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Missatge de Xavier Trias 
 
El meu somni per a Barcelona és molt senzill. Vull una Barcelona en 
la qual tothom hi participi, on ningú quedi exclòs. Que tothom 
participi de l’èxit que Barcelona és capaç de generar. Que tothom 
gaudeixi d’una ciutat per viure, més que no pas d’una ciutat només per 
veure. 
 
Participar vol dir, abans que res, sentir-se’n part, prendre-hi part. 
 
Participar no vol dir, com alguns pensen, donar poder a certs grups 
d’interès perquè intervinguin en el govern de la ciutat, a costa de 
l’interès general. 
 
Participar vol dir donar poder a les persones i les entitats, donar als 
individus l’oportunitat de tirar endavant els seus projectes (una feina, 
una casa, una carrera), per modestos que aquests siguin, perquè 
d’aquesta manera ens ajudaran també a tirar endavant els projectes 
col·lectius que la nostra ciutat necessita. 
 
Nosaltres treballarem perquè Barcelona torni a ser la ciutat de les 
oportunitats. La ciutat de les oportunitats per a tothom, sigui qui sigui, 
vingui d’on vingui. Precisament això és el que ha fet de la capital de 
Catalunya un referent internacional. Les nostres polítiques en matèria 
d’habitatge, de civisme, de transport, de seguretat, de benestar i de 
suport a la creació de riquesa, estan dissenyades per incorporar el millor 
que la participació dels ciutadans i la societat en general pot oferir. 
 
Ara bé, això només serà possible si aconseguim la implicació de la 
majoria de barcelonins, i aquest és el meu objectiu com a futur alcalde 
de Barcelona. 
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El nostre marc de referència 
 
En aquest marc de referència s’expressen els valors, principis i actituds 
que configuren les propostes polítiques de Convergència i Unió a la 
ciutat de Barcelona. 
 
Una Barcelona participativa 
Cal garantir la participació dels barcelonins i les barcelonines en les 
polítiques municipals, fomentant el contacte constant i directe entre els 
veïns i l’Ajuntament, amb la finalitat que la presa de decisions 
municipals es faci sempre després d’un ampli debat ciutadà. En 
definitiva, que cap ciutadà pugui al·legar desconeixement davant d’una 
decisió municipal que l’afecta. 
 
Una Barcelona segura 
S’ha d’identificar la seguretat com un servei pensat amb i per als 
ciutadans, que tingui entre els seus fonaments una política preventiva i 
de col·laboració amb els veïns. La protecció de les persones i dels seus 
béns, de l’espai urbà i dels entorns de lleure requereix actuacions 
decidides i pactades entre tots els sectors interessats, perquè els 
esforços vagin en una única direcció. 
 
Una Barcelona justa 
No podem acceptar que a la ciutat hi hagi persones excloses. Cap 
col·lectiu social ha de quedar al marge dels serveis i recursos bàsics. 
Creiem en una societat de persones responsables, que garanteixi els 
mateixos drets bàsics per a tothom, però que sigui capaç d’exigir també 
uns deures elementals de convivència. 
 
Una Barcelona responsable 
Les decisions de les autoritats municipals han d’aparèixer com decisions 
justes davant dels ciutadans. El nostre compromís és que el govern 
municipal exercirà l’autoritat que li confereixen les lleis, i que les seves 
decisions seran independents de la capacitat de pressió que tinguin els 
col·lectius afectats. 
 
Una Barcelona sensible 
Aquesta finalitat fa que sigui molt important el disseny dels serveis 
personals, que gaudeixin d’una gran flexibilitat per tal d’adaptar-se a les 
necessitats de les persones i no a l’inrevés. Es tracta de garantir, 
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sempre que sigui possible, l’atenció de les persones que ho necessiten a 
casa seva, en el seu barri i en el seu entorn familiar. 
 
Una Barcelona propera 
Proposem que la unitat d’actuació del govern municipal sigui el barri, 
perquè és el marc de referència comunitària per a les persones que 
viuen a Barcelona. Donarem a cadascun dels barris de la ciutat una 
centralitat visible, amb l’elecció directa dels regidors de districte i 
l’establiment de consultes ciutadanes. Convertirem els consells de 
districte en veritables espais de participació ciutadana, i d’execució justa 
i eficaç de les polítiques municipals. 
 
Una Barcelona metropolitana 
La voluntat de Barcelona és compartir amb les ciutats del seu entorn 
metropolità formes específiques de col·laboració institucional en la 
prestació de determinats serveis, que tinguin així en compte el pes 
específic de la Barcelona metròpoli, en el marc del desplegament 
territorial i estratègic de Catalunya. 
 
Una Barcelona catalana 
Entre Catalunya i Barcelona existeix una relació d’interdependència. 
Catalunya necessita Barcelona com a gran capital que ajuda a la seva 
cohesió i a la seva projecció internacional; i Barcelona necessita 
Catalunya com el país que dóna sentit a la seva identitat. La catalanitat 
ofereix a Barcelona un valor afegit que fa que Barcelona sigui molt més 
que una ciutat. 
 
Una Barcelona estratègica 
El paper estratègic de les ciutats a nivell internacional permet a 
Barcelona situar-se amb força com a pol de desenvolupament 
euromediterrani. Barcelona ha d’exercir el paper de veritable capital 
europea de la Mediterrània i de porta europea d’Àsia. La 
internacionalització de la ciutat és un fet que genera noves oportunitats 
i avantatges en innovació i competitivitat per esdevenir un referent 
internacional en creativitat. 
 
Una Barcelona il·lusionada 
Un bon ajuntament ha de gestionar bé i resoldre les necessitats 
immediates dels seus ciutadans, però, a més, ha de saber transmetre 
un model de ciutat i generar la il·lusió necessària per implicar tothom en 
el seu projecte. Estem il·lusionats per retornar el protagonisme de la 
ciutat de Barcelona a la seva gent, amb el compromís de les nostres 
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conviccions, la credibilitat del nostre projecte, i la confiança de tots els 
barcelonins i barcelonines. 
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Una Barcelona per viure-hi 
 
Les nostres propostes polítiques estan dissenyades per garantir la 
inversió i els recursos necessaris per millorar la participació i la qualitat 
de vida de la ciutat. Estem compromesos amb un model de ciutat 
ambiciós, responsable i sensible, que garanteixi uns serveis públics 
eficients i la seguretat indispensable per gaudir-los en llibertat. Creiem 
en la llibertat de les persones per construir-se un futur fruit del seu 
treball, la seva formació i l’accés a un habitatge assequible. 
 
Barcelona ha posat l’accent en el maquillatge, en servir de portes 
enfora. El Fòrum n’és el gran exemple, el fracàs d’un model de ciutat fet 
d’esquena als barcelonins. Després de l’èxit dels Jocs Olímpics i de 
l’explosió del turisme, és l’hora que Barcelona es converteixi en referent 
mundial de benestar i qualitat de vida. Ens comprometem a fer una 
ciutat no només per veure, sinó també per viure-hi. 
 
Una ciutat d’oportunitats on tots compartim l’èxit 
És responsabilitat del Govern municipal aconseguir que l’èxit de la ciutat 
sigui compartit per tots els ciutadans. Davant l’afluència important 
d’immigrants hem d’aconseguir que no arribin en situació d’il·legalitat, 
alhora que necessitem fer-los partícips d’un projecte en comú, que no 
serà possible sense condicions de treball i habitatge dignes, però 
tampoc sense la seva assumpció d’uns drets i deures cívics i la 
predisposició a conèixer la nostra llengua i la nostra cultura. 
 
Més serveis i de més qualitat 
Avui hi ha ciutats del nostre entorn que donen més i millors serveis que 
Barcelona. Ara és el temps de les escoles bressol, les biblioteques i els 
centres cívics; dels equipaments per a joves; el temps de l’atenció a les 
persones dependents; el temps de la nostra gent gran i dels que no 
poden seguir. I tot amb una nova relació amb la societat civil, evitant la 
subvenció i cedint-ne la gestió, establint els mecanismes de 
col·laboració necessaris. 
 
Incrementar el parc d’habitatge assequible 
L’habitatge és un dret del qual tothom en parla, però molt pocs hi fan 
res, començant per l’actual Govern municipal. Per què no s’han fet pisos 
a preu assequible? Per què no hi ha fórmules imaginatives per posar en 
el mercat els pisos buits que hi ha a la ciutat? Per impotència i falta de 
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voluntat política. Proposem impulsar una veritable política social 
d’habitatge, un parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible, 
així com apostar per noves fórmules d’ajuts públics, com la compra 
compartida. 
 
Civisme, o la recuperació de l’autoritat 
Els darrers anys, la manca de lideratge de l’alcalde i l’estratègia del 
tripartit municipal de promocionar la transgressió per fer més atractiva 
la ciutat ha permès que l’Ajuntament perdés l’autoritat i el respecte. Ens 
comprometem a recuperar l’autoritat del Govern municipal fent complir 
les normes sense complexos i buscant la complicitat dels ciutadans. 
 
Guàrdia de barri, més seguretat 
Els ciutadans i ciutadanes de Barcelona no se senten segurs. 
Augmentarem el nombre d’efectius de la Guàrdia Urbana per tal de 
garantir la seva presència als carrers i desenvolupar un nou model de 
policia de proximitat: el guàrdia de barri. Exigirem la finalització de la 
construcció de les casernes de mossos d’esquadra de districte que 
encara estan pendents. 
 
Més transport públic per afavorir la mobilitat 
L’Àrea Verda d’aparcament de pagament ha tingut un resultat neutre 
per a la circulació, i només ha servit per incrementar els ingressos de 
l’Ajuntament en convertir tot el centre de la ciutat en un gran pàrquing. 
Cal ampliar els horaris i millorar la xarxa dels serveis de transport públic 
a la ciutat, inclòs el taxi, i convertir l’Àrea Verda en gratuïta per als 
residents a les respectives zones de Barcelona. També impulsarem la 
circulació de vehicles de dues rodes, tant la bicicleta com la moto. 
 
Cal un compromís per generar llocs de treball de qualitat 
A Barcelona ja no volem que se’ns parli de grans projectes i de districtes 
punters. Tot és publicitat. El que cal és un compromís de debò amb la 
competitivitat, la innovació, la recerca i la creativitat, amb els 
emprenedors, amb l’empresa i els treballadors. Per tal de canviar el 
cicle negatiu de la ciutat cal menys publicitat i més fets, i aquesta és la 
credibilitat que aportem a la política econòmica barcelonina. 
 
Una Barcelona més culta 
Una ciutat on la cultura sigui un eix definidor de la seva identitat, on la 
formació, l’interès per l’art i la comprensió lectora siguin la base que 
inspiri les polítiques culturals. 
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Confiança en els ciutadans i la societat civil.  
El tripartit municipal entén la participació ciutadana com a reunions amb 
veïns una tarda en un centre cívic, quan ja no és possible canviar res. 
Per a nosaltres cal escoltar els ciutadans i les seves entitats 
representatives. La feina de l’Administració no és substituir la societat 
civil, sinó potenciar-la, i això ha de tenir traducció política. Ens 
proposem convocar consultes populars per resoldre iniciatives i 
projectes tant a nivell de districte com a nivell de ciutat. 
 
Barcelona, capital de Catalunya. 
Barcelona no s’ha d’avergonyir de la seva catalanitat. El discurs 
multicultural socialista menysté voluntàriament allò que ens defineix i 
esdevé un discurs ridículament provincià. Barcelona només pot ser la 
gran capital mediterrània si torna a esdevenir la capital del seu propi 
país. Un país obert, solidari i integrador en el marc de la Mediterrània i 
el món. 
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Barcelona i la cohesió social 
 
 
 

“Barcelona està faltada d’equipaments i de 
serveis socials especialitzats. Per donar 

aquests serveis és molt important prioritzar la 
col·laboració amb la societat civil organitzada, 

especialment fundacions i entitats no 
lucratives. Un ajuntament té l’obligació de 
liderar la resposta que hem de donar a les 

persones amb dificultats i hem d’estar 
especialment compromesos a donar solucions 

al problema de la violència de gènere i a la 
gent amb discapacitat i/o dependència i a la 

gent amb perill d’exclusió social”. 
 

Xavier Trias 
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Més segura 
 
L’evolució de la seguretat a la ciutat de Barcelona en els darrers 6 anys 
mostra una clara tendència negativa que indica deteriorament, tant des 
de la perspectiva de les dades objectives com des de la percepció 
subjectiva. La posició de l’alcalde ha estat d’una total manca de 
lideratge, davant de la sensació generalitzada que la ciutat és insegura i 
alhora té greus problemes d’incivisme i convivència. 
 
Convergència i Unió capgirarà aquesta situació millorant la seguretat de 
la ciutat en general i la percepció que els ciutadans en tenen. Per fer 
això realitat passarem de l’actual model de reaccionar davant del 
desastre, a impedir que el desastre es produeixi. 
 
Més prevenció: Un acord per la seguretat 
 
La ciutat de Barcelona, a l’igual de Catalunya, aspira a dotar-se 
plenament d’un model que transcendeixi la concepció tradicional de la 
seguretat i l’ordre públic, a favor d’una orientació que es fonamenti en 
la prevenció, la participació i la implicació dels diferents serveis públics, 
i també de la societat civil.  
 
És per això que es proposa un Acord de Seguretat per a Barcelona, que 
permeti a la nostra ciutat analitzar l’estat de la seguretat pública, 
especialment en les matèries de seguretat ciutadana, seguretat viària i 
protecció civil, definir les àrees prioritàries d’actuació i establir les 
accions que cal realitzar per passar de la reacció a la prevenció tot 
assolint els objectius següents: 
 

 Detectar les necessitats i demandes dels ciutadans i impulsar un 
model de millora contínua en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels 
serveis de seguretat pública. 

 
 Crear un sistema global de seguretat pública a la ciutat de 

Barcelona que articuli els principis, instruments i procediments de 
coordinació, col·laboració i actuació de tots els cossos policials i 
serveis públics amb competències en matèria de seguretat, així 
com la participació dels ciutadans. 
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 Elaborar un Pla de seguretat per a Barcelona, d’acord amb 
allò que preveu la Llei d’ordenació del sistema de seguretat 
pública de Catalunya, que integri i doni coherència als plans 
específics dels diferents àmbits de la seguretat pública, que 
permeti desenvolupar actuacions de caràcter transversal i que 
faciliti la participació dels ciutadans en els processos d’informació 
i decisió. 

 
Un Acord que ha de tenir l’origen en els principis de cooperació, 
col·laboració, lleialtat institucional i auxili mutu entre les administracions 
i els serveis públics amb responsabilitats en l’àmbit de la seguretat, que 
doti la ciutat de Barcelona d’un marc flexible i participatiu en el qual els 
diversos agents públics i de la societat civil, des de les seves respectives 
aportacions i responsabilitats, puguin contribuir a l’elaboració i 
l’execució de polítiques públiques de seguretat eficaces al servei dels 
ciutadans de Barcelona. 
 
El guàrdia de barri, una nova realitat en els carrers de Barcelona 
 
La idea de proximitat ha de resultar afí a un cos policial que té la seva 
raó de ser en el servei als veïns. Experiències de proximitat en altres 
cossos policials, entre els quals s’han de citar els plans de prevenció de 
la delinqüència al Regne Unit, els contractes locals de seguretat a 
França, el Programa ComPstat i la policia de districte a Nova York, així 
com l’experiència de policia proactiva a Holanda, avalen, amb els seus 
bons resultats, aquesta iniciativa. 
 
Una Xarxa Policial de Proximitat, amb una policia proactiva, 
descentralitzada i orientada a la resolució de problemes ha de mantenir 
un compromís amb el seu barri, fer possible fixar un objectiu a assolir, 
que sovint depassa l’àmbit de la seguretat i que aspira a millorar la 
qualitat de vida. 
 
El model de proximitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha de basar 
en una policia orientada a solucionar els problemes que tenen els veïns i 
veïnes de la nostra ciutat en el seu barri, des d’una visió de proximitat. 
 
Aquesta orientació es fonamenta sobre la filosofia que tothom demana 
uns barris més segurs i amb una millor convivència. Que la llei, per ella 
mateixa, o a través de les organitzacions policials i del sistema de 
justícia criminal resulta insuficient i, per tant, ineficaç si no compta amb 
el suport de la ciutadania. I en la convicció que tot gran repte exigeix la 
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implicació de tothom per ser assolit. Així, la lluita contra la criminalitat i 
els problemes de convivència han de comptar amb la ineludible 
implicació dels ciutadans. El guàrdia de barri és, doncs, una clara aposta 
per restituir la confiança i la col·laboració entre la policia i la ciutadania. 
 
Funcions i tasques del guàrdia de barri 
 

 Visualització de patrulles a peu i amb vehicle al conjunt del 
territori. 

 
 Assistència i informació al ciutadà. 

 
 Patrullatge pels sectors i rutes planificades. 

 
 Prevenció i actuació en establiments comercials considerats de 

risc. 
 

 Seguiment a establiments que han patit robatoris amb violència 
i/o intimidació. 

 
 Prevenció d’incivisme (col·laboració per detectar infraccions 

contingudes a les ordenances municipals). 
 

 Prevenció d’activitats il·lícites. 
 

 Cobertura i assistència als centres escolars amb situacions 
conflictives detectades. 

 
 Prevenció i patrullatge per la xarxa de transports. 

 
 Mediació en conflictes. 

 
 Patrullatge per parcs i places, amb una atenció especial a aquells 

on hi ha consum de drogues, incivisme o presència de grups 
juvenils violents. 

 
 Èmfasi especial en la protecció de menors en situació de 

desemparament. 
 

