura; sigui inclusiu 
i accessible i fomenti la convivència abans que 
no ordenar el civisme; i perquè sigui segur en un 
sentit ampli, perquè no hi ha millor “vigilància” 
que recuperar la idea de veïnatge donant 
suport als comerços de proximitat, activant l’ús 
intensiu dels equipaments i promovent els espais 
intermedis entre habitatge i carrer. Amb aquest 
propòsit, proposem:
›››› Limitar les terrasses tant en nombre com en 

extensió.
›››› Exigir el compliment de la normativa que 

prohibeix la instal·lació de sistemes de 
tancament temporal que finalment serveixen 
per equiparar les terrasses a espais tancats.  

›››› Vetllar per l’existència d’un espai públic de 
qualitat en el qual estar i conviure sigui més 
important que passar i consumir.

Promoure la gestió comunitària i de 
proximitat en equipaments culturals 
i espais públics

Els moviments de democràcia cultural, l’Educació 
Popular, la Plataforma de Gestió Ciutadana de la 
Cultura de Barcelona o l’Agenda 21 de Cultura 
proposen una revisió i regeneració democràtica en 
la manera de gestionar la cultura, que potenciï la 
gestió dels equipaments culturals per part de les 
mateixes persones o de les xarxes o col·lectius 
que generen i utilitzen la cultura i que enforteixi 
l’economia social i solidària que hi subjau.

Al mateix temps, les visites de veïns i veïnes al 
parc han decaigut i s’ha establert un precedent 
perillós en altres zones de la ciutat, com 
l’Hospital de Sant Pau o el castell de *Montjuïc. 
Davant d’aquesta situació proposem:
›››› Revisar el sistema de límits i cobrament 

per l’accés a qualsevol zona del Parc Güell 
incloses la zona monumental i les portes 
exteriors que s’han imposat fa uns anys en 
detriment de la seva estètica natural

›››› Garantir l’accés universal a totes les persones, 
mitjançant mesures que no tallin la relació 
entre el conjunt patrimonial i el barri pel qual 
va ser concebut.

›››› Reduir l’impacte de les visites turístiques 
a través de plans d’accés i mobilitat que 
prioritzin l’ús del transport públic i de la 
diversificació de la imatge de promoció 
turística de Barcelona al món.

›››› Crear una entitat gestora específica del Parc 
Güell que busqui fonts d’ingressos alternatives 
al cobrament d’entrades (bar, museu, llibreria, 
taxa turística).

›››› Obrir el castell de Montjuïc com a espai 
dedicat a la memòria, accessible a totes les 
persones sota un projecte amb sentit cívic i no 
d’explotació turística.

›››› Protegir, en general, el patrimoni verd 
de la ciutat, juntament amb els elements 
monumentals inherents, perquè es reverteixin 
les situacions actuals de privatització 
(terrasses, servituds, concessions, accessos 
amb entrada o controlats) en el sentit de la 
reapropriació ciutadana.

›››› Afavorir les iniciatives de valorització que 
impliquin participació activa del veïnat.

Impulsar un espai públic que 
prioritzi la vida quotidiana

Barcelona ha sigut un referent mundial d’espai 
públic inclusiu i generador d’autoestima 
col·lectiva, assolit al llarg dels anys de la 
democràcia. Aquesta millora, però, és molt fràgil. 
Durant els últims anys hi ha hagut una forta 
tendència a expulsar la ciutadania de l’espai 
públic. La pressió del turisme ha fet que espais 
com La Rambla hagin perdut la seva condició 
central i simbòlica per a la ciutadania o que el 
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accessible el patrimoni intangible que dóna 
compte de la memòria històrica col·lectiva i de les 
múltiples narratives populars conformadores de la 
identitat de la nostra ciutat, segueix pendent fer-lo 
valdre. Des de Barcelona En Comú, proposem:
›››› Treballar per la restitució d’una memòria plural 

i col·lectiva de Barcelona, que reivindiqui tant 
el llegat històric de la cultura associacionista 
i cooperativista popular, en resposta a la 
visió hegemònica d’un catalanisme apolític i 
conservador, com els nous imaginaris de la 
metròpoli actual.

›››› Impulsar unes polítiques culturals que facilitin 
un diàleg i debat creatiu entre el capital 
patrimonial legitimat com a bé públic i el que 
fomenten les cultures locals.

›››› Promoure la recuperació, la dignificació, la 
commemoració i el foment de la memòria 
democràtica i de les lluites populars de la 
nostra ciutat i de la resta de ciutats de l’àrea 
metropolitana amb la finalitat de donar 
a conèixer el passat recent, estimular la 
comprensió del present i mostrar com la 
construcció de la ciutat és producte de les 
lluites protagonitzades per la ciutadania.

›››› Fomentar la investigació de la memòria 
democràtica dels barcelonins i barcelonines.

›››› Garantir l’aplicació de la Llei de la Memòria 
Històrica.

›››› Concebre espais de memòria com a espais 
pedagògics coordinats en xarxa a partir d’un 
disseny global, evitant-ne l’ús predominant 
com a atracció turística.

›››› Introduir senyalètica commemorativa i 
explicativa a l’espai públic.

›››› Impulsar una revisió completa del nomenclàtor 
i dels espais de memòria de la ciutat per 
garantir que estiguin lliures de referències 
apologètiques a la memòria de l’esclavisme, el 
franquisme i el feixisme.

›››› Dignificar els espais de memòria per apropar-
los a la ciutadania i, en particular, als i les 
estudiants.

Preservar i promocionar el patrimoni 
i el paisatge cultural

El concepte de patrimoni ja ha sobrepassat els 
límits de l’antiga contraposició entre conservació 

A Barcelona hi ha una quantitat important 
d’equipaments i de serveis dedicats a la cultura, 
a l’educació i a la dinamització comunitària, 
entre els quals destaquen els centres cívics i els 
casals de barri. La gran majoria són directament 
municipals i estan gestionats per l’ estructura 
orgànica del districte al qual pertanyen, però 
prop d’un 20% són gestionats directament per 
entitats del teixit social i comunitari del territori de 
referència: L’Harmonia de Sant Andreu, l’Ateneu 
de Nou Barris, la Casa Orlandai de Sarrià, el 
Casal de la Font d’en Fargues, la Farinera del 
Clot, el Casal de la Prosperitat o El Sortidor del 
Poble-sec en són alguns exemples.

Dintre d’aquest escenari, plantegem:
›››› Assegurar la democràcia i la gestió directa 

per part de les entitats, els sectors, els grups 
formals o informals, les xarxes i els altres 
grups ciutadans dels territoris i els locals 
amb l’objectiu de promocionar l’educació 
popular, l’educació reglada, la cultura i les 
arts populars, les manifestacions culturals 
comunitàries, etc.

›››› Definir un pla d’actuació per acompanyar i 
avaluar aquest model de gestió comunitària i 
de polítiques de proximitat.

›››› Reforçar els equipaments existents fent més 
accessibles, eficients i participatius els que 
són de gestió directa i millorant els recursos 
dels autogestionats comunitàriament, 
facilitant-los les vies d’homologació que els 
convenen, les eines que els calen, els llocs de 
treball dignes que puguin crear i mantenir, i 
promoure noves experiències.

Valoritzar el patrimoni cultural 
popular de la ciutat, i dignificar  
la memòria democràtica

Sovint associem el patrimoni cultural, que 
representa la història i la vida de les comunitats, 
amb un conjunt d’arquitectures, documents 
i materials que les institucions organitzen, 
conserven i exhibeixen. El relat patrimonial que 
construeixen persisteix a sistematitzar la memòria 
segons criteris d’estandardització i d’explotació 
econòmica. Malgrat que els processos de 
digitalització han ajudat a conèixer i fer més 
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del català i en català en tots els àmbits 
educatius.

›››› Potenciar la presència de la llengua en les 
diferents actuacions i en els mitjans de 
comunicació municipals.

›››› Promoure la cooperació amb altres 
administracions dels territoris de llengua 
catalana amb l’objectiu de desenvolupar el 
patrimoni lingüístic i cultural comú.

Fomentar el lleure, el joc i l’esport  
a l’aire lliure per a tothom

La pràctica esportiva a l’espai públic és una 
realitat creixent. L’ús esportiu de l’espai 
públic s’ha centrat en grans esdeveniments i 
en competicions que cada vegada són més 
comercials.

La pràctica esportiva a l’espai públic és 
especialment important per a als col·lectius 
que per raons econòmiques no poden accedir 
a les instal·lacions esportives. Per això, a més 
d’afavorir les polítiques de tarificació social en 
instal·lacions esportives, és important facilitar la 
pràctica esportiva al carrer. Amb aquest objectiu, 
proposem:
›››› Promoure la pràctica esportiva a l’espai públic 

dirigida a tota la ciutadania.
›››› Desenvolupar en cada districte un pla de 

promoció de la pràctica esportiva, que inclogui 
la que es pugui realitzar en parcs i jardins.

›››› Incloure activitats per a totes les edats 
dinamitzades per personal preparat 
tècnicament.

›››› Facilitar la pràctica en parcs, jardins i carrers, 
mitjançant la senyalització de circuits urbans, 
especialment els caps de setmana.

Promocionar i difondre  
la pràctica esportiva

La pràctica esportiva no és només un exercici de 
salut física i mental sinó també un important espai 
d’intercanvi, de creació de llaços i de cohesió 
social. Sota aquesta òptica, l’esport de base 
esdevé una línia de promoció fonamental en tota 
política que treballi pels drets de la ciutadania. 
Amb aquest principi en ment, proposem:

i innovació per ampliar-se en el de “paisatge 
cultural”. En aquest sentit, resulta fonamental 
incorporar el valor de la preservació i el foment 
del patrimoni i el paisatge material i cultural de 
manera transversal en el conjunt d’actuacions 
que s’emprenguin des de l’Ajuntament, 
mitjançant l’adopció d’accions com:
›››› Promoure la rehabilitació enfront de 

l’enderrocament, el respecte de les tipologies 
urbanes i constructives de l’entorn i la funció 
residencial.

›››› Recuperar finques en procés de degradació 
continuada, amb la finalitat de crear una 
dotació d’habitatge de lloguer social.

›››› Revisar el catàleg municipal del patrimoni en 
sentit social, incloent-hi el teixit comercial, 
els caràcters urbans i els béns intangibles 
(memòria històrica, simbologia i altres usos).

›››› Elaborar des d’una perspectiva 
multidisciplinària i en col·laboració amb l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l’Observatori 
del Paisatge, proposem elaborar una xarxa 
d’equipaments locals, públics o no, perquè 
llocs, conjunts i episodis patrimonials puguin 
donar forma a un sistema d’actius culturals 
que millori el coneixement, la protecció i el 
gaudi del patrimoni del territori barceloní.

Defensar la llengua catalana com  
un factor d’inclusió i convivència

Barcelona ha estat compromesa des de sempre 
amb el procés de normalització lingüística, això 
és, amb tot allò que contribueixi a assegurar 
que les generacions futures puguin fer un ús 
normal, en tots els àmbits, del català com a 
llengua pròpia del país. En els últims temps, 
la normalització ha estat objecte de diferents 
atacs per part del govern del Partit Popular, i 
molt concretament, del Ministeri d’Educació 
encapçalat per Ignacio Wert. Davant d’aquesta 
realitat, i amb l’objecte de potenciar l’ús de la 
llengua catalana com un dret i com un instrument 
d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social, 
proposem:
›››› Impulsar, amb la implicació activa de 

sindicats, empreses i altres agents socials, la 
normalització lingüística en el món laboral.

›››› Garantir un ensenyament efectiu i de qualitat 
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›››› Assegurar que produeixin arrelament a la 
ciutat, i afavoreixin una formació específica 
de qualitat dirigida al professorat d’educació 
física i en una campanya d’introducció 
d’aquest esport a les escoles i els instituts de 
la ciutat.

›››› Retirar Barcelona de la cursa per a la 
celebració dels jocs olímpics d’hivern del 
2022, una proposta que no compta amb un 
ampli consens social i que no té demostrada 
ni la seva viabilitat econòmica ni la seva 
sostenibilitat ambiental.

Donar suport i treballar amb les 
entitats esportives de la ciutat

Per a una correcta promoció i pràctica de 
l’esport s’ha de tenir en compte tots els agents 
esportius de la ciutat, que són els que porten 
el dia a dia d’aquesta pràctica, entenent que 
l’ajuntament ha d’estar al seu costat perquè 
són els que millor coneixen les necessitats de la 
ciutadania.
Fins avui hem constatat una falta de projecte 
pel que fa a polítiques públiques de promoció 
del teixit esportiu. El conjunt d’accions del 
consistori ha consistit en una agregació poc 
coherent d’actuacions, d’esdeveniments 
esportius i de subvencions que s’han regit  
per l’extraordinarietat, en comptes d’apostar 
per un pla d’acció ordinari que contempli 
i implementi de manera real els objectius i 
les línies de treball. Per revertir aquest fet, 
proposem:
›››› Desenvolupar una política de participació real 

i efectiva de clubs i entitats d’esport en la 
definició del projecte esportiu de ciutat, per 
superar la participació desordenada i formal 
que ha caracteritzat l’últim mandat.

›››› Prioritzar la col·laboració amb clubs i entitats 
serà integral, i incloure el suport econòmic i la 
cessió o el lliurament de material esportiu, la 
cessió d’instal·lacions en determinats casos i 
la col·laboració tècnica.

›››› Promoure la realització de competicions dins 
de la ciutat organitzades tant pel Consell 
de l’Esport Escolar de Barcelona com pels 
mateixos clubs i que han de comptar amb la 
col·laboració de l’ Ajuntament.

›››› Fomentar l’esport de base les escoles i els 
instituts.

›››› Implicar els clubs i les entitats esportives 
de la ciutat, establint línies de treball 
publicocomunitàries, els clubs i les entitats 
aportant capacitats i experiència i l’ajuntament 
donant suport amb els recursos necessaris 
per a la pràctica i cedint les instal·lacions i els 
equipaments necessaris.

›››› Desenvolupar programes de promoció de 
l’esport conjuntament amb els actors que 
treballen en el camp de la salut pública.

›››› Revisar i garantir l’accessibilitat de les 
infraestructures amb l’objectiu de garantir la 
universalització de l’accés a l’esport a Barcelona 
i introduir-hi polítiques de tarificació social.

›››› Unificar el sistema de gestió de les pistes 
municipals d’atletisme de manera que amb 
una única quota, igual per a cada ciutadà i 
ciutadana i cada club, els practicants podran 
fer servir qualsevol de les pistes municipals. 
Aquesta quota s’establirà sobre la base 
de criteris d’accessibilitat, prenent com a 
referència la quota que a hores d’ara paguen 
els dos clubs usuaris principals de les pistes 
d’atletisme de Can Dragó.

Vincular els grans esdeveniments 
esportius al foment de l’esport

La realització de grans esdeveniments és una 
oportunitat molt valuosa per promocionar 
l’esport i la salut pública a Barcelona; no obstant 
això, la política que s’ha estat desenvolupant 
fins ara considera aquests actes sota una òptica 
de pura generació de negoci i d’atracció de 
turisme. Creiem que aquests esdeveniments han 
d’aprofitar-se per reforçar l’esport de base i tot 
el teixit associatiu i de clubs amb què compta 
Barcelona. Per això, proposem:
›››› Seleccionar i prioritzar aquests 

esdeveniments conjuntament amb les 
entitats i els clubs de la ciutat, així com amb 
el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, 
reconeixent-ne l’experiència i apostant pel 
seu lideratge en la generació de polítiques 
esportives.

›››› Assegurar que es tracta d’actes sostenibles 
econòmicament, socialment i ambientalment
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conjuntament per elaborar un pla integral 
de lluita contra el racisme i la xenofòbia, un 
pla específic de lluita contra la islamofòbia 
(d’especial incidència en dones i menors), i un 
pla de difusió de la xarxa antirumors.

Respectar els drets  
de les dones migrades

Una Barcelona inclusiva ha de ser capaç 
d’articular de manera adequada la nova diversitat 
cultural. En matèria de migració i gènere, 
l’Ajuntament ha de garantir el respecte de les 
llibertats i la convivència entre les diferents 
maneres d’entendre-les que coexisteixen a la 
nostra ciutat. Per això, cal realitzar un treball 
integral des de la base, una educació en el 
respecte a les llibertats i els valors democràtics 
que comença a les escoles i passa pels barris, 
universitats i tot tipus de centres cívics i socials. 
Per garantir la convivència i els drets de les 
dones migrants, eradicant el sexisme i les 
mesures estigmatitzants, proposem:
›››› Derogar el decret de l’ús del vel integral als 

equipaments públics.
›››› Garantir, en el cas que es detecti que una 

dona vesteix vel integral contra la seva 
voluntat, els recursos per actuar des dels 
serveis integrals contra la violència masclista.

›››› Impulsar el protagonisme de les dones 
migrants en les polítiques públiques, reforçant 
els recursos dels serveis socials de base, 
la mediació comunitària intercultural i la 
intervenció als barris. En els casos en què 
es generin conflictes, la intervenció ha de 
prioritzar la mediació comunitària.

Pressionar políticament per tancar 
el Centre d’Internament per a 
Estrangers (CIE) de la Zona Franca

Tot i que Barcelona no té competències per 
decidir el tancament del Centre d’Internament, 
múltiples arguments ètics, econòmics i tècnics 
ens impulsen a tenir la ferma convicció que 
el destí final no és cap altre: perquè només la 
meitat de les persones internes acaba sent 
deportada (el 52%, l’any passat), perquè 
la despesa pública estatal per realitzar les 

Impulsar un nou pacte de 
convivència per la ciutat

La bona convivència i el civisme són dos requisits 
importants per a l’existència d’una Barcelona 
més amable i humana. L’actual ordenança 
del civisme, no obstant això, constitueix un 
marc regulador insuficient, i en molts casos, 
contraproduent, per a la gestió democràtica de 
la convivència a la ciutat. Per resoldre aquesta 
situació, proposem:
›››› Derogar les normes de l’actual ordenança 

que faciliten abusos de poder sobre les 
persones més vulnerables i l’estigmatització 
de col·lectius i persones segons etiquetes 
preestablertes.

›››› Impulsar un nou pacte de convivència, 
inclusiu, democràtic i no discriminatori per la 
ciutat.

Assolir una ciutat lliure de violència 
racista i xenòfoba

Una ciutat per la vida no pot tolerar cap forma de 
racisme o xenofòbia ni des de l’àmbit comunitari, 
institucional, ni des dels mitjans de comunicació. 
Per lluitar contra aquestes pràctiques, proposem:
›››› Dotar l’Oficina per a la No-Discriminació de 

l’Ajuntament de competències per recollir les 
denúncies ciutadanes, prestar assessorament 
(legal, psicològic, moral, econòmic, etc.), 
donar suport a les entitats que treballen 
en aquest àmbit o promoure actuacions 
que fomentin noves formes de convivència 
basades en la igualtat de drets de totes 
les persones que viuen a Barcelona i en la 
gran diversitat que hi ha entre les diferents 
persones i els diferents col·lectius i barris de la 
ciutat.

›››› Desenvolupar polítiques actives de lluita 
contra el racisme i la xenofòbia (especialment, 
la islamofòbia, la judeofòbia i les diferents 
formes de discriminació contra el poble 
gitano) en coordinació i col·laboració amb 
les diferents associacions i institucions de la 
ciutat que treballen en aquest àmbit.

›››› Donar suport (legal, econòmic i moral) a les 
entitats de la ciutat, sense ànim de duplicar 
o suplantar la feina que fan, ans treballar-hi 
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›››› Impulsar accions orientades a millorar la 
formació dels funcionaris i funcionàries 
de policia, dels advocats i advocades del 
torn d’ofici, dels i les intèrprets i de la resta 
d’actors encarregats d’identificar i assistir 
sol·licitants i potencials sol·licitants d’asil, 
especialment a la frontera –com per exemple 
a l’Aeroport del Prat– i al Centre d’Internament 
per a Estrangers. La formació en matèria de 
protecció internacional i la sensibilització 
d’aquests i aquestes professionals és 
fonamental per a la identificació i l’assistència 
correctes de sol·licitants d’asil, especialment 
la dels que pertanyen a col·lectius específics 
com les persones LGTBI+, les víctimes 
de tràfic de persones amb finalitats 
d’explotació sexual i/o laboral o els menors no 
acompanyats, entre altres.

›››› Donar suport al conjunt d’entitats de la 
societat civil que presten serveis jurídics, 
socials, laborals, psicològics i sanitaris a 
sol·licitants d’asil i refugiats, col·laborant-
hi estretament i dotant-les d’una ampliació 
del nombre de places d’acollida i d’un 
finançament adequat.

Combatre el tràfic de persones  
amb fins de prostitució forçada

Des de Barcelona En Comú considerem bàsic 
apostar per una política capaç de lluitar contra 
el tràfic amb fins de prostitució forçada des 
del reconeixement dels drets de les víctimes, 
consagrats principalment en la Directiva 2011/36/
UE, i especialment els vinculats a l’atenció 
integral i la protecció, en coordinació amb altres 
organismes públics amb competències en 
matèria penal, laboral i d’estrangeria que ofereixin 
un accés real i efectiu a aquests drets. Amb 
aquest objectiu, proposem:
›››› Impulsar un canvi en els mecanismes que 

permeten aquesta detecció i actuació i 
que promocioni, conjuntament amb altres 
administracions i amb la societat civil, un 
abordatge integral i efectiu del tràfic amb fins 
de prostitució forçada.

›››› Eliminar totes les polítiques municipals i/o 
administratives que estiguin generant danys 
col·laterals o restriccions als drets d’aquestes 

expulsions de persones en contra de la seva 
voluntat és desorbitada (un mínim de 34 milions 
d’euros anuals), perquè els CIE violen múltiples 
legislacions nacionals i internacionals, perquè 
el CIE és només la punta de l’iceberg d’una 
política migratòria que es dissenya sobre la 
base d’uns interessos purament econòmics i 
que obre fronteres quan cal mà d’obra barata i 
tanca fronteres i expulsa persones quan no hi 
ha feina, perquè és ridícul que l’estat gasti una 
quantitat tan significativa de diners en l’expulsió 
de persones en contra de la seva voluntat 
en comparació amb els fons destinats als 
programes de retorn voluntari.
La manca de competències de l’Ajuntament no 
ens ha d’impedir col·laborar i pressionar perquè 
es tanqui el CIE de Barcelona. Amb aquest 
objectiu, proposem:
›››› Presentar una moció des de l’Ajuntament en 

la qual demanarem el tancament del CIE i 
declararem Barcelona ciutat lliure de CIE, com 
va fer Màlaga el passat mes de febrer de 2015

›››› Incidir en el Grup de Treball de Revisió del 
Model dels CIE de la Comissió de Justícia i 
Drets Humans del Parlament de Catalunya.

›››› Vetllar per l’acompliment de la circular 2/2012 
que prohibeix les batudes policials per perfil 
ètnic.

›››› Pressionar perquè a les persones 
condemnades per delictes penals se’ls 
apliquin les mateixes lleis que a la resta de 
la ciutadania i perquè no se sumin al nombre 
d’internes al CIE.

›››› Col·laboració amb els experts i expertes i les 
entitats coneixedores de la realitat que es 
viu als CIE, com ara SOS Racisme, Fundació 
Migra Studium i Tanquem els CIE.

Respectar el dret d’asil i reforçar 
l’assistència a les persones 
sol·licitants d’asil i refugi

A Catalunya el 2013 es van presentar 484 
sol·licituds de protecció internacional, 342 de les 
quals a Barcelona. L’elevat nombre de persones 
desplaçades forçosament que arriben a la ciutat 
fa necessari implementar mesures orientades 
a vetllar pels seus drets humans. Amb aquest 
objectiu, plantegem:
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de manera participativa un diagnòstic de la 
ciutat i un pla municipal adreçat al col·lectiu 
LGTBI+. Aquest consell és un instrument que ha 
marcat les polítiques LGTBI+ del govern local 
de Barcelona, un instrument inexistent a les 
altres ciutats de l’estat espanyol i a la majoria de 
ciutats europees. Aprofitant aquesta herència, 
proposem:
›››› Renovar el Pla del Col·lectiu LGTB a 

través d’un procés participatiu i obert a la 
ciutadania.

›››› Dotar el Consell Municipal LGTB de 
mecanismes que el facin més accessible, 
participatiu i vinculant i el converteixin en 
l’espai de seguiment de l’execució del Pla.

›››› Impulsar un Centre Municipal LGTBI+ per 
tal de comptar amb un espai públic on 
s’assegurin serveis d’acompanyament, 
informació i assessorament, així com un 
centre de recursos permanent amb diversos 
espais disponibles per a les entitats i el 
conjunt de la ciutadania. El Centre ha de 
ser també un espai de socialització per a la 
comunitat LGTBI+.

Fomentar una cooperació 
internacional de banda ampla

Barcelona té una llarga trajectòria 
d’internacionalisme a la ciutat. S’han dedicat 
esforços significatius a la cooperació 
internacional al desenvolupament, a la promoció 
de la pau, a la defensa dels drets humans i a 
la conservació de la natura a nivell global. En 
paral·lel, però, l’activitat global de la ciutat de 
Barcelona també genera impactes negatius 
sobre altres pobles del món. Per minimitzar 
aquests impactes i potenciar les actuacions 
solidàries, proposem:
›››› Fomentar que les actuacions que es porten 

a terme siguin coherents i no generar 
contradiccions com passa en l’actualitat. Per 
això proposem una cooperació de banda 
ampla que se centri tant en l’acció exterior 
positiva com en les actuacions domèstiques.

›››› Reforçar i incrementar els esforços de 
solidaritat amb altres ciutats i pobles en 
situació d’empobriment, conflicte bèl·lic, 
violació dels drets de les dones, destrucció 

persones, com ara l’ordenança del civisme.
›››› Reconèixer i impulsar el treball realitzat per 

les entitats feministes, elaborar directrius 
harmonitzades i fer formació de gènere als 
cossos de seguretat i al conjunt d’actors 
implicats, així com promoure els drets 
d’aquestes persones a la Carta de Ciutadania 
de Barcelona i en cap cas vincular aquests 
drets a la denúncia penal.

Vetllar pels drets de les persones 
que exerceixen la prostitució

S’ha d’elaborar una política sobre l’activitat de 
la prostitució no forçada existent a la ciutat, 
respectant sempre els drets de les persones que 
l’exerceixen. Per dur a terme aquesta mesura 
cal:
›››› Promoure una enquesta municipal que aporti 

un mapa de la realitat de la prostitució a 
Barcelona.

›››› Revisar el rol de l’Agència per a l’abordatge 
Integral del Treball Sexual

›››› Revisar els criteris i les condicions que 
estableix la normativa municipal de les 
activitats i els establiments de concurrència 
pública i dels plans d’usos de la ciutat 
per permetre que, de manera individual, 
cooperativa i/o associativa, les dones que 
exerceixen la prostitució puguin gestionar 
espais de treball propis.

›››› Promoure la derogació dels articles de 
l’ordenança del civisme que augmenten la 
vulnerabilitat d’aquestes persones.

›››› Anul·lar tots els expedients administratius 
oberts a aquestes persones. Aplicar 
mesures de reparació a totes les persones 
detectades com a víctimes de tràfic que 
hagin estat multades i/o expedientades 
administrativament.

Elaborar i implementar  
un pla i un centre LGTBI+

Barcelona s’ha situat a l’avantguarda de 
les ciutats que es prenen seriosament les 
polítiques LGTBI+: a partir del treball amb 
el Consell Municipal de Gais, Lesbianes, 
Dones i Homes Transsexuals es va elaborar 
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el (con)viure bé global, referit tant a tota 
la població mundial com a les futures 
generacions.

›››› Articular esforços importants al voltant de 
l’educació per al desenvolupament per tal 
d’avançar cap a una ciutadania cada cop 
més conscient, solidària i compromesa  
amb les problemàtiques locals i 
internacionals.

de la biodiversitat, etc. i alhora implementar 
mesures de tipus local.

Així:
›››› Analitzar el conjunt de les actuacions 

municipals des de la perspectiva de la 
coherència de polítiques per a la justícia 
global, introduir plans de coordinació 
d’instruments i polítiques alineades amb 
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llibertats de les majories socials del nostre país. 
Per això ens comprometem a:
›››› Donar ple suport des de l’Ajuntament 

de Barcelona a totes les iniciatives que, 
impulsades per la societat civil, suposin un 
avenç per obrir processos constituents que 
portin a les transformacions democràtiques i 
socials àmpliament reclamades per la majoria 
de la societat.

›››› Defensar, impulsar i facilitar l’exercici del dret 
a decidir dels barcelonins i les barcelonines, ja 
sigui en forma de referèndum o de consulta.

Promoure l’elecció directa dels 
consellers i les conselleres de 
districte

Per aprofundir en una democràcia més directa i 
participativa cal que els consellers i conselleres 
de districte siguin escollits directament per 
la ciutadania. A dia d’avui la representació 
política als districtes no ha avançat prou en 
representativitat i rendició de comptes. 

La majoria de forces polítiques fa anys que 
inclouen en els seus programes el compromís 
de l’elecció directa però, a hores d’ara, no hi ha 
hagut cap avanç significatiu. Des de Barcelona 
En Comú apostem per:
›››› Modificar les normes reguladores del 

funcionament dels districtes a través de la 
Carta Municipal de Barcelona perquè incorpori 
un nou règim d’elecció directa dels seus 
representants.

›››› Desenvolupar, mentrestant, mecanismes 
participatius per garantir més representació 
legítima dels consellers i conselleres de 
districte mitjançant llur elecció directa a través 
d’un sistema de votacions auditables. Les 
eleccions directes, en format de consulta 
popular, seran convocades per l’Ajuntament, 
que amb un sistema de llistes obertes 
comprometrà políticament l’alcaldia en el 
nomenament dels components del Ple de 
Districte d’acord amb la votació popular.

›››› Habilitar, a través del sistema d’autentificació 
i de cens digital de la ciutat, punts de votació 
digitals i presencials per dur a terme l’elecció.

›››› Pressionar políticament l’Estat i la Generalitat 

4   Democràcia oberta

Per una Barcelona que torni el poder  
i la capacitat de decisió a la seva gent

Garantir drets bàsics, canviar el model de ciutat i 
conquerir una ciutat per a la vida exigeix un canvi 
radical en la forma de prendre les decisions, de 
concebre les institucions i de gestionar la ciutat. 
Una ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna 
veu a la intel·ligència col·lectiva en la presa de 
decisions. Per això, necessitem transformar 
l’Ajuntament, posar fi a les males pràctiques, 
aplicar més el sentit comú i generar institucions 
menys burocratitzades i més eficaces per 
resoldre els problemes concrets de les persones 
que viuen a Barcelona.

Hem de dotar d’un nou sentit i de força 
conceptes que s’han fet servir de manera 
massa utilitària o funcional, com participació, 
transparència, autogestió i control ciutadà, i 
comprometre’ns, entre altres mesures, a:

Fer de Barcelona una ciutat 
compromesa amb els canvis 
constituents necessaris perquè 
Catalunya pugui decidir el  
seu futur polític
Des de Barcelona En Comú considerem vital 
que des del món local s’avanci cap a una 
societat més justa i democràtica. Ens trobem 
en un any vital per aconseguir grans canvis i 
transformacions a nivell democràtic, social, 
econòmic i polític, que atorguin més poder de 
decisió a la població. 

Així mateix, veiem imprescindible posar fi al 
règim del 1978, ja que ha esdevingut obsolet i no 
respon a les demandes de major democràcia i 
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›››› Establir un control del temps d’intervenció dels 
regidors i les regidores de districte.

›››› Permetre el dret a rèplica en les intervencions 
de la ciutadania.

›››› Impulsar que els Consells de Barri puguin 
proposar punts a l’ordre del dia del plenari de 
districte.

Caminar cap a un nou model  
de democràcia municipal

Enfront de la desactualització democràtica 
dels ajuntaments, hem de crear un model de 
ciutat democràtica que propiciï la participació 
ciutadana en la cogovernabilitat de l’Ajuntament 
i la ciutat. Construir mecanismes directes de 
participació dels i les veïnes és imprescindible 
per impulsar el poder democràtic de la 
ciutadania sobre les institucions. 

Per fer això volem crear un procés integrat per a 
unaciutat democràticade participació presencial 
i digital des d’on s’accedeixi a consultes, 
iniciatives ciutadanes, rendició de comptes, 
revocatoris i pressupostos participatius per 
barris, districtes i ciutat.

Perquè aquest procés integrat tiri endavant 
calen tres elements fonamentals:
›››› Facilitar els mecanismes necessaris per 

aconseguir processos participatius amplis, 
tant amb esdeveniments presencials com 
amb dispositius d’alfabetització digital 
de les noves eines i els nous processos 
digitals, i així generar una nova cultura de la 
participació i la democràcia.

›››› Crear un sistema d’identificació-autenticació 
ciutadana que permeti garantir els estàndards 
de seguretat, privacitat i dret material de 
participació en els diferents mecanismes 
ciutadans digitals habilitats.

›››› Crear un organisme que vetlli per la 
compatibilitat i la integració dels diferents 
elements del procés participatiu per tal 
que iniciatives, revocatoris, pressupostos 
participatius, etc. quedin dins d’un marc 
coherent amb el Programa d’Actuació 
Municipal, el Programa d’Actuació del 
Districte i el programa del govern.

perquè facin els canvis legislatius necessaris 
que permetin l’elecció directa dels consellers 
i conselleres de districte amb les màximes 
garanties.

Tornar la participació als barris i 
descentralitzar la política municipal

Els districtes són òrgans de desconcentració 
de la gestió i de descentralització de la 
participació ciutadana. Però en els darrers anys, 
el govern municipal ha pres diverses decisions 
que no responen a aquests objectius, com 
l’endarreriment en la presentació dels Programes 
d’Actuació de Districte, que donen pas a l’inici 
del procés de participació concret, real i efectiu 
a cada districte, o la manca de debat dels 
pressupostos d’inversió als districtes.

Com afirma el Consell de Ciutat, els consells 
de barri tenen la possibilitat d’esdevenir 
un instrument fonamental com a espais de 
convivència, de proximitat i de participació 
basats en la corresponsabilitat col·lectiva i 
en la capacitat de generar una governança 
compartida. Per tal que sigui així, cal que actuïn 
com a catalitzadors dels processos participatius 
que hi ha al territori i que esdevinguin una 
instància amb capacitat per prendre decisions 
que afectin el territori, per impulsar iniciatives 
noves i per crear sinèrgies orientades a 
multiplicar la capacitat de millora de la qualitat de 
vida urbana. Per això és necessari:
›››› Instituir el Consell de Barri com a òrgan 

principal de proximitat i de participació 
ciutadana, basat en la capacitat de vehicular 
propostes a les instàncies superiors de 
deliberació política. Aquests consells 
tindran una periodicitat bimensual, faran un 
seguiment regular de l’acció de govern i de 
l’estat d’aplicació del pressupost i dels Plans 
d’Actuació de Districte i debatran i emetran 
dictàmens, de forma preceptiva, sobre temes 
com l’ordenació de terrasses en l’espai 
públic o els canvis en els serveis de la xarxa 
d’autobús, per exemple.

›››› Adequar el personal tècnic responsable de 
convocar i coordinar els Consells de Barri i les 
comissions de seguiment que se’n deriven.
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participatiu és un procés digital i presencial, i per 
tant s’inclou en el procés integrat de participació 
digital i presencial per aconseguir una ciutat 
democràtica. Així doncs ens comprometem a:
›››› Assegurar que un mínim del 5% del 

pressupost municipal sigui assignat pels 
veïns i les veïnes dels districtes en projectes 
i propostes que ha presentat la mateixa 
ciutadania (com, per exemple, en el projecte 
Better Reykjavík, d’Islàndia, i moltes altres 
experiències en l’àmbit local i internacional).

›››› Fomentar que cada vegada més proporcions 
del pressupost municipal puguin ser 
assignades participativament, de forma 
progressiva i en funció de l’experiència i els 
resultats obtinguts.

›››› Elaborar el pressupost participatiu en l’àmbit 
dels districtes, i, si es considera viable, dels 
barris, per fomentar escales més properes a 
la població i per facilitar una proximitat de les 
necessitats de la ciutadania.

›››› Respectar la priorització dels projectes sorgida 
del procés participatiu i, si es considera 
necessari, fomentar processos de democràcia 
deliberativa i cerca de consens abans de 
la votació final de les propostes que es vol 
prioritzar.

Garantir el debat públic sobre  
les inversions de gran impacte

Aquest compromís respon a la necessitat de 
fomentar que tota la ciutadania, i no només 
els actors amb més poder econòmic i/o accés 
al poder polític, sigui partícip de les grans 
inversions públiques. És necessari comptar amb 
la implicació de la ciutadania per aconseguir 
més transparència i més debat en els processos 
de presa de decisió de la inversió pública. Amb 
el debat públic es vol aconseguir una millor 
identificació dels problemes reals que afecten la 
població i, en conseqüència, una planificació més 
eficient per solucionar-los.

Nombroses experiències d’aquest tipus han 
estat implementades a diverses ciutats en l’àmbit 
internacional. Per al cas de Barcelona proposem:
›››› Garantir que les inversions de gran impacte 

social, pressupostari o ambiental siguin 

Apostar per noves formes  
de gestió en comú

L’escenari de crisi està transformant la relació 
entre l’administració local i les organitzacions 
socials, així com els papers respectius en la 
gestió de serveis i béns públics. En aquest 
context, sorgeixen experiències de gestió 
participativa que qüestionen l’expansió de 
l’externalització de serveis a empreses privades, 
alhora que representen la possibilitat de més 
incidència i control de la ciutadania sobre un 
bon nombre d’àmbits i fases de les polítiques 
públiques. Exemples com l’Ateneu Nou Barris, 
Can Batlló, l’Ateneu L’Harmonia, la Casa Orlandai 
o La Farinera del Clot mostren que el valor i l’èxit 
d’aquests projectes està en el grau d’apropiació 
comunitària i en els llaços de cooperació 
social sobre els quals s’han construït. Per això 
proposem:
›››› Apostar per noves formes de gestió 

publicocooperatives i publicocomunitàries que 
reforcin el sentit de pertinença i d’allò comú.

›››› Avançar en formes de coproducció de 
polítiques locals fetes des de la implicació 
d’actors socials, entitats i col·lectius en el 
disseny, la decisió i la implementació.

›››› Impulsar actuacions administratives, 
jurídiques i econòmiques concretes que 
facilitin i enforteixin el paper d’actors socials, 
organitzacions i col·lectius en la gestió 
publicocomunitària per tal d’assegurar la 
democratització en les decisions sobre els 
béns comuns de la ciutat, tal i com ho planteja 
la Plataforma per la Gestió Ciutadana en la 
defensa de la gestió comunitària dels serveis i 
els equipaments públics.

Vetllar perquè els veïns i les veïnes 
assignin una part del pressupost 
municipal

La ciutadania podrà promoure i prioritzar 
projectes als quals s’assignarà una part del 
pressupost municipal, fomentant així un millor 
coneixement per part de la ciutadania i del 
teixit associatiu de la resolució dels problemes 
urbans, i democratitzant la priorització d’una 
mesura per motius econòmics. Un pressupost 
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promotora pugui retirar la iniciativa si 
considera que en el procés de validació queda 
desvirtuada.

Així mateix, serà necessari:
›››› Crear un grup de treball mixt, integrat pels 

grups promotors de la iniciativa, per personal 
tècnic i serveis jurídics del consistori, que serà 
responsable de valorar la iniciativa en termes 
de viabilitat tècnica, jurídica, econòmica i/o 
competencial.

›››› Garantir que no hi hagi cap contradicció entre 
els continguts de les iniciatives ciutadanes i 
els resultats dels processos participatius del 
Programa d’Actuació Municipal, del Programa 
d’Actuació del Districte i dels pressupostos 
municipals, així com els límits que es 
contemplen en la Declaració Universal dels 
Drets Humans.

Reconèixer i fomentar el dret 
de participació de les persones 
migrants a la vida política

La participació política i la representació de les 
persones migrades són fonamentals per a la 
transformació social de la ciutat. El dret de vot de 
les persones estrangeres ha de ser una eina de 
diàleg que ha d’acompanyar un procés d’inclusió 
a la societat, alhora que ha de ser un instrument 
d’empoderament contra el racisme i l’exclusió. 
Malauradament, els drets de ciutadania depenen 
encara fonamentalment de l’obtenció de la 
nacionalitat i, en el millor dels casos, de convenis 
de reciprocitat signats pels governs de torn. És 
per això que proposem:
›››› Posar a l’abast de la població migrant tota 

la informació d’una manera molt directa (per 
carta o campanya).

›››› Adaptar el tràmit de la inscripció als horaris de 
les persones, fent possible que es registrin. 

›››› Reconèixer el dret de participació en tots els 
processos participatius, incloent consultes i 
audiències públiques, de totes les persones 
que viuen a Barcelona.

›››› Dissenyar des de l’Ajuntament de Barcelona 
polítiques específiques que permetin a la 
població migrada no ciutadana accedir a més 
espais de participació política, d’activisme i de 

sotmeses a debat públic, com es fa a la ciutat 
de Grenoble.

›››› Desenvolupar la democràcia participativa a 
través de Consells Ciutadans Independents 
dotats de recursos materials i financers i en 
què els ciutadans i les ciutadanes que hi 
participen són seleccionats per sorteig.

›››› Impulsar eines de participació digital i 
presencial que permetin que iniciatives 
ciutadanes molt votades siguin sotmeses a 
consulta municipal (com a Finlàndia).

Promoure el dret d’iniciativa 
municipal popular i les consultes 
municipals

La iniciativa ciutadana, entesa com el dret de 
proposar i promoure una votació perquè el 
govern municipal desenvolupi un determinat 
projecte o una determinada acció, és un dret 
fonamental de la participació democràtica.
Actualment, la normativa municipal és molt 
restrictiva. No es permeten les consultes o les 
iniciatives en l’àmbit de barri, només en els de 
ciutat o districte, i es requereixen les signatures 
d’un 1% de les persones majors de 16 anys 
empadronades al territori implicat. A més, en el 
cas de la consulta, cal l’aprovació del Consell 
Municipal o de Districte de l’Ajuntament amb 
una majoria de dos terços i la participació del 
50% de les persones majors de 16 anys. Calen 
canvis profunds en la normativa que redueixin 
les restriccions i que garanteixin jurídicament 
consultes o iniciatives vinculants en diferents 
àmbits territorials. Per això ens comprometem a:
›››› Modificar el Reglament Municipal de Normes 

Reguladores de la Participació Ciutadana, de 
forma que s’hi considerarà:

›››› Contemplar diferents àmbits territorials per a la 
realització de consultes i iniciatives ciutadanes 
(barri, districte i ciutat).

›››› Rebaixar el nombre de signatures requerides 
per promoure una iniciativa ciutadana al 
0,5% de les persones majors de 16 anys 
empadronades al territori.

›››› Realitzar consultes o iniciatives ciutadanes 
vinculants amb l’aprovació per majoria simple 
de l’òrgan competent.

›››› Garantir la possibilitat que la comissió 
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compromisos, processos de revocació i/o 
penalització dels alts càrrecs a través d’un 
sistema de votacions, basats en l’avaluació 
dels processos i els objectius de les seves 
polítiques.

Impulsar un observatori municipal 
autònom per avaluar les polítiques 
públiques

L’avaluació de les polítiques públiques, tant 
dels resultats com del procés d’implantació, es 
considera un element clau en el plantejament 
de noves propostes i també és una eina de 
control democràtic. La creació de mecanismes 
de seguiment i avaluació de polítiques aporta 
evidències i informació sobre els resultats reals 
de les polítiques més enllà de la seva realització, 
cosa que permet, d’una banda, millorar el 
procés d’elaboració de polítiques públiques 
i, de l’altra, detectar errors en el plantejament 
i la implantació de les polítiques i dirimir-ne 
responsabilitats.

Tot i que existeixen mecanismes formals 
d’avaluació de les polítiques que es duen a 
terme dins de les administracions, sovint les 
avaluacions que es fan responen a criteris 
polítics i no són imparcials. Per tal de millorar el 
sistema d’avaluació de polítiques proposem:
›››› Crear un observatori municipal autònom 

l’objectiu del qual sigui l’avaluació de 
les polítiques públiques de l’Ajuntament. 
Les funcions de l’observatori seran, entre 
altres:
–– Recopilarinformació sobre els resultats i 

els processos de desenvolupament de les 
polítiques.

–– Valorar el grau d’ajust als objectius i els 
resultats previstos.

›››› Comptar amb una àrea tècnica encarregada 
de l’avaluació que en garanteixi 
l’exhaustitivat. 

›››› Incloure mecanismes de participació 
ciutadana per a la implicació de les persones 
que ho desitgin en l’avaluació de polítiques.

›››› Proposar noves polítiques de forma conjunta 
amb la ciutadania, fruit dels processos 
d’avaluació desenvolupats.

representació, en articulació amb moviments 
socials i entitats.

›››› Promoure un paper actiu de l’Ajuntament en el 
camí cap a la plena ciutadania de la població 
estrangera, és a dir, en el reconeixement del 
seu dret de vot i de la plenitud dels drets 
polítics.

›››› Treballar per la incorporació d’ofici al cens 
electoral de totes les persones estrangeres 
comunitàries i no comunitàries que tinguin dret 
de vot a les eleccions municipals.

›››› Treballar per ampliar els terminis de la llei 
catalana que reconeix el dret de participació 
en les consultes. 

Posar en marxa un sistema de 
rendició de comptes dels alts 
càrrecs municipals

Els models actuals mostren dèficits clars en la 
rendició de comptes, un concepte que s’ha de 
fonamentar en una perspectiva àmplia que no 
convergeixi tan sols en les formes i els processos 
sinó també en una visió que serveixi com a 
instrument d’una democràcia radical, és a dir, 
de la prestació del bé comú. Cal mantenir una 
postura ètica, la defensa de l’interès públic, els 
principis democràtics i l’atenció dels interessos 
de la ciutadania, així com una responsabilització 
permanent dels gestors i gestores públics i 
responsables polítics.

Tanmateix, no n’hi ha prou amb facilitar la 
transmissió i la comunicació d’informacions 
i els instruments electrònics a la ciutadania, 
sinó que és necessari emprar recursos 
comunicatius per promoure la participació i 
coproducció de decisions i polítiques. Així 
doncs proposem:
›››› Crear un sistema d’Ajuntament Respon 

que garanteixi que els alts càrrecs, des de 
l’alcalde o alcaldessa i l’equip de govern 
fins als consellers i les conselleres de 
districte, hagin de respondre periòdicament 
a les preguntes més votades realitzades 
per la ciutadania en una plataforma oberta. 
Aquest model està inspirat en l’experiència 
del Gabinet Digital de Porto Alegre (Brasil).

›››› Realitzar, en cas d’incompliment dels 
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encoratja la corrupció, redueix la competència i 
beneficia les elits dominants. El nostre objectiu 
és treballar per la transparència, l’equitat i la 
justícia en la contractació municipal, incorporant 
en tots els processos criteris que afavoreixin la 
redistribució i inspirats en part en el model de la 
ciutat de Medellín: 
›››› Assegurar la participació de personal tècnic 

extern i ciutadania en la redacció de l’objecte 
del contracte.

›››› Fomentar l’equilibri en la composició de 
jurats entre càrrecs públics, personal tècnic i 
ciutadania.

›››› Impulsar la rotació de persones en la presa de 
decisions.

›››› Redactar un manual de contractació 
transparent per a totes les instàncies 
municipals que asseguri la publicitat dels 
criteris, de les deliberacions i dels resultats 
de l’avaluació mitjançant barems clars i 
quantificables.

›››› Realitzar avaluacions que permetin a més llarg 
termini prendre en consideració els resultats 
assolits i el grau de satisfacció ciutadana 
d’aquests processos.

Impulsar el protagonisme dels 
treballadors i les treballadores 
municipals en la seva funció de 
servei públic
Els milers de funcionaris i funcionàries i 
d’empleats i empleades municipals han estat 
i segueixen sent el nucli bàsic del servei a 
la ciutadania de Barcelona. Molts cops els 
dirigents municipals han confiat més en experts 
i en empreses externes que en la capacitat i 
l’experiència dels servidors públics municipals. 
De la mateixa manera que sense la implicació 
de la ciutadania, de les entitats i dels moviments 
socials és molt difícil canviar les coses a la 
ciutat, tampoc no es podrà fer si no es parteix 
del coneixement, l’expertesa i el bon criteri que 
han acumulat al llarg dels anys les persones que 
treballen en i per a l’Ajuntament. És per això que 
ens comprometem a:
›››› Prioritzar la realització dels serveis des de 

la mateixa estructura organitzativa i evitar el 
recurs excessiu a l’externalització.

Garantir la participació ciutadana 
efectiva en els òrgans estables

L’actual model de participació ciutadana, 
desenvolupat en el Reglament de la Participació 
Ciutadana i el Reglament d’Organització 
i Funcionament dels Districtes, presenta 
símptomes evidents d’esgotament. És un model 
amb capacitat d’accés desigual i ha estat 
incapaç d’integrar les aportacions individuals, de 
les entitats i dels moviments socials. Al consistori 
hi ha una multitud d’òrgans de caràcter temàtic 
i territorial amb una capacitat de proposta i 
d’incidència molt petita, de caire molt vertical 
i formal i molt allunyats de la ciutadania. A 
més, sovint estan limitats a la voluntat política 
del responsable de torn, fet que genera 
involuntàriament pràctiques poc transparents 
i clientelars. Per revertir aquesta situació ens 
comprometem a:
›››› Dissenyar un nou model de participació en 

els òrgans estables de forma conjunta amb la 
ciutadania.