 Contacte permanent amb els veïns i veïnes del barri on patrullen. 
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Més policia 
 
Les experiències desenvolupades en d’altres ciutats importants, que han 
esdevingut referent per l’èxit obtingut en la reducció de la delinqüència i 
la millora dels nivells d’inseguretat, identifiquen una connexió directa i 
immediata entre l’increment d’efectius policials i la millora de la 
seguretat. 
 
De fet, aquesta correlació és de les poques que ha quedat acreditada 
com a certa. Tot i la dificultat d’obtenir dades actualitzades, la mitjana 
actual europea (Europa occidental) és de 4,4 policies per mil habitants. 
 
CIU proposa una ràtio per a la ciutat de Barcelona de 4,5 policies 
per mil habitants. 
 
Aquesta xifra segueix la línia de la Moció 154/VI del Parlament de 
Catalunya sobre la política de Seguretat Ciutadana (maig de 2002), 
aprovada en el Ple del Parlament per tots els grups parlamentaris del 
Parlament (a excepció del Partit Popular), que estableix una ràtio global 
de 4,5 policies per mil habitants. Així mateix, el Manifest d’Alcaldes de 
l’Àrea metropolitana de Barcelona (any 2000) també indicava una xifra 
de 4,4 policies per mil habitants. 
 
La nostra proposta, però, incorpora una modificació per tal d’actualitzar 
les dades i fer-les coherents amb el context actual. Assolir la xifra que 
proposem, de 4,5 policies per cada mil habitants, implica incrementar 
les actuals plantilles en 2.000 policies més. Això es concreta en 1.400 
mossos i 600 guàrdies urbans per a aquest període. 
 
Sistemes de vigilància electrònica i dret a la privadesa 
 
Vetllarem per a la integració de sistemes de vigilància al carrer, per 
garantir la seguretat i la resolució de delictes com a instrument de 
prevenció i complement de la policia desplegada en el territori. Tot 
garantint el dret a la intimitat de les persones i instal·lant sistemes de 
vigilància fixos i mòbils en punts conflictius i problemàtics de la ciutat. 
 
D’acord amb els veïns, en el marc dels Comitès de Seguiment, 
Avaluació i Acció, s’instal·laran càmeres com a eina bàsica per poder 
visualitzar els següents aspectes: 

 Llocs amb problemàtiques d’incivisme. 
 Llocs on es produeixi tràfic i consum d’estupefaents. 
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 Centres educatius amb conflictivitat. 
 Establiments comercials amb episodis reiterats de robatoris amb 

violència. 
 Estacions de transport públic considerades potencialment 

perilloses. 
 
Les càmeres instal·lades a petició dels veïns seran especialment 
seguides pel cos de la guàrdia de barri, que intervindrà cada vegada que 
registri una incidència. 
 
Finestreta única 
 
Cal que, a part de les noves xifres de recursos, la ciutat es doti d’un 
model de policia i de seguretat fonamentat en la proximitat al teixit 
veïnal i associatiu de Barcelona. 
 
Sota el lideratge de l’acció de govern de CiU a Barcelona, garantirem 
que tot ciutadà pugui tenir a l’abast una comissaria en el seu districte, 
en la qual pugui dur a terme indistintament qualsevol gestió adreçada a 
la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra. 
 
També liderarem que Barcelona sigui pionera en una gestió eficient de 
la coordinació del serveis d’emergències de policia (mossos i guàrdia 
urbana), bombers i serveis sanitaris. 
 
Coordinació i col·laboració amb els altres cossos de seguretat en 
el marc de l’Acord. 
 
La relació amb la resta de cossos de seguretat, bàsicament amb els 
mossos d’esquadra, i principalment amb les seves unitats de policia de 
proximitat, ha de ser molt estreta. En aquest sentit, es proposen les 
següents actuacions: 
 

 Creació d’un sistema que permeti compartir la informació. 
 Acordar un procediment de tramitació de peticions, queixes, etc. 

als organismes municipals. 
 Acordar la compareixença conjunta en les reunions amb les 

entitats ciutadanes. 
 Formar patrulles mixtes amb motiu de dispositius o campanyes 

concretes. 
 Planificar i executar les actuacions conjuntament sempre que 

sigui necessari i amb motiu de dispositius especials. 



 
 
 
 

 17

 
Millor integració 
 
Arreu, l’experiència ens demostra a bastament que la 
instrumentalització política de la immigració pot provocar greus 
perjudicis socials. La política migratòria, en allò que és essencial, no ha 
d’estar subjecta a la contingència de les opcions electorals dels 
ciutadans, sinó que ha de ser el resultat d'un consens general. Aquesta 
afirmació, que podria passar com una declaració de bones intencions, 
esdevé una necessitat a ciutats com Barcelona, que ha més que triplicat 
el nombre d'estrangers empadronats des de 2001 fins ara, quan 
conviuen amb nosaltres 260.058 persones (un 15,9 % del total de la 
població de Barcelona) 
 
L'actual Pla municipal d’immigració, aprovat el desembre de 2002, va 
ser una expressió de consens que, malauradament, s'ha quedat en el 
terreny de les bones paraules. Un instrument com l'esmentat pla hauria 
de preveure mesures concretes amb la seva corresponent dotació 
pressupostària, i no quedar-se en declaracions genèriques o mesures 
sense una concreció real. 
 
Un projecte en comú 
 
Avui, tots els experts estan d’acord que el repte de la immigració 
comporta, per a les administracions públiques, afrontar i resoldre, 
bàsicament, quatre qüestions diferents adreçades a aconseguir la 
creació d’un projecte comú entre els catalans i els nouvinguts: 
 

 La integració social dels immigrants. 
 La gestió dels fluxos migratoris. 
 La cooperació internacional i l’ajut al desenvolupament amb els 

països dels quals procedeixen els principals corrents migratoris. 
 Sensibilització de la població d’acollida. 

 
Amb l’actual marc normatiu, les possibilitats d’actuació de les 
administracions locals en matèria de gestió de fluxos migratoris resulten 
absolutament irrellevants. L’única possibilitat d’intervenció, tot i que 
indirecta, es formalitza a través de la participació de les entitats locals 
en un òrgan de l’Estat: el Consejo Superior de Política de Inmigración. 
Ara bé, cal tenir present l'actual Estatut d'Autonomia de Catalunya, 
aprovat l'any 2006, que, de manera innovadora, estableix en el seu 
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article 138 un conjunt de competències de la Generalitat de Catalunya 
en aquesta matèria. 
 
Aquesta novetat normativa permet, en nom del principi de 
subsidiarietat, i d'una estricta racionalitat, afrontar els problemes 
derivats de la immigració en un nivell més proper al propi fenomen, 
alhora que ha de permetre una col·laboració més intensa amb les 
administracions locals, que han d'afrontar encara més directament les 
conseqüències del fenomen migratori. 
 
La participació dels municipis en les polítiques d’integració és 
absolutament fonamental i així ho reconeix, en part, el marc normatiu, 
fins al punt que no es pot pensar rigorosament en la construcció i 
aplicació de cap política adreçada als immigrants per afavorir la seva 
integració, sense la participació del seu primer espai de convivència: el 
poble o la ciutat. 
 
La integració de les persones immigrants és l’única via per seguir 
mantenint la qualitat de vida del país, per evitar reproduir els fenòmens 
urbans de creació de guetos, marginació i concentració de la pobresa. 
 
Cal, doncs, establir polítiques de: 
 

 Recepció, que estableixin els dispositius de primera ajuda, 
cobertura d’urgències de serveis socials, ajuda a la instal·lació i la 
necessària connexió amb les entitats i col·lectius que poden fer de 
pont amb els immigrants en un primer moment. 
 

 D’acollida, entesa com el conjunt d’actuacions específiques que 
assegurin la possibilitat d’inserció, posant a disposició dels 
nouvinguts els dispositius que facin d’enllaç entre l’arribada i la 
normalització. 
 

 Exercici de ciutadania, entesa com el fet de facilitar l’accés als 
béns i serveis propis de l’estat del benestar: ensenyament, sanitat, 
habitatge, etc. 
 

 Gestió del canvi, que inclou actuacions destinades a afavorir la 
convivència en un marc social, cultural i ètnic divers. 

 
És perfectament conegut que la majoria de persones que emigren ho 
fan des d’una normal (per majoritària) i legítima (per consubstancial a 
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l’ésser humà) voluntat de fugir de la pobresa, de la violència, de la 
persecució política i, en definitiva, de la manca d’expectatives per a ells 
i per a les seves famílies. D’altra banda, no cal insistir en la multitud de 
dades estadístiques d’organismes internacionals de reconegut prestigi 
que demostren la progressiva distància que hi ha en el món entre estats 
pobres i rics. 
 
La cooperació internacional es configura, doncs, com una obligació 
solidària dels països rics que, a més a més, pot ajudar a resoldre bona 
part dels problemes que provoca la immigració. 
 
Creació d’una Regidoria d’Integració i Drets Civils 
 
Aquesta regidoria permetrà tractar de manera coherent, integral i 
transversal totes aquelles qüestions vinculades als aspectes que pot 
abordar eficientment la ciutat de Barcelona amb relació a la immigració: 
la integració dels nouvinguts i la cooperació internacional amb els països 
del tercer món. 
 
No podem incloure conceptualment ni íntegrament la immigració en un 
àmbit com el dels serveis socials. L’immigrant pot requerir atenció de 
suport assistencial immediata, atesa la situació de pobresa d’una part 
del col·lectiu (habitatge, sanitat, aliments, etc.) però el repte que avui 
planteja el fet immigratori no és, sens dubte, únicament ni 
principalment, aquest. Les polítiques per a la integració abasten 
aspectes diversos i complexos. Pràcticament tots aquells que són 
comuns al conjunt de ciutadans: escola, formació professional, formació 
d’adults, serveis sanitaris preventius i assistencials, relacions amb i 
entre les comunitats d’immigrants i la seva participació en la vida 
associativa de la ciutat, situació dels menors desemparats, xarxes de 
delinqüents organitzats, religió, hàbits culturals diferents, pobresa, etc. 
 
La nítida separació del concepte de benestar social del d’immigració 
contribuirà, a més a més, a modificar la percepció d’aquelles persones 
que veuen els immigrants com a competidors, amb relació als recursos 
que destinen les administracions públiques a sostenir l’estat del 
benestar. 
 
La creació d’aquesta regidoria no comportaria, en cap cas, increment de 
la despesa de gestió administrativa ni de personal per al municipi, 
perquè es posaria en marxa amb la reassignació dels recursos ja 
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existents en l’administració municipal, els “recursos” d’aquesta regidoria 
seran polítics. 
 
Mercat de treball 
 
L’Ajuntament de Barcelona col·laborarà amb la resta d’administracions 
públiques competents, per tal de: 
 

 Garantir els mecanismes de contractació i d’intermediació legal i per 
lluitar contra l’economia submergida i contra la contractació il·legal. 
 

 Facilitar la màxima difusió de la informació sobre l’oferta i la 
demanda del mercat laboral. 
 

 Fer itineraris personalitzats per a l’ocupació per tal de garantir la 
màxima integració. 
 

 Facilitar l’esperit emprenedor de l’immigrant, donant suport 
econòmic i formació per afavorir les seves iniciatives empresarials. 
 

 Facilitar un impuls en la formació dels col·lectius de nouvinguts que 
els permeti accedir a la capacitació professional. 
 

 Potenciar les escoles d’adults per afavorir els coneixements 
necessaris per a la inserció en l’entorn. 

 
Educació i cultura 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona: 
 

 Farem una tasca d’informació i formació que faciliti el coneixement 
mutu de les diverses cultures i lluiti contra els estereotips, els 
perjudicis i la por. En aquest treball pel respecte serà fonamental la 
promoció i defensa dels drets de les dones, com a part més feble de 
la nostra societat i que sovint pateix discriminació. 
 

 Facilitarem la pràctica religiosa dels diferents grups. 
 

 Facilitarem, en col·laboració amb la resta d’administracions 
públiques competents, el coneixement de les llengües oficials a 
Catalunya, especialment del català, atesa la seva condició de 
llengua pròpia de Catalunya. 
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 Col·laborarem a aconseguir la màxima integració escolar en totes 

les escoles amb finançament públic de la ciutat. 
 

 Realitzarem formació específica per als empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona, destinada a tractar les situacions que es 
deriven del fenomen migratori. 

 
Farem un seguiment especial de la problemàtica de 
sobreocupació dels habitatges 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona reforçarem la capacitat d’inspecció 
que tenen els districtes, perquè es pugui fer efectiu el control i vigilància 
de les situacions d’infrahabitatge que es produeixen en la nostra ciutat i 
que afecten principalment els col·lectius immigrants. 
 
Des de Convergència i Unió no permetrem que la proliferació dels 
anomenats “pisos pastera”, que es produeix en certes àrees de la ciutat, 
acabin generant guetos que impossibilitin la cohesió social que desitgem 
per a la nostra ciutat. 
 
Oficines de proximitat 
 
Promourem la creació d’oficines de proximitat mòbils per facilitar 
informacions i recomanacions a la població nouvinguda. 
 
Indicadors d’integració 
 
L’Ajuntament de CiU disposarà d’indicadors d’integració sistemàtics que 
serveixin de referència tant per descriure la situació en un determinat 
moment com per orientar les accions estratègiques futures. Algun 
d’aquests indicadors seran: 
 

 Casaments mixtos entre nouvinguts i ciutadans. 
 

 Necessitat de mediadors culturals per resoldre conflictes entre 
nouvinguts i ciutadans autòctons i entre nouvinguts i institucions 
públiques. 
 

 Nombre i tipologia de conflictes de convivència entre els nouvinguts 
i els autòctons. 
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 Nombre i tipologia dels conflictes racistes. 
 

 Igualtat d’oportunitats en l’accés als sectors públics. 
 

 Nivell de fracàs escolar dins de la població nouvinguda, en 
comparació amb l’autòctona. 
 

 Percentatge de mortalitat dels ciutadans nouvinguts en comparació 
amb els ciutadans autòctons, etc. 
 

 Disminució de la precarietat laboral i qualificació del lloc de treball. 
 
Coordinació de les polítiques públiques 
 
L’Ajuntament de CiU farà tots els esforços precisos per tal de coordinar-
se amb la resta d’administracions públiques amb competències en 
matèria d’immigració (Generalitat i Estat), per tal de garantir els 
recursos humans i materials necessaris que facin possible el 
finançament dels processos d’integració i de convivència a la ciutat de 
Barcelona. 
 
En aquest sentit, elaborarem un Pla de treball específic per a la dona 
immigrant. 
 
Lideratge pedagògic 
 
L’Ajuntament de CiU realitzarà formació i promourà el debat sobre el fet 
migratori a les escoles i centres docents, a les associacions de veïns, 
sindicats, partits polítics, etc. i crearà un programa específic d’actuació a 
aquests efectes. Alhora, facilitarà el diàleg permanent entre els 
col·lectius d’immigrants i la resta d'interlocutors socials de la ciutat, en 
el benentès que tots plegats formen una sola xarxa d'entitats cíviques a 
la ciutat. 
 
Els immigrants en situació irregular 
 
És un fet evident que a Barcelona hi ha milers d’immigrants en situació 
d’irregularitat administrativa. Aquests immigrants es veuen abocats a 
situacions de precarietat que impedeixen la seva correcta inserció a la 
nostra societat. L'explotació laboral, les xarxes mafioses o l'economia 
submergida són situacions que cronifiquen la condició de no-ciutadà de 
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persones que han de poder integrar-se a la nostra societat en 
condicions dignes. 
 
Aquesta situació no es pot desconèixer per part dels poders públics. Cap 
dada objectiva ens fa pensar que les causes estructurals que originen la 
immigració estiguin en disposició de desaparèixer i, per tant, el fet 
immigratori seguirà produint-se i augmentant. 
 
Les actuacions orientades a la cohesió social per als immigrants en 
situació administrativa irregular, es realitzaran prioritàriament 
mitjançant les entitats especialitzades en la gestió de programes per a 
la immigració. L’Ajuntament fomentarà la coordinació d’aquestes 
entitats amb la finalitat d’optimitzar els recursos disponibles i millorar 
l’atenció del col·lectiu implicat. 
 
Racisme i xenofòbia 
 
Un dels impediments principals per a la construcció d’una societat 
respectuosa amb la diversitat i acollidora dels immigrants és l’aparició 
d’actituds i discursos xenòfobs o excloents. No tolerar l’existència de 
formes de vida diferents és un símptoma de feblesa estructural en una 
societat que és plural. Aquestes actituds, si es converteixen en 
arguments assumits socialment, impediran la convivència. Per tant, cal 
promoure activament un clima social afavoridor del respecte entre tots 
els habitants de la nostra ciutat, amb independència del seu origen, que 
refusi qualsevol justificació de pràctiques de segregació segons criteris 
socials, culturals, religiosos o ètnics. 
 
L’Ajuntament compareixerà en tots els casos de delictes fonamentats en 
la xenofòbia o el racisme, tot i que cal distingir nítidament ambdós 
conceptes. 
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Més accessible per a tothom 
 
La integració social constitueix un objectiu prioritari per a CiU i ha de fer 
possible que totes les persones puguin participar dels beneficis del 
desenvolupament mitjançant l’exercici dels seus drets i capacitats. A 
tots nosaltres ens pertoca avui proposar, analitzar, discutir i decidir com 
volem que sigui la nostra societat. Hem de pensar, doncs, en formes 
d’organització creatives, en nous mètodes i millors estratègies que ens 
permetin continuar avançant en el camí dels canvis necessaris per 
integrar les persones amb discapacitats en la dinàmica del 
desenvolupament familiar i social. 
 