›››› Fomentar una governança compartida que 
reforci el paper de la democràcia directa, 
deliberativa i vinculant, amb metodologies 
presencials i digitals.

›››› Introduir instruments de transparència i 
govern obert que aconsegueixin anar cap a la 
coproducció de polítiques públiques amb la 
ciutadania i els col·lectius organitzats. 

›››› Impulsar una participació més equilibrada 
entre els diferents grups socials, procurar 
no reproduir més desigualtats i assegurar la 
implicació de qui menys participa. 

Introduir procediments de 
contractació municipal transparents 
i participats

Els recursos públics són un bé comú i la seva 
redistribució ha de ser transparent, equitativa i 
justa. Les contractacions de béns, obres i serveis 
que adjudiquen les administracions són una eina 
clau en el repartiment d’oportunitats. L’any 2014 
l’Ajuntament realitzà contractes per valor de 215 
milions d’euros,gairebé un 10% del pressupost 
anual. Actualment, però, els procediments de 
contractació (concursos) són opacs, fet que 
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La Llei de Barris (2004) va suposar, des 
del seu origen, una nova metodologia 
d’intervenció integral en els barris per part de 
les administracions públiques. Aquest tipus 
de normes és fonamental per impulsar una 
regeneració urbana basada en la participació 
ciutadana. Per això proposem:
›››› Posar en pràctica, dins de les possibilitats 

competencials existents, un pla de barris que 
permeti una intervenció integral des d’una 
mirada centrada en la transversalitat, en la 
participació ciutadana dels veïns i les veïnes i 
en l’avaluació dels resultats.

Garantir que el veïnat tingui veu  
en les d’audiències públiques  
i els plens

Les experiències del moviment veïnal a 
Barcelona demostren la capacitat de la 
ciutadania de ser part activa en la  
participació i presa de decisions en la vida 
pública de la ciutat. Un dels pilars que 
configuren la participació social en la política 
municipal és la presència i participació 
ciutadana en les audiències públiques i  
els plens municipals, essent Nou Barris el 
districte que més ha avançat en aquesta 
qüestió. 

Cal aprofundir en aquesta línia i per això ens 
comprometem a:
›››› Revisar les Normes Reguladores de la 

Participació Ciutadana i el Reglament del 
Consell de Ciutat i exigir la revisió de la Carta 
Municipal per adaptar la normativa a un nou 
concepte d’Audiència Pública que contempli 
les següents iniciatives o propostes:
–– Establir un compromís per part de l’alcalde 

o alcaldessa de convocar de forma 
obligada almenys una Audiència Pública 
cada cop que s’hagin de decidir temes 
estratègics i considerar com a vinculants 
les conclusions resultants.

–– Disposar de tota la informació amb el 
màxim de dades possible per poder 
prendre decisions en les reunions 
participatives, els consells de ciutat i les 
audiències públiques.

›››› Revisar els llocs de treball del consistori a fi de 
reduir la temporalitat i l’eventualitat al mínim 
possible.

›››› Eradicar la segregació vertical per raó de 
gènere existent malgrat l’elevat nombre de 
dones que treballen a l’Ajuntament.

›››› Implementar mecanismes que permetin 
expressar i desenvolupar la creativitat dels 
servidors municipals.

›››› Crear grups de millora dels processos i de les 
activitats municipals formats per persones 
empleades i funcionàries que juntament amb 
usuàries i entitats del territori ajudin a millorar 
serveis i reforçar la descentralització.

›››› Acostar la gestió a les necessitats de la 
ciutadania, reforçant maneres conjuntes de fer 
i d’avaluar.

›››› Avançar en maneres transversals de relacionar 
problemes socials i serveis municipals, 
contribuint al treball en xarxa i tan a prop del 
territori com sigui possible.

›››› Construir serveis més oberts, més compartits 
entre diferents àmbits, i que donin respostes 
millors als problemes col·lectius. Necessitem 
la complicitat dels servidors municipals per fer 
la gestió pública municipal més transparent 
i més responsable i per tant més capaç de 
donar resposta a les necessitats de la ciutat i 
de la seva gent.

Implicar la població en les  
reformes integrals dels barris

La ciutat de Barcelona presenta una gran 
heterogeneïtat entre districtes i barris, amb àrees 
amb un alt nivell de benestar i renda i d’altres 
amb condicions físiques i socioeconòmiques 
deficients en què es concentra la població més 
desafavorida i vulnerable, fet que genera un gran 
nivell de desigualtat en el territori.

Els barris són un espai d’oportunitat per millorar 
les situacions de vulnerabilitat que afecten les 
persones que hi viuen i per impulsar processos 
de cohesió social. Per tant, cal focalitzar 
programes especialment adreçats a les zones 
més vulnerables de la ciutat per tal de millorar les 
condicions físiques, socials, econòmiques i de 
salut de la seva població.
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Incidir en les institucions 
supramunicipals i a l’àrea 
metropolitana per fer-les més 
transparents i democràtiques

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la Diputació de 
Barcelona, el Consorci de la Zona Franca 
o la Barcelona Regional són institucions 
supramunicipals. Moltes d’aquestes institucions 
han funcionat de manera opaca i han estat 
objecte de nombrosos qüestionaments. 

Tanmateix, s’encarreguen de serveis fonamentals 
per a la vida quotidiana de la ciutadania: la 
gestió del metro o l’autobús, de determinades 
carreteres o d’alguns parcs.
Algunes de les mesures que proposem per 
fer unes institucions supramunicipals més 
transparents i participatives són:
›››› Auditar el funcionament d’aquestes 

institucions per detectar-hi males pràctiques i 
evitar l’existència de poders a l’ombra.

›››› Impulsar una nova forma de govern 
metropolità amb una assemblea escollida 
per sufragi universal i estudiar la creació d’un 
Consell Metropolità amb la participació activa 
de la ciutadania.

›››› Construir una realitat metropolitana equilibrada 
que matisi el pes demogràfic de Barcelona a 
l’hora de prendre les decisions que afecten a 
més d’un municipi.

›››› Assegurar la redacció oberta i participativa 
del nou Pla Director d’Urbanisme per a la 
legislatura 2015-2019, que tingui en compte 
els efectes ambientals, socials i econòmics, 
l’aplicació a les diferents escales (territori, 
ciutat, barri, carrer, edifici) i que incorpori la 
dimensió temporal, en el curt, mitjà i llarg 
termini. 

Crear una oficina municipal 
anticorrupció i auditoria de les 
despeses i els deutes municipals

La corrupció és una xacra que atempta contra 
el bé comú, genera privilegis per uns pocs, 
i suposa un malbaratament dels recursos 
públics. Per fer-hi front calen mecanismes de 

–– Facilitar i alleugerar els processos de 
participació per aconseguir arribar a 
memòries participatives que siguin 
adoptables de manera ràpida.

–– Fomentar una participació ciutadana 
activa i més representativa en la Comissió 
Permanent del Consell de Ciutat.

›››› Assegurar una resposta efectiva per part 
dels càrrecs electes a les sol·licituds 
d’informació provinents dels veïns i veïnes 
de la ciutat.

Emetre en directe els plens i els 
consells i assegurar un portal 
web institucional més exhaustiu, 
accessible i transparent
Actualment, al portal web és difícil trobar la 
informació relacionada amb els diferents espais 
de participació: d’una banda, s’emeten en 
directe els plens, que es publiquen juntament 
amb l’ordre del dia i posteriorment amb l’acta 
de la reunió, però, de l’altra, la informació sobre 
els consells sectorials és incompleta i fins i tot 
inexistent en el cas dels consells de barris o de 
districte.

L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar  
que la informació relacionada amb els  
espais de participació estigui disponible  
de forma completa i amb prou temps per 
garantir la participació ciutadana. Per això 
proposem:
›››› Emetre en directe tots els plens, consells de 

barri, consells de districte i altres espais de 
participació

›››› Garantir l’accés a la informació amb la 
publicació en tots els casos de l’ordre del 
dia, el vídeo, l’acta i el document de treball 
de la sessió, assegurant que els materials 
són accessibles i comprensibles i estan 
disponibles en formats oberts.

›››› Crear un espai centralitzat al portal web que 
faciliti la ràpida localització de la informació, 
amb independència que aquesta també 
es publiqui en cada un dels espais propis, 
i millorar la cerca d’informació mitjançant 
l’ús d’etiquetes en els documents escrits i 
audiovisuals. 
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democratitzar aquests organismes. Per això, 
proposem:
›››› Revisar la política del Institut de Cultura de 

Barcelona promovent una millor redistribució 
dels seus recursos i afavorint els projectes 
impulsats pel teixit cultural de base.

›››› Introduir la ciutadania en els espais de presa 
de decisió, fins ara reduïts a un Consell de 
Cultura no vinculant.

›››› Democratitzar els grans equipaments culturals 
de la ciutat, com ara el MACBA, establint 
l’elecció dels càrrecs de direcció de les 
institucions públiques sota rigorós concurs 
públic, una direcció dels centres sotmeses a 
mecanismes de transparència i rendició de 
comptes, i la constitució de nous patronats 
amb la participació dels sectors ciutadans.

›››› Elaborar un pla integral de mesures per 
democratitzar la gestió pública en el sector.

›››› Nomenar els directors i equips directius de 
BTV, la ràdio local i els mitjans públics on 
l’Ajuntament de Barcelona hi tingui un paper 
d’acord amb criteris estrictament professionals 
i per un mandat de sis anys.

Democratitzar els mitjans de 
comunicació públics i afavorir les 
ràdios, les televisions i premsa 
comunitàries
Tot i que l’Administració local no té competències 
per regular el mercat de la informació, la Carta 
Municipal i uns pressupostos anuals de prop 
de 2.500 milions d’euros doten l’Ajuntament 
de recursos que poden permetre passar d’una 
política de propaganda al servei dels partits que 
governen la ciutat i de les elits a una política de 
comunicació efectiva que respongui al principi 
general que el dret a la informació pertany a 
la ciutadania. Per assolir aquest objectiu, ens 
plantegem:
›››› Revisar els recursos públics que es destinen 

a la propaganda, estudiant quins mitjans (i 
en quines quantitats) es beneficien de les 
subvencions directes o indirectes i quins 
costos té per a la ciutat el manteniment 
de BTV, de l’emissora local i de la Xarxa 
de Comunicació Local de la Diputació de 
Barcelona.

denúncia que permetin una actuació àgil, ràpida 
i eficaç, i òrgans independents del poder polític i 
econòmic. Per desenvolupar-los, proposem:
›››› Crear una oficina anticorrupció municipal 

amb dues funcions principals: d’una banda, 
gestionar un sistema de denúncies anònimes 
i ordinàries de la ciutadania i del personal de 
l’Ajuntament, com ja fa en l’àmbit europeu 
l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau 
(OLAF), i, de l’altra, coordinar un sistema 
d’auditoria interna orientada a detectar 
debilitats del sistema de funcionament de 
l’Ajuntament i de les entitats i empreses que 
en depenen i que possibilitin actuacions 
corruptes.

›››› Dotar aquesta oficina de competències per fer 
seguiment de tots els processos susceptibles 
de patir situacions de corrupció: la selecció 
de personal, la contractació pública, 
l’atorgament de subvencions, permisos i/o 
llicències, l’actuació policial i les qualificacions 
urbanístiques, entre altres.

›››› Dotar aquesta oficina de recursos humans i 
materials suficients, i de capacitat suspensiva 
per aturar els processos que investigui, si 
s’escau.

›››› Realitzar una auditoria de les despeses i els 
deutes municipals, en especial dels processos 
de contractació pública, per detectar 
possibles irregularitats, actuar contra les 
persones responsables i totes les que s’hagin 
enriquit il·lícitament, i prendre les mesures de 
revisió de procediments necessàries per evitar 
que es puguin repetir en el futur.

Reestructurar les prioritats i el 
funcionament de les institucions  
i els equipaments culturals

La institucionalització de la cultura a la 
nostra ciutat ha adquirit grans dimensions, 
tant en equipaments com en l’organització 
administrativa. Alguns organismes, com l’Institut 
de Cultura de Barcelona, han centralitzat 
excessivament la gestió cultural de la ciutat 
destinant la major part del pressupost a 
l’activitat pròpia, als grans equipaments i a 
les indústries creatives. Una nova política de 
la cultura a Barcelona requereix reorganitzar i 
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Facilitar l’autoorganització  
i la participació de la gent jove

Volem una ciutadania crítica, implicada i 
compromesa i això exigeix potenciar i facilitar 
l’associacionisme i la participació del jovent. 
L’Ajuntament ha de facilitar la participació, cedint 
espais per a l’organització i l’autogestió juvenil 
així com àmbits de decisió a la ciutadania. Per 
això proposem:
›››› Lluitar contra els problemes de locals, 

finançament i ús de l’espai públic per part de 
les associacions, i el jovent en general així 
com facilitar el coneixement i reconeixement 
social de la tasca associativa.

›››› Desplegar, revisar i actualitzar el Pla 
d’Equipaments Juvenils de Barcelona.

›››› Impulsar mecanismes que garanteixin espais 
de codecisió en tots els equipaments existents 
i en el disseny de les instal·lacions esportives 
de carrer (parcs, rocòdroms, pistes de skate), 
i els esdeveniments culturals especialment 
dirigits a les persones joves.

›››› Retirar les acusacions particulars que 
l’Ajuntament exerceix en diferents casos 
judicials que criminalitzen la protesta en 
defensa dels drets bàsics.

Estimular la creació de consells 
d’infants de barri o districte

El dret dels infants (persones menors de 18 
anys) a ser escoltats i a decidir apareix ja en 
la Convenció sobre els Drets dels Infants de 
les Nacions Unides (1989). Amb l’objectiu de 
fomentar la participació dels infants a través dels 
consells o d’altres espais ad hoc o d’experiències 
que es puguin crear, defensem:
›››› Tenir en compte l’opinió i les necessitats dels 

infants (des de la seva perspectiva, sovint 
diferent de la del món adult) per fer millor 
les polítiques públiques que s’hi adrecen i 
que impliquen àmbits com l’educatiu, el del 
lleure i el temps lliure, el de l’ús del temps, 
el del benestar social, el de l’esport, el de la 
cultura o el de la incorporació, en edats ja 
adolescents, al mercat de treball.

›››› Potenciar els consells d’infants o altres 
espais participatius, en l’àmbit del barri i/o 

›››› Promoure dins els mitjans de comunicació 
públics l’exercici ple del dret a la informació 
i la llibertat d’expressió en un marc plural 
que fomenti la formació d’una opinió pública 
informada. Els treballadors dels mitjans 
públics hauran de dotar-se d’estatuts de 
redacció, com el de BTV, que garanteixin el 
lliure exercici de la professió, la clàusula de 
consciència, el secret professional i els drets 
reconeguts per l’Estatut-marc aprovat pel 
Col·legi de Periodistes de Catalunya.

›››› Fomentar la creació d’un Consell Ciutadà 
de la Informació, independent de l’equip 
de govern i dels partits, i amb participació 
directa de la ciutadania. Aquest consell 
determinarà les línies d’actuació de 
l’ajuntament en l’àmbit de la comunicació, 
fixarà la composició i les funcions dels 
consells d’administració dels mitjans 
públics, així com els criteris de selecció de 
les respectives direccions. Els consellers 
i conselleres del CCI seran elegits per 
organitzacions representatives, per 
especialistes i per col·lectius socials, seguint 
models d’altres països com el Board of the 
Recognition Panel del Regne Unit, el Consejo 
de Comunicación del Audiovisual de l’Uruguai 
o el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación de l’Equador.

›››› Donar suport humà i material als projectes 
comunitaris ja existents per contribuir a la 
consolidació, a la producció de continguts i 
a potenciar-ne la difusió.Contribuir igualment 
a la creació de nous canals i mitjans de 
comunicació per part dels col·lectius o les 
comunitats que ho sol·licitin i que responguin 
a necessitats de la ciutadania.

›››› Facilitar la cooperació dels mitjans comunitaris 
amb els mitjans públics municipals i la 
integració de les seves produccions en la 
programació en una relació de reciprocitat i de 
respecte a la seva independència.

›››› Impulsar l’existència d’organismes interns 
com els consells informatius o comitès 
professionals i consells de redacció, així com 
la definició explícita i pública de codis de 
conducta que vinculin l’exercici de la llibertat 
de premsa a paràmetres de responsabilitat 
social. 

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu


b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

Barcelona
En Comú

66

del districte, i integrar-los en els processos 
d’elaboració i implementació de polítiques 
que els afecten. Això s’ha de fer també amb 

la complicitat d’altres actors com el jovent 
organitzat, el món educatiu (formal o en el 
lleure) o les famílies.
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Districtes i barris en comú

1   Ciutat Vella

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Impulsar la creació d’un mapa  
de la propietat immobiliària

Impulsar la creació d’un mapa de la propietat 
immobiliària, creuant diverses dades (IBI, impost 
d’escombraries, etc.), per tal de desenvolupar 
eines per combatre el blanqueig de capitals.

(*) Revisar les llicències d’activitats 
concedides en els últims anys

Crear una comissió per tal de revisar les llicències 
d’activitats concedides en els últims anys amb 
l’objectiu de detectar les males pràctiques, actuar 
en cas de trobar indicis delictius, procedir a la 
retirada de llicències en els casos fraudulents, 
i millorar els mecanismes per evitar males 
pràctiques en el futur.

(*) Reduir els impactes negatius  
del turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent 
més estrictes amb el control, les inspeccions i 
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús 
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn i 
amb l’organització de l’espai públic compartit entre 
veïnat i turistes; a fi de crear un turisme alternatiu, 
no massificat i sostenible, interessat en la vida de 
barri i en el llegat i la cultura dels districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la 
participació de tots els actors corresponents, un 
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme 
per a tota la ciutat.

(*) Lluitar contra la proliferació 
desordenada de terrasses

Incrementar el control sobre l’ocupació 
desordenada de l‘espai públic per part 
de terrasses, vetlladors i altres elements 
(tendals, expositors, etc.), així com vetllar 
perquè ocupacions privades amb finalitats 
econòmiques no utilitzin espais públics 
emblemàtics en detriment de l’ús i el gaudi de 
la ciutadania. Es proposa una taula de treball 
composta per administració, comerciants i 
veïnat.

(*) Garantir el dret a un envelliment digne, 
actiu, autònom i saludable des dels 
districtes

Analitzar, atenent a les especificitats de 
cada districte, les realitats de les persones 
grans, especialment les que viuen soles i les 
dependents, per tal de detectar situacions de 
vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb 
iniciatives com ara:
›››› Garantir serveis de teleassistència i atenció 

domiciliària.
›››› Potenciar el projecte Radars, programa 

d’atenció social per persones grans que viuen 
soles.

›››› Mantenir i ampliar el programa Àpats en 
Companyia als casals de persones grans.

›››› Millorar la xarxa d’equipaments de persones 
grans.

(*) Augmentar el nombre  
de places d’escola bressol

Treballar per augmentar el nombre de places 
d’escola bressol públiques per cobrir la 
demanda existent. Paral·lelament, afavorir 
l’autoorganització de grups de criança mitjançant 
la cessió d’espais en equipaments municipals del 
districte.

(*) Obrir ateneus o casals de joves

Obrir ateneus o casals de joves als diferents 
barris i estudiar la creació de locals o bucs 
d’assaig insonoritzats.
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via en el conjunt urbanístic del districte que 
redistribueixi de manera racionalitzada els fluxos 
de vianants cap als barris adjacents.

Protegir i promoure el comerç de 
proximitat i les botigues emblemàtiques

Protegir i promoure, amb polítiques i recursos 
econòmics, el comerç de proximitat i les botigues 
emblemàtiques.

Revisar els sistemes de protecció 
patrimonial actuals

Revisar els sistemes de protecció actuals, que, 
més que ajudar a mantenir el patrimoni, es 
converteixen en penalitzacions a la propietat. 
Revisar el tractament fiscal del patrimoni protegit 
i implementar una política clara d’ajudes.

Elaborar un projecte d’urbanització  
de l’entorn de l’Estació de França

Promoure un Projecte de Salut 
Comunitària a Ciutat Vella

Promoure un Projecte de Salut Comunitària 
i un espai de trobada dels diferents agents 
(socials, mèdics, entitats, ciutadania...) de l’àmbit 
territorial.

Coordinar les activitats de lleure educatiu

Crear una taula d’entitats per coordinar les 
activitats de lleure educatiu durant les vacances 
d’estiu d’infants, adolescents i joves.

Estudiar la implantació d’espais mixtos  
al Parc de la Ciutadella

Estudiar la implantació d’espais mixtos (d’animals 
i persones) al Parc de la Ciutadella.

Realitzar un programa de recuperació  
de la memòria democràtica a Ciutat Vella

Realitzar un programa de recuperació de la 
memòria democràtica en col·laboració amb les 
associacions de veïns i veïnes de la zona i el 
Museu d’Història de la ciutat.

[El Gòtic] Reduir el trànsit de cotxes  
i furgonetes

Aprofundir en estratègies que permetin reduir el 
trànsit de cotxes i furgonetes, com ara sistemes 

(*) Promoure la coordinació entre entitats 
que treballen en temes de pobresa  
i desigualtats

(*) Desenvolupar un pla estratègic  
al front marítim
Desenvolupar un pla estratègic al front marítim 
per tal de protegir el Districte dels interessos 
especulatius del Port de Barcelona i de la 
pressió turistic-immobiliària, i recuperar el port-
ciutat per a la ciutadania. Començar amb un pla 
d’acció per al Moll de la Fusta que en fomenti 
l’ús i la recuperació ciutadana, per tal de poder 
desenvolupar-ne de posteriors amb la filosofia 
“el mar: l’espai públic de Ciutat Vella”, amb 
equipaments, habitatges socials i espai públic 
comunitari.

(*) Redefinir la planificació educativa  
a la frontera de districtes

Redefinir la planificació educativa i assignació de 
matrícula als centres educatius d’infantil, primària 
i secundària a la frontera entre els districtes de 
l’Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella.

Millorar la mobilitat a Ciutat Vella

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie d’actuacions en matèria de mobilitat:
›››› Elaborar i portar a terme un pla de mobilitat 

del Districte a mitjà i llarg termini.
›››› Recuperar la freqüència de pas en les línies 

d’autobusos públics que han patit retallades 
en el darrer mandat.

›››› Augmentar la quantitat de carrils bici, 
enllaçar-los bé i regular el lloguer de bicis i de 
patinets de motor. En particular, connectar els 
recorreguts de vianants i de bicicletes des del 
final de la Rambla fins al Paral·lel i Montjuïc.

›››› Descongestionar el trànsit a la Via Laietana i 
buscar mesures per pacificar-lo.

Estudiar la derogació del Pla d’Usos  
de Ciutat Vella vigent

Redefinir l’actual Pla Especial  
d’Ordenació de les Rambles

Redefinir l’actual Pla Especial d’Ordenació de 
les Rambles posant èmfasi en la seva dimensió 
cultural i en una adequada integració de la 
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de distribució amb bicicletes elèctriques de 
càrrega.

[El Gòtic] Recuperar el moll com a zona  
de lleure i d’activitats culturals del barri

Recuperar el moll com a zona de lleure i 
d’activitats culturals del barri, sobretot per a 
infants i joves.

[El Gòtic] Fer el passeig sota muralles

Fer el passeig sota muralles amb diàleg i consens 
amb associacions de veïns i veïnes, institucions 
escolars i entitats.

[El Gòtic] Consolidar l’escola d’adults  
del barri i altres equipaments educatius

Consolidar l’escola d’adults del barri i altres 
equipaments educatius.

[El Gòtic] Estudiar la construcció  
d’un centre de dia

Estudiar la construcció d’un centre de dia per a 
gent gran al barri.

[El Raval] Millorar la relació dels grans 
equipaments culturals amb les entitats  
del barri

[El Raval] Millorar els usos i la funció del 
mercat de la Boqueria i dels seus entorns

Estudiar i fer propostes de millora dels usos i 
la funció del mercat de la Boqueria i dels seus 
entorns; creant, si cal, una comissió de seguiment 
amb participació de tots els agents implicats.

[El Raval] Crear un passadís verd per  
a vianants al Portal de Santa Madrona

Estudiar la creació d’un passadís verd d’ús 
restringit a vianants al Portal de Santa Madrona i 
els espais posteriors del Museu Marítim i la Plaça 
de Blaquerna.

[El Raval] Promoure iniciatives que 
permetin l’expressió dels artistes  
gràfics de carrer

Promoure iniciatives que permetin l’expressió 
dels artistes gràfics de carrer als voltants del 
MACBA (per exemple, la recuperació del «mur de 
la fama»).

[El Raval] Preservar com a centre  
educatiu l’edifici del CEIP Drassanes
Preservar com a centre educatiu l’edifici on 
actualment es troba el CEIP Drassanes.

[El Raval] Promoure l’ús de la biblioteca 
entre el jovent

[La Barceloneta] Promoure el Pacte per  
a l’Ocupació i el Desenvolupament  
Local de la Barceloneta

Promoure el Pacte per a l’Ocupació i el 
Desenvolupament Local de la Barceloneta, 
elaborat a partir de la participació ciutadana, 
intensificant el compromís dels veïns i les 
veïnes, les associacions, els serveis, els centres 
educatius, les empreses, etc.

[La Barceloneta] Elaborar un projecte per 
millorar el gaudi de les platges per part de 
la ciutadania i dignificar la platja nudista

[La Barceloneta] Construir habitatges 
dotacionals en règim de lloguer destinats 
a gent gran del barri

Construir habitatges dotacionals en règim de 
lloguer destinats a gent gran del barri al solar del 
Passeig de Joan de Borbó.

[La Barceloneta] Desenvolupar el procés 
participatiu veïnal per a l’equipament 
públic Segle xx

Desenvolupar les propostes sorgides del procés 
participatiu veïnal per a l’equipament públic  
Segle xx.

[La Barceloneta] Estudiar la recuperació 
de l’edifici del Passeig de Joan de 
Borbó 43 per adaptar-lo a persones amb 
problemes de mobilitat vertical

Estudiar la recuperació de l’edifici del Passeig de 
Joan de Borbó 43 per adaptar-lo a persones amb 
problemes de mobilitat vertical.

[La Barceloneta] Protegir i millorar les 
condicions de la Clínica Barceloneta

Protegir i millorar les condicions de la Clínica 
Barceloneta, al carrer Pescadors, per tal que 
continuï sent un centre de dia i/o d’atenció a 
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la gent gran, i estudiar la construcció d’un nou 
centre de dia per a gent gran al barri.

[La Barceloneta] Estudiar la construcció i 
la posada en funcionament d’una l’escola 
bressol municipal

Estudiar la construcció i la posada en 
funcionament de l’escola bressol municipal, de 
gestió pública, al carrer d’Andrea Dòria.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Protegir el patrimoni del barri de  
Sant Pere

Realitzar un estudi per a la protecció integral del 
patrimoni del barri de Sant Pere com a conjunt 
arquitectònic.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Definir els usos ciutadans de l’espai  
públic que envolta el centre cultural  
del Born

Definir, amb un procés participatiu, els usos 
ciutadans de l’espai públic que envolta el nou 
centre cultural del Born.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Promoure el comerç de proximitat  
(Sant Pere i els voltants del mercat  
de Santa Caterina)

Promoure el comerç de proximitat, especialment 
a la zona de Sant Pere i els voltants del mercat 
de Santa Caterina.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Revisar la situació integral del solar del 
carrer del Rec Comtal i el conjunt  
del carrer
Revisar la situació integral del solar del carrer 
del Rec Comtal i el conjunt del carrer: la llicència 
concedida a Núñez i Navarro per a la construcció 
d’un hotel, la urbanització del passatge de Sant 
Benet i l’obertura d’un vial públic de connexió, 
la construcció dels habitatges protegits 
cooperatius, el projecte de conservació de les 
restes del rec comtal i l’estudi de la resta de 
restes arqueològiques.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Redefinir els usos de l’umbracle i de 
l’hivernacle del Parc de la Ciutadella

Redefinir els usos de l’umbracle i de l’hivernacle 
del Parc de la Ciutadella amb l’objectiu de crear 
equipaments oberts per als joves de la ciutat.

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Recuperar l’edifici del carrer de Sant Pere 
més Alt, 13

Recuperar l’edifici on s’havia de construir «l’Hotel 
del Palau» (al carrer de Sant Pere més Alt, 13) i 
buscar-li i trobar-li un ús social (per exemple, una 
escola de música).

[Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera] 
Estudiar la construcció d’una nova 
residència per a gent gran
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2   Eixample

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Reduir els impactes negatius  
del turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent 
més estrictes amb el control, les inspeccions i 
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús 
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn 
i amb l’organització de l’espai públic compartit 
entre veïnat i turistes; a fi de crear un turisme 
alternatiu, no massificat i sostenible, interessat 
en la vida de barri i en el llegat i la cultura dels 
districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la 
participació de tots els actors corresponents, un 
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme 
per a tota la ciutat.

(*) Lluitar contra la proliferació 
desordenada de terrasses

Incrementar el control sobre l’ocupació 
desordenada de l‘espai públic per part de 
terrasses, vetlladors i altres elements (tendals, 
expositors, etc.), així com vetllar perquè 
ocupacions privades amb finalitats econòmiques 
no utilitzin espais públics emblemàtics en 
detriment de l’ús i el gaudi de la ciutadania. 
Es proposa una taula de treball composta per 
administració, comerciants i veïnat.

(*) Connectar el tramvia per la Diagonal

Unir els tramvies dels dos extrems de la 
Diagonal (de Glòries a Francesc Macià) permetria 
connectar els districtes de les Corts i Sant Martí 
i travessar l’Eixample amb un transport públic no 
contaminant i de fàcil accés.

(*) Consensuar l’actuació definitiva a 
l’entorn de Glòries i prevenir-ne la possible 
gentrificació
›››› Debatre sobre l’actuació definitiva a l’entorn 

de Glòries per tal de consensuar entre tots 
els afectats una resposta a la qüestió de la 
mobilitat i a la dels equipaments reivindicats al 
Compromís de Glòries i no construïts.

›››› Dur a terme mesures preventives per prevenir-
ne la possible gentrificació a l’entorn de Glòries.

(*) Fer un mapeig dels prostíbuls  
legals i il·legals...

Fer un mapeig dels prostíbuls legals i il·legals 
i una revisió, participada amb tots els actors 
implicats, dels plans d’usos i de l’ordenança 
de llicències d’activitats econòmiques, per tal 
d’aconseguir una regulació coherent i sostenible 
de l’exercici de la prostitució no forçada.

(*) Omplir de contingut els plenaris  
i les audiències públiques...

Omplir de contingut els plenaris i les audiències 
públiques del districte, per avançar cap a 
mecanismes de presa de decisions participades 
i promoure la participació activa de la ciutadania. 
Incrementar totes les formes de participació del 
veïnat a la pluralitat de taules i consells: consells 
de dones, de salut, de comerç, consell escolar, 
taula de persones amb discapacitat, etc.

(*) Redefinir la planificació educativa  
a la frontera de districtes

Redefinir la planificació educativa i assignació de 
matrícula als centres educatius d’infantil, primària 
i secundària a la frontera entre els districtes de 
l’Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella.

Millorar la mobilitat i la qualitat  
ambiental a l’Eixample

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de mobilitat i 
qualitat ambiental:
›››› Pacificar el trànsit per reduir la contaminació 

atmosfèrica i sonora.
›››› Reduir la presència del vehicle privat gràcies 

a la implementació completa de la xarxa 
ortogonal de busos i del tramvia per la 
Diagonal.
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›››› Construir progressivament una xarxa d’eixos 
verds pacificats.

›››› Construir una xarxa de carril-bici que no 
envaeixi els espais de vianants (plaça 
Letamendi i els espais per pacificar amb els 
eixos verds).

›››› Fer un seguiment i control dels nivells 
de contaminació dels carrers de la ciutat 
i millorar la transparència i la difusió de 
les dades de contaminació ambiental, 
mitjançant publicacions en què s’exposin les 
conseqüències (especialment, les malalties) 
d’aquests contaminants i els elements 
principals que les generen.

›››› Millorar la regulació i el compliment dels nivells 
màxims de soroll de vehicles a la ciutat, tant 
de motocicletes com de cotxes.

Millorar el sistema educatiu a l’Eixample

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria d’educació:
›››› Elaborar projectes educatius de districte i 

barris que integrin tots els nivells i totes les 
etapes.

›››› Incrementar el nombre d’escoles bressol i de 
centres d’infantil i primària.

›››› Instar la Generalitat que augmenti el nombre 
d’instituts de secundària (IES Viladomat a 
l’Esquerra de l’Eixample, IES Angeleta Ferrer 
al Fort Pienc, i un tercer a la Sagrada Família).

›››› Pressionar per revertir les retallades en 
educació i la massificació conseqüent, 
i implantar la sisena hora, cobrir les 
substitucions i garantir que l’escola (Ferran 
Sunyer, Auró, Joan Miró, etc.) disposi dels 
espais i els recursos humans necessaris.

›››› Buscar formes de finançament per a escoles i 
instituts perquè puguin contractar personal de 
suport (psicològic, psicopedagògic, etc.) i dur 
a terme més activitats escolars i extraescolars.

Fomentar activament el desenvolupament 
comunitari i el treball col·laboratiu

Fomentar activament el desenvolupament 
comunitari i la participació́ en la xarxa 
associativa i veïnal. Promocionar les xarxes de 
solidaritat com els bancs d’aliments, el banc del 
temps, etc., i crear-ne de noves a partir de les 
necessitats. Donar suport a l’autogestió i a les 

iniciatives del barri pel que fa a l’ús d’habitatges 
o edificis buits. Fer un inventari d’oportunitats del 
barri per combatre la desigualtat: edificis buits, 
locals, oportunitats de feina dins la xarxa del 
barri, etc. En el cas dels habitatges buits, crear 
mecanismes per posar-los a disposició de les 
greus necessitats d’habitatge social. Promocionar 
l’economia social i el cooperativisme, fomentant 
iniciatives de treball col·laboratiu i de proximitat.

Promoure que la taula de persones amb 
diversitat funcional prengui part en els 
processos d’urbanització

Fer de la taula de persones amb diversitat 
funcional un espai regular de participació que 
prengui part en tots els processos d’urbanització 
del districte, amb la finalitat que els espais 
urbanitzats siguin sempre accessibles

Aconseguir que l’atenció a les dones  
sigui molt més àmplia i real

Augmentar el nombre de punts d’informació 
i atenció a les dones i reforçar-ne la tasca, 
atorgant-los més ajudes per tal que l’atenció a les 
dones sigui molt més àmplia i real. Promocionar 
les entitats de dones i l’atenció a aquest 
col·lectiu, especialment pel que fa la violència 
masclista.

Potenciar la recuperació d’interiors  
d’illa amb parcs i jardins

Continuar potenciant la recuperació d’interiors 
d’illa amb parcs i jardins. Evitar la degradació 
d’aquests espais, corresponsabilitzant el veïnat 
del seu manteniment mitjançant fórmules de 
gestió comunitària.

Millorar la salut i l’acció social  
a l’Eixample

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de salut i acció 
social:
›››› Vetllar, conjuntament amb el Consorci Sanitari 

de Barcelona per la salut del veïnat de 
l’Eixample tenint especial cura dels hospitals 
que li donen servei (Clínic, Sant Pau i Dos 
de Maig) de forma que s’aturi la derivació de 
malalts a centres privats així com l’ús dels 
espais públics amb finalitats privades.
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›››› Aturar el desmantellament de l’Hospital 
Clínic, les privatitzacions (Barnaclínic) i les 
retallade s dels seus serveis.

›››› Fomentar el CAP Manso i retornar-li les 
especialitats que ara deriven al Sagrat Cor.

›››› Dimensionar l’atenció social a escala de barri, 
definint els serveis amb més personal i menys 
rotació laboral (els serveis socials del barri de 
Sant Antoni tenen una rotació del 90 %).

›››› Major coordinació entre acció social i salut 
per tal de detectar situacions de vulnerabilitat 
i poder donar respostes més efectives. 
Promoure activament l’accés universal a la 
salut evitant qualsevol exclusió sanitària.

[Dreta de l’Eixample] Elaborar i portar a 
terme un pla d’equipaments a la Dreta  
de l’Eixample

Elaborar i treballar de forma participada un pla 
d’equipaments al barri (nova escola bressol, 
punt verd de recollida selectiva i reciclatge, etc.) i 
aconseguir els edificis o solars necessaris.

[Dreta de l’Eixample] Fer un ús més públic 
de la plaça Catalunya

Fer un ús més públic de la plaça de Catalunya 
i suspendre’n l’ús privatitzat que se’n fa 
darrerament a les festes de Nadal.

[Dreta de l’Eixample] Millorar la mobilitat  
i la urbanització a la Dreta de l’Eixample

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de mobilitat i 
urbanització:
›››› Definir una superilla als voltants del mercat de 

la Concepció.
›››› Pacificar el carrer de Girona des de Rosselló 

fins a la Ronda de Sant Pere.
›››› Pacificar el carrer Aragó i fer un pla de millora 

de la contaminació atmosfèrica i acústica.
›››› Buscar una solució urgent per al carril de 

servei del passeig de Gràcia, que representa 
un perill per a les persones cegues.

[Fort Pienc] Millorar els equipaments  
al Fort Pienc

Prioritzar i desenvolupar de manera 
participada una sèrie de mesures en matèria 
d’equipaments:

›››› Assegurar espais per a joves i també 
intergeneracionals a l’edifici Transformadors, 
en gestió cívica.

›››› Obrir els bucs d’assaig de la Casa Groga en 
gestió cívica.

›››› Utilitzar les plantes superiors de l’edifici de la 
Biblioteca Arús.

›››› Donar un ús públic a La Monumental per a 
esdeveniments culturals de la ciutat.

[Fort Pienc] Millorar la mobilitat  
i la urbanització al Fort Pienc

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de mobilitat i 
urbanització:
›››› Revisar el pla de mobilitat d’autobusos i 

vianants a la zona de l’Estació del Nord i Arc 
de Triomf.

›››› Redefinir els intercanviadors de transport 
públic (tramvia, metro i xarxa ortogonal 
de busos) a la frontera entre el Fort Pienc 
(Eixample) i Parc (Sant Martí), així com el 
transport públic dins del barri i a la zona de 
L’Auditori.

›››› Pacificar el carrer de Sicília entre el carrer 
d’Alí Bei i el carrer d’Ausiàs March, donant 
continuïtat al carrer de Ribes i potenciant-lo 
com a eix verd i de vianants.

›››› Reurbanitzar la cruïlla del carrer de Sardenya i 
el Parc de l’Estació del Nord, i millorar l’accés 
a la zona esportiva des del pont del carrer de 
la Marina.

›››› Transformar el pàrquing de la plantilla de la 
Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
en un hort urbà.

[L’Antiga Esquerra de l’Eixample] 
Implementar eixos verds a l’Antiga 
Esquerra de l’Eixample

Implementar eixos verds amb espais pacificats 
al carrer de Casanova en trams adjacents 
a l’Hospital Clínic i al carrer Londres entre 
Muntaner i Urgell, en una visió àmplia del barri i 
que tingui en compte els resultats dels processos 
participatius.

[L’Antiga Esquerra de l’Eixample] Crear 
més espais públics i equipaments de 
trobada
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Estudiar la recuperació d’algun espai del barri 
per a crear-hi una plaça enjardinada i amb jocs 
per a la trobada del veïnat. Posar casals i altres 
espais a disposició de la gent gran i d’altres 
col·lectius.

[La Nova Esquerra de l’Eixample] 
Implementar eixos verds a la Nova 
Esquerra de l’Eixample

Implementar eixos verds amb espais pacificats 
al carrer del Consell de Cent, entre el parc de 
Joan Miró i el carrer Urgell, en una visió àmplia 
del barri i que tingui en compte els resultats dels 
processos participatius.

[La Nova Esquerra de l’Eixample] 
Construir la plaça i equipaments a 
Germanetes

Dedicar el solar de Germanetes a una 
àmplia zona verda, generant una plaça amb 
equipaments públics de proximitat, com l’institut, 
l’escola bressol i els pisos adaptats per a gent 
gran, reivindicats pel moviment veïnal des de fa 
anys. Instar a la construcció de l’IES Viladomat, 
exigint a la Generalitat el mínim temps de 
barracons.

[La Nova Esquerra de l’Eixample] Dedicar 
la Model a usos públics i ciutadans

Dedicar tot l’àmbit ocupat actualment per la 
presó Model a usos públics i ciutadans, tal com 
va resultar del procés participatiu del 2009.

[Sagrada Família] Ordenar l’entorn  
del Temple de la Sagrada Família

Desenvolupar, de manera participada amb tots 
els actors implicats, una sèrie d’actuacions en 
relació amb el Temple de la Sagrada Família:
›››› Elaborar un pla d’ordenament turístic que faci 

especial atenció a la limitació de terrasses de 
bars i restaurants, a les botigues de souvenirs i 
a la regulació d’aparcament d’autocars i busos 
turístics.

›››› Modificar el Pla General Metropolità als 
voltants del Temple de la Sagrada Família, 
a l’entorn dels carrers de Lepant i dels 
Enamorats i a la plaça de les Glòries, garantint 
que el veïnat afectat per la reordenació sigui 
reallotjat al barri.

[Sagrada Família] Millorar la mobilitat  
i la urbanització a la Sagrada Família
Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie d’actuacions en matèria d’urbanisme i 
mobilitat:
›››› Reservar zona verda a l’illa Damm, a l’illa del 

passatge de Canadell i a l’entorn de la plaça 
de les Glòries, i incrementar la quantitat de 
verd als carrers del barri. Als carrers amb 
molts guals cal repensar la redistribució de 
verd i arbrat.

›››› Generar un eix de vianants al triangle del 
carrer Provença, l’avinguda de Gaudí i el 
carrer de Cartagena, i fer millores a l’avinguda 
de Gaudí com a passeig per a vianants (com 
al carrer Rogent).

›››› Reduir la pressió del trànsit com s’ha fet al 
carrer de Provença, ampliant voreres, fent 
carrils bici i reduint a un o dos carrils la 
circulació de vehicle privat al voltant de la 
Sagrada Família i altres carrers del barri.

›››› Impulsar les promocions de lloguer social 
de la plaça de les Glòries i els jardins de la 
Indústria.

›››› Estudiar la regularització dels passatges 
històrics per a protegir-los com a patrimoni.

[Sagrada Família] Elaborar i portar a terme 
un pla d’equipaments a la Sagrada Família

Elaborar, de manera participada, un pla 
d’equipaments que inclogui ateneu del barri, 
escola bressol, ludoteca infantil, casal de gent 
gran i espais per a joves, tot considerant els 
espais a l’illa d’Aigües de Barcelona (ja previst 
a l’actual planejament), a la Myrurgia i a l’illa de 
l’antic cinema Niza.

[Sagrada Família] Enfortir el Pla 
Comunitari de Sagrada Família

Enfortir el Pla Comunitari de Sagrada Família com 
a instrument de participació, creació de xarxes 
veïnals i elaboració de projectes necessaris pel 
barri.

[Sant Antoni] Elaborar un pla d’usos  
i projectes urbanístics participats

Elaborar un pla d’usos del barri que garanteixi 
la convivència d’activitats i la priorització de la 
qualitat de vida del veïnat. Garantir la participació 
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veïnal en tots els projectes urbanístics del barri: la 
reforma del Paral·lel, els patis del mercat de Sant 
Antoni o la ronda de Sant Antoni.

[Sant Antoni] Implementar una  
superilla a Sant Antoni

Definir i implementar una superilla al barri de 
Sant Antoni en què es poden aplicar formes 
d’urbanisme tàctic amb usos diferents de l’espai 
públic en funció de les hores i els dies.

[Sant Antoni] Implementar eixos  
verds a Sant Antoni

Aprofitar les oportunitats de nous espais públics 
i activitats derivades de la reforma del mercat de 
Sant Antoni (les quatre places que s’originen al 
mercat i l’espai que ocupa actualment el mercat 
provisional a la ronda de Sant Antoni) per a 
implementar eixos verds i pacificar trams, dotant-
los de diversos usos per al veïnat.

[Sant Antoni] Promoure el comerç i 
productes de proximitat a Sant Antoni

Promoure el comerç de proximitat al barri i 
facilitar la venda de productes directes del camp 
al nou mercat.
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3  Sants-Montjuïc

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Reduir els impactes negatius  
del turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent 
més estrictes amb el control, les inspeccions i 
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús 
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn 
i amb l’organització de l’espai públic compartit 
entre veïnat i turistes; a fi de crear un turisme 
alternatiu, no massificat i sostenible, interessat 
en la vida de barri i en el llegat i la cultura dels 
districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la 
participació de tots els actors corresponents, un 
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme 
per a tota la ciutat.

(*) Promoure i donar suport a l’economia 
cooperativa i solidària

(*) Implementar espais per a horts  
urbans

Implementar espais per a horts urbans, destinats 
a persones majors de 65 anys, a joves en atur i a 
qualsevol persona amb inquietuds relacionades 
amb l’agricultura ecològica.

(*) Adequar l’espai públic  
a les necessitats del veïnat

Adequar l’espai públic del districte a les 
necessitats del veïnat, donant predomini a 
elements naturals, amb pocs elements fixos, 
que afavoreixin la realització d’activitats veïnals, 
espectacles, etc., i amb espai per a jocs infantils i 
per a la convivència.

(*) Aconseguir habitatge social  
i assequible
Construir habitatge social en diversos solars de 
propietat municipal i estudiar mecanismes per 
promoure altres formes de creació d’habitatge 
assequible en règim de lloguer.

Millorar la mobilitat a Sants-Montjuïc  
i els barris del Districte

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de mobilitat:
›››› Millorar l’accessibilitat a la parada de metro 

de la plaça de Sants i a l’estació de Sants. 
Demanar a Adif la millora dels accessos a 
l’estació de Sants, actualment impracticables i 
inaccessibles, del vestíbul d’entrada, així com 
la gratuïtat dels lavabos públics de l’estació.

›››› Estudiar la millora de la freqüència de 
pas, la capacitat i els trajectes dels busos, 
especialment:
–– Accions pel barri de la Marina (línies 37, 

109, 13 i bus nocturn).
–– Prolongació de la línia 91 fins a la plaça de 

l’Escorça de l’Hospitalet de Llobregat per 
tal de connectar la Bordeta amb la línia 1 
del metro en sentit sud.

–– Prolongació de la línia de bus de barri 115 
des de la rambla de Badal fins la plaça de 
la Marina per tal d’unir amb transport públic 
sense necessitat de transbordament els 
barris de la Marina, Sants i la Bordeta.

–– Ampliació de l’horari de bus de barri 125 
per facilitar l’accés al castell de Montjuic, al 
cementiri per la porta sudoest, al Mirador 
del Migdia, etc.

›››› Estudiar la instal·lació de noves estacions de 
Bicing, especialment:
–– Al pas que comunica la plaça d’Ibèria amb 

la plaça de Bonet i Muixí.
–– A la Farga prop del poliesportiu de la 

Bordeta.
–– Al carrer de Muntades amb la plaça de 

Joan Pelegrí prop del poliesportiu i el parc 
de l’Espanya Industrial.

›››› Millorar la xarxa de carrils bici, especialment:
–– Plantejar un tram de carril bici per vorejar 

l’estació de Sants.
–– Treure de la vorera el carril bici del carrer 

de Tarragona i baixar-lo a la calçada amb 
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totes les garanties de seguretat per evitar 
els abusos dels conductors dels altres 
vehicles. 

–– Executar el carril bici bidireccional del 
carrer d’Amadeu Oller per tal de connectar 
els carrils bici de la Gran via i del carrer de 
Gavà.

–– Fer un carril bici al passeig de la Zona 
Franca i una connexió per als vianant i de 
carril bici entre el passeig de la Zona Franca 
i el carrer de la lletra A del Polígon de la 
Zona Franca.

›››› Estudiar l’eliminació de carrils per a cotxes 
del carrer de Sants i de la Creu Coberta per 
destinar-los a carril bici i/o carril bus.

›››› Rebutjar la proposta d’ampliació de carrils a la 
Ronda del Litoral.

Definir un pla d’usos per als barris  
de Sants-Montjuïc

Definir un pla d’usos per als barris, atenent la 
demanda del sector comercial, donant suport 
al comerç de proximitat, que respongui a les 
necessitats del veïnat, vertebrador del districte, etc.

Elaborar un pla d’equipaments del 
Districte de Sants-Montjuïc

Elaborar un pla d’equipaments de Districte 
que contempli un estudi de viabilitat per dotar 
progressivament dels equipaments necessaris 
a tots els barris segons les prioritats establertes 
participativament per la ciutadania.

Millorar les comunicacions per acostar  
la muntanya de Montjuïc als barris

Recuperar la memòria històrica dels  
horts que existien als barris

[El Poble-Sec] Desenvolupar una 
intervenció més integral del Pla Paral·lel

Desenvolupar una intervenció més integral del 
Pla Paral·lel. Passar de cultura d’espectacles a 
cultura de proximitat, entre d’altres, recuperant el 
Palau de la Premsa i el Teatre Arnau com a espais 
públics destinats a activitats socials i culturals i 
gestionats pel veïnat. Afavorir la peatonalització 
temporal (en dies festius o amb motiu d’activitats 
del veïnat) dels espais resultants de la reforma de 
l’avinguda del Paral·lel.