El nostre objectiu és garantir que totes les persones a partir de la seva 
discapacitat puguin exercir plenament els seus drets com a ciutadans. 
 
Encara avui existeixen conductes discriminatòries quant a la participació 
de les persones amb discapacitat en els àmbits social, escolar i laboral. 
L’administració pública ha de col·laborar activament en la lluita contra el 
desconeixement, els mites i les pors, i també contra la indiferència 
d’alguns sectors de la societat. 
 
El dret que més reclamen les persones amb discapacitat és el dret al 
treball, perquè, amb independència de la seva situació socioeconòmica 
individual, són el grup social amb més atur. Tenir un treball i la 
possibilitat de progressar professionalment constitueix un dels mitjans 
idonis de realització de la persona. 
 
De l’adequat procés de creixement personal depèn en gran mesura 
aconseguir, eficientment, la seva adaptació i superació. En aquest 
procés, les persones amb discapacitats desenvolupen les pròpies 
habilitats i capacitats. 
 
La història d’una persona amb discapacitat implica una lluita contínua, 
individual i familiar, contra l’adversitat, amb una confrontació social 
constant en totes les edats i nivells. Per tot això és molt important 
poder establir, des del conjunt d’administracions públiques, programes 
de salut adequats i atenció mèdica específica per a la discapacitat, oferir 
la rehabilitació possible d’acord amb els recursos tècnics i els avenços 
científics, propiciar majors opcions i oportunitats educatives, col·laborar 
en la integració laboral, en la vida productiva i econòmicament activa, 
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perfeccionar els mecanismes per a la contínua adaptació del marc jurídic 
vigent, aconseguir el canvi d’actitud de la societat perquè sigui més 
justa i més comprensiva, fomentant una cultura compromesa 
moralment amb les persones amb discapacitat per ajudar-les, 
respectant i defensant els drets humans. 
 
Vetllarem pel compliment del Conveni signat entre la Generalitat i 
l’Ajuntament, que preveu la construcció de 4 residències d’atenció a 
persones amb discapacitat física, 1 residència per a persones amb gran 
discapacitat física i 1 llar-residència per a persones amb malaltia 
mental. El compromís entre ambdues administracions era finalitzar les 
obres durant l’any 2007. Tot seguit caldrà buscar nous acords amb la 
Generalitat per ampliar l’oferta de places de residència per a 
discapacitats. 
 
Pla d’atenció i promoció de les persones amb discapacitat 
 
Dins del Pla d’actuació municipal, la Federació CiU inclourà el Pla 
d’atenció i de promoció de les persones amb discapacitat, que englobarà 
els punts següents: 
 
Garantirem l’atenció a les persones depenents en centres tant de 
titularitat pública com privada –aquests darrers, degudament acreditats 
per l’Administració Pública- que conformaran la Xarxa d’Utilització 
Pública d’Atenció a la Dependència. 
 
Posarem en marxa un servei accessible des del 010 per a les persones 
amb discapacitat, des d’on s’atenguin, de manera immediata les 
demandes relatives a aquelles actuacions que impedeixin el seu  
desenvolupament normal. Aquest servei telefònic d’informació i 
denúncia reunirà tots els serveis que actualment presten a la ciutat de 
Barcelona tant els serveis públics com els privats. 
 
Facilitarem que les famílies de les persones amb discapacitat greu, 
puguin gaudir de caps de setmana, períodes de vacances i temps per a 
la intimitat, impulsant tots els programes i serveis existents. 
 
Aplicarem una bonificació del 95% de l’Impost de Vehicles per a aquells 
vehicles, propietat de persones físiques i jurídiques, utilitzats per a 
persones amb una minusvalidesa superior al 33%, independentment del 
titular del vehicle i sense necessitat que el vehicle estigui adaptat a la 
conducció per a persones amb discapacitat. 
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Aplicarem una bonificació del 90% de l’Impost de Construccions a favor 
de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les 
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. 
 
Farem complir la quota legal de reserva d’ocupació per a persones amb 
discapacitats tant pel que fa a personal laboral com al personal 
funcionari de l’Ajuntament de Barcelona i per a les empreses 
municipals. L’Ajuntament de Barcelona tindrà un programa especial 
d’accés al lloc de treball per atendre les dones amb discapacitat. 
 
Aplicarem la Llei de contractes de les administracions públiques amb 
una especial vigilància, per tal que les empreses adjudicatàries de 
l’Ajuntament compleixin amb la quota legal de reserva d’ocupació per a 
persones amb discapacitats. 
 
Proporcionarem els recursos per fer cursos a mida per a persones amb 
discapacitats a través de Barcelona Activa i promourem un Pla municipal 
d’ocupació per facilitar l’accés al món laboral de les persones en situació 
de discapacitat. 
 
Farem campanyes de difusió dels drets i obligacions de les persones 
amb discapacitats, que afavoreixi la seva acceptació social en el conjunt 
de la societat. És important transmetre que les persones amb 
discapacitat han de ser vistes per les seves capacitats i no per les seves 
deficiències, i que tenen els mateixos drets i obligacions que la resta de 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Impuls al Pla municipal d’accessibilitat per a les persones amb 
discapacitat 
 
Eliminarem tota mena de barreres que impedeixin a les persones amb 
discapacitats l’exercici dels seus drets en igualtat de condicions amb la 
resta de ciutadans i ciutadanes, amb les actuacions i objectius 
següents: 
 

 Regularització i observació estricta de la normativa sobre matèria 
urbana i espai públic. 

 
 Assegurar la inversió que garanteixi la supressió progressiva de 

les barreres arquitectòniques en els edificis públics de la ciutat. El 
Pla d’actuació municipal tindrà previst els compromisos de 
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despesa i calendari d’execució de cadascuna de les obres per 
avaluar el compliment d’aquest compromís. 

 
 Establiment d’un segell municipal de qualitat de serveis que tingui 

en compte l’accessibilitat com a criteri d’igualtat. 
 

 L’Ajuntament de Barcelona farà auditories d’accessibilitat com a 
estudi previ de qualsevol obra o projecte que promogui o financiï 
l’Ajuntament de Barcelona. Es realitzarà també una auditoria 
integral d’accessibilitat de cadascun dels edificis i dependències 
públics de l’Ajuntament. 

 
 Vetllarem per la integració laboral en llocs de treball públics dels 

col·lectius amb disminucions psíquiques menors, com els 
col·lectius amb capacitat intel·lectual límit. 

 
 Vetllarem per la integració laboral en llocs de treball públics dels 

col·lectius amb problemes d’expressió oral i relació social, com els 
que quequegen. 

 
 Les obres de la via pública tindran com a referència permanent el 

manteniment de la seguretat i la comoditat per a les persones 
amb discapacitats. 

 
 Ampliació de la xarxa de semàfors per a persones amb 

discapacitat visual. 
 

 Adequar les estacions i vagons de metro per agilitar l’accés de les 
persones amb discapacitat. 

 
 Incrementar la flota de taxis per a les persones amb discapacitat. 

Estudiarem l’aplicació d’un descompte del 50% per a aquells 
casos acreditats i sense els recursos necessaris. 

 
 Establirem un servei de transport públic, porta a porta, per a les 

persones que tenen discapacitat física i no poden accedir al 
transport ordinari. 

 
 Subtitularem en català tots els programes de BTV aprofitant les 

oportunitats que dóna la TDT, per adaptar la televisió municipal a 
les necessitats dels sordmuts. 
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 Farem possible que en tots els actes culturals i esportius de la 
ciutat de Barcelona puguin ser presents les persones amb tot 
tipus de discapacitat. 

 
 Dispositius de senyalització visual dels avisos per megafonia en el 

transport públic i dependències municipals. 
 

 En les promocions d’habitatge públic se seguiran reservant 
habitatges accessibles per a persones amb discapacitats. 
Facilitarem la reconversió de les plantes baixes en habitatges 
accessibles. 

 
 Creació d’habitatges assistits per a persones amb discapacitat 

física, perquè puguin viure de forma independent, en parella o 
amb altres afectats. 

 
 Creació d’un servei d’informació sobre habitatges adaptats 

disponibles i creació d’una borsa d’habitatges. 
 

 Al Pla d’actuació municipal es preveuran els recursos necessaris 
per garantir l’accés a les noves tecnologies de les persones amb 
discapacitats. En aquest sentit, garantirem l’accés a la cultura i 
als mitjans de comunicació de titularitat municipal, per tal que 
subtitulin la programació o emetin correctament per a les 
persones sordes. 
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Més socialment justa 
 
Els conceptes d’inclusió i exclusió social reflecteixen amb claredat les 
situacions de risc a què s’enfronten les ciutats i les societats que es 
volen cohesionades. La desigualtat creixent que caracteritza les 
societats avançades situa la pobresa com el principal factor d’exclusió 
social i de vulnerabilitat de les persones. Des de Convergència i Unió 
creiem que els efectes derivats de la precarietat laboral, les situacions 
de discapacitat i dependència, l’afebliment de les relacions familiars i 
comunitàries, la ruptura constant de vincles afectius, o la immigració, 
accentuen les necessitats de construir entre tots ciutats més inclusives. 
 
Les polítiques socials han de tendir a garantir l’accés a béns bàsics com 
l’educació i la salut a totes les persones que no puguin satisfer-los per 
motius d’exclusió social, com la pobresa. D’altra banda, un altre dels 
objectius a assolir és la garantia d’un nivell mínim de renda familiar més 
enllà dels factors de pèrdua d’ingressos com l’atur o la jubilació. 
Aquestes polítiques d’inclusió social han d’estar articulades en tots els 
nivells administratius de prestació de serveis públics, com garanteix la 
posada en marxa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en 
compliment de la previsió de la Carta Municipal de Barcelona. 
 
L’aprovació per part de l’Estat de l’anomenada Llei de protecció a la 
dependència, malgrat la notòria invasió de competències de la 
Generalitat de Catalunya, representa un mitjà a tenir en compte per 
tendir a assegurar condicions bàsiques d’autonomia personal a les 
persones en aquesta situació. Així mateix caldrà treballar a nivell estatal 
per expandir la cobertura de les pensions no contributives de la 
seguretat social, per tal de garantir a les persones que les reben uns 
nivells de renda suficients, per damunt del llindar de la pobresa. 
 
Per un desenvolupament humà sense exclusions 
 
La Federació de Convergència i Unió definirà els programes i serveis 
d’inclusió necessaris en els àmbits d’educació, sanitaris, d’habitatge i 
ocupacionals per a les persones i col·lectius en situació més vulnerable. 
És a dir, persones amb discapacitats o en situació de dependència, 
sense llar, famílies amb riscos d’exclusió i, si s’escau, immigrants en 
procés d’integració. En aquest sentit: 
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 Suprimirem les llistes d’espera actuals per a l’atenció social a 
Barcelona. 

 
 Crearem més centres de serveis socials d’acord amb els plans 

d’equipaments dels barris i els dotarem de més personal d’acord 
amb el pla d’exclusió, estabilitzant la plantilla per garantir la 
qualitat del servei. 

 
 Impulsarem la inserció laboral de persones en risc d’exclusió per 

afavorir la seva autonomia personal, potenciant els serveis 
d’inserció sociolaboral, el Servei d’Orientació, Formació i Suport a 
la Inserció Laboral i els programes d’inserció laboral d’immigrants 
i de minories ètniques com el poble gitano. 

 
 Elaborarem mecanismes de coordinació i de treball en xarxa en 

els àmbits sanitaris i educatius per facilitar la inclusió social en 
termes de salut i educació, mitjançant el desenvolupament de 
plans de treball conjunts. 

 
 Prestar una atenció especial a la cobertura de necessitats 

bàsiques i d’atenció a persones sense sostre, promovent la xarxa 
municipal d’equipaments i facilitant l’accés de tothom a 
l’alimentació. 

 
Fomentar la participació i el coneixement per una Barcelona 
cohesionada 
 

 Treballarem per garantir la implicació continuada de les entitats i 
del teixit associatiu en el desenvolupament del Pla municipal per 
a la inclusió social. 

 
 Elaborar mecanismes efectius d’intercanvi de coneixement i 

bones pràctiques entre les entitats relacionades amb la inclusió 
social. 

 
 Impulsar un grup de treball permanent sobre la base d’objectius 

compartits i col·laboració, amb capacitat d’incidència sobre el 
desenvolupament del Pla municipal per a la inclusió social. 

 
 Impulsar la cultura i les accions de RSC de les empreses com a 

vehicle de col·laboració entre el món empresarial, la ciutat i les 
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entitats per tal de desenvolupar nous projectes que reverteixin en 
l’augment de la cohesió social a Barcelona. 

 
 Consolidar el treball de l’Observatori de la Inclusió Social i el 

sistema d’indicadors que utilitza per avaluar els dèficits d’inclusió 
i mesurar l’efectivitat de les polítiques municipals en aquesta 
matèria. 

 
Des de Convergència i Unió volem que Barcelona sigui una ciutat 
cohesionada i socialment justa, que vetlli per la inclusió social dels seus 
ciutadans. El seguiment de les accions encaminades a preveure els 
factors de risc d’exclusió social han de permetre que els barcelonins i les 
barcelonines exerceixin els seus drets socials amb plenitud, i que la 
ciutat tingui la capacitat d’integració per mitjà de programes, serveis i 
xarxes d’aquells que més ho necessiten i no comparteixen l’èxit de la 
ciutat. 
 
És per això que ens comprometem a seguir impulsant l’Acord Ciutadà 
per a una Barcelona Inclusiva, un veritable compromís com a ciutat que, 
signat per les entitats i empreses representatives, i amb la implicació de 
la ciutadania treballarà per fer de Barcelona una ciutat més inclusiva. 
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Barcelona i la seva gent 
 
 
 

“Un alcalde que creu en les persones ha de 
treballar per assolir un compromís ideològic i 

cívic que garanteixi a les famílies la seva 
existència, la seva cohesió i el seu futur. 
Parlo d’executar polítiques que permetin 

mesures de protecció, promoció i integració 
econòmica i social de les famílies, i per això 
aposto per crear una regidoria específica”. 

 
Xavier Trias 
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Més família 
 
Des de CiU considerem la família com un dels eixos vertebradors de la 
nostra política social i com a motor econòmic del nostre país. En els 
darrers anys, la nostra societat ha generat nous models familiars que 
impliquen una realitat que des dels poders públics no es pot ignorar. 
Aquests models familiars són el nucli bàsic i central de la nostra 
societat, ja que eduquen, són transmissors de valors i generen 
solidaritat. Per això és obligació dels poders públics formular polítiques 
actives de protecció i de suport a la família. 
 
Els governs de Convergència i Unió van apostar en el seu dia per fer una 
política decidida a favor de les famílies. Cal, però, situar-nos al 
capdavant dels països europeus en aquest àmbit. Les iniciatives de 
promoció de la conciliació de la vida laboral i familiar que van començar 
sent part de les agendes dels països de la UE ha acabat sent un objectiu 
primordial en el que és responsabilitat de tots: dibuixar mesures 
concretes dirigides tant als homes com a les dones, com a part del cos 
de polítiques socials i d’ocupació. Cal fer front als canvis 
sociodemogràfics, als canvis en les estructures familiars, al procés 
d’envelliment de la població, a la consolidació de l’entrada de la dona en 
el món laboral, entre d’altres.  
 
Creiem fermament que la millor manera de fer una política social 
moderna i efectiva, basada en la prevenció, és amb les famílies i a 
través de les famílies. Treballarem activament per un model de societat 
en el qual la família és reconeguda com un actor fonamental que rep tot 
el suport que es mereix. En aquest sentit, em proposo crear un equip de 
persones que treballi per desenvolupar polítiques socials a favor de la 
família. Per això, crearem la Regidoria de la Família, per donar resposta 
a les diferents necessitats de les famílies de Barcelona, una de les 
funcions de la qual serà l’elaboració d’informes vinculants sobre 
l’impacte en la vida familiar de les polítiques municipals. 
 
Des de CiU farem una política integral a favor de la família, situant-la en 
el centre de l’acció de govern i en el centre de l’escala de valors. Caldrà 
plantejar polítiques de conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
pensant en les dones i els homes. El temps és un bé escàs i la seva 
gestió és un dret de les persones, i per tant és responsabilitat de tots, 
però especialment dels governs, cercar fórmules per redistribuir-lo. Ens 
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comprometem a repensar la ciutat per tal que les persones puguin 
exercir aquest dret. Posarem en marxa i impulsarem polítiques 
públiques dels usos socials dels temps. Vetllarem i impulsarem per a 
que les empreses donin suport a noves organitzacions del temps a la 
societat, tot implantant mesures que ajudin les persones a harmonitzar 
la seva vida laboral, familiar i personal. Caldrà un acord social per a les 
famílies que impliqui una nova cultura del temps i del treball. 
 
Ens comprometem a desenvolupar serveis de proximitat i 
infraestructures, tenint en compte la ciutadania, prenent el barri com a 
centre neuràlgic d’espais multiusos i que ofereix serveis de qualitat. El 
barri és un bon indicador de la qualitat de vida en una ciutat. 
 
L’allargament de l’esperança de vida i la millora de la qualitat de vida 
han produït un augment considerable de persones grans que, amb algun 
tipus de dependència, poden i volen seguir vivint a casa seva. 
L’envelliment de la població i l’increment de la manca d’autonomia de la 
gent gran es continua resolent des de les famílies. Des de CiU donarem 
un suport específic a aquelles famílies que tinguin al seu càrrec alguna 
persona gran amb dependència.  
 