[El Poble-Sec] Garantir la participació 
ciutadana en la planificació urbanística
Garantir processos participatius en la planificació 
urbanística, com la del pla d’usos, el Pla Paral·lel, 
el carrer Blai, l’àrea de Montjuïc i la connexió 
entre la Fira i el Port.

[El Poble-Sec] Incentivar la gestió 
ciutadana d’equipaments i promoure  
el lleure educatiu

Incentivar la gestió ciutadana i l’apropament 
al barri d’equipaments com el Centre Cultural 
Albareda, la Ciutat del Teatre, el Centre Cívic 
Sortidor, el Teatre Arnau i altres entitats culturals. 
Donar a conèixer i promoure els espais de lleure 
educatiu del barri.

[El Poble-Sec] Millorar els equipaments  
al Poble Sec

Prioritzar i desenvolupar participadament 
l’obertura de nous equipaments o la millora dels 
existents: una altra residència pública, un centre 
de dia per a gent gran, un CAP, més casals a 
diferents punts del barri, ludoteques infantils a 
l’aire lliure a la Plaça del Sortidor, tornar a tenir 
un centre públic de formació d’adults, ampliar 
l’horari i la superfície de la biblioteca pública i 
dotar-la d’infraestructura TIC/Omnia, promoure 
més places d’escoles bressol a la part sud del 
Poble-Sec, etc.

[El Poble-Sec] Promoure i donar suport  
als horts urbans

Posar a disposició de la ciutadania les parcel·les 
de la Satalia, de titularitat de l’ajuntament, per a 
la gestió d’horts urbans mentre no s’hi executin 
projectes de l’administració, i donar suport a la 
recuperació de l’antic hort de la Font Trobada.

[El Poble-Sec] Dotar de mitjans adequats 
el pla de salut comunitària

Dotar de mitjans econòmics i personals el pla de 
salut comunitària perquè es pugui desenvolupar.

[Hostafrancs] Superilla entre  
Creu Coberta, Gran Via i Moianès

Definir i desenvolupar la superilla entre el carrer 
de la Creu Coberta, la Gran Via de les Corts 
Catalanes i el carrer del Moianès.
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[Hostafrancs] Finalitzar el PERI 
d’Hostafrancs i adequar els espais públics

[Hostafrancs] Renovar urbanísticament  
el carrer de Leyva

Renovar urbanísticament el carrer de Leyva, 
especialment davant del Casal Parroquial i 
l’agrupament escolta Montserrat Xavier, ampliant 
voreres, reduint l’aparcament de vehicles en 
superfície per tal de millorar la visibilitat i la 
seguretat viària de l’entorn.

[La Bordeta] Completar el planejament del 
Camí de la Cadena amb el reallotjament 
dels afectats i residents en el mateix 
entorn en habitatge públic

Dissenyar el pla d’actuació del carrer de 
Parcerisa amb el camí de la Cadena. Prioritzar-ne 
l’execució començant per un informe que reculli 
la situació de les persones dels 70 habitatges i 
dels comerços. Després d’informar les persones 
afectades, consensuar un pla d’execució i 
assignar-hi un pressupost.

[La Bordeta] Executar els plans 
d’equipaments de Can Batlló i recolzar  
el procés participatiu i de gestió veïnal

Recolzar i promoure el procés participatiu i de 
gestió veïnal que s’està duent a Can Batlló des 
de l’any 2011. Executar els Plans d’Equipaments 
de Can Batlló i completar la urbanització 
definitiva del antic complex industrial seguint 
la proposada per les entitats del barri. Facilitar 
espais per al treball cooperatiu.

[La Bordeta] Obrir el carrer del Corral  
per accedir al centre d’atenció primària

[La Bordeta] Facilitar l’ús temporal  
del camp de futbol de Magòria

Facilitar l’ús temporal del camp de futbol de 
Magòria i instar a la Generalitat l’execució de 
l’equipament esportiu i camps de futbol.

[La Bordeta] Aconseguir que la plaça 
i el passatge de Súria siguin públics

Aconseguir que la plaça i el passatge de Súria 
siguin públics i vetllar pel seu manteniment.

[La Font de la Guatlla] Pla de mobilitat per 
als esdeveniments a Montjuïc
Elaborar un pla de mobilitat per als 
esdeveniments que es produeixen al voltant de la 
muntanya i que afecten els barris de l’entorn.

[La Font de la Guatlla] Evitar l’impacte 
acústic provinent del turisme a Montjuïc

Prendre mesures per evitar l’impacte acústic 
provinent del turisme a Montjuïc, que afecta el 
veïnat.

[La Font de la Guatlla] Executar la 3a fase 
del PERI del Turó

Executar la tercera fase del Pla Especial de 
Reforma Interior del Turó, donant resposta al 
reallotjament de les persones afectades.

[La Font de la Guatlla] Recuperar l’espai 
de Can Cervera

Recuperar l’espai de Can Cervera, de titularitat 
municipal, atenent la petició veïnal perquè, 
després de la remodelació, sigui una ludoteca.

[La Font de la Guatlla] Obrir una biblioteca 
a Rubió i Tudorí

[La Font de la Guatlla] Obrir un casal 
d’infants al barri

[La Marina - Zona Franca] Instar la 
Generalitat a finalitzar les obres i obrir  
la L9-L10 del metro

Instar la Generalitat (i col·laborar-hi) a finalitzar 
les obres i obrir la L9-L10 del metro al barri de La 
Marina – Zona Franca.

[La Marina - Zona Franca] Pla d’usos per 
a les activitats i el trànsit de la Fira de 
Barcelona

Regular amb un pla d’usos les activitats firals i el 
trànsit que la Fira de Barcelona genera en la zona 
propera als habitatges del barri de Sant Cristòfol 
(entre les cantonades dels carrers dels Alts Forns 
i de l’Alumini i els carrers adjacents) perquè tingui 
la menor incidència possible en les activitats 
quotidianes del veïnat.

[La Marina - Zona Franca] Millorar la xarxa 
d’autobusos
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Millorar la freqüència, la capacitat i els trajectes 
dels autobusos que arriben al barri, així com del 
bus nocturn, i trobar solucions alternatives quan 
es talli el trànsit a la zona.

[La Marina - Zona Franca] Promoure plans 
urbanístics i revisar els existents

Promoure plans urbanístics de millora del barri 
i revisar els existents, per tal d’assegurar que 
qualsevol política de planejament urbanístic i de 
bonificacions fiscals obeeixi a un interès social i 
comunitari. En particular, promoure els plans de 
millora i planejament derivats de la Modificació 
del Pla General Metropolità de la Marina del Prat 
Vermell i rebutjar qualsevol intent de construir 
una pista d’esquí al carrer dels Motors.

[La Marina - Zona Franca] Reobrir les 
urgències nocturnes treballant-ho amb  
la Generalitat

Treballar amb la Generalitat per reobrir les 
urgències nocturnes (al CAP Carles Ribas) 
els caps de setmana i els festius, atès que els 
centres de salut de referència són el CAP Manso 
i l’Hospital Clínic, mal connectats amb transport 
públic.

[La Marina - Zona Franca] Obrir els pisos 
assistits per a gent gran a la plaça de les 
Matemàtiques

Obrir els pisos assistits per a gent gran a 
l’edifici de Regesa al carrer de la Química amb 
la plaça de les Matemàtiques. Posar els locals 
a disposició del jovent i adequar-ne per fer un 
centre de dia per a la gent gran.

[La Marina - Zona Franca] Facilitar l’accés 
als centres cívics del barri als diversos 
col·lectius

Facilitar l’accés als centres cívics del barri als 
diversos col·lectius, flexibilitzant els criteris d’ús 
i marcant preus més assequibles. En especial, 
ampliar l’oferta del Centre Cívic La Bàscula a 
d’altres inquietuds juvenils i implantar cistelles de 
bàsquet al barri.

[La Marina - Zona Franca] Executar  
els equipaments previstos al carrer  
de l’Energia

Executar el complex esportiu municipal i la 
residència de gent gran previstos al carrer de 
l’Energia.

[La Marina - Zona Franca] Destinar l’antic 
“Capri” a equipaments públics

Buscar fórmules que permetin destinar l’edifici de 
l’antic “Capri” a equipaments públics.

[Sants] Trobar per Can Vies una solució 
dialogada i consensuada entre totes les 
parts implicades

Trobar per Can Vies una solució dialogada i 
consensuada entre totes les parts implicades: 
assemblea de Can Vies, veïnat, entitats, districte i 
ajuntament.

[Sants] Promoure més espais verds  
i menys places dures

Promoure més espais verds i menys places dures 
a l’estil de la dels Països Catalans. Millorar la 
plaça de Can Mantega, fent-ne un veritable espai 
verd amb activitats per a infants i gent gran. 
Plantar arbres a la plaça d’Ibèria i al carrer de 
Rossend Arús.

[Sants] Transformar la Casa del Mig  
en un equipament per a joves

Transformar la Casa del Mig en un equipament 
íntegrament per a joves, consensuant-ne amb les 
entitats juvenils els usos i model de gestió.

[Sants] Ampliar les voreres de l’avinguda 
de Madrid

[Sants] Protegir el patrimoni històric  
de Sants

Protegir el patrimoni històric de Sants, que 
inclou la façana i el mobiliari dels establiments 
comercials històrics.

[Sants] Trobar una solució per al veïnat 
afectat per les obres del calaix de les vies 
del tren

[Sants-Badal] Millorar el carrer  
de Joan de Sada i entorns

Elaborar i executar els plans de millora urbana 
del carrer de Joan de Sada i entorns.
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(*) Elaborar el Pla Especial  
del Parc Natural de Collserola
Elaborar el Pla Especial per a la protecció 
del Parc Natural de Collserola de manera 
participada per a fomentar l’ús respectuós del 
parc. Facilitar la connectivitat del parc amb els 
barris, tot adequant els projectes de les Portes de 
Collserola a tot allò que estableixi l’esmentat pla. 
Mantenir els espais propers al Parc Natural de 
Collserola (antics barrancs, zones perimetrals del 
parc, etc.).

Elaborar i portar a terme un pla  
de mobilitat de Les Corts

Elaborar un pla de mobilitat del Districte que 
doni resposta als problemes actuals i anticipi les 
necessitats futures. Cal fer especial atenció a les 
necessitats de mobilitat que generen els grans 
equipaments esportius, educatius i comercials, 
i promoure que cada centre es faci responsable 
dels problemes de mobilitat que genera.

Millorar la mobilitat a Les Corts

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de mobilitat:
›››› Restablir la circulació de les línies de bus 113 i 

75 els diumenges i festius.
›››› Implementar un carril bici que recorri tota la 

travessera de les Corts i un altre que connecti 
amb l’estació de Sants seguint l’eix del carrer 
de Numància que responguin a les prioritats 
ciutadanes emanades del procés participatiu 
realitzat.

›››› Millorar l’avinguda de Madrid, ampliant 
voreres, eliminant carrils de vehicle de motor i 
implementant un carril bici.

›››› Crear grans eixos de vianants i de carrils bici 
segregats que comuniquin tots els barris entre 
si i per dins.

Ampliar els recursos de recerca de feina

Impulsar recursos i serveis per optimitzar la 
recerca de feina i facilitar la incorporació de les 
persones desocupades al món laboral (itineraris 
d’inserció, xerrades, tallers, etc.). Actualment a 
les Corts només es disposa de la primera xerrada 
informativa de Barcelona Activa sobre els seus 
serveis. Fins i tot la Biblioteca Miquel Llongueras 
ha deixat de funcionar com a antena del 

4  Les Corts

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Connectar el tramvia per la Diagonal

 Unir els tramvies dels dos extrems de la 
Diagonal (de Glòries a Francesc Macià) permetria 
connectar els districtes de les Corts i Sant Martí 
i travessar l’Eixample amb un transport públic no 
contaminant i de fàcil accés.

(*) Crear superilles a Les Corts

Crear superilles al districte amb l‘objectiu 
d’augmentar la qualitat urbana amb més espai 
lliure i zones verdes, millor qualitat ambiental, 
mobilitat més sostenible i ús reduït del vehicle 
privat.

(*) Disminuir la contaminació atmosfèrica

Desenvolupar un pla de canvi climàtic i qualitat 
de l’aire per disminuir la contaminació originada 
pel trànsit, responsable d’un dels principals 
problemes de salut pública, i millorar la xarxa 
de vigilància de la contaminació atmosfèrica del 
Districte amb la creació de noves estacions a 
cada barri en punts de més contaminació com 
les vies més transitades i no en espais verds on 
l’aire és de més qualitat.

(*) Abordar integralment el treball sexual

Actuar amb l’Agència per a l’Abordatge Integral 
del Treball Sexual per abordar la problemàtica de 
la prostitució en diverses zones.

(*) Potenciar la policia de proximitat  
i els serveis de mediació

Potenciar la presència de la policia de proximitat. 
Fomentar els programes de mediació per a la 
resolució de conflictes de convivència.
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promoure la creació d’un museu i espai de la 
memòria de la Colònia Castells.

Desenvolupar l’Espai Jove  
de les Corts

Donar compliment al Pla d’Equipaments 
Juvenils pel que fa a l’Espai Jove de les Corts. 
Desenvolupar un procés de participació i 
consulta per definir les necessitats de les entitats 
de joves del Districte i elaborar el projecte de 
l’Espai Jove de les Corts.

Estudiar la creació d’un nou centre cívic

Estudiar la creació d’un nou centre cívic amb sala 
auditori, espai de teatre i dansa, ludoteca, espai 
per la creació artística i espai per a entitats.

Impulsar espais familiars socioeducatius 
per a infants de 0 a 3 anys i les seves 
famílies

[La Maternitat i Sant Ramon] 
Desenvolupar millores urbanístiques  
a La Maternitat i Sant Ramon

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de millores urbanístiques al barri:
›››› Redefinir el Pla Especial de Reforma Interior 

Danubi.
›››› Completar el Pla Especial de Reforma Interior 

Bacardí (residència per a persones grans, 
jardins, etc.).

›››› Concretar les propostes urbanístiques per al 
Mini Estadi del Futbol Club Barcelona.

[La Maternitat i Sant Ramon] Elaborar  
un Pla d’equipaments de La Maternitat  
i Sant Ramon

Elaborar un pla d’equipaments per al barri que 
inclogui, entre d’altres, un centre d’educació 
infantil i primària de dues línies, complex esportiu 
municipal (amb gimnàs, piscina, pavelló, espais 
esportius oberts), centre d’atenció primària de 
salut i una residència d’estudiants.

[Les Corts (barri)] Instar la Generalitat  
a construir l’IES al carrer Anglesola

[Les Corts (barri)] Recuperar l’edifici  
de Telefònica per a equipament

Cibernàrium. Igualment cal instar a la ubicació 
d’una Oficina de Treball de la Generalitat al 
Districte de les Corts.

Augmentar les places escolars públiques 
de proximitat i també les d’escola  
bressol

Augmentar l’oferta de places escolars públiques, 
de proximitat al districte, tant de centres 
d’educació infantil i primària com de secundària. 
Estudiar la construcció de noves escoles bressol 
(una a cadascun dels tres barris), de titularitat 
i gestió municipal, amb l’objectiu d’atendre la 
demanda.

Promoure els eixos comercials  
i el mercat de Les Corts

Donar suport als eixos comercials (les Corts–
Sants, Sant Ramon, Mirall de Pedralbes) i al 
mercat municipal de les Corts com a creadors 
de cohesió urbana. Fer plans específics de 
proximitat contra la desertització comercial. 
Mantenir activitats productives tradicionals en 
el marc del teixit urbà del Districte. Impulsar 
la xarxa comercial amb municipis i districtes 
limítrofs.

Garantir el dret de les persones amb 
diversitat funcional

Mantenir i intensificar la col·laboració amb 
la Plataforma d’Entitats de Persones amb 
Discapacitat, i estudiar la construcció d’una 
residència i/o d’habitatges protegits per a 
persones amb discapacitat intel·lectual.

Instar a la construcció d’una residència  
i centre de dia per a gent gran

Instar a la construcció d’una nova residència 
i centre de dia per a gent gran al carrer de 
Benavent.

Protegir y fomentar el nucli i patrimoni 
històric

Desenvolupar plans de protecció dels 
nuclis històrics amb l’objectiu de consolidar 
un urbanisme que protegeixi el patrimoni 
històric i mantingui el paisatge urbà i els trets 
característics i identitaris de cada teixit: recuperar 
la memòria de les barraques de Les Corts, i 
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[Pedralbes] Continuar amb els plans de 
millora de carrers i de manteniment  
de l’espai públic
Continuar amb els plans de millora de carrers i 
de manteniment de l’espai públic: futurs jardins 
d’Enric Sagnier, carrer de Bosch i Gimpera, 
semàfors a cruïlles conflictives, etc.

[Pedralbes] Recuperar la caserna per  
al Districte i la ciutat

[Pedralbes] Obrir al públic els jardins  
de Torre Girona i els pavellons Güell

[Pedralbes] Reobrir el Museu de les 
Carrosses que hi havia als Jardins del 
Palau Reial

Promoure la recuperació de l’edifici de Telefònica 
del carrer de Bordeus com a equipament.

[Les Corts (barri)] Millorar els jardins  
de Clara Campoamor

Reformar els jardins de Clara Campoamor amb 
criteris de sostenibilitat (reg, espècies vegetals 
adaptades, etc.), a partir d’un procés participatiu 
amb el veïnat per tenir en compte els seus 
diversos usos.

[Les Corts (barri)] Completar la 
remodelació de la Travessera de les Corts

[Pedralbes] Millorar la convivència viària 
als voltants dels centres educatius

Dur a terme mesures per evitar la indisciplina 
viària de vehicles privats als voltants dels centres 
educatius de Pedralbes.
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5  Sarrià-Sant Gervasi

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Garantir el dret a un envelliment digne, 
actiu, autònom i saludable des dels 
districtes

Analitzar, atenent a les especificitats de 
cada districte, les realitats de les persones 
grans, especialment les que viuen soles i les 
dependents, per tal de detectar situacions de 
vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb 
iniciatives com ara:
›››› Garantir serveis de teleassistència i atenció 

domiciliària.
›››› Potenciar el projecte Radars, programa 

d’atenció social per persones grans que viuen 
soles.

›››› Mantenir i ampliar el programa Àpats en 
Companyia als casals de persones grans.

›››› Millorar la xarxa d’equipaments de persones 
grans.

(*) Estudiar cobertures parcials  
de la ronda de Dalt

(*) Potenciar les polítiques de diàleg  
i foment de la mediació intercultural

Potenciar les polítiques de diàleg i foment de la 
mediació intercultural entre totes les persones de 
diferents orígens i religions.

(*) Desenvolupar i posar en marxa  
un pla d’eficiència energètica

Desenvolupar i posar en marxa un pla d’eficiència 
energètica, tant pel que fa als equipaments 
públics com pel que fa als espais privats (portes 
obertes dels comerços, estufes a l’aire lliure, 
etc.).

(*) Fomentar la creació d’horts urbans
Fomentar la creació d’horts urbans de titularitat 
pública i la producció i comercialització de 
productes d’agricultura de proximitat i ecològica 
fent mercats de pagès amb productors locals de 
Collserola, del Delta...

(*) Evitar la proliferació excessiva  
de terrasses

Evitar la proliferació excessiva de terrasses, 
especialment a les noves voreres de la Diagonal i 
de l’avinguda Pau Casals.

(*) Promoure el comerç de barri  
i de proximitat

Promoure el comerç de barri i de proximitat, 
proper a la gent i a les seves necessitats, per 
davant del comerç de grans establiments i de 
botigues de grans marques.

(*) Disminuir la contaminació  
atmosfèrica

Disminuir la contaminació atmosfèrica, que 
afecta especialment per l’orografia i per la 
concentració de vehicles i vies ràpides, i establir 
més punts de mesura del nivell de contaminació. 
Dur a terme un estudi sobre la repercussió de la 
Torre Collserola.

(*) Millorar el Parc Natural de Collserola  
i els àmbits propers

Garantir una major protecció a tot l’espai 
que hi ha entre la Carretera de les Aigües 
i la ronda de Dalt, equiparant-lo a un parc 
natural, i assegurant la participació dels veïns i 
veïnes en qualsevol planificació que es faci en 
l’àmbit del Parc Natural de Collserola. Instar a 
eliminar definitivament les maniobres militars a 
Collserola.

Promoure les activitats culturals  
i artístiques a Sarrià-Sant Gervasi

Promoure les activitats culturals i artístiques 
adreçades a tots els públics i comptant amb les 
entitats públiques i privades del Districte (entre 
d’altres), ampliant la col·laboració entre escoles 
i centres de lleure educatiu i reforçant la cultura 
viva i participativa de cada barri, i ampliant els 
horaris i els serveis de les biblioteques.
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Millorar l’accesibilitat i els voltants  
de les estacións de FGC
Urbanitzar els jardins d’Oriol Martorell, segons un 
projecte redactat el 2007 i després abandonat, 
per tal de resoldre les sortides de l’estació 
de Ferrocarrils, i enjardinar la superfície de 
l’aparcament subterrani entre la Via Augusta i 
el carrer del Cardenal de Sentemenat. Permetre 
l’accessibilitat a l’estació de Sarrià des de la Via 
Augusta i a la de les Tres Torres amb escales, 
rampes i ascensor.

Estudiar solucions a les afectacions 
urbanístiques dels barris de muntanya

Estudiar solucions a les afectacions urbanístiques 
dels barris de muntanya originades per les 
modificacions dels diferents plans urbanístics.

[El Putxet i Farró] Garantir l’execució 
de les obres a la Vil·la Urània com a nou 
centre cívic

[El Putxet i Farró] Millorar el complex 
esportiu municipal del Putxet i Farró

Suprimir les barreres arquitectòniques del 
complex esportiu municipal del Putxet i Farró i 
assegurar que els preus públics són assequibles.

[El Putxet i Farró] Millorar l’urbanització  
al Putxet i Farró

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’urbanització:
›››› Reurbanitzar el carrer de Balmes entre la plaça 

de Molina i la plaça de Kennedy.
›››› Recuperar l’antic solar de la Clínica Sant 

Josep i l’espai del carrer Manacor, 1.
›››› Millorar el carrer d’Homer, ampliant-ne les 

voreres i col·locant-hi arbrat, a l’estil del carrer 
de Ferran Puig.

[Les Tres Torres] Millorar els equipaments 
a Les Tres Torres

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Posar en funcionament un casal per a la gent 

gran.
›››› Ampliar l’horari de la Biblioteca Clarà i obrir-ne 

el jardí al públic fora de les hores d’obertura 
de la biblioteca.

Elaborar i portar a terme un pla de 
mobilitat de Sarrià-Sant Gervasi
Elaborar de manera participada i portar a terme 
un pla integral de mobilitat del Districte amb 
especificitats per a cada barri, en especial 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes per les seves 
característiques geogràfiques.
›››› Incrementar la pacificació del trànsit 

amb plataformes úniques, especialment 
a l’entorn dels centres educatius, tot 
desenvolupant el programa de camins 
escolars i regulant el pas de vehicles privats 
a les zones properes.

›››› Crear una trama d’eixos per a vianants que 
uneixin els diferents barris i els principals 
equipaments, ampliant les zones de 
vianants, habilitant zones blaves i verdes als 
aparcaments municipals per alliberar espai en 
superfície i limitant l’espai de motos (part nord 
del carrer major de Sarrià i entorn del carrer 
Marià Cubí).

›››› Potenciar l’ús de la bicicleta creant una xarxa 
adequada de carrils bici que garanteixi la 
connexió entre les zones nord i sud i estenent 
el servei de Bicing.

›››› Incentivar el transport públic col·lectiu 
introduint millores en l’accessibilitat a les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya, en la connexió entre equipaments, 
en la freqüència de pas i la circulació del bus 
de barri en dies festius, en els serveis de bus 
de nit i en el servei del funicular de Vallvidrera.

Ampliar les escoles bressol i la formació 
professional

Promoure l’ampliació de l’oferta pública 
d’escoles bressol i instar a obrir línies de 
formació professional públiques.

Crear un equipament de Districte  
per al jovent amb dotació suficient

Requalificar com a parc la parcel·la  
ara edificable del Parc de l’Oreneta

Rehabilitar la Clínica Ripoll com  
a equipament

Adquirir i rehabilitar la Clínica Ripoll (juntament 
amb la Torre Garcini) per tal que esdevingui 
equipament municipal.
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[Sant Gervasi - La Bonanova] Crear un 
carril bici a tot el passeig de la Bonanova

[Sarrià] Millorar els equipaments al barri 
de Sarrià

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Recuperar l’espai entre els carrers de l’Hort 

de la Vila i Mare de Déu de Núria com a 
equipament del barri i hort urbà.

›››› Requalificar la parcel·la del Centre Assís com a 
equipament social.

›››› Estudiar la construcció de l’Espai Jove de 
Sarrià i el Punt d’Informació Juvenil, inclosos 
al Pla d’Equipaments Juvenils.

›››› Ampliar l’escola de música de Can Ponsic, 
estudiant una nova ubicació per a la Guàrdia 
Urbana, i convertir-ne el pàrquing en parc.

›››› Executar les obres de la biblioteca municipal 
de Sarrià.

›››› Suprimir les barreres arquitectòniques a 
l’equipament esportiu municipal de Can 
Caralleu i fer-lo més assequible.

›››› Donar suport a la programació del Teatre de 
Sarrià.

[Sarrià] Desprogramar el vial doble  
del parc de Sentmenat

Desprogramar el vial doble del parc de 
Sentmenat, que afecta terrenys del parc natural 
que no són espais de regulació especial.

[Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes] 
Recuperar la figura del comissionat de 
l’alcalde per als barris de muntanya

Recuperar la figura del comissionat de l’alcalde 
per als barris de muntanya per garantir un impuls 
i una visió integral de les polítiques en aquests 
barris.

[Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes] 
Reduir l’impacte acústic dels túnels de 
Vallvidrera

Prendre mesures per minvar l’impacte acústic 
del trànsit dels túnels i dels FGC a Les Planes 
i aconseguir que la zona de muntanya sigui 
qualificada com a Zona d’Especial Protecció de 
la Qualitat Acústica.

›››› Potenciar l’ús de les instal·lacions esportives 
dels centres educatius.

[Les Tres Torres] Dignificar i reduir 
la perillositat de la plaça de Manuel 
Corachán

[Les Tres Torres] Estudiar la creació  
d’una escola bressol municipal

[Sant Gervasi - Galvany] Millorar els 
equipaments a Galvany

›	Aprofitar els nous espais del barri (com la 
Clínica Ripoll, Can Farré, Via Wagner o la finca 
Muñoz i Ramonet) per a usos socials, culturals 
i d’equipament (casal per a la gent gran i 
centre de dia, o possible casal per a la gent 
jove, o escola bressol pública, etc.) a partir 
d’un procés participatiu veïnal.

›››› Renovar el mercat de Galvany perquè sigui un 
espai obert per a tota la ciutadania.

[Sant Gervasi - Galvany] Millorar l’espai 
públic a la plaça de Cardona

[Sant Gervasi - Galvany] Mejorar la Via 
Augusta entre Diagonal i plaça Molina

Fer del tram de la Via Augusta entre la Diagonal 
i plaça de Molina un carrer per passejar amb 
espais amples per a vianants.

[Sant Gervasi - Galvany] Estudiar un nou 
bus de barri a Galvany

Estudiar una nova línia de bus de barri que 
connecti els principals equipaments, tenint en 
compte els grans desnivells que hi ha al barri.

[Sant Gervasi - La Bonanova] 
Desenvolupar un equipament i un parc  
al dipòsit d’aigua Rei Martí l’Humà

Assegurar la realització d’un equipament cultural 
al dipòsit d’aigua del Rei Martí l’Humà i fer-hi un 
parc públic a la superfície.

[Sant Gervasi - La Bonanova] Ampliar  
el servei de bus de barri a La Bonanova

Ampliar el servei de bus de barri, facilitant un 
recorregut únic per a l’accés al CAP, els centres 
cívics i altres llocs d’interès.
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d’atenció primària a la tarda, de forma 
alterna.

›››› Establir una planta de compostatge a la 
serra per als residus orgànics generats a la 
muntanya.

›››› Garantir un servei d’ambulàncies adequat 
a les necessitats en base a l’historial 
d’incidències.

›››› Establir un conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat per atendre al veïnat de Les Planes, que 
tenen molt lluny els serveis.

[Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes] 
Afavorir activitat agrícola i del vi

Donar suport a les iniciatives d’aprofitament 
agrícola del barri i afavorir l’accés públic a la finca 
municipal de producció de vi.

[Vallvidrera, El Tibidabo i Les Planes] 
Millorar els equipaments, mobilitat i 
serveis a Vallvidrera, Tibidabo  
i Les Planes

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments, 
serveis i mobilitat
›››› Obrir un equipament cultural al mercat de 

Vallvidrera per evitar-ne el deteriorament.
›››› Fer arribar el bus nocturn a Vallvidrera. 

Integració la tarifa del funicular del Tibidabo en 
el sistema metropolità de transport públic. Fer 
circular el bus de barri els caps de setmana i 
els festius i racionalitzar-ne els horaris.

›››› Instar a l’obertura de la caserna de bombers 
de Vallvidrera tot l’any i dels dos centres 
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(*) Promocionar la generació, 
l’autoconsum i la compartició d’energies 
renovables

(*) Avançar cap a la garantia de plaça 
pública de proximitat als centres 
educatius

Avançar cap a la garantia de plaça pública de 
proximitat als centres educatius de primària i 
secundària.

(*) Fomentar el comerç de proximitat: 
tradicional, singular, ecològic i cooperatiu

Fomentar el comerç de proximitat: tradicional, 
singular, ecològic i cooperatiu. Promoure les 
cooperatives de consum.

(*) Impulsar polítiques contra el racisme  
i la xenofòbia

Impulsar polítiques contra el racisme i la 
xenofòbia. Treballar per fer efectiu el tancament 
de la llibreria Europa (a Gràcia), del Casal 
Tramuntana (a Sant Martí), etc.

(*) Reduir la contaminació acústica  
i atmosfèrica

Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica en 
carrers com el de l’Escorial, la plaça de Joanic i 
d’altres mitjançant la limitació del trànsit.

(*) Desenvolupar el projecte dels  
Tres Turons

Desenvolupar el projecte dels Tres Turons, de 
manera participada i d’acord amb els criteris del 
2005 i la modificació del pla general metropolità 
del 2010.

(*) Potenciar el corredor i els espais  
verds a Collserola

›››› Potenciar espais verds i el corredor verd a 
Collserola.

›››› Impulsar un projecte ambiental de barris verds 
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant 
l’entorn i les diverses iniciatives existents: 
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...

›››› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc 
Turull.

6  Gràcia

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Reduir els impactes negatius  
del turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent 
més estrictes amb el control, les inspeccions i 
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús 
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn i 
amb l’organització de l’espai públic compartit entre 
veïnat i turistes; a fi de crear un turisme alternatiu, 
no massificat i sostenible, interessat en la vida de 
barri i en el llegat i la cultura dels districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la 
participació de tots els actors corresponents, un 
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme 
per a tota la ciutat.

(*) Garantir el dret a un envelliment digne, 
actiu, autònom i saludable des dels 
districtes

Analitzar, atenent a les especificitats de 
cada districte, les realitats de les persones 
grans, especialment les que viuen soles i les 
dependents, per tal de detectar situacions de 
vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb 
iniciatives com ara:
›››› Garantir serveis de teleassistència i atenció 

domiciliària.
›››› Potenciar el projecte Radars, programa 

d’atenció social per persones grans que viuen 
soles.

›››› Mantenir i ampliar el programa Àpats en 
Companyia als casals de persones grans.

›››› Millorar la xarxa d’equipaments de persones 
grans.
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Elaborar un pla d’equipaments de Gràcia
Elaborar, a partir d’un procés participatiu, un 
pla d’equipaments que reculli les necessitats 
dels barris i defineixi les possibles accions de 
rehabilitació i construcció. Un dels aspectes que 
ha de contemplar són els locals de Districte per a 
entitats de lleure, cíviques, culturals, juvenils, etc.

Motivar espais d’intercanvi de sabers 
intergeneracionals

Motivar espais d’intercanvi de sabers 
intergeneracionals (llars d’avis que funcionen 
alhora com a guarderies) perquè infants i gent 
gran comparteixin equipaments i recursos, a més 
de professionals, activitats i vivències.

Potenciar la coeducació a les escoles  
de Gràcia

Potenciar la coeducació a les escoles seguint 
l’experiència de l’escola bressol municipal La 
Fontana, i treballar per la creació a Gràcia de la 
xarxa d’escoles per la coeducació.

Implementar plans comunitaris

Implementar plans comunitaris a tots els barris i 
potenciar el pla comunitari del barri de la Salut.

Completar el servei d’urgències i 
recuperar servei d’atenció sexual  
i reproductiva

›››› Completar el centre d’urgències d’atenció 
primària de l’Esperança, estudiar-ne l’obertura 
24h i la millora de la qualitat i dels serveis.

›››› Recuperar el servei de Tardes Joves (atenció 
sexual i reproductiva) al centre d’atenció 
primària Larrard.

Millorar els espais públics (accessibilitat, 
urinaris, espais per a gossos...) i ordenar 
el Parc Güell

›››› Millorar els espais públics i la connexió amb 
els parcs i els espais naturals dels barris 
de la zona nord, especialment pel que 
fa a l’accessibilitat (escales mecàniques, 
ascensors, etc.).

›››› Estudiar la instal·lació d’urinaris públics.
›››› Crear noves àrees d’esbarjo per a gossos i 

sensibilitzar els propietaris d’animals sobre la 
tinença responsable.

Elaborar el pla d’usos de Gràcia amb les 
mesures del procés participatiu “Quina 
Gràcia”
Elaborar el pla d’usos de Gràcia que implanti 
les mesures recollides en el procés participatiu 
“Quina Gràcia” i recollir les propostes per als 
aspectes que van més enllà del pla d’usos. 
Estudiar i, si escau, aturar l’aprovació del permís 
de construcció d’una residència d’estudiants al 
carrer de Sèneca amb el de Minerva.

Desenvolupar el pla de mobilitat de Gràcia 
per promoure la mobilitat sostenible

Desenvolupar i millorar el pla de mobilitat de 
Gràcia per promoure la mobilitat sostenible, 
augmentar els espais segurs per a vianants i 
reduir la contaminació mitjançant les restriccions 
de trànsit privat per hores o dies, afavorint l’ús de 
la bicicleta i aconseguint més carrers de prioritat 
invertida. Adequar les les operacions de càrrega 
i descàrrega per afavorir el petit comerç. Evitar 
que les motos aparquin sistemàticament a la 
vorera i redueixin l’espai per a vianants, regulant 
zones d’aparcament en vorera per a motocicletes 
(especialment en carrers amb vorera elevada, 
com el del Torrent de l’Olla i el de Gran de 
Gràcia). Gestionar participativament els conflictes 
de mobilitat que puguin sorgir.

Desenvolupar un pla de suport  
a l’associacionisme a Gràcia

Desenvolupar un pla de suport a 
l’associacionisme que habiliti espais i canals 
perquè les entitats puguin informar la ciutadania 
de les activitats que promouen, que faciliti la 
incorporació de nous membres, que fomenti 
la coordinació entre entitats i que permeti 
avançar en models publicocomunitaris de 
gestió d’equipaments i serveis. Entre d’altres, 
donar suport al conjunt de col·lectius, entitats i 
campanyes de solidaritat internacional que tenen 
seu a Gràcia.

Millorar la mobilitat i la connectivitat  
per a vianants amb més escales  
mecàniques

Millorar la mobilitat i la connectivitat per a 
vianants amb la instal·lació de més escales 
mecàniques als barris de la zona nord.
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l’entorn i les diverses iniciatives existents: 
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...

›	Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.

[El Coll] Treballar per implantar les 
mesures resultants de la jornada 
comunitària del Coll

[La Salut] Buscar alternatives per millorar 
l’accessibilitat de l’equipament de  
La Miranda

Buscar alternatives per millorar l’accessibilitat de 
l’equipament de La Miranda.

[La Salut] Seguir i controlar la gestió del 
projecte d’equipaments sobre l’espai  
de l’antiga Clínica Quirón

[La Salut] Facilitar l’encaix del comerç 
dedicat al turisme i del que requereix  
el veïnat

[La Salut] Impulsar un projecte de barris 
verds a la zona nord de Gràcia

›››› Impulsar un projecte ambiental de barris verds 
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant 
l’entorn i les diverses iniciatives existents: 
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...

›››› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.

[La Vila De Gràcia] Repensar el pla 
especial de millora, protecció i reforma 
interior de la Vila de Gràcia

Repensar, de forma participativa, el pla especial 
de millora, protecció i reforma interior de la 
Vila de Gràcia, amb l’objectiu d’augmentar el 
verd urbà, reduir les afectacions, buscar noves 
oportunitats per crear nous equipaments i 
incorporar la conservació de les tipologies 
tradicionals i del paisatge urbà.

[La Vila De Gràcia] Aconseguir que el  
solar del carrer Encarnació 62-64 tingui 
una qualificació d’equipament públic  
i zona verda

Corregir l’error en el planejament del solar del 
carrer Encarnació números 62 a 64, intercanviant 
les qualificacions urbanístiques dels dos solars 
limítrofs per tal d’aconseguir que el solar tingui 
una qualificació d’equipament públic i zona verda 

›››› Estudiar de forma participada alternatives a 
la situació actual de tancament del Parc Güell 
amb l’objectiu de reduir els efectes del turisme 
en el parc i entorn, i d’eliminar les barreres 
físiques.

Fomentar les passejades culturals i donar 
suport a les festes majors de tots els 
barris

›››› Detectar i fomentar iniciatives que promoguin 
passejades culturals al Districte.

›››› Donar suport a les festes majors de tots els 
barris.

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova] 
Millorar els busos de barri a Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova

Estudiar l’ampliació d’horaris, de trajectes i de 
freqüències de pas dels busos de barri 114 i 116 
amb l’objectiu de connectar els barris de la Salut 
i del Baix Guinardó amb el de Camp d’en Grassot 
i Gràcia Nova i de restablir la circulació del 114 
en dies festius.

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova] 
Convertir la plaça de La Sedeta en la plaça 
major del Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova] 
Millorar els equipaments al Camp  
d’en Grassot i Gràcia Nova

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Obrir un casal de joves a La Sedeta.
›››› Obrir i gestionar públicament l’escola 

bressol municipal del carrer de l’Escorial, 
especialitzada en atenció a infants 
pluridiscapacitats.

›››› Adquirir els terrenys qualificats de 
transformació a zona verda (17/6) de l’àmbit 
dels jardins d’Antoni Puigverd del barri del 
Camp d’en Grassot amb l’objectiu de dedicar-
los a equipament públic.

[El Coll] Impulsar un projecte de barris 
verds a la zona nord de Gràcia

›››› Impulsar un projecte ambiental de barris verds 
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant 
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i la plaça del mercat (de forma triangular a la 
sortida del metro de Vallcarca). Promoure la 
casa-taller, la casa-comerç, la casa-oficina (La 
Farigola). Crear espais per a la vida associativa i 
social. Fer barri.

[Vallcarca i Els Penitents] Evitar la cessió 
d’un espai de titularitat pública del 
parc sanitari Pere Virgili a la Universitat 
Internacional de Catalunya

Estudiar i, si escau, evitar la cessió d’un espai de 
titularitat pública del parc sanitari Pere Virgili a la 
Universitat Internacional de Catalunya.

[Vallcarca i Els Penitents] Promoure  
un centre esportiu municipal a Lesseps

Instar a la construcció de l’institut d’educació 
secundària de referència de Gràcia Nord, el 
Vallcarca. Mentrestant, adequar el solar per a ús 
públic.

[Vallcarca i Els Penitents] Instar a la 
construcció de l’institut d’educació 
secundària Vallcarca

Instar a la construcció de l’institut d’educació 
secundària de referència de Gràcia Nord, el 
Vallcarca. Mentrestant, adequar el solar per a ús 
públic.

[Vallcarca i Els Penitents] Impulsar un 
projecte de barris verds a la zona nord  
de Gràcia

›››› Impulsar un projecte ambiental de barris 
verds als barris de la zona nord de Gràcia, 
aprofitant l’entorn i les diverses iniciatives 
existents: l’escola, l’aula, el centre cívic, les 
entitats...

›››› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.

i, al mateix temps, resoldre la situació d’afectació 
de l’edifici d’habitatges. Promoure un procés 
participatiu a partir del pla d’equipaments de 
Districte per dedicar-ho a equipament públic.

[La Vila De Gràcia] Obrir la plaça de  
les Dones del 36

[La Vila De Gràcia] Recuperar la 
comissaria de Lesseps com a  
equipament públic per al barri

Recuperar la comissaria de Lesseps com a 
equipament públic per al barri. Promoure un 
procés participatiu a partir del pla d’equipaments 
de Districte per decidir-ne l’ús.

[La Vila De Gràcia] Accelerar l’obertura  
del CAP Vila de Gràcia

Treballar amb la Generalitat per accelerar 
l’obertura del centre d’atenció primària Vila de 
Gràcia, a l’antic edifici de la Sala Cibeles al carrer 
de Còrsega.

[La Vila De Gràcia] Impulsar dues línies de 
primària a l’escola Univers i una línia més 
de secundària a la zona de Gràcia Sud

[La Vila De Gràcia] Remodelar el mercat 
de l’Abaceria

Remodelar el mercat de l’Abaceria preservant el 
teixit comercial de proximitat de l’entorn.

[Vallcarca i Els Penitents] Implantar els 
acords resultants del procés participatiu 
de Vallcarca

Implantar els acords resultants del procés 
participatiu de Vallcarca: crear la plaça de la 
Farigola, potenciar el corredor verd de Vallcarca 
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amb orografies molt complicades, per connectar 
bé els barris de muntanya tots els dies de la 
setmana. Implementar el Bicing elèctric als barris 
i obrir un carril bici paral·lel a la ronda de Dalt.

Elaborar plans d’usos i plans de 
desenvolupament comunitari per als barris

Elaborar de manera participada plans d’usos i 
plans de desenvolupament comunitari per als 
barris, i un pla per dinamitzar el petit comerç.

Revisar i reactivar el pla d’equipaments 
del Districte

Revisar i reactivar el pla d’equipaments del 
Districte perquè, entre altres coses, garanteixi 
espais de lleure per a adolescents i joves del 
barri com el punt d’informació juvenil del carrer 
d’Horta.

Arranjar i adequar l’espai públic  
i els serveis i equipaments dels barris  
a l’entorn de zones forestals

Arranjar i adequar l’espai públic i els serveis i 
equipaments dels barris que estan a l’entorn de 
zones forestals (Font del Gos, Font Baliarda, Sant 
Genís...).

Donar suport a l’acte d’homenatge  
al president Salvador Allende

Recuperar el suport institucional de l’Ajuntament 
de Barcelona i del Districte d’Horta-Guinardó a 
l’acte d’homenatge al president Salvador Allende, 
que se celebra cada anys al Carmel i el Coll.

[Can Baró] Millorar l’accessibilitat per  
les fortes pendents als carrers del barri

[Can Baró] Impulsar un pla de 
desenvolupament comunitari

[Can Baró] Estudiar la construcció 
d’equipaments i urbanitzar l’espai  
de Talleres Muñoz

Estudiar la construcció d’equipaments d’acord 
amb un pla consensuat que contempli escola 
bressol, casal de gent gran, centre de dia i 
serveis socials. Condicionar i urbanitzar l’espai 
de Talleres Muñoz com a zona verda enjardinada, 
d’esbarjo i jocs infantils, i construir un rocòdrom 
al sector de la pedrera.

7  Horta-Guinardó

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Elaborar el pla especial  
del Parc Natural de Collserola

Elaborar el pla especial del Parc Natural de 
Collserola a partir d’un procés participatiu amb els 
barris limítrofs, que regularitzi i aporti solucions de 
consens a les problemàtiques específiques.

(*) Iniciar els estudis i projectes per a la 
cobertura parcial de la Ronda de Dalt

Iniciar els estudis i projectes per a la cobertura 
parcial de la Ronda de Dalt, per fer-la més 
permeable, connectar millor els barris i reduir-ne 
la contaminació acústica

(*) Garantir un sostre a les persones  
sense llar

(*) Promoure espais per a horts urbans  
a Horta-Guinardó

Promoure espais per a horts urbans per a 
persones majors de 65 anys i també per a joves 
en atur per fomentar l’agricultura ecològica i 
l’educació mediambiental.

(*) Desenvolupar el projecte  
dels Tres Turons

Desenvolupar el projecte dels Tres Turons, de 
manera participada i d’acord amb els criteris del 
2005 i la modificació del pla general metropolità 
del 2010.

Millorar i recuperar el transport  
de proximitat dels barris

Millorar i recuperar el transport de proximitat 
dels barris, en un territori amb especial dificultat i 
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i perllongar-lo fins al passeig de Maragall) i el 
bus de barri 117 per facilitar, des de l’hospital, 
l’accés a la part alta del barri.

›››› Millorar la circulació del tram de la ronda 
del Guinardó entre el carrer de Vinyals i el 
passeig de Maragall per tal de facilitar l’accés 
rodat al servei d’urgències de Sant Pau i 
descongestionar el trànsit dins del barri.

›››› Instar la Generalitat a netejar i acondicionar 
l’espai que ocupen les obres de la línia 9 de 
metro a l’estació de Guinardó–Hospital de 
Sant Pau, alliberant espai per a la remodelació 
de la ronda i la construcció de la futura piscina 
descoberta annexa a l’actual coberta.

›››› Obrir el carrer de Varsòvia fins al de Cartagena 
com a via de vianants i de serveis, tal com es 
contempla en el pla aprovat.

›››› Convertir el passatge de Llívia en via de 
vianants.

[El Guinardó] Impulsar els equipaments 
previstos a la Unitat d’Actuació 3

Impulsar la totalitat d’equipaments previstos a 
la Unitat d’Actuació 3 del mercat del Guinardó: 
escola bressol municipal, residència i centre de 
dia per a gent gran, centre d’atenció primària, 
casal de joves.

[El Guinardó] Construir la residència i 
centre de dia previstes al sector del carrer 
del Torrent d’en Melis

Construir la residència i centre de dia per a gent 
gran prevista al planejament vigent al sector del 
carrer del Torrent d’en Melis.

[El Guinardó] Estudiar la construcció d’un 
equipament cultural per a grups de teatre, 
dansa, música i cultura popular

Estudiar la construcció d’un equipament cultural 
i espai de trobada per a grups de teatre, dansa, 
música i cultura popular del barri entre els carrers 
de Gènova, del Torrent d’en Melis i de Varsòvia i 
l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.

[El Guinardó] Recuperar definitivament 
Can Garcini i els seus jardins per a ús 
ciutadà

[El Guinardó] Recuperar l’edifici  
Ravellat-Pla

[El Baix Guinardó] Impulsar un pla  
de desenvolupament comunitari

[El Baix Guinardó] Convertir el carrer  
de Castillejos en un eix cívic

Convertir el carrer de Castillejos en un eix cívic, 
amb la reurbanització del tram entre els carrers 
de Josep Ciurana i de Niça i del carrer de Praga 
i amb la millora de tota la zona compresa entre 
els carrers de Tous i de Cartagena per sobre de la 
ronda del Guinardó.

[El Baix Guinardó] Millorar les condicions 
dels terrenys del voltant del Torrent  
de Lligolbé

Millorar les condicions dels terrenys del voltant 
del Torrent de Lligolbé i instar els propietaris a 
mantenir-les.

[El Carmel] Millorar la mobilitat al barri

Millorar la mobilitat al barri, de geografia 
particular i difícil accés sobretot per a la gent 
gran.

[El Carmel] Desenvolupar els plans 
especials de reforma interior del Carmel

Desenvolupar els plans especials de reforma 
interior del Carmel prioritzant amb el veïnat les 
actuacions més necessàries.

[El Carmel] Augmentar els serveis de 
neteja de places i carrers

Augmentar els serveis de neteja de places i 
carrers, així com el manteniment dels parcs i els 
jardins del barri.

[El Carmel] Millorar i dignificar les 
condicions actuals de l’escola d’adults

Millorar i dignificar les condicions actuals de 
l’escola d’adults, que juga un paper primordial en 
la cohesió social del barri.

[El Guinardó] Millorar la mobilitat  
al Guinardó

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de mobilitat:
›››› Introduir millores en els recorreguts dels busos 

H6 (afegir una parada a la ronda del Guinardó 
a la cantonada amb el carrer de Sant Quintí, 
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sigui un referent en arquitectura sostenible  
a la ciutat.

[La Clota] Aconseguir la cessió del  
solar per a la construcció d’un nou  
institut públic

Aconseguir la cessió del solar per a la 
construcció d’un nou institut públic de 
secundària que doni servei als barris de 
l’entorn.

[La Clota] Crear un pla d’ajuts  
a la rehabilitació d’habitatges  
específic

Crear un pla d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges 
específic per a les característiques del barri 
que inclogui la conservació de pous, safarejos i 
basses.

[La Font d’en Fargues] Millorar 
l’accessibilitat al barri

Treballar per millorar l’accessibilitat al barri amb 
escales mecàniques o ascensors allà on siguin la 
millor solució.

[La Font d’en Fargues] Posar en 
funcionament l’escola de música 
municipal de Can Fargues i obrir-ne  
els jardins per a ús ciutadà

[La Font d’en Fargues] Mantenir l’aposta 
per la gestió ciutadana del casal de la  
Font d’en Fargues

Mantenir l’aposta per la gestió ciutadana del 
casal de la Font d’en Fargues, millorant-ne la 
dotació econòmica i garantint que respon a les 
necessitats de la ciutadania i de les entitats del 
barri i del Districte.