La defensa dels drets dels infants en qualsevol situació, la lluita contra 
tota forma de maltractament serà també prioritat del nostre govern. 
Serem inflexibles en la persecució dels que atempten contra els nostres 
infants i serem ràpids i eficaços en la resposta. Des de CiU entenem que 
l’infant té dret a una família estable que li permeti créixer socialment, 
en el marc del respecte pels drets i llibertats de les famílies. 
 
És per tot això que CiU planteja tot un seguit de mesures que des de 
l’alcaldia de la Capital de Catalunya es durien a terme. Algunes 
d’aquestes mesures són competència exclusivament municipal, d’altres 
són supramunicipals. CiU es compromet en aquests darrers supòsits a 
liderar en el si dels òrgans competents de les altres administracions, les 
mesures que calguin per aconseguir el ple compliment els objectius aquí 
descrits.  
 

 Incrementarem l’oferta pública de serveis a les persones grans i 
dependents, així com als seus cuidadors, posant especial 
incidència i recursos en l’assistència domiciliària, per tal que tota 
aquella persona que així ho desitgi pugui ser atesa a casa seva. 
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 Impulsarem la formació amb titulació de cuidadors per garantir a 
les famílies la qualitat del servei, alhora que atorgaria un major 
reconeixement social a la professió 

 
 Avançarem en l’objectiu d’aconseguir la deducció en la declaració 

de la renda de les despeses per assistència domiciliària per a la 
cura de les persones grans i dependents. 

 
 En l’àmbit empresarial dedicarem els recursos necessaris per tal 

de posar en marxa, en el si de cada empresa, programes 
informatius per als seus empleats dels serveis de cura per a 
persones grans i dependents que poden trobar fora de l’empresa. 
Aquests programes també informarien sobre l’oferta de la xarxa 
d’escoles bressol de què els empleats poden gaudir o l’assistència 
a cursos prenatal, de nutrició o orientació familiar.  

 
 Vetllarem perquè cap infant de la ciutat que opti a una escola 

bressol, ja sigui de titularitat pública o privada degudament 
acreditades, quedi sense plaça. 

 
 Fomentarem l’horari laboral europeu, donant suport a les 

empreses que el tinguin o l’implantin. Farem consciència 
ciutadana celebrant el dia de l’horari europeu. 

 
 Facilitarem el coneixement i l’accés dels mediadors familiars, amb 

l’objectiu de garantir i ajudar a l’estabilitat de les famílies, per tal 
d’evitar-ne el trencament.  

 
 Oferirem prestacions econòmiques especials per a les famílies 

nombroses i les monoparentals.  
 

 Posarem en marxa i impulsarem la signatura de convenis entre 
les administracions públiques i les empreses amb l’objectiu 
d’oferir places d’escoles bressol, col·legis, centres de dia, centres 
mèdics i comercials dins o prop dels polígons industrials i que 
serien compartits entre diverses empreses. 

 
 Impulsarem la reforma necessària per tal d’incloure el nombre de 

membres de la família com un criteri preferencial, alhora de 
poder optar a un habitatge de protecció oficial. Al mateix temps 
farem habitatge públic de majors dimensions per a les famílies 
nombroses o amb persones a càrrec.  
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 L’Ajuntament asssessorarà i ajudarà a implementar mesures en 

matèria de conciliació, gestió de l’estrès, gestió del temps i gestió 
de conflictes. Aquests tècnics es dirigiran a tots els agents 
implicats: administració, empresa, sindicats... 

 
 Farem un reconeixement públic de les empreses socialment i 

familiarment responsables, les quals seran tingudes en compte a 
l’hora de ser contractades per l’administració pública. 

 
 Facilitarem la formació de quadres directius en les empreses per 

tal de facilitar la direcció per objectius, amb el fi de trencar mites 
com la creença que major permanència a l’empresa equival a 
major productivitat. 

 
 Impulsarem des de les escoles, en col·laboració amb les famílies, 

la presa de consciència sobre la responsabilitat en les tasques de 
la llar i la cura de la família, tot ensenyant a valorar el treball 
domèstic. 

 
 Establirem una bonificació universal del 50% en la quota de l’IBI 

per a les famílies nombroses i famílies monoparentals. Així 
mateix, aplicarem una bonificació que pot arribar a ser pel 40% 
restant i que estarà vinculada al nombre de fills, de manera que 
un major nombre de fills serà directament proporcional a 
aconseguir més bonificació. 

 
 Aplicarem una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’IBI per 

als habitatges de protecció oficial (VPO) i les equiparables a 
aquestes conforme a la normativa vigent.  

 
 Aplicarem una bonificació del 95% en el cas de les transmissions 

per causa de mort dels habitatges, sempre que els adquirents 
siguin el cònjuge, descendents o ascendents per naturalesa o 
adopció, i sempre que aquest habitatge passi a ser l’habitatge 
habitual de l’adquirent durant els 5 anys següents a la mort del 
causant.  

 
 Establirem un dia al mes gratuït per a totes les famílies per 

facilitar l’accés a béns i serveis culturals. Per a les famílies 
nombroses i monoparentals establirem carnets de descompte 
estables.  
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 Establirem carnets de descompte estables en forma d’abonament 

familiar per a serveis esportius. 
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Més igualtat 
 
Dones: cap a un nou pacte ciutadà entre dones i homes 
 
Les ciutats actuals, també Barcelona, han estat dissenyades i pensades 
sense tenir present la visió de les dones, per això ara necessitem un 
canvi, un  canvi en la manera de planificar les accions, un canvi que 
afecta tots els àmbits, ja que les polítiques de gènere s’han de tractar 
d’una manera transversal i s’ha de fer front a barreres estructurals que 
fan que encara no sigui possible la plena igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones. 
 
L’administració local és la més propera a les ciutadanes i els ciutadans i 
l’encarregada de la gestió més quotidiana. Cal conèixer en profunditat 
els diferents col·lectius de dones i sentir-nos pròxims a la seva realitat 
per poder dissenyar i dur a terme polítiques eficaces per a totes elles. 
 
CiU proposa desenvolupar polítiques transversals per aconseguir que la 
igualtat d’oportunitats sigui una realitat a la ciutat de Barcelona. 
 
L’impacte de gènere i la transversalitat 
 

 Proposem incorporar en totes les disposicions i projectes de la 
ciutat un informe sobre l’impacte de gènere. Incorporar els 
indicadors necessaris per avaluar l’impacte de gènere. 

 
 Promourem que el pla municipal d’igualtat d’oportunitats sigui 

realment interdepartamental i transversal, i que estigui coordinat 
per una comissió interdepartamental que sigui eficaç i realment 
executiva. 

 
 Tenir present el gènere en totes les estadístiques, enquestes i 

observatoris de la ciutat. 
 

 Fer de la Regidoria de la Dona una veritable regidoria de 
coordinació i impuls de les polítiques transversals de 
l’Ajuntament. 

 
 Realitzar una auditoria de l’impacte de gènere de l’Ajuntament, 

que permeti conèixer el nivell de decisió que tenen les dones en 
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la gestió de la ciutat (des de les membres del govern a les 
usuàries), investigant aspectes com els horaris, funcionament 
dels òrgans de participació... 

 
 Utilitzar el llenguatge no sexista en totes les publicacions, 

manifestacions, actuacions i informacions municipals. 
 
Dona i espais urbans 
 
El disseny i la construcció d’aquest espai comú s’ha fet sense la 
participació de la dona. Però la seva presència en tots els àmbits: 
laboral, social i familiar, fa que calgui repensar tots els espais adequats 
a una nova realitat. 
 
L’espai on ens movem és de primeríssima importància: és la comoditat 
de cada dia, és l’estalvi de temps que a les dones d’avui no ens sobra, 
és gaudir dels serveis que et pot oferir el teu entorn amb confiança i 
rapidesa. 
 

 Obrir reflexions i debats per redissenyar la ciutat, per tal que 
l’urbanisme, els horaris, els transports, els serveis... tinguin en 
compte tothom que hi viu i facilitin la vida a les persones. 

 
 Cal un compromís per la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones, i cal que s’estableixi des del diàleg ciutadà, fent possible 
una ciutat que s’adeqüi a  aquesta necessitat en tots els seus 
serveis. 

 
 Potenciar i habilitar els espais comuns, externs i interns, a l’edifici 

d’habitatges familiars, per a l’oci i l’intercanvi de serveis. Unes 
estructures arquitectòniques amb més espais comuns afavoririen 
que es compartissin serveis dins de la mateixa comunitat de 
propietaris. 

 
 Moltes persones trobarien la solució al seu problema en un entorn 

molt proper, en el qual es generen relacions de convivència i 
solidaritat entre veïns i veïnes. 

 
 Augmentar el nomenclàtor dels carrers i espais públics amb noms 

de dones. 
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 Una de les característiques de la societat patriarcal és la 
invisibilitat de la dona en l’àmbit públic. Cal continuar avançant 
en fer-les visibles en els carrers, jardins i altres espais públics de 
la ciutat. 

 
 Promoure les escultures urbanes de dones. 

 
 El reconeixement professional d’il·lustres personatges ha quedat 

palès a la ciutat en l’escultura, i les dones n’han quedat al marge. 
Ara volem que es compensi aquesta mancança i, per tant, volem 
la visibilitat i reconeixement de les dones en l’escultura urbana. 

 
 Repensar la senyalització d’ús de l’espai públic, de manera que no 

s’utilitzin els rols tradicionals de forma sexista. 
 

 Vetllar per la seguretat de les dones en la configuració dels espais 
públics: incrementant la il·luminació, elaborar mapa de punts 
insegurs a la ciutat per a les dones per tal d’eliminar-los, 
incrementar la seguretat en parades d’autobusos i passadissos de 
metro, reservar places en zones segures en els aparcaments 
municipals… 

 
El policia de barri tindria un paper clau en la garantia d’aquesta 
seguretat. 
 
La vida quotidiana: conciliar vida personal i laboral 
 
Amb les transformacions socials que ha suposat la reincorporació de la 
dona al món del treball remunerat, les dificultats de conciliar família, 
treball i temps personal han anat augmentant, ja que aquesta 
transformació no ha anat acompanyada de la desitjada 
corresponsabilitat per part de l’home. 
 
Per una conciliació més ajustada a les necessitats actuals, cal un canvi 
de mentalitat, cal un nou pacte social entre dones i homes, però també 
calen modificacions de tipus estructural. 
 

 Impulsar projectes que permetin una nova organització dels usos 
dels temps. Una nova cultura per promoure una ciutat on els 
horaris dels serveis estiguin adaptats a les necessitats de les 
persones. 
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 Universalització dels ajuts domiciliaris i la creació de més llars 
d’infants. 

 
 Coordinació dels establiments d’atenció als infants en horari no 

escolar amb les escoles. 
 

 Crear més oferta de places als casals d’estiu. 
 

 Política del personal de l’administració local adreçada a la 
conciliació laboral i familiar. 

 
 Promoure programes/plans en les empreses de la ciutat per tal de 

facilitar la conciliació laboral i familiar. 
 
Dona i treball remunerat 
 

 Promoure accions per facilitar l’accés de la dona a un treball 
remunerat amb igualtat d’oportunitats quant a nivells salarials, 
categories professionals i accés a llocs de direcció. 

 
 Potenciar el treball estable que acabi amb els contractes precaris i 

eventuals que afecten especialment les dones. 
 

 Millorar l’accés a l’ocupació i a les noves tecnologies de dones 
amb dificultats d’inserció especials en el mercat laboral. 

 
 Promoure plans específics per incorporar les dones en els nous 

jaciments ocupacionals. 
 

 Augmentar el suport a iniciatives de dones que es volen convertir 
en empresàries, així com suport i assessorament a les dones que 
ja ho són. 

 
 Potenciar els programes de microcrèdits per a les dones 

emprenedores. 
 

 Dur a terme accions positives que facilitin la promoció laboral de 
les dones i el seu accés als llocs directius. 

 
 Suport a xarxes de cooperació i suport mutu per a dones 

emprenedores, empresàries i que ocupin càrrecs de direcció. 
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 Ressaltar la importància per al desenvolupament social de les 
feines que tradicionalment han fet les dones  

 
Dona i pobresa 
 
La feminització de la pobresa és una realitat a les ciutats. Molts factors 
situen la dona en la franja més baixa d’ingressos: dones grans i vídues, 
dones separades amb pensions molt baixes, dones que són cap d’una 
família monoparental… 
 

 Garantir una atenció social eficaç i immediata per garantir el seu 
dret a una vida digna. 

 
 Prendre mesures per lluitar contra l’exclusió de les dones grans 

soles, com ara l’acompanyament, l’atenció domiciliària, 
compartició de pisos amb tutela municipal... 

 
 Assegurar que els plans d’inclusió social incorporin la visió del 

gènere. 
 

 Garantir l’accés a un habitatge en condicions i adequa als seus 
ingressos. 

 
Dona i violència de gènere 
 

 Desenvolupar un Pla integral de lluita contra la violència contra 
les dones que sigui de veritat transversal, amb pressupost de 
totes les regidories i que estigui totalment coordinat amb les 
altres administracions. 

 
 Aquest Pla ha d’establir mecanismes de prevenció, sensibilització i 

educació; i ha de garantir l’atenció, la protecció i la recuperació 
de la víctima. 

 
 Millorar el circuit BCN incrementant la coordinació amb tots els 

agents implicats a la ciutat, per tal de prevenir, atendre i eradicar 
la violència contra les dones amb màxima eficàcia. 

 
 Fer un nou mapa de serveis i recursos necessaris per atendre les 

víctimes de violència de gènere tot potenciant l’equip d’atenció a 
les dones com a centre de referència per a l’atenció a les dones. 
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 Sensibilització i prevenció mitjançant l’educació en tots els àmbits 
socials, fent especial incidència en l’educació a les escoles, en 
l’educació en el lleure i en els mitjans de comunicació. 

 
 Garantir una atenció adequada a la víctima de la violència 

domèstica a través dels centres i recursos d’atenció social i 
promocionar la seva reinserció sociolaboral fent convenis amb 
empreses de la ciutat. 

 
 Impulsar l’observatori de la violència de gènere. 

 
Dona i prostitució 
 

 Executar un pla integral que reculli tots els aspectes que afecten 
la prostitució a la nostra ciutat, pactant-ho amb els col·lectius 
afectats, associacions de veïns i professionals. Aquest pla ha de 
tenir el compromís, també econòmic, de totes les regidories 
implicades. 

 
 Aquest pla ha de tenir com a principal objectiu acabar amb 

l’explotació de persones, per això ha de perseguir i acabar amb 
les màfies que actuen a Barcelona. Barcelona ha de ser una ciutat 
de tolerància 0 amb l’explotació de persones. Per això invertirem 
tots els recursos que siguin necessaris, coordinadament amb les 
altres administracions, per acabar amb aquest esclavatge del 
segle XXI, amb aquesta violència contra les persones. 

 
 El pla, que s’executarà a través de l’Agència de Treball amb la 

Prostitució, ha de preveure mesures de prevenció en els grups 
socials de risc; mesures de protecció; serveis d’assessorament 
jurídic; polítiques sanitàries; serveis d’atenció psicològica; 
programes formatius; serveis assistencials; programes de 
reorientació ocupacionals i d’inserció; programes d’habitatge i 
d’acolliment; línies de suport familiar, entre d’altres. Aquesta 
Agència ha de treballar conjuntament amb les entitats del sector 
que necessiten un suport més gran de l’Ajuntament. 

 
 Impulsar la coordinació i la Taula de Treball amb totes les 

administracions i les entitats que treballen en el sector. 
 

 Fer el mapa de serveis necessaris i posar en marxa una casa 
d’acollida per a persones que es dediquen a la prostitució. Aquest 
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centre tindria com objectiu, a més de la protecció si fos el cas, la 
creació de nous itineraris per a les persones que s’hi vulguin 
acollir. 

 
Dona i associacionisme 
 

 Fomentar i promocionar la presència de les dones en el conjunt 
del teixit associatiu. 

 
 Donar més suport i recursos, mitjançant convenis amb les 

associacions de dones de la ciutat. 
 

 Fer visible el treball de les associacions de dones. 
 

 Potenciar el Consell de Dones de la ciutat i els consells de dones 
dels districtes. 

 
 Promoure espais de trobada que facilitin el desenvolupament de 

les activitats de les associacions de dones als districtes. 
 
Dona, informació i participació 
 

 Donar un nou impuls al Centre d’Informació i Recursos de la Dona 
com a servei adreçat a la promoció i participació de les dones. 

 
 Promoure nous serveis als Punts d’informació i atenció a les 

dones a tots els districtes. 
 

 Afavorir la participació de la dona en tots els àmbits de la ciutat, 
en la vida econòmica, social, cultural, associativa i política. 

 
 Vetllar perquè la presència de les dones avanci cap a la paritat en 

tots aquells organismes, juntes, consells, comitès o comissions de 
participació per a la presa de decisions en la vida econòmica, 
política, cultural i social de la ciutat. 

 
 Promoure la presència de dones en els actes públics organitzats 

per l’Ajuntament i entitats amb les quals col·labori. 
 

 Promoure la participació de les dones discapacitades en tots els 
àmbits socials. 
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 Promoure la participació de les dones que actuen en el camp 
artístic i cultural i fer visible la seva obra. 

 
 Impulsar programes que apropin les noves tecnologies a les 

dones. 
 

 Promoure fòrums de debat i participació amb els grups de dones 
de la ciutat. 

 
Dona i mitjans de comunicació 
 

 Fomentar una participació de les dones molt més àmplia en els 
mitjans de comunicació i informació de Barcelona. 