[La Font d’en Fargues] Fer que tot  
el solar del carrer de Gallecs sigui  
per a equipaments municipals

Adquirir les parcel·les que falten perquè 
tot el solar del carrer de Gallecs sigui per a 
equipaments municipals, i adequar el solar 
del costat de l’escola Àngels Garriga com a 
espai verd amb jocs infantils mentre no es faci 
l’ampliació de l’escola.

Recuperar l’edifici Ravellat–Pla (amb informació 
pública dels acords signats) i conservar-ne 
i exposar-ne part del patrimoni de l’activitat 
farmacèutica, i habilitar espai per a horts urbans.

[El Guinardó] Recuperar la necròpoli ibera 
entre el carrer de Cartagena i la ronda  
del Guinardó

Valorar la possibilitat de recuperar el que quedi 
de la necròpoli ibera (entre el carrer de Cartagena 
i la ronda del Guinardó) com a element històric.

[Horta] Millorar la freqüència i el tamany 
dels vehicles del bus 185

[Horta] Garantir el manteniment  
del barri de la Font del Gos

Garantir el manteniment del barri de la Font del 
Gos mentre no es desenvolupi el planejament 
pendent i abordar amb el veïnat les afectacions 
existents.

[Horta] Salvaguardar l’espai públic  
i la singularitat històrica i cultural del  
carrer d’Aiguafreda

[Horta] Millorar l’edifici de l’entrada  
del parc del Laberint d’Horta

Millorar l’edifici de l’entrada del parc del Laberint 
d’Horta i dedicar-lo a equipament sobre temes 
mediambientals.

[Horta] Arranjar la plaça de Botticelli

Arranjar la plaça de Botticelli per a ús ciutadà de 
manera participada.

[Horta] Fer de la “casa del fotògraf” de la 
plaça Eivissa un hotel d’entitats de gestió 
cívica

[La Clota] Iniciar el projecte del gran  
parc de la Clota

Iniciar el projecte del gran parc de la Clota, de 
manera participada amb el veïnat.

[La Clota] Desenvolupar el planejament 
pendent al barri de la Clota

Desenvolupar el planejament pendent al barri 
de la Clota, de manera que la reurbanització 
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[Montbau] Desenvolupar un pla 
d’accessibilitat per a Montbau
Desenvolupar un pla d’accessibilitat per a 
Montbau mitjançant la col·locació d’escales 
mecàniques i/o rampes que permetin suavitzar el 
problema de l’orografia al barri.

[Montbau] Instaurar un bus de barri que 
connecti Montbau amb els principals 
serveis

Instaurar un bus de barri que connecti Montbau 
amb els principals serveis (centre d’atenció 
primària, serveis socials, mercat i botigues 
d’alimentació), ja que hi viu molta gent gran i té 
forts pendents.

[Montbau] Finalitzar la rehabilitació dels 
carrers del barri

Dur a terme la tercera etapa de rehabilitació dels 
carrers del barri i el tram pendent de la segona 
fase al carrer de l’Harmonia i a les zones limítrofs 
pendents i al carrer de Vayreda.

[Montbau] Connectar per a vianants el 
barri veí de Sant Genís dels Agudells

Connectar per a vianants el barri veí de Sant 
Genís dels Agudells a través de la ciutat sanitària, 
actualment tancada per un mur.

[Montbau] Elaborar i executar un pla 
d’equipaments

Elaborar i executar un pla d’equipaments que 
inclogui un casal d’infants, una ludoteca, un casal 
de joves, un centre cívic, un casal de gent gran i 
un centre de dia de gent gran/un casal i centre de 
dia de gent gran.

[Montbau] Fer un pla per pal·liar 
definitivament l’efecte destructiu dels 
porcs senglars

[Sant Genís dels Agudells] Augmentar la 
superfície verda de la plaça de Meguidó

Augmentar la superfície verda de la plaça de 
Meguidó per convertir-la en un veritable parc 
central del barri, estudiant la viabilitat i l’interès 
de projectar un segon aparcament soterrat al 
costat de la plaça.

[La Teixonera] Acabar la sortida del 
metro el Coll–la Teixonera, amb escales 
mecàniques

[La Teixonera] Valorar la instal·lació 
d’escales mecàniques a diferents carrers

Valorar la instal·lació d’escales mecàniques a 
diferents carrers de fort pendent com el de Can 
Besora, el de Canadens, el de San Dalmiro o el 
de La Floresta.

[La Teixonera] Finalitzar el planejament  
de la Teixonera II

[La Teixonera] Obrir els carrers de Fernán 
Caballero i de Juan Valera

Obrir els carrers de Fernán Caballero i de Juan 
Valera per millorar l’entrada i la sortida del barri i 
la circulació a l’entorn de la plaça d’Isop.

[La Teixonera] Estudiar les possibilitats 
de construir un aparcament soterrat i un 
equipament als solars del carrer d’Arenys, 
73-75

[La Vall D’hebron] Incorporar un bus de 
barri que connecti amb els barris veïns 
de Montbau, Horta i Sant Genís i amb 
l’hospital i el mercat

[La Vall D’hebron] Enjardinar l’avinguda  
de Can Marcet

Enjardinar l’avinguda de Can Marcet d’acord amb 
el projecte de l’associació de veïns i veïnes.

[La Vall D’hebron] Urbanitzar les places 
interiors de Juan de Mena i del Pare 
Mariana

[La Vall D’hebron] Instar a construir el 
centre d’urgències d’atenció primària

Instar a construir el centre d’urgències d’atenció 
primària al solar on està previst.

[La Vall D’hebron] Iniciar la construcció  
de l’illa d’equipaments de La Llosa

Iniciar la construcció de l’illa d’equipaments de 
La Llosa amb espai per a joves, escola bressol i 
d’altres, en funció del conjunt de necessitats dels 
barris de l’entorn.
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[Sant Genís dels Agudells] Construir  
el casal de gent gran del barri

[Sant Genís dels Agudells] Donar un nou 
ús al solar del camp de futbol

D’acord amb el veïnat, donar un nou ús al solar 
del camp de futbol, amb la possibilitat de crear-
hi horts urbans, aquí i a l’antiga zona agrícola de 
Can Piteu.

[Sant Genís dels Agudells] Accelerar la 
construcció dels murs de contenció als 
carrers de Saldes, de Viver i de Sagàs

[Sant Genís dels Agudells] Realitzar un  
pla de millora integral per al barri
Realitzar un pla de millora integral per al barri, 
que inclogui un estudi de la viabilitat i l’interès de 
la construcció d’un aparcament.

[Sant Genís dels Agudells] Connectar 
amb una via per a vianants el barri amb 
l’hospital de la Vall d’Hebron i amb 
Montbau

Connectar amb una via per a vianants el barri 
amb l’hospital de la Vall d’Hebron i amb Montbau, 
actualment separats per un mur continu.
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Crear una taula de treball per fer el 
seguiment de les obres d’infraestructures
Crear una taula de treball per fer el seguiment de 
les obres d’infraestructures, com el carril VAO i 
l’AVE, que poden afectar puntualment la mobilitat 
als barris de la zona nord.

Portar a terme un pla d’accessibilitat  
i mobilitat a Nou Barris

Portar a terme un pla d’accessibilitat i mobilitat 
que, entre altres mesures, prevegi:
›››› Instal·lació de rampes, escales mecàniques i 

ascensors.
›››› Implementació del Bicing elèctric.
›››› Desenvolupament dels carrils bici.
›››› Millora dels serveis d’autobusos i metro, com 

ara:
–– Estudiar que la gestió dels autobusos 

de les línies 80, 81 i 83 de la zona 
nord, actualment externalitzada, es faci 
directament a través de TMB i en millori el 
servei.

–– Millorar el servei del darrer metro de la 
línia 11 que surt de Trinitat Nova i va fins a 
Ciutat Meridiana per tal que es sincronitzi 
amb el darrer metro de les línies 3 o 4.

Desenvolupar plans comunitaris  
pels barris de Nou Barris

Desenvolupar plans comunitaris per barris que 
abordin de manera integral els problemes de 
pobresa, atur, benestar social i participació.

[Can Peguera] Ampliar i millorar el casal 
Cosa Nostra

Ampliar i millorar el casal Cosa Nostra per cobrir 
l’increment d’ús que ha experimentat des de la 
inauguració.

[Can Peguera] Instar a la construcció 
de l’escola bressol prevista al pla 
d’equipaments

Instar a la construcció de l’escola bressol prevista 
al pla d’equipaments.

[Canyelles] Executar el projecte  
del poliesportiu

Rescatar el projecte del poliesportiu perquè sigui 
executat definitivament.

8  Nou Barris

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Evitar els desnonaments per motius 
econòmics i promoure l’accés a habitatge 
assequible

(*) Fomentar la creació d’un parc públic 
d’habitatge amb els pisos públics i els 
pisos desocupats dels bancs

(*) Estudiar la cobertura de la Ronda  
de Dalt

Iniciar els treballs, estudis i projectes per realitzar 
cobertures parcials de la ronda de Dalt, per tal de 
fer-la més permeable i reduir-ne la contaminació 
acústica.

(*) Posar en marxa els plans 
d’equipaments per superar els dèficits  
a Nou Barris

Recuperar els projectes abandonats els darrers 
anys i posar en marxa els plans d’equipaments 
per superar els dèficits del Districte i equilibrar-lo 
amb la resta de la ciutat.

(*) Promoure el camí del Rec Comtal

Promoure el camí del Rec Comtal des de Sant 
Andreu de Palomar fins al límit amb Montcada 
passant per Trinitat Vella i Vallbona.

(*) Millorar la connectivitat amb els espais 
naturals limítrofs de Collserola  
i el riu Besòs

Millorar la connectivitat del Districte amb els 
espais naturals limítrofs de Collserola i el riu 
Besòs.
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Concretar l’ús de la masia de Can Carreras, com 
a casal de barri, escola de blues, taller de bicis o 
taller ocupacional.

[La Guineueta] Rehabilitar i remodelar  
el parc de la Guineueta

Rehabilitar i remodelar el parc de la Guineueta 
amb millores d’accessibilitat i instal·lació d’un 
lavabo públic.

[La Guineueta] Continuar amb l’execució 
d’obres de remodelació dels interiors

[La Trinitat Nova] Millorar la inversió del 
pla comunitari de la Trinitat Nova

[La Trinitat Nova] Millorar la mobilitat  
a Trinitat Nova

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de mobilitat:
›››› Instal·lar una estació de Bicing al barri, a la 

sortida del metro de Trinitat Nova.
›››› Millorar el servei de diverses línies 

d’autobusos: allargar i optimitzar el recorregut 
del 32 i augmentar la freqüència de pas del 60.

[La Trinitat Nova] Millorar els equipaments 
a Trinitat Nova

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Executar el projecte de casal de barri com 

a element vertebrador i de creixement de 
l’associacionisme al barri en la millor ubicació 
possible i el casal de gent gran previstos al pla 
d’equipaments.

›››› Instar el govern de la Generalitat a executar 
el projecte del centre residencial d’acció 
educativa planificat al carrer d’Aiguablava.

›››› Instar el Consorci d’Educació que el CEIP Sant 
Josep Oriol continuï com a centre escolar.

›››› Donar un ús social als locals de l’antiga escola 
Benjamín i als locals parroquials adjacents 
com a equipaments (casal de barri i casal 
d’avis) amb dinamització cultural i de lleure 
educatiu.

›››› Promoure la gestió cívica de l’equipament 
de la Casa de l’Aigua, per exemple com a 
equipament mediambiental d’informació i 
espai de tallers ocupacionals d’economia 
sostenible.

[Canyelles] Incorporar un casal de joves  
al pla d’equipaments juvenils

[Canyelles] Executar el projecte aprovat 
de rehabilitació de les façanes amb 
problemes de carbonatosi

[Ciutat Meridiana] Elaborar i dur a terme 
un pla integral d’actuació als espais entre 
blocs

[Ciutat Meridiana] Elaborar un projecte  
de zona lúdica esportiva a la part  
baixa de l’aqüeducte

Elaborar un projecte de zona lúdica esportiva 
a la part baixa de l’aqüeducte que hi prevegi la 
ubicació dels equipaments previstos al pla del 
barri.

[Ciutat Meridiana] Desenvolupar  
el projecte de parc forestal del  
Torrent del Bosc

Retornar l’aspecte original a la part alta del 
barri per poder desenvolupar el projecte de 
parc forestal del Torrent del Bosc com a porta 
d’entrada al parc natural de Collserola, així com 
al parc central de Ciutat Meridiana.

[Ciutat Meridiana] Potenciar la connexió 
per a vianants amb Can Cuyás

Potenciar la connexió per a vianants amb el 
barri adjacent (pertanyent al terme municipal 
de Montcada) de Can Cuyás a través d’un 
pas com el de l’aqüeducte del parc central del 
Districte.

[Ciutat Meridiana] Considerar el barri com 
a zona prioritària per aplicar mesures 
urgents en matèria d’habitatge

[El Turó De La Peira] Impulsar la 
remodelació del camp de futbol municipal 
i estudiar el projecte de pàrquing soterrat

[El Turó De La Peira] Elaborar un 
estudi i pla d’accessibilitat i mobilitat 
integral abans de qualsevol actuació de 
remodelació dels carrers

[La Guineueta] Concretar l’ús de la masia 
de Can Carreras
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[Les Roquetes] Executar els equipaments 
de la part baixa del barri

[Les Roquetes] Ampliar el casal  
de barri de Ton i Guida

[Porta] Concretar un pla d’usos  
de la masia de Can Valent

Concretar un pla d’usos de la masia de  
Can Valent per assegurar-ne la recuperació i 
rehabilitació com a equipament públic.

[Porta] Remodelar la plaça de Sóller

Remodelar la plaça de Sóller per convertir-la en 
un veritable espai obert de gaudi per al veïnat, i 
acabar d’adequar el centre cívic Porta–Sóller per 
obtenir-ne la màxima capacitat d’ús i afavorir-ne 
la gestió cívica.

[Porta] Planificar un projecte integral de 
necessitats d’aparcament  
i d’accessibilitats als carrers

[Porta] Elaborar un pla d’usos per ampliar 
les zones verdes als solars buits  
i recuperar-ne de privats en desús  
per a l’ús públic

[Prosperitat] Construir equipaments  
i zones verdes pendents

Construir equipaments i zones verdes pendents 
com ara els de la via de Favència (casal de joves, 
etc.)

[Prosperitat] Construir la zona esportiva 
pendent al carrer del Molí

[Prosperitat] Iniciar la constitució  
de la taula de la Ideal Flor

Iniciar la constitució de la taula de la Ideal 
Flor per treballar en l’elaboració del projecte 
d’equipaments dins de l’illa alliberada.

[Prosperitat] Assegurar equipament de 
titularitat pública a l’edifici de Telefónica 
del carrer Boada

Reformular l’acord amb Telefònica referent a 
l’edifici situat al carrer de Boada per assegurar-hi 
un equipament de titularitat pública.

[La Trinitat Nova] Reduir la contaminació 
i millorar la qualitat ambiental a Trinitat 
Nova
Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de reducció de la 
contaminació i millora de la qualitat ambiental:
›››› Estudiar la reubicació i la mitigació dels 

impactes de les torres d’alta tensió del barri. 
I estudiar els efectes sobre la població dels 
camps electromagnètics de les torres d’alta 
tensió, els cables d’alta tensió subterranis i 
de les subestacions elèctriques tant a Trinitat 
Vella com Nova.

›››› Complementar l’actual panell contra el 
soroll de l’avinguda Meridiana amb mesures 
destinades a compensar la contaminació amb 
més vegetació.

›››› Minimitzar la contaminació lumínica que 
produeixen els fanals del Nus de la Trinitat.

›››› Instar al Consorci de Collserola per a la 
recuperació de la flora de Collserola propera a 
Trinitat Nova i controlar les espècies invasores 
implicant a les associacions de conservació 
i defensa del medi ambient del barri i de 
Barcelona.

[La Trinitat Nova] Reformar la plaça 
interior entre els carrers de Chafarinas, de 
la Fosca i de Palamós i la via de Favència

Reformar la plaça interior entre els carrers de 
Chafarinas, de la Fosca i de Palamós i la via de 
Favència per tal que sigui accessible, sense murs 
ni transformadors, i enjardinada. Remodelar altres 
patis interiors degradats. Renovar l’enllumenat.

[La Trinitat Nova] Estudiar solucions als 
problemes dels “pisos del gobernador”

Estudiar solucions al sobreamuntegament en 
els reduïts habitatges coneguts com a “pisos 
del gobernador” o “de l’acció sindical”. Elaborar 
i dur a terme un nou pla d’ascensors per a les 
comunitats veïnals de baixos recursos.

[Les Roquetes] Construir un mirador i 
ubicar equipaments a la part alta del barri

Alliberar espai a la part alta (a l’alçada del carrer 
d’Alcántara i del carrer de Llobera) per construir-
hi un mirador, i estudiar la possibilitat d’ubicar-hi 
una residència i centre de dia per a gent gran.
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de circulació, voreres com a mínim en un dels 
laterals i espais lliures d’ús col·lectiu de caire 
esportiu.

[Vallbona] Millorar els ponts del Puig de 
Jorba i d’Oristà

Instar ADIF a la rehabilitació, ampliació i millora 
del pont de l’avinguda del Puig de Jorba i el 
pont del carrer d’Oristà de cara a la mobilitat de 
vianants i vehicles.

[Vallbona] Impulsar el parc central de 
Vallbona i la rehabilitació de la Granja  
del Ritz

Elaborar i executar el projecte de parc central 
de Vallbona a l’entorn de la Granja del Ritz 
com a espai d’esbarjo i espai verd dins del 
marc del pla d’usos. Executar la rehabilitació 
de la Granja del Ritz com a espai cultural i 
d’educació mediambiental de protecció de 
l’entorn.

[Vallbona] Reforestar la part alta  
del barri

Reforestar la part alta del barri recuperant els 
antics pinars i potenciar el coneixement i l’ús del 
Mirador de les Cultures

[Vallbona] Impulsar procés participatiu  
per al nomenclàtor del barri

Impulsar un procés de consulta popular per 
acabar d’anomenar carrers i places amb noms de 
persones històriques del barri.

[Vallbona] Plantejar al Consorci 
d’Educació un ús compartit amb  
les entitats del barri

Plantejar al Consorci d’Educació un ús compartit 
amb les entitats del barri d’espais infrautilitzats 
del CEIP Ciutat Comtal fora de l’horari escolar 
per a activitats culturals i educatives, amb 
projectes per a tal fi.

[Verdum] Impulsar la construcció  
d’un casal infantil i una escola bressol

Impulsar la construcció del casal infantil i l’escola 
bressol que preveu el pla d’equipaments del 
Districte.

[Torre Baró] Millorar l’accessibilitat  
i la mobilitat a Torre Baró

[Torre Baró] Reformular el Pla Especial  
de Reforma Interior de manera  
participada

Reformular el Pla Especial de Reforma Interior 
(PERI), de manera participada i amb criteris 
justos i equitatius d’execució, i:
›››› Reformular el projecte de camí de ronda i parc 

central (corredor verd) i fer un calendari de 
planificació i execució en funció de l’execució 
del PERI.

›››› Executar la pastilla d’equipaments planificats 
(casal de barri, ludoteca, casal infantil) als 
baixos dels blocs de la zona 1.

›››› Estudiar la desafectació dels habitatges del 
sector 3, a la zona alta del barri.

›››› Proposar al Consorci de Collserola la inclusió 
de la zona 3 del PERI en el parc natural per 
evitar futures intervencions urbanístiques que 
distorsionin l’ús forestal planificat.

[Torre Baró] Fer les infraestructures 
i els equipaments que contemplen la 
Modificació General del Pla Metropolità 
del 2003 i la Llei de Barris

[Torre Baró] Reformular el projecte 
d’ubicació de la pista poliesportiva

Reformular el projecte d’ubicació de la pista 
poliesportiva tenint en compte paràmetres de 
mobilitat sostenible.

[Torre Baró] Solucionar el problema 
recurrent de talls de llum a molts carrers

Solucionar el problema recurrent de talls de llum 
a molts carrers del barri (els de Sant Quirze de 
Safaja, de Castelldefels, l’avinguda de l’Escolapi 
Càncer, etc.), estudiant la possibilitat de 
soterrament de les línies de cable de l’enllumenat 
públic, entre d’altres.

[Vallbona] Executar un pla integral 
d’urbanització de carrers de la part alta

Executar un pla integral d’urbanització de 
carrers de la part alta del barri que inclogui 
millores d’accessibilitat, supressió de barreres 
arquitectòniques, replantejament dels sentits 
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completin els equipaments a Cotxeres  
de Borbó

[Vilapicina i La Torre Llobeta] Arranjar  
la zona de jocs infantils de la  
Torre Llobeta

[Verdum] Millorar l’accessibilitat als 
carrers del barri potenciant els carrers de 
vianants i de plataforma única

[Vilapicina i La Torre Llobeta] Instar  
la Generalitat (i contribuir) que es 
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municipals per davant dels grans centres 
comercials.

(*) Facilitar la creació d’horts urbans  
en espais buits o desocupats

Facilitar la creació d’horts urbans en espais buits 
o desocupats de titularitat pública a partir de 
projectes impulsats per entitats ciutadanes.

(*) Millorar la connectivitat de l’espai fluvial 
i promoure els usos de la llera del riu 
Besòs com a espai de lleure

Millorar la mobilitat a Sant Andreu

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
una sèrie de mesures en matèria de mobilitat:
›››› Comunicació amb els diferents centres de 

salut mitjançant transport públic de superfície, 
entre d’altres, mitjançant el desdoblament de 
la línia de bus 126 (la Trinitat Vella i la Sagrera).

›››› Xarxa de carrils bici que connecti els diferents 
barris.

Impulsar un pla de dinamització infantil  
i juvenil als barris de Sant Andreu

Prioritzar el suport pedagògic a les 
escoles amb població infantil en risc 
d’exclusió o vulnerabilitat familiar

Resoldre el dèficit de places de educació 
pública ofertades a P3

Sol·licitar al Consorci d’Educació de Barcelona a 
resoldre el dèficit de places públiques ofertades 
per a infants a P3.

[Baró De Viver] Millorar espais públics  
i elements comuns deficitaris a Baró  
de Viver

Millorar espais públics i elements comuns 
deficitaris i la connectivitat entre els barris 
propers, especialment el Bon Pastor i Sant 
Andreu, tenint en compte la barrera de pas que 
suposa el polígon industrial.

[Baró De Viver] Millorar la mobilitat interna 
i pacificar els eixos de comunicació

[Baró De Viver] Condicionar l’antic camp 
de futbol del carrer Santander per a nous 
usos esportius

9  Sant Andreu

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Solucionar, a curt termini i de manera 
participada, l’aïllament i la desconnexió 
dels barris per les obres inacabades  
de l’AVE

Solucionar, a curt termini i de manera 
participada amb els diferents agents implicats, 
l’aïllament i la desconnexió dels barris que 
han provocat les obres inacabades de l’AVE. 
Replantejar tot el projecte per fer de la Sagrera 
un referent d’una nova manera d’abordar 
l’urbanisme a la ciutat que aposti per cosir les 
ferides obertes, amb la generació d’un gran 
corredor verd i l’aposta pels equipaments, les 
activitats i l’habitatge social.

(*) Millorar la mobilitat i la urbanització de 
l’espai urbà a l’entorn de tota l’avinguda 
Meridiana

Millorar la mobilitat i la urbanització de l’espai 
urbà a l’entorn de tota l’avinguda Meridiana: 
amplada, nombre de carrils, carril bici, carril bus, 
connexions transversals per a vianants, arbrat i 
enjardinat, contaminació acústica, etc.

(*) Garantir la qualitat, la conservació  
i el manteniment de les zones verdes

Garantir la qualitat, la conservació i el 
manteniment de les zones verdes, augmentant-
ne el nombre quan sigui possible.

(*) Fomentar activament el petit comerç  
de proximitat i la dinamització dels 
mercats municipals

Fomentar activament el petit comerç de 
proximitat i la dinamització dels mercats 
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[Bon Pastor] Impulsar la realització  
del PERI Enric Sanchis

[Bon Pastor] Desenvolupar la quarta  
fase del projecte de remodelació  
de les cases barates

Desenvolupar la quarta fase del projecte de 
remodelació de les cases barates i urbanització 
dels entorns tenint en compte el veïnat.

[Bon Pastor] Impulsar i potenciar el museu 
historicosocial de la Maquinista i Macosa

Impulsar i potenciar el museu historicosocial de 
la Maquinista i Macosa orientat a la preservació 
de la memòria del moviment obrer, així com la 
creació d’un centre de la memòria històrica de les 
cases barates, a través del MUHBA.

[El Congrés i Els Indians] Executar el 
compromís de l’Ajuntament respecte als 
equipaments acordats a la Taula de Treball 
del Canòdrom

Executar el compromís de l’Ajuntament respecte 
als equipaments acordats a la Taula de Treball 
del Canòdrom i urbanitzar temporalment la plaça 
del Canòdrom mentre no es construeixin els 
equipaments.