 
 Impulsar la inclusió de temes relacionats amb la igualtat 

d’oportunitats en les publicacions de la ciutat. 
 
Vetllar, a través de l’Observatori de les dones als mitjans de 
comunicació, perquè els mitjans de comunicació transmetin continguts 
d’acord amb els principis d’igualtat d’oportunitats. Vigilar les campanyes 
publicitàries pel que fa a la transmissió de valors. 
 
Gais, lesbianes i transsexuals: Cap el respecte a la diversitat 
afectivosexual 
 
Avui, a l’any 2007, el col·lectiu de gais, lesbianes i transsexuals no es 
troba al mateix punt de partida que fa uns anys. La igualtat des del punt 
de vista jurídic s’ha assolit. Ara, cal anar cap a la normalització, 
continuar amb la línia del treball social, de la pedagogia  i de construir 
una societat sense exclusions ni discriminacions. 
 
Barcelona ha estat fins al dia d’avui una ciutat de lluita per la igualtat, 
cal que sigui ara una ciutat inclusiva, on s’hi pugui viure amb respecte. 
Cal que la ciutat es bolqui en els ciutadans i les ciutadanes, que els 
inclogui sense exclusions ni discriminacions. Els ha d’incloure d’una 
manera natural dins la seva diversitat i igualtat. 
 
Per això proposem: 
 

 Que l’Ajuntament inclogui la visió de la diversitat afectivosexual 
en els seus plans d’acció a nivell transversal fent polítiques 
actives. 
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 Que el Consell Municipal de gais, lesbianes, homes i dones 

transsexuals sigui un espai real de participació que defineixi 
estratègies i accions reals lligades amb l’acció municipal. El 
Consell ha de ser la interlocució amb la regidoria, per poder fer 
un treball de fixar línies a mig-llarg termini. Fixar els seus 
objectius i definir les accions anualment. En aquest moment 
simplement és un òrgan consultiu i de participació. 

 
 La incorporació de criteris de diversitat en els programes culturals 

a la ciutat. 
 

 Visibilitzar la diversitat sexual en tots els àmbits socials. 
 

 Incorporar a tots els punts d’informació i centres cívics material 
informatiu de les entitats que treballen en aquest àmbit. 

 
 Crear un Observatori, dins del marc de l’Oficina per a la No-

Discriminació, per tal de fer el seguiment, avaluació i noves 
propostes per esdevenir un punt clar d’atenció als ciutadans que 
tenen algun problema de discriminació. 

 
 Posarem tots els mitjans per lluitar contra la violència homòfoba. 

 
 Impulsar la figura del mediador o mediadora. La gent jove ha de 

poder viure, encara avui dia, la seva diversitat sentimental en 
llibertat i no és així. Molts joves gais, lesbianes i transsexuals han 
d’abandonar les seves llars per problemes amb la família o la no-
acceptació per part dels pares o familiars. Cal que l’Ajuntament 
ataqui aquest fet a través de la figura del mediador o el punt 
d’atenció a aquest jove. Aquesta tasca s’ha de fer 
coordinadament amb les entitats del sector. 



 
 
 
 

 47

 
Millor per a la gent gran 
 
Catalunya i Barcelona són un país i una ciutat en què les condicions de 
qualitat de vida, de progrés econòmic i de salut han millorat tant que fa 
que els seus ciutadans i ciutadanes cada vegada visquin més anys. 
Aquesta situació és fruït d’un model de societat del benestar que volem 
conservar i mantenir com a patrimoni social. 
 
Aquest èxit de la societat catalana genera una situació nova que fa que 
una part molt important, per quantitat i qualitat, de la població 
barcelonina superi avui els 65 anys d’edat; gairebé el 22% dels 
ciutadans i de les ciutadanes de Barcelona superen aquesta edat en 
unes condicions físiques i de salut que fan que l’Ajuntament de 
Barcelona hagi de preveure un potent programa de formació, d’oci, 
d’esport, de lleure, de cultura i de voluntariat per a la gent gran. 
 
Vetllarem per l’execució del conveni signat entre la Generalitat i 
l’Ajuntament de Barcelona que preveu la construcció de 10 residències 
assistides amb centre de dia per a gent gran durant el 2007. Així mateix 
promourem la signatura de nous acords que garanteixin l’augment de 
places per a residències en els districtes on hi hagi un major dèficit. 
 
Un habitatge digne per a la gent gran 
 

 Promourem un programa específic de construcció d’habitatges per 
a gent gran, en règim de lloguer o vitalici, integrats en projectes 
globals de renovació urbana de promoció pública, que prevegi 
oferir a les persones de més edat un allotjament adaptat a les 
seves necessitats, amb equipaments i serveis propis, però ni 
allunyat ni desconnectat de la resta dels habitatges i equipaments 
que, de sempre, han format el seu entorn veïnal. 

 
 Fomentarem i millorarem l’accessibilitat als habitatges on visquin 

persones grans. Aquesta millora d’accessibilitat es concretarà en 
programes de subvencions per millorar l’accessibilitat a l’interior 
de la llar i a millorar l’accessibilitat dels espais comunitaris, amb 
especial incidència en la instal·lació d’ascensors als edificis que no 
en tinguin.  

 



 
 
 
 

 48

 Fomentarem que els habitatges amb planta baixa dels edificis de 
promoció pública i dels edificis de protecció oficial s’adeqüin per 
ser utilitzats per gent gran i es prioritzi aquesta finalitat. 

 
 Millorarem les condicions d’habitabilitat amb projectes de 

rehabilitació i adequació dels habitatges. I subvencionarem 
reformes internes de la llar, com per exemple adaptar el bany o 
la dutxa. 

 
 Ampliar el programa “Viure i Conviure”, que promou la 

convivència entre joves i persones grans. 
 
Atenció domiciliària per a la gent gran 
 
Les dependències són una forma de discapacitat permanent, que es 
tradueix en limitacions per realitzar les activitats bàsiques de la vida 
diària, com és menjar, vestir-se, rentar-se, desplaçar-se, que 
requereixen l’ajut de tercers o adaptacions de l’entorn, per tal de 
compensar les limitacions de l’activitat i poder gaudir d’una adequada 
qualitat de vida. 
 
Convergència i Unió vol fer viable el desig de la majoria de persones en 
dependència de romandre i viure en el seu entorn sociofamiliar habitual. 
 
Alhora, proposem donar suport a les famílies que tenen algun membre 
amb dependència, facilitant la conciliació de la seva voluntat i 
responsabilitat com a cuidadors naturals amb el desenvolupament de la 
seva vida personal i social. 
 

 Proposem avançar cap a la universalització del Servei d’Atenció 
Domiciliària per a totes les persones amb dependència que ho 
necessitin. 

 
 Augmentarem la xarxa de centres de dia, tot augmentant els 

horaris i dies d’obertura. Per tal de garantir l’accés de les 
persones dependents en aquests centres de dia, a part d’apropar-
los als seus domicilis habituals o dels seus familiars, establirem 
un sistema de transport que garanteixi el seu correcte 
funcionament. 

 
 Extensió del servei de teleassistència fins arribar a la seva 

universalització a finals del present mandat municipal. 
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 Promourem un programa municipal d’atenció a les famílies que 

tenen persones dependents, amb l’objectiu que aquestes famílies 
puguin gaudir dels temps i espais d’intimitat i descans. Per a 
l’equilibri familiar cal que les persones que tenen cura dels seus 
familiars puguin disposar de caps de setmana i de vacances com 
la resta de ciutadans i ciutadanes. 

 
 Realitzarem formació, informació i assessorament dels cuidadors 

naturals i facilitarem la creació de grups de suport i foment de les 
associacions de familiars. 

 
 Facilitarem l’accés a la propietat dels aparells de noves 

tecnologies, i rebaixes per a la connexió a Internet per a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

 
Programa de serveis municipals per a la gent gran 
 
La gent gran ha de poder gaudir de la ciutat de Barcelona amb uns 
serveis municipals que han de donar prioritat en la seva oferta a aquest 
col·lectiu: 
 

 Estudiarem l’aplicació d’un descompte del 50% per a aquelles 
persones grans que acreditin algun nivell de dependència i no 
disposin dels recursos necessaris. 

 
 Totes les activitats formatives, culturals i esportives que ofereix 

l’Ajuntament de Barcelona tindran una oferta reservada i 
adreçada a les persones grans. 

 
 D’acord amb el Pla d’equipaments dels barris i de la ciutat, 

Convergència i Unió, d’acord amb la Generalitat, tirarà endavant 
la construcció dels equipaments necessaris per a la gent gran. 
Amb la cessió de sòl pertinent, i en cas de retard per part de la 
Generalitat de Catalunya, el propi Ajuntament assumirà la seva 
construcció. 

 
 L’accés a les noves tecnologies de la informació i el seu 

coneixement per la gent gran seran un programa prioritari pel 
Govern municipal de CiU. En aquest sentit, dotarem tots els 
equipaments per a la gent gran dels equips informàtics necessaris 
per fer realitat aquesta idea. 
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 Garantirem l’atenció a les persones grans depenents en centres 

tant de titularitat pública com privada –aquests darrers, 
degudament acreditats per l’Administració Pública- que 
conformaran la Xarxa d’Utilització Pública d’Atenció a la 
Dependència. 

 
 Fomentaren l’esport per a la gent gran com a activitat que facilita 

la convivència, millora la qualitat de vida i la salut d’aquest grup 
d’edat. 

 
 Treballarem d’una manera molt especial per detectar situacions 

de maltractament a les persones grans. En aquest sentit crearem 
l’Oficina Municipal de Protecció dels Drets de les Persones Grans,  
que tindrà com a funció l’atenció preferent les denúncies que 
puguin fer aquestes persones. 

 
 Ampliarem, en coordinació amb el Consorci Sanitari, l’atenció i 

acolliment de les persones grans que es trobin en situació 
d’urgència. 

 
La participació de la gent gran 

 
Les persones grans no patiran discriminació per raons d’edat i garantim 
que tindran un paper actiu i flexible en la societat barcelonina, com la 
resta de ciutadans. Participaran activament en el disseny de la política 
municipal per a la gent gran. 
 

 Fomentarem la participació de la gent gran en la vida pública i 
associativa de la ciutat de Barcelona. 

 
 Fomentarem les associacions de voluntariat formades per la gent 

gran com a forma que la societat pugui gaudir del bagatge 
d’experiències i coneixement que aquest col·lectiu pugui oferir. 
Jubilar-se no ha de voler dir forçosament deixar de ser útil a la 
societat. Deixar l’activitat laboral pot oferir i de fet ofereix 
l’oportunitat de donar-se a la societat tot prestant serveis de 
voluntariat. 
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Més jove 
 
La joventut és una etapa clau en el projecte vital de les persones,  ja 
que és en aquesta etapa que la persona ha de posar les bases del 
projecte de vida que tria. I per això, és també quan la persona ha de 
disposar del ventall més ampli d’oportunitats per prendre les decisions 
que condicionaran el seu futur. L’habitatge, la feina, la formació, l’oci... 
Però també la mobilitat, la salut, la participació, la societat de la 
informació, la cooperació i la sostenibilitat són els eixos sobre els quals 
han de pivotar les propostes que faci l’Administració  —en aquest cas 
l’Ajuntament de Barcelona— dirigides als joves. 
 
Durant molt de temps el Govern de la ciutat ha restat d’esquena a la 
gent jove, cosa que fa necessària l’existència d’una regidoria de 
joventut. No volem deixar de somiar en un escenari en què les 
polítiques de joventut siguin tant transversals que no sigui necessària 
l’existència d’aquesta regidoria de joventut encarregada de conscienciar, 
coordinar i impulsar  aquestes mesures dirigides als joves. Per 
aconseguir aquesta transversalitat real, un primer i molt important pas 
és el nostre compromís per tal d’aconseguir que la regidoria de joventut 
depengui directament de l’alcalde de Barcelona, que és qui ha de vetllar 
perquè totes les polítiques municipals vetllin també pels i les joves de la 
ciutat. La sensibilitat envers el col·lectiu ciutadà més jove haurà de 
formar part de qualsevol proposta en qualsevol àmbit que facin 
qualsevol dels agents implicats. De la mateixa manera, entenem que 
aquesta regidoria no ha de ser només “de joventut”, sinó d’infància, 
adolescència i joventut, per tal de permetre la coordinació de totes 
aquestes polítiques molt sovint interrelacionades, avui disperses en 
diferents departaments municipals.  
 
Pla Jove BCN: Pla director de la política de joventut 2006-2010 
 
En el Consell Plenari de l’Ajuntament del 6 d’octubre de 2006 es va 
aprovar, amb el suport de Convergència i Unió, el “Pla Jove BCN: Pla 
director de la política de joventut 2006-2010”. Projecte realitzat gràcies 
a l’impuls del Consell de la Joventut de Barcelona i amb la participació 
de la Joventut Nacionalista de Catalunya i la Unió de Joves. Assumim 
plenament el Pla Jove fent-nos pròpies, com a part del programa 
electoral de CiU, les propostes d’actuació que es derivin d’aquest 
projecte. Tot i així, promourem que s’estableixin paral·lelament a 
l’implementació del Pla Jove totes aquelles mesures que en garanteixin 



 
 
 
 

 52

l’execució, assegurant-nos un seguiment exhaustiu de l’evolució de les 
actuacions dirigides als joves, ja sigui en forma de comissions 
participades pels diferents agents implicats, com la presentació de plans 
d’actuació des de la pròpia regidoria. 
 

 Impuls i desplegament de totes les mesures recollides al Pla 
director de la política de joventut 2006-2010, aprovat el 6 
d’octubre de 2006, projecte realitzat gràcies a l’impuls del Consell 
de la Joventut de Barcelona. Compromís per dotar-lo dels 
recursos econòmics necessaris, i transparència en la seva 
aplicació.  
 

 Promourem que s’estableixin paral·lelament a l’implementació del 
Pla Jove totes aquelles mesures que en garanteixin l’execució, 
assegurant-nos un seguiment exhaustiu de l’evolució de les 
actuacions dirigides als joves, tant en forma de comissions 
participades pels diferents agents implicats, com de la presentació 
de plans d’actuació des de la pròpia regidoria. 
 

L’habitatge, la prioritat dels joves 
 

 Propostes d’habitatge que permetin trencar la dinàmica actual 
d’expulsió dels joves de la ciutat: foment decidit del lloguer, 
ajudes per a la sortida al mercat dels pisos actualment sense ús, 
facilitats per accedir al primer habitatge de propietat, crèdits i 
ajudes específics per a la rehabilitació del primer habitatge dels 
joves. 

 
 Creació del Servei d’Habitatge Jove, vinculat al Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona, per tal de gestionar el parc d’habitatge 
públic i oferir un servei d’informació, assessorament i gestió de la 
rehabilitació d’habitatges. 

 
 Promourem la construcció de residències de joves, estudiants o 

no: un mínim d’una residència d’estudiants per universitat. 
 
Ensenyament, educació i formació professional 
 

 Garantirem una formació bàsica sòlida i una relació entre la 
formació escolar i la participació activa en la societat.  
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 Ampliarem encara més l’oferta de qualificacions i els programes 
de suport a la formació professional. 

 
 Dotarem els estudiants de secundària d’informació per tal que 

coneguin l’associacionisme juvenil existent al seu entorn i puguin 
tenir tant aquesta formació extra com una implicació social en el 
seu temps lliure. 

 
 Oferirem la cessió d’equipaments educatius per a associacions 

juvenils fora de l’horari lectiu, especialment del món del lleure, a 
partir de l’establiment de contractes-programa acordats entre les 
associacions i l’Ajuntament, que permetin a aquestes entitats 
desenvolupar les seves finalitats no lucratives.  

 
 Obrirem els centres d’ensenyament a les tardes i caps de 

setmana per poder utilitzar les seves instal·lacions: pistes 
esportives, biblioteques, ordinadors, sales d’estudis, etc...  

 
 Promourem l’obertura de biblioteques públiques durant tot el dia 

(24 hores) en èpoques d’exàmens, per tal que puguin esdevenir 
autèntiques sales d’estudi. Augmentarem el nombre de sales 
d’estudi nocturn fins a una per cada barri, fent una bona difusió 
de les seves localitzacions i horaris.  

 
 Garantirem espais d’informació i assessoria dels joves als IES en 

temes com: formació, orientació laboral i planificació familiar. 
Fomentarem aspectes complementaris de la formació dels joves a 
través de programes que incideixin en les conductes responsables 
vers la vialitat, la sexualitat, l’ús de les drogues, el medi ambient 
i la participació. 

 
Treball i ocupació 
 

 Fomentarem una política d’igualtat d’oportunitats home-dona 
entre els joves que accedeixen al mercat de treball. 

 
 Afavorirem la transició escola-treball a través d'un sistema dual 

de treball que permeti compatibilitzar formació i treball. 
Fomentarem els convenis empresa-universitat per tal de 
col·laborar en investigació i formació d’estudiants. 
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 Potenciarem les escoles-taller com a via de la reintroducció en el 
cicle formatiu i laboral d'aquells joves que han patit fracàs 
escolar. 

 
 Potenciarem la descentralització de la formació professional. 

 
 Garantirem microcrèdits sense aval com a eina que possibiliti el 

finançament de projectes laborals de futur per a emprenedors. 
 

 Destinarem ajuts fiscals als joves emprenedors que vulguin iniciar 
una activitat econòmica/professional a la ciutat. Facilitarem i 
unificarem els tràmits burocràtics municipals per a la creació 
d’empreses per a joves. 

 
 Acabarem amb la precarietat laboral juvenil, donant exemple des 

del mateix Ajuntament. 
 
Esport 
 

 Potenciarem la participació de la gent jove en l’esport garantint 
l’existència, a tots els barris, d’instal·lacions esportives que 
permetin la pràctica esportiva de tota la gent jove amb una 
política de preus assequibles. Generarem més espais públics per 
fomentar la pràctica de l’esport. Fomentarem l’esport al carrer a 
tarvés de les associacions de barri.  

 
 Garantirem una implicació rellevant dels joves en el disseny i 

l’execució de les polítiques municipals en l’esport. 
 
Salut 
 

 Farem polítiques d’acció activa i pedagògica orientades a la 
prevenció entre els joves de les malalties de transmissió sexual, 
els embarassos no desitjats, les drogodependències, els accidents 
de trànsit... Treballarem per prevenir i reduir el consum de tabac 
i alcohol entre els joves. 

 
 Implicarem els instituts mitjançant els “punts mòbils” coordinats 

per professionals de la salut d’informació en l’educació sexual i els 
riscos del consum de drogues. Des del punt mòbil s’oferirà un 
espai personalitzat al qual poder fer consultes a un professional i 
preguntar dubtes de manera privada sobre sexualitat, drogues i 
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trastorns alimentaris. Tota aquesta informació es podrà consultar 
on-line.  

 
 Desenvoluparem campanyes d’informació i educació sexual, 

especialment orientades als més joves. 
 

 Farem arribar a casa informació sobre salut sexual a tots els 
joves de la ciutat que compleixin 15 anys per tal que puguin 
tractar aquest tema amb naturalitat i que estiguin previnguts per 
quan sigui necessari.  

 
 Garantirem un accés fàcil, econòmic i proper per part dels joves 

als preservatius i altres mètodes anticonceptius. 
 

 Registrarem i centralitzarem informàticament la dispensació de 
píndoles del día després als diferents centres sanitaris i de 
planificació familiar, per tal de localitzar reincidències i fer que 
assisteixin a cursos d’educació sexual perquè entenguin l’ús 
adequat d’aquesta píndola.  

 
 Desenvoluparem campanyes d’informació sobre les substàncies 

addictives i els riscos derivats del seu consum entre els joves, 
centrant-nos sobretot en els col·lectius amb més risc. 

 
 Incentivarem les discoteques a tenir un mostrador d’informació i 

anàlisi de drogues. 
 

 Augmentarem el control policial al voltant dels instituts per evitar 
la venda de drogues i el seu consum. 

 
 Regularem més estrictament la venda de tabac i l’alcohol als 

menors d’edat.  
 

 Evitarem, en els espais públics, la publicitat generadora de 
trastorns alimentaris en els joves com l’anorèxia i la bulímia. 

 
 Promourem l’alimentació sana al carrer i a les escoles, tot limitant 

el nombre de màquines expenedores de begudes gasoses i 
pastisseria, i incloure’n de productes més saludables. 
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 Elaborarem una guia bàsica de receptes saludables, adreçada a la 
gent jove, que puguin fer-se en 10 minuts, evitant així el consum 
desmesurat de menjar ràpid i precuinat. 

 
Benestar i acció social 
 

 Incrementarem el nombre d’educadors de carrer, potenciarem la 
seva figura amb tasques d’intervenció, mediació i conciliació amb 
persones adolescents i joves problemàtics.  

 
 Establirem un programa de la convivència entre els joves als 

espais públics de la ciutat, per tal de fomentar la convivència 
entre joves, reduir escenes de tensió als espais públics i afavorir-
ne la integració.  

 
 Dissenyarem programes específics i efectius per a la integració 

d’adolescents i joves immigrants. 
 

 Impulsarem polítiques que frenin la marginació i explotació 
infantil als carrers de Barcelona per part de màfies de carrer o 
dels propis progenitors. 

 
Seguretat 
 

 Crearem i impulsarem la figura del policia de barri d’atenció 
directa amb la gent i el respecte a les actituts cíviques, amb una 
formació especialitzada per tractar amb la gent jove.  

 
 Desenvolupament d’accions concretes per tal d’aconseguir la 

disminució de l’índex de victimització entre la població jove, la 
franja d’edat de la ciutat que es considera víctima de més 
delictes.  

 
 Garantirem la implementació de mesures correctives als joves 

menors que delinqueixen, i sobretot a aquells que reincideixen, 
assegurant també que es realitzarà un treball assistencial amb 
aquests joves. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 57

Cultura 
 

 Farem conèixer als punts d’informació els ajuts, beques i 
concursos que es realitzen a la ciutat per tal que els joves 
creadors puguin informar-se’n i participar-hi. 

 
 Permetrem un accés directe dels joves creadors de la ciutat al 

públic mitjançant ràdios i televisions locals. 
 

 Destinarem un espai en els museus de la ciutat dedicat a material 
cultural elaborat per creadors joves. 

 
 Potenciarem la presència de grups joves de la ciutat en els 

concerts i activitats musicals que s’organitzen a tots els districtes 
per poder donar-los una sortida al públic. 

 
 Compromís de dedicar una part substancial dels programes de 

festes a la música, el teatre i la literatura en català, i apostar pels 
creadors locals i nacionals joves. 

 
 Promourem la producció de projectes audiovisuals joves i en 

facilitarem la seva difusió. 
 

 Oferirem la gratuïtat dels museus i espais de cultura, i 
descomptes en activitats culturals i d’oci (cinemes, teatres, 
concerts,...), per als catalans menors de 30 anys, amb la 
presentació del document d’identitat. 

 
 Promourem i reforçarem l’oferta cultural en català sobretot entre 

els joves. Prioritat en l’oferta cultural en català per a rebre 
subvencions i ajudes. 
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Lleure i oci 
 

 Organitzarem amb els joves activitats socioculturals per tal 
d’assegurar un model d’oci per a la ciutat. Fomentarem 
alternatives a l’oci nocturn establert. 
 

 Donarem alternatives als centres d’oci habituals dels joves amb 
l’organització de cicles de cinema, exposicions i mostres 
temporals, activitats a les biblioteques i parcs de la ciutat... 
 

 Potenciarem les associacions que ofereixen alternatives de lleure 
dels joves i per als joves de la ciutat.  
 

 Crearem una borsa de treball de monitors i dinamitzadors 
accessible a les associacions de manera que aquestes puguin 
aconseguir professorat per a tallers o monitors per a les seves 
activitats. 
 

 Fomentarem la participació i el voluntariat dels joves, i també 
dels nouvinguts. 
 

 Tolerància zero pel que fa al tràfic de drogues i al seu consum en 
espais públics. 
 

 Enduriment del control sobre establiments nocturns que no 
compleixen els seus horaris, no desenvolupen l’activitat per als 
quals estan autoritzats, o bé manifesten un alt índex de violència. 
 

 Garantirem unes instal·lacions municipals adequades a les 
necessitats del joves de tots els barris de Barcelona. 

 
Mobilitat i transport públic 
 

 Reduirem les tarifes del transport públic per a la gent jove, fins 
als nivells de la majoria de ciutats de l’Estat. Establirem 
descomptes en els bitllets del transport públic i interurbà amb la 
targeta Jove. Ampliarem l’oferta de la T-Jove fins als 26 anys i 
fins als 30 anys si s’és estudiant o aturat. 
 

 Facilitarem l’ús del transport públic per desplaçar-se per la ciutat: 
trencarem l’actual sistema radial de transport de manera que tots 
els barris quedin connectats entre ells i ampliarem l’horari 
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d’obertura del metro fins a les 2 de la nit els dies laborables i els 
caps de setmana i festius de 0 a 24 hores. 
 

 Augmentarem la freqüència de pas del Nit Bus i en trencarem la 
radialitat. En hores en que el metro no funcioni que els autobusos 
facin el mateix recorregut que el metro quan aquest està tancat. 
 

 Augmentarem la seguretat al metro i als autobusos, sobretot a la 
nit. 
 

 Crearem una xarxa de transport públic que ofereixi un accés ràpid 
als polígons industrials en horaris adequats a les jornades 
laborals. Millorarem la xarxa de transport públic entre la ciutat de 
Barcelona i la resta de poblacions de l’àrea metropolitana.  
 

 Potenciarem l’ús de la bicicleta entre els joves. Augmentarem la 
seguretat i extensió dels carrils bici. Els carrils bici han d’estar 
segregats de la calçada i de la vorera per tal de que tots els 
usuaris de l’espai públic puguin desplaçar-se amb seguretat. 
 

 Crearem una xarxa d’aparcaments per a bicicletes en llocs 
freqüentats per la gent jove. 

 
Participació  
 

 El Consell de la Joventut de Barcelona ha de continuar essent la 
plataforma juvenil de Barcelona. Cal reconèixer també la 
importància de les entitats no formals i de les no inscrites al 
Consell com a ens individuals, sinó col·lectius de persones. 
 

 Donarem suport econòmic a les entitats juvenils existents per 
desenvolupar programes concrets i per finançar part de 
l’estructura que els suporta. 
 

 Enllaçarem les necessitats de les entitats juvenils amb les 
propostes de mecenatge que es rebin del sector privat. 
 

 Donarem resposta a la demanda d’espais tant per les entitats 
juvenils com pels joves en general: construcció d’espais per 
entitats, ajuts a les entitats que puguin i vulguin adquirir un local 
propi, habilitar més espais i locals públics per a activitats 
polivalents, ampliació d’horaris en els ja existents. En aquesta 
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línia proposem, entre d’altres, destinar part de l’edifici de la presó 
Model, quan quedi desocupada, a equipaments per entitats 
juvenils o d’ús jove. 
 

 Potenciarem la difusió de les activitats de les associacions. 
 

 Reforçarem la presència de les entitats als mitjans de 
comunicació públics. 
 

 Crearem la Radio i la Televisió Jove de l’Ajuntament evitant les 
capsules ridícules que a dia d’avui dediquen els mitjans de 
comunicació. 
 

 Programarem un debat de polítiques juvenils mensual a 
l’emissora de televisió municipal BTV. 
 

 Oferirem als joves la possibilitat real de participar en les decisions 
dels districtes que els afecten, especialment pel que fa al dotar de 
contingut el pla de barris municipal.  
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Millor sanitat 
 
Els indicadors de nivell de salut de les ciutadanes i ciutadans de 
Barcelona són francament bons.  
 
La gestió de la sanitat pública a Barcelona és el millor exemple que la 
col·laboració institucional garanteix una millor prestació de serveis a les 
ciutadanes i els ciutadans. El funcionament del Consorci Sanitari de 
Barcelona és el millor model d’aquesta gestió institucional d’un servei 
públic perquè permet clarificar les situacions, rendibilitzar els recursos 
disponibles i evitar les duplicitats. 
 
Pel que fa a la sanitat, podem dir que els ciutadans tenen un bon nivell 
de salut i millorarem els equipaments sanitaris, ja que les competències 
previstes a la Carta Municipal es troben en ple funcionament. 
 
Però queden assignatures pendents. Cal eliminar les diferències de salut 
que es detecten entre els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona, tant 
territorials com socials, actuar prioritàriament en la prevenció de totes 
les morts que es produeixen per causes evitables (accidents de trànsit i 
a la llar, suïcidis, drogodependències, mals hàbits de l’alimentació, etc.). 
 
La qualitat del servei és la prioritat per a Convergència i Unió. Definirem 
la cartera bàsica de serveis adaptat a cada barri de la ciutat, per tal de 
garantir que tots els ciutadans tinguin accés a aquests serveis amb la 
màxima qualitat. 
 
Millora de l’atenció primària 
 
Exigirem que es garanteixin els drets dels pacients de forma efectiva. 
Cada persona ha de ser atesa segons el temps que necessiti amb un 
accés més àgil i garantint l’elecció del metge d’atenció primària. 
 
Exigirem els serveis d’odontologia i d’ortodòncia als nens i nenes de set 
a quinze anys i l’accés a audífons i ulleres a les persones jubilades. 
 
El següent pas que ens comprometem a fer és millorar l’accessibilitat 
dels usuaris, ja sigui millorant els sistemes de transport públic de 
superfície entre el lloc on viuen els ciutadans i el lloc on són atesos 
sanitàriament o bé acostant els serveis sanitaris al lloc on viuen els 
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ciutadans, sempre que la disponibilitat d’edificis o solars de propietat 
municipal ho permetin. Aquesta millora de l’accessibilitat dels serveis 
sanitaris serà prioritzada pel que fa a l’atenció sanitària primària 
especialitzada. 
 
D’acord amb el Pla d’equipaments dels barris i de la ciutat, 
Convergència i Unió, en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona, 
tirarà endavant la construcció o remodelació dels Centres d’Atenció 
Primària necessaris per garantir el nivell de qualitat de l’assistència 
sanitaria. Amb la cessió de sòl pertinent, i en cas de retard per part de 
la Generalitat de Catalunya, el propi Ajuntament n’assumirà la 
construcció. 
 
Consolidarem a Barcelona el programa d’atenció a la salut sexual i 
reproductiva, amb atenció especial als adolescents, completarem el 
programa de detecció precoç del càncer de mama i donarem un impuls 
als treballs de coordinació i millora dels programes de detecció i atenció 
a les víctimes de la violència de gènere, als infants i a la gent gran. 
 
Millora de l’atenció hospitalària 
 
Els propers anys, la ciutat de Barcelona disposarà, a ple rendiment, de 
dos nous i potents equipaments sanitaris, el Parc Sanitari Pere Virgili i el 
nou Hospital de Sant Pau, que, conjuntament amb les importantíssimes 
remodelacions de l’Hospital de la Vall d’Hebron, de l’Hospital Clínic i de 
l’Hospital del Mar, faran que Barcelona disposi, els propers anys, d’uns 
equipaments hospitalaris públics molt potents. 
 
Des de Convergència i Unió estarem especialment amatents a les 
reformes i ampliació de l’Hospital del Mar, l’Hospital de Sant Pau i 
l’Hospital de l’Esperança, ja que l’Ajuntament de Barcelona hi té una 
responsabilitat principal. 
 
Donarem una resposta equilibrada tot desenvolupant el concepte 
d’hospital de barri o de proximitat, i en paral·lel potenciarem l’oferta de 
terciarisme o d’alta qualificació dels grans hospitals de Barcelona. 
 
També en el camp dels equipaments hospitalaris de titularitat privada 
s’estan produint importantíssimes remodelacions, que des del Govern 
Municipal de CiU ajudarem a potenciar. La nova Clínica Quirón, el nou 
Institut Dexeus a Les Corts, l’Institut Cima, l’ampliació de la Clínica 
Teknon i les remodelacions de la Clínica Sagrada Família i de l’Institut 
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Corachán acabaran de consolidar Barcelona com la capital sanitària de 
la Mediterrània. 
 
Salut mental 
 
Durant el proper mandat en l’àmbit de la salut mental, el Consorci 
Sanitari de Barcelona se centrarà en les actuacions següents: 
 

 Una nova Unitat d’Hospitalització Psiquiàtrica d’aguts per atendre 
la població dels districtes municipals de Ciutat Vella i Sants- 
Montjuïc (Projecte Numància). 

 
 L’adequació de l’oferta de llits de psiquiatria de l’Hospital del Mar, 

amb la posada en marxa i consolidació de la Unitat de Patologia 
Dual (malaltia mental i drogues). 

 
 La creació i posada en marxa d’una Unitat Polivalent (subaguts i 

ADP) en salut mental per atendre la població del districte 
municipal de Sant Martí. 

 
 La creació d’un nou equipament de salut mental comunitària al 

Parc Sanitari Pere Virgili, per atendre preferentment la població 
dels districtes municipals de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. 

 
 La potenciació dels programes especialitzats per a l’atenció dels 

immigrants i refugiats, i dels “sense sostre” de la ciutat de 
Barcelona i que pateixin malaltia mental. 

 
Atenció sociosanitària 
 
Les necessitats de la gent gran estan determinades per un seguit de 
variables en les quals volem destacar les lligades a la salut, qualitat de 
vida i l’accessibilitat als recursos sanitaris. Impulsarem un seguit de 
programes lligats a l’objectiu de situar la persona gran en el centre de 
tots els recursos sociosanitaris mitjançant les actuacions següents: 
 

 Garantirem la continuïtat de les atencions sanitàries i la 
coordinació intersectorial, tot reforçant l’atenció domiciliària per 
facilitar les condicions de vida en la llar, especialment a les 
persones que viuen soles.  
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 Farem realitat el Pla d’atenció a les persones amb “demències”, 
tant pel que fa a mitjans diagnòstics com a recursos residencials 
de llarga estada, amb el compromís d’incrementar el nombre de 
places. 

 
Les actuacions en l’àmbit sociosanitari continuaran amb un creixement 
important d’acord amb les necessitats de la població, com a 
conseqüència de l’envelliment de la població i del creixement de les 
malalties cròniques.  
 
Pel que fa a l’activitat sociosanitària contractada pel Departament de 
Sanitat, les actuacions més importants que es duran a terme seran: 
 

 Parc sanitari Pere Virgili, amb equipaments de les diferents línies 
d’estada mitjana, estada llarga, activitat d’atenció diürna i 
activitat d’avaluació ambulatòria. 

 
 Contrucció i entrada en fuincionament del centre sociosanitari de 

Virrei Amat. 
 

 Construcció i entrada en funcionament del centre sociosanitari de 
les Casernes de Sant Andreu. 

 
A aquestes actuacions cal afegir d’altres amb contractació 
d’equipaments d’estada llarga.  
 