[El Congrés i Els Indians] Reconvertir el 
passatge de Salvador Riera en un carrer 
d’ús exclusiu per a vianants que faciliti 
l’accés a l’IES L’Alzina i el CEIP Dr. Ferran 
i Clua

[El Congrés i Els Indians] Promoure la 
recuperació i la difusió de la memòria del 
barri

[La Sagrera] Pacificar i connectar el carrer 
gran de Sant Andreu i el carrer gran de la 
Sagrera fins al carrer de Garcilaso

Pacificar i connectar el carrer gran de Sant 
Andreu i el carrer gran de la Sagrera fins al carrer 
de Garcilaso per promoure els eixos de vianants i 
el comerç de proximitat.

[La Sagrera] Revitalitzar i millorar els 
jardins de Pepa Colomer i millorar 
l’accessibilitat al Parc de la Pegaso

[Baró De Viver] Dignificar els habitatges 
del Patronat i millorar l’estat en què es 
troben actualment

[Bon Pastor] Millorar la mobilitat  
a Bon Pastor

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de mobilitat:
›››› Estudiar mesures per pacificar el trànsit del 

centre urbà.
›››› Millorar la connectivitat amb els barris i 

municipis de l’entorn.
›››› Fer arribar la línia H8 d’autobús a la parada de 

metro Bon Pastor i desenvolupar la línia H4.
›››› Executar un nou pla de mobilitat al voltant del 

centre comercial la Maquinista.
›››› Desenvolupar una proposta de mobilitat al 

polígon del Bon Pastor.

[Bon Pastor] Reactivar i modernitzar  
els polígons industrials del Bon Pastor

Reactivar i modernitzar els polígons industrials 
del Bon Pastor per preservar l’ocupació i crear-
ne de nova, i recuperar part del sostre industrial 
perdut.

[Bon Pastor] Fomentar l’educació 
secundària i d’adults al Bon Pastor

Transformar l’aula de l’escola d’adults en un 
centre de formació d’adults. Instar la Generalitat 
a construir un centre de formació professional 
al número 1 de carrer de Potosí i a ofertar a 
l’IES Cristòfol Colom cicles relacionats amb els 
sectors de les empreses del polígon.

[Bon Pastor] Millorar els equipaments  
al Bon Pastor

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Posar en funcionament el casal de gent gran 

del carrer d’Alfarràs.
›››› Estudiar la viabilitat de la construcció del 

mercat municipal del Bon Pastor, sostenible 
energèticament i respecte a l’entorn.

›››› Desdoblar el centre de serveis socials Franja 
Besòs en un centre per a Trinitat Vella i un altre 
per a Bon Pastor/Baró de Viver, i dotar-los de 
més recursos humans.
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[Sant Andreu De Palomar] Millorar  
els equipaments a les Casernes
Prioritzar i desenvolupar d’acord al procés 
participatiu ja realitzat diverses mesures en 
relació amb els equipaments a les Casernes:
›››› Instar la Generalitat a construir una residència i 

centre de dia per a la gent gran.
›››› Construcció de l’escola bressol municipal.
›››› Impulsar la construcció d’un complex esportiu 

municipal.
›››› Promoure habitatges de lloguer social.
›››› Demanar al Consorci de la Zona Franca 

l’anul·lació de la cessió temporal a l’entitat 
Hermandad de Antiguos Caballeros 
Legionarios d’un espai de 5.000 m2 a les 
antigues casernes i, en el marc de la comissió 
de seguiment, obrir d’un procés participatiu 
per definir-ne els usos.

[Sant Andreu De Palomar] Definir de 
manera participada el model de mercat

Definir de manera participada el model de mercat 
comptant amb l’opinió de paradistes, persones 
consumidores, associacions de veïns i veïnes i 
comerciants de l’entorn.

[Sant Andreu De Palomar] Instar a la 
construcció de l’institut d’educació 
secundària Martí Pous a la Fabra i Coats

[Sant Andreu De Palomar] Establir un 
acord amb el Ministeri d’Hisenda per usar 
l’edifici d’Hisenda del carrer gran de Sant 
Andreu per a activitats socials per al barri

[Sant Andreu De Palomar] Millorar els 
accessos a la Fabra i Coats des del carrer 
gran de Sant Andreu i des del carrer de 
Ramon Batlle

[Sant Andreu De Palomar] Museïtzar la 
zona arqueològica que comprèn les restes 
del Rec Comtal, l’aqüeducte romà, el camí 
medieval i el molí del Rec

Museïtzar (el MUHBA) la zona arqueològica que 
comprèn les restes del Rec Comtal, l’aqüeducte 
romà, el camí medieval i el molí del Rec.

[Trinitat Vella] Desenvolupar diverses 
mesures en matèria de mobilitat

[La Sagrera] Garantir el sòl per 
a la construcció de dos instituts 
d’ensenyament secundari al barri
Garantir el sòl per a la construcció de dos 
instituts d’ensenyament secundari al barri, i 
impulsar-hi projectes educatius innovadors.

[La Sagrera] Garantir la posada en marxa 
del casal Clara Zetkin, impulsant-ne la 
gestió cívica

[La Sagrera] Estudiar la recuperació dels 
habitatges del carrer del Camp del Ferro  
i del carrer gran de la Sagrera perquè 
siguin de gestió pública

[La Sagrera] Obrir un procés participatiu 
per substituir el projecte de centre lúdic 
per a infants privat (Sagrera Kids) 

Obrir un procés participatiu per substituir el 
projecte de centre lúdic per a infants privat 
(Sagrera Kids), tenint en compte el rebuig que ha 
suscitat entre el veïnat. .

[Navas] Obrir un nou eix comercial als 
voltants de la plaça d’Islàndia i el carrer  
de Bofarull

[Navas] Instal·lar un petit punt verd  
de barri

[Navas] Reurbanitzar i dinamitzar  
la plaça de Ferran Reyes

[Sant Andreu De Palomar] Millorar la 
mobilitat a Sant Andreu De Palomar

Prioritzar y desenvolupar de manera 
participada diverses mesures en matèria de 
mobilitat:
›››› Pacificar i connectar el carrer gran de Sant 

Andreu i el carrer gran de la Sagrera fins al 
carrer de Garcilaso per millorar la mobilitat 
sostenible i promoure-hi el comerç de 
proximitat.

›››› Impulsar definitivament la construcció del nou 
pont aprovat per connectar Sant Andreu amb 
el Bon Pastor i Baró de Viver per sobre de les 
vies del tren mentre durin les obres de l’AVE.

›››› Reclamar la millora de l’accessibilitat a les 
estacions de Sant Andreu Comtal i Sant 
Andreu Arenal.
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professionals de serveis socials al barri fins que 
es posi en marxa.

[Trinitat Vella] Concretar amb caràcter 
d’urgència un full de ruta per a la zona  
de la presó, Trinitat Nord

Concretar amb caràcter d’urgència un full de 
ruta per a la zona de la presó, Trinitat Nord, 
respectant el procés participatiu del 2011.

[Trinitat Vella] Recuperar el PERI de la 
zona del carrer de la Madriguera i impulsar 
un procés participatiu per a la remodelació 
de la plaça d’Andreu Abelló

[Trinitat Vella] Dinamitzar el Parc  
de la Trinitat

[Trinitat Vella] Desenvolupar la 
museïtzació de la Casa d’Aigües  
de la Trinitat Vella

Desenvolupar la museïtzació de les antigues 
instal·lacions de la Casa d’Aigües de la Trinitat Vella 
i unir-les amb les que estan fetes a la Trinitat Nova.

Desenvolupar diverses mesures en matèria de 
mobilitat:
›››› Millorar la connectivitat amb altres barris per 

superar l’aïllament que provoquen les grans 
infraestructures vials (la Meridiana, la ronda, el 
nus...).

›››› Valorar la posada en marxa d’una connexió 
entre les línies 1, 3 i 4 de metro.

[Trinitat Vella] Recuperar els projectes 
de serveis de ciutat, Districte i barri 
dissenyats fa cinc anys per a l’espai  
de Porta Trinitat

Recuperar els projectes de serveis de ciutat, 
Districte i barri dissenyats fa cinc anys per a 
l’espai de Porta Trinitat (residència d’avis, bloc 
de pisos assistit per a gent jove i gent gran, hotel 
d’entitats, centre de serveis socials).

[Trinitat Vella] Construir un nou centre de 
serveis socials a Porta Trinitat Vella

Construir un nou centre de serveis socials a 
Porta Trinitat Vella i garantir la presència de 
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(*) Connectar el tramvia per la Diagonal
Unir els tramvies dels dos extrems de la 
Diagonal (de Glòries a Francesc Macià) permetria 
connectar els districtes de les Corts i Sant Martí 
i travessar l’Eixample amb un transport públic no 
contaminant i de fàcil accés.

(*) Consensuar l’actuació definitiva a 
l’entorn de Glòries i prevenir-ne la possible 
gentrificació

›››› Debatre sobre l’actuació definitiva a l’entorn 
de Glòries per tal de consensuar entre tots 
els afectats una resposta a la qüestió de la 
mobilitat i a la dels equipaments reivindicats 
al Compromís de Glòries i no construïts.

›››› Dur a terme mesures preventives per prevenir-
ne la possible gentrificació a l’entorn de 
Glòries.

(*) Impulsar polítiques contra el racisme  
i la xenofòbia

Impulsar polítiques contra el racisme i la 
xenofòbia. Treballar per fer efectiu el tancament 
de la llibreria Europa (a Gràcia), del Casal 
Tramuntana (a Sant Martí), etc.

(*) Fomentar la creació d’un parc públic 
d’habitatge de lloguer amb els pisos 
públics i els pisos desocupats  
dels bancs

(*) Posar a disposició del veïnat els solars 
en desús per aprofitar-los per a nous  
usos de manera autogestionada

Posar a disposició del veïnat els solars en desús 
per aprofitar-los per a nous usos de manera 
autogestionada, per exemple mitjançant horts 
comunitaris.

(*) Impulsar projectes d’economia social, 
amb perspectiva de gènere

(*) Redefinir la planificació educativa  
a la frontera de districtes

Redefinir la planificació educativa i assignació de 
matrícula als centres educatius d’infantil, primària 
i secundària a la frontera entre els districtes de 
l’Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella.

10  Sant Martí

Les mesures marcades amb (*) 
s’impulsaran des de les gerències 
municipals de l’Ajuntament amb la 
col·laboració de diversos districtes. 
És a dir, que es tracten de mesures ja 
incloses (amb una altra redacció) en 
el nivell de ciutat; no obstant això, es 
recullen aquí atès que per a aquest 
districte són prioritàries.

(*) Reduir els impactes negatius del 
turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent 
més estrictes amb el control, les inspeccions i 
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús 
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn 
i amb l’organització de l’espai públic compartit 
entre veïnat i turistes; a fi de crear un turisme 
alternatiu, no massificat i sostenible, interessat 
en la vida de barri i en el llegat i la cultura dels 
districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la 
participació de tots els actors corresponents, un 
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme 
per a tota la ciutat.

(*) Garantir el dret a un envelliment digne, 
actiu, autònom i saludable des dels 
districtes

Analitzar, atenent a les especificitats de 
cada districte, les realitats de les persones 
grans, especialment les que viuen soles i les 
dependents, per tal de detectar situacions de 
vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb 
iniciatives com ara:
›››› Garantir serveis de teleassistència i atenció 

domiciliària.
›››› Potenciar el projecte Radars, programa 

d’atenció social per persones grans que viuen 
soles.

›››› Mantenir i ampliar el programa Àpats en 
Companyia als casals de persones grans.

›››› Millorar la xarxa d’equipaments de persones 
grans.

https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://barcelonaencomu.cat/es/portada
https://twitter.com/bcnencomu
https://www.facebook.com/barcelona.encomu


Barcelona
En Comú

108

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u.
ca

t
@

b
cn

en
co

m
u

b
ar

ce
lo

na
en

co
m

u

Millorar la urbanització i espais  
lliures a Sant Martí
Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’urbanització i 
espais lliures:
›››› Fer una plaça comunitària o espai verd al 

solar del carrer de Pere Moragues i el carrer 
Marsala.

›››› Realitzar l’obertura del carrer del Concili de 
Trento i la reforma dels carrers de la Verneda i 
de Sant Joan de Malta.

›››› Fer una connexió per a vianants entre el parc 
de Can Miralletes i el carrer de Rogent que 
passi per la plaça de les Tortugues (plaça de 
Sant Josep de Calassanç) i connecti aquest 
parc amb el parc del Clot.

›››› Estudiar i reformular la urbanització d’un 
conjunt de carrers i places: carrer del Perelló 
i voltants, carrer del Joncar, plaça de Sant 
Bernat Calbó, plaça de Lope de Vega, etc.

›››› Recuperar i urbanitzar el solar conegut com a 
Triangle de Diagonal Mar.

›››› Urbanitzar el parc mòbil de la Vila Olímpica, amb 
la possibilitat d’ubicar-hi un nou camp de futbol.

›››› Remodelar l’avinguda d’Icària prenent 
en consideració el projecte aprovat 
majoritàriament pel veïnat.

›››› Establir un vincle més directe entre la Vila 
Olímpica i Ciutat Vella a través del Parc de la 
Ciutadella.

Millorar els equipaments i serveis  
públics a Sant Martí

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria d’equipaments i 
serveis públics:
›››› Augmentar el nombre de places de proximitat 

a escoles bressol públiques.
›››› Revisar els criteris d’adscripció de les escoles 

de primària als instituts de secundària. Instar 
a la reducció de les ràtios d’estudiants per 
professor de les escoles i a les substitucions 
immediates de les baixes.

›››› Potenciar les escoles d’adults i el reciclatge 
professional.

›››› Promoure un acord per construir una escola 
d’idiomes.

›››› Estudiar la construcció d’escoles de música 
municipals.

(*) Reduir la contaminació atmosfèrica  
i acústica i promoure aules ambientals  
als punts verds
Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica i 
promoure aules ambientals als punts verds (com 
ara el del parc del Clot).

(*) Donar suport al comerç i l’activitat 
artesanal

Donar suport a la creació de nous eixos 
comercials i/o noves associacions de 
comerciants. Incentivar la recuperació de 
l’activitat artesanal i de petits tallers i la 
celebració de fires d’artesania del barri a les 
places i els carrers, etc.

(*) Potenciar una policia de proximitat  
que treballi per millorar l’ús de  
l’espai públic

Potenciar una policia de proximitat que treballi 
per millorar l’ús de l’espai públic, la convivència 
nocturna, el reciclatge, i, en general, per fer 
pedagogia de civisme pràctic (bars, circulació, 
carril bici, etc.).

Millorar la mobilitat a Sant Martí

Prioritzar i desenvolupar de manera participada 
diverses mesures en matèria de mobilitat:
›››› Implementar mesures per pacificar el trànsit 

als principals carrers del Districte (passeig 
de Maragall, carrer de Mallorca, carrer de 
València, avinguda Meridiana i Gran Via, 
etc.).

›››› Estudiar mecanismes per millorar la 
connectivitat en sentit transversal a través 
de la ronda litoral, per minimitzar-ne l’efecte 
“barrera”.

›››› Incrementar el nombre de zones 30 i 
introduir camins escolars al Districte. Crear 
itineraris saludables per caminar o córrer als 
carrers i als espais amb menys trànsit.

›››› Estudiar la millora de la freqüència de pas i 
la intermodalitat del Trambesós i les línies de 
metro. I també millores en les estacions, en 
accessibilitat, seguretat, etc.

›››› Estudiar millores en la xarxa de busos i 
en la interconnexió amb els hospitals de 
referència.
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centres educatius públics per a activitats 
obertes.

›››› Promoure casals de gent gran i de joves als 
barris.

Desenvolupar un pla de suport  
a l’associacionisme a Sant Martí

Desenvolupar un pla de suport a 
l’associacionisme que habiliti espais i 
canals perquè les entitats puguin informar la 
ciutadania de les activitats que promouen, 
que faciliti la incorporació de nous membres, 
que fomenti la coordinació entre entitats i que 
permeti avançar en models publicocomunitaris 
de gestió d’equipaments i serveis. Entre 
d’altres:
›››› Potenciar associacions de dones, en 

especial de dones migrades, promovent-ne 
la participació en el Consell de Dones i fent 
xarxa.

›››› Facilitar les organitzacions LGTBI+ i la seva 
participació en els espais representatius del 
Districte.

›››› Donar suport a les entitats que treballen amb 
les minories ètniques i culturals (migrants, 
poble gitano, etc.).

›››› Elaborar un pla específic de suport a les 
entitats esportives.

›››› Incentivar l’associacionisme juvenil i el lleure 
educatiu.

›››› Fomentar els espais intergeneracionals 
d’intercanvi de sabers.

Recuperar i potenciar elements simbòlics 
del patrimoni industrial i la memòria 
històrica

Recuperar i potenciar els espais dels barris que 
constitueixen elements simbòlics del patrimoni 
industrial i la memòria històrica del barri, com el 
refugi antiaeri de Can Robacols, Can Miralletes, 
la Torre del Fang, l’ateneu Flor de Maig, Can 
Ricart, L’Escocesa, el conjunt de Can Riera, la 
riera d’Horta, la regadora Parellada i els terrenys 
que l’envolten, etc.

Potenciar i prestigiar els Premis  
Sant Martí i crear el Premi Sant Martí  
per a l’economia social i el  
cooperativisme

›››› Finalitzar les obres d’ampliació de l’Hospital 
del Mar i instar el trasllat, per a les persones 
adscrites a l’Hospital del Mar, dels serveis 
que actualment es presten a l’Hospital de 
l’Esperança.

›››› Instar a la desprivatització dels centres 
d’atenció primària, al retorn del personal 
especialitzat (en salut mental, dermatologia, 
etc.) i a l’avaluació continuada de la gestió 
dels CAPs per part de les persones usuàries i 
de l’administració local.

›››› Estudiar l’ampliació dels equips de 
professionals del centre de diagnosi 
i atenció precoç, el centre de salut 
mental infantil i juvenil, els equips 
d’atenció a la infància i l’adolescència i 
els equips d’assessorament i orientació 
psicopedagògics dels barris.

›››› Incrementar els recursos destinats pel Districte 
als projectes d’inserció juvenil per ampliar 
les entitats mentores de joves que elaboren 
projectes d’inserció social i laboral i la xarxa 
d’entitats que col·laboren en la dotació de 
projectes d’inserció.

›››› Ampliar la Biblioteca Manuel Arranz a l’edifici 
de Can Saladrigas.

›››› Construir un poliesportiu municipal amb 
piscina (que hauria de substituir la de Can 
Felipa) al solar dels carrers de la Llacuna i 
Sancho d’Àvila. Consolidar l’edifici de Can 
Felipa per a usos culturals i associatius.

›››› Redactar un pla urbanístic per establir l’ús 
com a equipament públic i espai de lleure de 
l’illa de darrere el cementiri (Llacuna-Taulat-
Aymà-Calvell)

›››› Analitzar les possibilitats d’aturar el projecte 
d’enderrocament de l’església de Sant Bernat 
Calbó i de recuperar aquest edifici per a ús 
públic.

›››› Remodelar la segona planta del Piramidón de 
la Pau per dedicar-la a activitats sense ànim 
de lucre i de gestió comunitària.

›››› Instar a la realització dels projectes acordats 
en el marc de la Llei de Barris per a la 
Verneda, la Palmera, la Pau i Trajana, en 
serveis necessaris com la biblioteca, espais 
esportius, el centre cívic, el CUAP o CAP amb 
urgències, etc.

›››› Optimitzar les instal·lacions esportives dels 
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l’impagament de part del veïnat que, per situació 
de pobresa, no poden assumir-lo.

[El Camp de L’Arpa del Clot] [El Clot]  
Obrir al més aviat possible la residència  
i centre de dia per a gent gran  
Alchemika

[El Camp de L’Arpa del Clot] [El Clot] 
Construir habitatge públic en diversos 
solars dels barris

›››› Construir habitatge públic als dos solars 
municipals edificables del carrer de Bolívia 
entre els carrers d’Àlaba i de Badajoz per 
destinar-lo a les persones afectades dels 
barris de l’entorn (Glòries, etc.) i a d’altres 
sol·licitants del registre públic.

›››› Els pisos que es construeixin a la zona 
de Trinxant / Meridiana no necessaris per 
a reallotjar a les persones afectades es 
destinaran a lloguer públic per al veïnat del 
barri (joves, etc.).

[El Parc i La Llacuna del Poblenou] 
[El Poblenou] Reorientar, sota una 
perspectiva social i comunitària, el 
projecte del 22@

Reorientar, sota una perspectiva social i 
comunitària, el projecte del 22@, que actualment 
ha alentit el procés de transformació urbana, per 
tal de:
›››› Destinar els nombrosos solars actualment 

sense ús a espais de treball per a col·lectius 
precaris, ús comunitari i oci.

›››› Accelerar la construcció d’habitatges socials.
›››› Minimitzar les afectacions d’empreses i 

habitatges fins que es puguin desenvolupar 
alternatives.

[El Parc i La Llacuna del Poblenou] [El 
Poblenou] Donar suport i desenvolupar 
diverses iniciatives ciutadanes per la 
revitalització social i cooperativa dels 
barris (Pere IV, Fem Rambla, Horts 
Indignats, etc.)

›››› Donar suport a la iniciativa ciutadana per la 
revitalització social i cooperativa del carrer 
de Pere IV i voltants seguint els criteris que 
formula la Taula Eix Pere IV.

[Diagonal Mar - Front Marítim del 
Poblenou] Reformular el passeig marítim  
i els ponts sobre la Ronda del Litoral
›››› Reformular tot el passeig marítim fins al 

Fòrum (especialment a partir de la platja de la 
Marbella) per tal de garantir que la ciutadania 
en faci ús.

›››› Instal·lar vegetació o un muntatge de fusta als 
ponts sobre la Ronda del Litoral dels carrers 
de la Selva de Mar i Bac de Roda per millorar 
el confort dels vianants, seguint el model dels 
passos de vianants de la Vila Olímpica.

[Diagonal Mar - Front Marítim del 
Poblenou] Regular l’aparcament al front 
marítim, a les platges i als voltants per 
facilitar la circulació de vianants

›››› Regular l’aparcament al front marítim, a les 
platges i als voltants per facilitar la circulació 
de vianants des del carrer de Bac de Roda fins 
al de Josep Pla.

›››› Regular l’àrea verda per a residents del 
perímetre de l’aparcament lliure a l’entorn del 
Parc Diagonal Mar, i els carrers de Llull, Selva 
de Mar, Taulat i Josep Pla.

[El Besòs i El Maresme] Incrementar  
els recursos del pla comunitari

[El Besòs i El Maresme] Impulsar 
polítiques actives d’ocupació i garantir 
que l’escola de formació d’adults segueixi 
al barri

›››› Impulsar polítiques actives d’ocupació i 
formació, a partir de l’oficina de Barcelona 
Activa del barri.

›››› Garantir que l’escola de formació d’adults, 
actualment en perill de tancament, segueixi al 
barri.

[El Besòs i El Maresme] Desenvolupar  
el pla integral de reformes estructurals  
i el programa d’instal·lació d’ascensors

Desenvolupar el pla integral de reformes 
estructurals i el programa d’instal·lació 
d’ascensors. Especialment, impulsar la reparació 
de l’aluminosi que pateixen encara molts 
habitatges del barri del Besòs, pendents de 
solució del finançament, i resoldre el problema de 
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[La Vila Olímpica del Poblenou] Fer un 
seguiment participatiu del pla d’usos del 
Port Olímpic

[Provençals del Poblenou] Posar en marxa 
el casal de joves en Can Ricart amb gestió 
comunitària

Impulsar la posada en marxa del casal de joves, 
actualment en construcció al recinte de Can 
Ricart, mitjançant formes de gestió comunitàries.

[Sant Martí de Provençals] Estudiar la 
creació del centre sociocultural de Sant 
Martí i millorar el centre cívic actual

Estudiar la creació del centre sociocultural de 
Sant Martí a l’antic espai de la caserna, amb 
un nou centre de barri o biblioteca, i millorar les 
instal·lacions del centre cívic actual.

›››› Desenvolupar i portar a terme els resultats del 
projecte Fem Rambla.

›››› Estudiar un procediment per declarar els horts 
indignats espais d’interès social.

[La Verneda i La Pau] Fer un pla 
ocupacional per a aturats del barri  
de la Pau

Fer un pla ocupacional per a aturats del barri de 
la Pau. Instar Barcelona Activa a col·laborar amb 
l’associació de veïns i veïnes i la seva vocalia 
d’Aturats en Moviment a través del projecte 
acordat “la Pau Treballa”.

[La Verneda i La Pau] Desenvolupar el 
planejament urbanístic de la Verneda 
Industrial amb mixtura d’usos
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