També cal dir que amb la contractació d’equips d’avaluació ambulatòria 
de geriatria i demències als principals hospitals es consolidaran aquests 
recursos de diagnòstic especialitzat a la ciutat de Barcelona. 
 
Agència de la Salut Pública de Barcelona 
 
L’agència de salut pública de Barcelona prioritzarà les seves accions 
amb les tasques següents: 
 

 Planificarem amb la Generalitat de Catalunya l’evolució del mapa 
sanitari de la ciutat. 

 
 Millorarem els sistemes d’informació sanitària amb l’objectiu de 

millorar els nivells de salut tot aplicant programes de reducció de 
les desigualtats de salut territorials, socials i econòmiques.  
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 La millora de la informació sanitària ho serà especialment en el 
camp de les persones grans. En aquest sentit, proposem la 
creació d’un programa d’informació sanitària específic. 
 

 Vigilància epidemiològica i control de malalties transmissibles. En 
aquest àmbit, ens proposem millorar la declaració obligatòria de 
malalties transmissibles, especialment la tuberculosi, la 
meningitis, l’hepatitis, la sida, com també la vigilància i el control 
dels brots epidèmics. 

 
 Farem campanyes de conscienciació ciutadana per a difondre 

bones pràctiques que evitin la propagació de la malaltia de la sida 
a la nostra ciutat. En el mateix sentit reforçarem el suport a les 
entitats que en aquest moment treballen a la ciutat tant en el 
camp de la conscienciació com el suport dels malalts. 
 

 Prevenció i promoció de la salut. En aquest camp, ens proposem 
potenciar el pla de vacunació continuada, millorar l’educació 
sanitària a les escoles públiques i concertades i millorar els 
programes de detecció precoç de les malalties amb més 
prevalença. 

 
 Plantejarem mesures preventives concretes per evitar totes les 

formes d’adicció, especialment les relacionades amb les 
“pantalles” electròniques. 

 
 Treballarem per difondre els principis del joc responsable, 

especialment entre els infants i adolescents, amb diàleg amb les 
entitats i empreses del sector. 
 

 Atenció a les drogodependències. Continuarem aplicant el Pla 
municipal de drogodependències, que ha estat consensuat entre 
tots els grups municipals des de l’any 1988. Dintre d’aquest Pla, 
cal potenciar al màxim les actuacions preventives al barri i 
intensificar, dintre del Programa de Salut a l’Escola, la formació 
en salut.  

o Estendrem la xarxa de CAS per atendre les persones amb 
drogodependències, amb totes les sales de venopunció 
incloses en els districtes de la ciutat que, pel nombre de 
persones afectades i residents en el districte, siguin 
necessàries. 

 



 
 
 
 

 66

 Seguretat i higiene dels aliments. Millorarem, amb la dotació de 
més inspectors sanitaris, el control sanitari de Mercabarna (llotja 
del peix i escorxador), les indústries i el comerç a l’engròs, els 
mercats municipals, els establiments minoristes de la ciutat i la 
restauració, i efectuarem els controls necessaris per impedir la 
venda de productes alimentaris a la via pública. 
 

 Millora dels programes de control dels animals de companyia. 
Aquesta serà una de les prioritats del nou govern municipal de 
Barcelona. En aquest sentit, mantindrem la prohibició 
d’exterminar els animals de companyia que vagin a parar al 
Centre Municipal de Zoonosi, alhora que potenciarem, d’acord 
amb el Col·legi Oficial de Veterinaris, els programes 
d’esterilització dels animals de companyia. 

o El programa de sensibilització dels propietaris d‘animals de 
companyia tindrà una prioritat especial dintre d’aquest 
programa. 

 
 Intensificarem la inspecció de salut pública dels equipaments 

públics i privats que prestin serveis a les persones. Especialment 
incrementarem les accions per tal de garantir que les residències 
per a la gent gran, centres de dia i casals d'avis, compleixin tots 
els criteris d'higiene. 

 
Barcelona Centre Mèdic – Universitari 
 
El fet que convisquin a Barcelona els hospitals de la Vall d’Hebron, el 
Clínic, l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital del Mar, l’Hospital de 
l’Esperança, l’Hospital de Sant Joan de Déu, el Parc Sanitari Pere Virgili, 
el Parc de Recerca Biomèdica a la Barceloneta, l’institut Municipal 
d’Investigació Mèdica, diverses dependències del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, dues facultats de medicina, una facultat 
de farmàcia, dues facultats de ciències biològiques i diverses escoles 
d’infermeria donen un potencial il·limitat a la ciutat de Barcelona com a 
ciutat medicouniversitària. En aquest sentit, Barcelona Centre Mèdic i 
Barcelona Centre Universitari han de funcionar conjuntament i 
coordinadament perquè Barcelona sigui la Capital Sanitària de la 
Mediterrània. 
 
Impulsarem que el Govern de la Generalitat destini recursos públics i 
promogui accions per captar la inversió privada per als centres de 
recerca biomèdica, per tal d’aconseguir els millors especialistes. 
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El sector sanitari com a impulsor de l’activitat econòmica 
 
El sector sanitari és un potent espai d’activitat econòmic creador de 
riquesa i de llocs de treball. Per tant, impulsarem els aspectes 
econòmics i comercials de la sanitat. En aquest sentit, els acords amb la 
Fira de Barcelona i amb el Consorci de Turisme de Barcelona són claus 
per ampliar les activitats del sector sanitari lligat al món dels congressos 
i les fires a Barcelona. 
 
Conjuntament amb la Fira Internacional de Barcelona, crearem una gran 
manifestació firal d’àmbit internacional que permeti fer de la ciutat de 
Barcelona el referent a nivell d’Europa en aquest camp. 
 
El Govern municipal actuarà com a promotor de les professions 
sanitàries a Barcelona 
 
Atenent al paper de capital mediterrània que volem que jugui la ciutat 
de Barcelona pel que fa al camp de les ciències biomèdiques, 
promourem des del Govern municipal, en col·laboració amb el Govern 
de la Generalitat i tots el col·legis professionals del sector, la implicació 
en la millora de la sanitat al municipi de Barcelona de tots els 
professionals sanitaris. Des de l’Ajuntament promourem accions per la 
dignificació de les professions sanitàries, com ara els metges, 
infermeres, auxiliars, farmacèutics, etc. 
 
Ens comprometem a tenir una sensibilitat especial respecte a tots els 
emprenedors del sector sanitari, per tal de facilitar-los al màxim la seva 
activitat professional en el municipi de Barcelona. 
 
Millora del servei d’emergències mèdiques i el transport sanitari 
a la ciutat de Barcelona 
 
En el marc del Consorci Sanitari de Barcelona millorarem l’actual 
sistema d’emergències mèdiques per garantir la resposta immediata en 
cas d’urgència vital. 
 
D’altra banda es milloraran els actuals sistemes de transport per reduir 
el temps de resposta en cas d’emergència. Elaborarem un pla per  
garantir la cobertura total de la ciutat. 
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Més esport 
 
Barcelona és una ciutat que té una vinculació històrica amb l’esport. 
 
A Barcelona, l’esport és, sense cap mena de dubte, una de les 
manifestacions socioculturals de més transcendència. 
 
I aquesta presència i qualitat de l’esport a la nostra ciutat és així gràcies 
a la tasca que han fet els clubs i les entitats esportives de Barcelona; 
per tant, el nostre programa defensa l’acció coordinada de l’Ajuntament 
amb el teixit associatiu, veritable eix vertebrador i de cohesió social del 
món de l’esport. 
 
El nostre programa potencia la funció social de l’esport, tant en la seva 
vessant educativa com en la de competició, sense oblidar, però, el que 
representa per a la salut, la relació entre les persones, el manteniment i 
la millora física. 
 
Barcelona educa amb l’esport 
 
L’esport té un veritable component educatiu, en el que pots transmetre 
molt més que uns conceptes teòrics. És una eina de veritable 
convivència i de promoció de valors com el treball en equip, el respecte 
pels altres o l’esperit de superació davant les dificultats. 
 
La pràctica de l’esport és un antídot a alguns problemes actuals com 
poden ser l’individualisme, les drogues, l’alcohol, les festes sense límit. 
Ans al contrari, l’esport estimula la disciplina, l’autocontrol, la 
convivència i molts avantatges més. 
 
Per això, des de l’Ajuntament de Barcelona, promourem l’esport en edat 
escolar com a element educador, integrador, saludable, però alhora 
també com a bressol de futurs esportistes d’elit. 
 

 Donarem un nou impuls al Pla de l’esport en edat escolar i 
donarem un paper més rellevant al Consell de l’Esport Escolar de 
Barcelona en el desenvolupament d’aquest Pla. 

 
 Promourem la pràctica esportiva en horaris escolars, fent que 

dins el marc del consorci educatiu de la ciutat, l’esport prengui un 
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nou impuls tant des de la vessant del currículum escolar com des 
del projecte educatiu dels centres. 

 
 Durant els períodes de vacances, dinamitzarem activitats 

esportives específiques per als escolars, amb una especial atenció 
als nens i nenes amb discapacitació. 

 
 Facilitarem l’accés dels equips escolars a les instal·lacions 

esportives municipals, i alhora obrirem les instal·lacions 
esportives escolars de cada barri en hores no lectives, fent que 
siguin unes instal·lacions al servei de clubs, entitats i persones 
del barri que vulguin practicar esport.  

 
 Revisarem, conjuntament amb el CEEB, les condicions 

econòmiques d’utilització de les instal·lacions municipals per tal 
de poder fer una oferta molt millor als equips d’esport escolar  

 
 Impulsarem la pràctica esportiva en els instituts d’ensenyament 

secundari. 
 

 Crearem un centre de recursos especialitzat en esport adreçat a 
l’edat escolar. 

 
 Promourem la relació de l’esport escolar amb els diferents clubs 

esportius del barri o ciutat i amb les federacions esportives, per 
tal que els esportistes escolars puguin continuar la seva 
vinculació amb l’esport a través dels clubs. 

 
 Crearem un campus esportiu internacional adreçat a la infància i 

joventut, que uneixi esport bàsic amb l’esport d’alt nivell, fent 
agermanaments amb d’altres ciutats que apostin per l’esport. 

 
 Estendrem el programa “Aprèn a nedar” i crearem nous 

programes d’iniciació a d’altres disciplines esportives 
conjuntament amb les federacions i clubs. 

 
Barcelona, ciutat de clubs i associacions 
 
Si Catalunya pot presumir de tenir una personalitat pròpia és gràcies a 
l’aportació de la societat civil, que s’ha vertebrat dins del teixit 
associatiu. 
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Hem de treballar amb les associacions, clubs i federacions, els hi hem 
de posar fàcil, perquè són els veritables artífexs del que és l’esport a 
Barcelona en l’actualitat. 
 
Una política social no es pot fer al marge del teixit associatiu, no ho 
volem fer sols, sinó que ho volem fer amb estreta col·laboració de les 
associacions i dels clubs que dia a dia gestionen i impulsen l’esport a la 
nostra ciutat. 
 

 Donarem tot el suport i protagonisme al teixit associatiu, que és 
qui dia a dia tira endavant clubs i federacions que mantenen la 
pràctica de l’esport, i que també són el bressol dels esportistes 
professionals. Amb ells coordinarem actuacions a favor de l’esport 
de base, de preparació de futurs esportistes professionals, però 
també, i sobretot, de formació en valors, com la solidaritat, 
l’esforç personal i formes de vida saludables, de les noves 
generacions. 

 
 Establirem la modalitat de contracte - programa per a les 

entitats, per tal d’anar més enllà de les subvencions actuals. 
 

 Prioritzarem absolutament que la gestió de les instal·lacions 
municipals la facin els mateixos clubs dels barris, per tal que els 
guanys generats reinverteixin en benefici d’entitats i clubs 
esportius.  

 
 Per tal que l’esport arribi a tothom, impulsarem programes 

d’iniciació i promoció esportiva en el si dels clubs i entitats, tot 
posant al seu abast els mitjans necessaris per dur-los a terme. 

 
 Ens comprometem a augmentar de forma significativa el 

pressupost destinat al foment de la pràctica esportiva. 
 

 Posarem les instal·lacions olímpiques a l’abast dels clubs i 
federacions esportives i les obrirem a la ciutadania en general. 

 
 Farem un nou plantejament de l’ús de l’Estadi Olímpic i del 

Velòdrom, donant preferència a les activitats esportives i 
promovent acords d’utilització amb els diferents agents esportius 
de la ciutat, i farem que els beneficis produïts per la seva 
explotació reverteixin en l’esport. 

 



 
 
 
 

 71

 Reformularem el funcionament del Pla estratègic de l’esport, 
establint una dinàmica que permeti un veritable participació de 
clubs i associacions en la planificació esportiva de la ciutat i 
recuperarem el Consell Municipal de l’Esport. 

 
Barcelona i l’esport per a tothom 
 
L’esport és un vehicle valuós de vertebració social i educativa i també 
d’integració social, ja que crea espais de convivència entre les persones. 
 

 Eliminarem qualsevol tipus de barrera per tal que les persones 
amb discapacitats tinguin accés a l’esport. Avui, les instal·lacions 
esportives són les instal·lacions municipals amb més barreres per 
a la gent amb mobilitat reduïda. En aquesta línia donarem suport 
i facilitats als clubs perquè facin accessibles les seves 
instal·lacions. 

 
 Un altre repte de futur és el de la immigració: per tant, 

promourem programes adreçats a les persones immigrades de 
pràctica de l’esport com a element d’integració.  

 
 Fomentarem els programes de pràctica esportiva adreçats a la 

gent gran, per tal que puguin trobar en l’esport aquella eina que 
els faci funcionar millor i amb més qualitat a la seva vida. En 
aquesta línia, facilitarem per part de la gent gran la utilització 
dels equipaments esportius en horari laboral. 

 
 Promourem la ubicació de ludoteques esportives als centres 

esportius per tal de facilitar tant a l’home com a la dona la 
pràctica de l’esport i alhora anar iniciant els infants en l’esport. 

 
 Crearem nous programes esportius de prevenció i teràpia per als 

toxicòmans, afavorirem els adreçats a la integració social dels 
malalts mentals i farem campanyes de sensibilització adreçades a 
la ciutadania per animar-los a la pràctica de l’esport com a mitjà 
per a la consecució d’hàbits per a una vida saludable i activa. 

 
 Farem programes esportius en els centres penitenciaris i de 

justícia juvenil. 
 

 Elaborarem programes de sensibilització per lluitar contra la 
violència en l’esport adreçats a les famílies i al món educatiu. 
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 Cercarem l’espai i construirem un circuit d’Agility conjuntament 

amb les entitats del sector. 
 
Barcelona i l’esport femení 
 
La igualtat en l’esport és encara un repte de futur. Si bé es cert que en 
la pràctica de l’esport com a element de lleure i de promoció de la salut 
si que hi ha un elevat nombre de dones, la desigualtat es produeix en la 
competició. 
 

 Per això incentivarem l’esport femení donant un suport especial 
als equips i esportistes femenines, per tal d’anar avançant en la 
igualtat. 

 
 Crearem programes adreçats a les nenes en edat escolar i 

impulsarem accions positives en els clubs per a la creació 
d’equips femenins. 

 
 Donar un nou impuls a la Taula de Dona i Esport i a les activitats 

adreçades a dones. 
 
Barcelona aposta per l’esport 
 

 Prioritzarem que els rendiments sorgits de la gestió de les 
instal·lacions municipals es reinverteixin en la pràctica de l’esport.  

 
 En aquesta línia traspassarem la gestió de les instal·lacions 

olímpiques i del Pavelló de la Mar Bella a l’Institut Barcelona 
Esports i recuperarem per a l’esport l’actual BTM (antic Palau 
d’Esports). 

 
 Establirem l’abonament múltiple per tenir accés a les 

instal·lacions municipals. 
 

 Farem el Mapa de necessitats d’instal·lacions esportives bàsiques 
a tots els districtes tenint present l’equilibri entre l’oferta 
municipal i la privada. Aquest Mapa ens ha de permetre valorar 
les mancances i les possibilitats d’aprofitament de les 
instal·lacions, amb l’objectiu que arribin al major nombre possible 
de ciutadans i ciutadanes. 
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 Farem un Pla d’Acció, esport per esport, conjuntament amb les 
federacions corresponents per analitzar la situació de les 
instal·lacions a la ciutat de cada modalitat esportiva i per 
proposar les actuacions a realitzar. 

 
 Donarem suport i promourem la celebració “EuroGames 

Barcelona’08”. 
 

 Prioritzarem els criteris socials a l’hora d’avaluar l’adjudicació de 
la gestió de les instal·lacions esportives municipals i farem 
prevaler el rendiment esportiu per sobre del resultat econòmic.  

 
 Incrementarem els pressupostos destinats a les instal·lacions i a 

la pràctica esportiva, i n’assegurarem una gestió eficaç. Farem 
una anàlisi de les contractacions existents per regularitzar 
aquelles situacions que tinguin un contracte precari. 

 
 Farem un pla de seguiment del manteniment dels equipaments i 

un pla de millores. En aquesta línia donarem suport a les 
cobertures de pistes poliesportives, a la instal·lació de gespa 
artificial en els camps de futbol i de serveis mínims en les pistes 
de petanca. 

 
 Crearem el programa Xarxa Esport amb el qual facilitarem, als  

clubs de Barcelona que ho sol·licitin, l’accés a les noves 
tecnologies i promourem la seva interconnexió.  

 
 Donarem suport als equips d’esports amateurs i els facilitarem 

que puguin continuar la seva línia ascendent en les diferents 
competicions. Els equips de competició podran comptar amb el 
suport de l’Ajuntament de la seva ciutat per a la recerca 
d’espònsors. 

 
 Cercarem noves fórmules de mecenatge tot establint vincles 

entre la universitat, el món empresarial i els clubs. 
 

 Editarem una guia esportiva per als turistes que visiten la ciutat, 
que repartirem als aeroports, hotels i diferents mitjans de 
transport. Aquesta guia recollirà activitats esportives, serveis i 
equipaments. 
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 Potenciarem que Barcelona sigui seu de nous esdeveniments 
esportius de nivell internacional i consolidarem i millorarem els 
que ja se celebren, però ho farem respectant i potenciant la 
corresponent federació o entitats esportives implicades en 
l’organització. 

 
 Donarem un nou impuls als trofeus “Ciutat de Barcelona”, tot 

ampliant el nombre de campionats, especialment en les 
categories en les quals participen persones amb discapacitats, i 
dins la categoria de l’esport femení. 

 
 Farem, conjuntament amb les administracions corresponents, el 

Pla de l’Esport Universitari. Ens cal fer una aposta clara i decidida 
per l’esport universitari. S’hi ha de creure. Hem de fer de 
Barcelona un referent d’aquest esport. 

 
 Farem una veritable Xarxa de Ciutats Esportives amb seu a 

Barcelona 
 

 Replantejarem la Marató de Barcelona per tal que ningú se’n trobi 
exclòs i donarem el protagonisme i la gestió a la societat civil 

 
 Impulsarem les fires existents del sector de l’esport i 

n’impulsarem de noves per tal d’atraure inversions al sector a 
Barcelona i també a Catalunya, i impulsarem l’acollida i 
l’organització  de grans esdeveniments adreçats als professionals 
de l’esport, com ara congressos, simposis, trobades, etc. 

 
 Farem que Barcelona sigui la capital mundial de la medicina 

preventiva. 
 

 Crearem el Circuit-Record de Montjuïc en homenatge al circuit 
d’automobilisme i farem una important promoció del Museu 
Olímpic. 

 
 Crearem una estructura d’assessorament d’esportistes d’elit de la 

ciutat organitzada en diferents taules amb representació 
d’esportistes de diferents disciplines esportives. Aquestes taules 
assessoraran la regidoria per tal d’analitzar i planificar la política 
esportiva de la ciutat, impulsar tornejos, competicions i d’altres 
iniciatives. Així mateix, aquests esportistes seran referents i 
promotors de les seves disciplines esportives. 
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 Barcelona, parcs i esports 
 

 Farem que Barcelona sigui una ciutat que promogui l’esport a 
l’aire lliure i per aquest motiu farem una gestió més coordinada a 
partir d’una regidoria que portarà per nom Parcs, Esports i Lleure 
i que integrarà, lògicament, aquests tres àmbits d’actuació. 

 
 Farem de l’espai públic un espai per a la pràctica de l’esport, tot 

condicionant espais naturals, com ara les platges, els parcs i la 
muntanya en zones on es practiqui l’esport. 

 
 Crearem circuits esportius per tota la ciutat. 

 
 Instal·larem estructures esportives a places i jardins acostant així 

la pràctica de l’esport  a tothom. 
 

 Farem de la muntanya de Montjuïc un veritable parc de l’esport 
de Barcelona. 

 
 Convertirem Collserola en el gran parc metropolità de la pràctica 

de l’esport. 
 

 Farem dels Tres Turons un espai per a l’esport d’aventura. 
 

 Obrirem Barcelona al mar en la pràctica esportiva. Volem que 
Barcelona sigui capital internacional de la Vela. I potenciarem els 
esports nàutics fent que les escoles s’introdueixin en la seva 
pràctica i potenciant la base nàutica i el Port Olímpic. 

 
 Farem, conjuntament amb les entitats del sector, un nou projecte 

amb finalitats esportives i d’inserció social i professional a partir 
del món del patí de vela al pavelló de la Mar Bella. 

 
 Establirem estratègies de cooperació amb entitats i altres 

municipis que puguin complementar l’oferta de la ciutat: 
excursionisme, esquí, esports d’aventura, ala de pendent... I així 
donarem suport a l’excursionisme català, tot potenciant les 
escoles de muntanya de les entitats excursionistes. 

 
 Defensarem la pràctica del surf a les nostres platges  
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 Crearem un espai per la pràctica del “Urban Golf” acostant aquest 
esport als nens i nenes de la ciutat.  

 
 Impulsarem la pràctica de l’hípica a Collserola, conjuntament amb 

el Patronat. 
 
Barcelona, Catalunya i el món de l’esport 
 

 Impulsarem la presència de la selecció de Catalunya en les 
competicions esportives que tinguin lloc a Barcelona. 

 
 Donarem suport a les federacions que promoguin les seleccions 

nacionals catalanes 
 

 Assegurarem la presència i la promoció de la llengua i la cultura 
catalana en tots els esdeveniments esportius, de caire nacional, 
estatal i internacional, que se celebrin a Barcelona. 

 
 Farem de Barcelona una ciutat que faci de l’esport una eina de 

cooperació. Crearem esdeveniments esportius solidaris i donarem 
suport a les entitats que promoguin la cooperació internacional a 
través de  l’esport en els països en via de desenvolupament 

 
 Promourem l’esport com a element de diàleg i cooperació entre 

les cultures. 
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Barcelona i el medi urbà 
 
 
 

Ara és el moment que l’Ajuntament aposti per 
l’habitatge, per facilitar-ne l’accés, 

corresponsabilitzant-nos-en tots plegats. 
L’Ajuntament ha de ser capaç de construir un 
Parc d’Habitatge públic sobre el sòl públic, de 
propietat pública, de lloguer que es pot fer en 
concessió a privats i es pot fer a noves zones 

en desenvolupament, com La Sagrera. 
 

Xavier Trias 
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Més habitatge 
 
Desprès de 28 anys d’alcaldes socialistes, Barcelona ha vist com el 
problema de l’habitatge ha anat augmentant fins a ser un problema 
generacional. Els preus de l’habitatge estan expulsant generacions 
senceres de la nostra ciutat, que ens serà difícil de recuperar mentre el 
govern municipal s’ho mira. En aquest sentit, les recomanacions de 
l’informe de la síndica són prou explícites: “Recomanem que 
s’incrementi substancialment el pressupost previst tant per a l’habitatge 
públic com per a les polítiques de suport a l’accés a l’habitatge”. 
 
Davant la inexistència de política d’habitatge per part de les 
administracions socialistes, la meva administració tindrà una clara 
política d’habitatge basada en l’ampliació de l’oferta d’habitatge social 
de lloguer, la gestió acurada del sòl, la mediació i la transparència. 
 
Creació de l’Agència Municipal de l’Habitatge 
 
La gravetat i la complexitat del problema de l’habitatge a la nostra 
ciutat ha desfasat el model de Patronat Municipal dels anys cinquanta. 
L’encarcarada administració socialista ha relegat el patronat al paper 
d’un simple promotor i ha generat tota una sèrie d’oficines i organismes, 
sovint no suficientment coordinats entre ells. Convergència i Unió crearà 
l’Agencia Municipal de l’Habitatge a partir de la fusió del Patronat i les 
actuals oficines municipals d’habitatge, agrupant tots els serveis 
actualment dispersos en diverses regidories i organismes municipals. 
 
L’objectiu és millorar la gestió de l’habitatge protegit de la nostra ciutat 
amb l’objectiu de generar en els propers deu anys un parc públic 
d’habitatges de lloguer capaç de donar resposta a les creixents 
necessitats socials. 
 
Mitjançant convenis de col·laboració, l’Agència ampliarà la seva xarxa 
d’atenció als ciutadans tot apropant i difonent al màxim els recursos que 
tindran els barcelonins a l’hora de solucionar les seves necessitats 
d’allotjament. 
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Increment dels habitatges en règim de lloguer o concessió 
administrativa durant els propers 8 anys 
 
L’Agència Municipal de l’Habitatge impulsarà les accions necessàries per 
crear un parc públic d’habitatges de lloguer que, juntament amb la 
borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat i la d’habitatges 
dotacionals per a gent gran, ha de permetre generar una oferta a preus 
raonables. 
 
Aquests habitatges, en funció de la promoció, es destinaran a tots 
aquells ciutadans i ciutadanes que cobrin menys de 5 vegades el salari 
mínim interprofessional, i 8 en el cas de les famílies, que no siguin 
propietaris de cap altre habitatge a la regió metropolitana, a excepció 
de la gent gran que participi en el projecte de “recicla el teu pis”. 
 
Aquests nous habitatges que es posaran en règim de lloguer o 
d’usdefruit tindran orígens diferents: 
 

 Compra d’immobles obsolets als seus actuals propietaris per 
rehabilitar-los i oferir-los en règim de lloguer. 

 
 L’Agència recuperarà per a la ciutat els habitatges que surtin a 

subhasta tant de la Seguretat Social com d’Hisenda o les caixes i 
bancs. En aquest sentit, se signaran convenis amb les entitats 
esmentades que facilitin la gestió d’aquests pisos i resolguin 
definitivament el flagell dels “subhasters”. Aquells habitatges que 
l’Agència aconsegueixi amb una tipologia difícilment compatible 
amb el parc públic d’habitatge els revendrà a preu de mercat, 
aplicant al finançament d’altres actuacions les plusvàlues 
aconseguides. 

 
 La construcció d’immobles nous en terrenys públics en què 

l’ordenació urbanística permeti l’ús residencial. Tant si es tracta 
de rehabilitació com d’obra nova, les despeses es finançaran amb 
la constitució d’hipoteques que permetin assumir els costos de la 
reforma o la construcció. Aquestes hipoteques se satisfaran amb 
l’import dels lloguers que cobrarà l’Agència de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 
 Farem concursos públics per fer concessions de dret de superfície 

per a 50 anys sobre solars de propietat pública, a fi de permetre 
a les empreses promotores de construir-hi pisos i posar-los al 
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mercat de lloguer a un preu màxim que es fixarà en el contracte 
de concessió. En tot cas, la repercussió del preu del sòl sobre el 
preu de lloguer serà de 0 euros. 

 
 Mitjançant el projecte de “recicla el teu pis”, persones grans que 

accedeixin a pisos dotacionals podran cedir a l’Ajuntament 
l’aprofitament del seu pis d’origen a canvi del nou pis. Aquests 
habitatges un cop rehabilitats es posaran al mercat en règim de 
lloguer, especialment adreçats a les persones joves. 

 
Gestió responsable del sòl 
 
L’Ajuntament mitjançant la gestió del planejament urbanístic és 
l’administració que té la capacitat real de generar sòl. Una gestió 
eficient no és la venda de sòl per fer calaix, sinó conservar i ampliar el 
sòl en mans públiques. L’administració socialista ha fet una venda 
sistemàtica de sòl públic per aconseguir uns recursos que desprès s’han 
emprat per finançar operacions com les del Fòrum. 
 
Aquesta visió ha permès que l’Ajuntament hagi venut sòl públic a preu 
de mercat i, per tant, hagi col·laborat en l’alça contínua dels preus de 
l’habitatge, molt sensibles al preu del sòl. 
 
Convergència i Unió farà de la gestió del sòl públic una eina estratègica 
imprescindible a l’hora de fer operacions que permetin oferir habitatges 
a preus continguts i es promourà una política activa per aconseguir la 
cessió de sòl públic de titularitat estatal a la ciutat. 
 
En aquest sentit, abandonarem l’actual política de vendre el sòl públic 
on es pot construir habitatges a promotors privats a preus de mercat. 
Aquest solars es destinaran a la construcció d’immobles públics 
d’habitatges en règim de lloguer o d’usdefruit. 
 
Creació d’una borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat 
 
L'Ajuntament ha de facilitar la trobada entre el llogater i la propietat per 
tal d'incrementar l'oferta de pisos de lloguer. Malgrat que ningú sap del 
cert quants pisos estan tancats a la nostra ciutat hi ha força consens en 
una xifra entre els 22.000 i els 29.000 habitatges. Amb la nostra clara 
aposta per l’Agència ens fixem l’objectiu de treure al mercat 6.000 
d’aquests pisos que actualment estan en desús.  
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Per fer possible la utilització de pisos que en aquest moment estan en 
desús des de l’agencia s’impulsarà: 
 
Cens d’habitatges buits. La ciutat de Barcelona disposa, segons tots 
els recomptes duts a terme, d’un parc immobiliari d’habitatges buits o 
ocupats parcialment important. La principal dificultat és determinar el 
nombre precís d’habitatges buits que hi ha realment a la ciutat. En 
aquest sentit, una primera iniciativa que cal dur a terme consisteix a 
elaborar un estudi, sota la supervisió directa de les autoritats 
municipals, per tal de quantificar el nombre real d’habitatges buits a la 
ciutat de Barcelona.  
 
El cens ha d’ajudar a determinar l’eficàcia de les mesures impulsades 
per l’Administració municipal per reduir el nombre d’habitatges en 
desús. D’altra banda, també permetrà a l’Ajuntament de Barcelona 
impulsar una reforma en la fiscalitat sobre l’habitatge, que afavoreixi als 
propietaris que lloguin els seus habitatges. 
 
Ajudes a la rehabilitació dels pisos que s’incorporin al mercat de 
lloguer. L’Ajuntament de Barcelona finançarà tot o part del cost de la 
rehabilitació parcial o integral dels habitatges buits, amb la finalitat 
d’introduir-los novament en el mercat de lloguer. El propietari que 
s’aculli a aquestes ajudes estarà obligat a treure’l al mercat mitjançant 
una borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat (excloent, per 
tant, la possibilitat d’incorporar aquests habitatges buits al mercat lliure 
de lloguer). 
 
En funció de la inversió realitzada per part de les autoritats municipals, 
es preveurà un període més o menys extens (en tot cas no inferior als 5 
anys) de disponibilitat d’aquests habitatges per al lloguer sota un règim 
de preus taxats. Per als habitatges que formin part de la borsa es crearà 
un fons públic de compensació per fer front a possibles impagats. 
 
L’Ajuntament et lloga el pis. Per a aquells propietaris que se senten 
poc inclinats a llogar pisos per la por a no cobrar el lloguer o a patir 
destrosses, crearem una línia clara d’actuació on a canvi de cedir 
l’habitatge per un període no inferior a 5 anys, la Borsa Pública de 
Lloguer garantirà el cobrament del lloguer i el manteniment del bon 
estat del pis. Els propietaris que cedeixin el seu pis cobraran el lloguer 
fixat des del primer dia de la cessió i tindran plenes garanties que el pis 
serà retornat en bones condicions al final d’aquesta cessió. 
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Casa Gran: 6.000 nous habitatges tutelats per a la gent gran 
 
Promourem un programa específic de construcció d'habitatges tutelats 
per a la gent gran, en règim de lloguer o vitalici, integrats en els 
projectes globals de renovació urbana de promoció pública, que prevegi 
oferir a les persones de més edat un allotjament adaptat a les seves 
necessitats, amb equipaments i serveis propis, però ni allunyat ni 
desconnectat de la resta dels habitatges i equipaments que, de sempre, 
han format el seu entorn veïnal. 
 
Per a les persones que es vulguin acollir a aquesta iniciativa i que 
disposin d’un habitatge, s’incentivarà que aquest passi a formar part de 
la borsa pública d’habitatges de lloguer a preu taxat mitjançant el 
programa Recicla el teu Pis. Dels 6.000 habitatges dotacionals, com a 
mínim 3.000 es destinaran a aquest programa. 
 
Recicla el teu pis: 3.000 habitatges de lloguer destinats als joves 
 
Fruit del programa d’habitatge per a gent gran l’Ajuntament de 
Barcelona posarà al mercat de lloguer a preu taxat 3.000 habitatges 
destinats preferentment als joves que es volen emancipar. 
 
Mitjançant diverses possibilitats, les persones grans es podran acollir al 
programa “recicla el teu pis”, que variarà des de l’obtenció de la 
propietat del pis per part de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant un 
vitalici per l’ús del nou pis dotacional i un pagament mensual addicional 
en funció de la valoració del seu pis, edat i salut dels beneficiaris. Des 
de l’Agència de l’Habitatge s’aconsellarà a les persones interessades 
perquè aquest nou ingrés econòmic no generi conseqüències negatives 
pel fet que pugui originar la pèrdua d’algunes prestacions. Com a 
mínim, l’interessat haurà de fer una cessió d’ús del seu pis de deu anys, 
a canvi d’una cessió d’ús del pis dotacional per un període equivalent o 
fins la defunció dels beneficiaris. 
 
Aquest pisos, un cop rehabilitats, s’incorporaran al parc públic de lloguer 
a preu taxat amb prioritat per a joves menors de 35 anys. En funció de 
la dimensió del pis es modularà el preu del lloguer, que sempre se 
situarà en un 30% del valor de mercat. Aquesta modalitat de lloguer ha 
de permetre al jove iniciar una vida en parella o independent. Els 
contractes es faran per un període de cinc anys prorrogables com a 
mínim fins a l’extinció de l’usdefruit de deu anys a favor de 
l’Ajuntament. 
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Barcelona, residència universitària 
 
Barcelona té una oferta diversificada d’estudis universitaris, amb una 
forta afluència d’estudiants, majoritàriament catalans i europeus, que 
tenen problemes importants a l’hora de trobar allotjament mentre 
cursen els seus estudis a la nostra ciutat. Per solucionar aquests dèficits 
s’aplicaran les mesures següents: 
 
Convergència i Unió farà les gestions oportunes per tal que l’Estat 
cedeixi a la ciutat els terrenys de l’actual Caserna del Bruc per construir 
una vila universitària per a professors, estudiants i personal no docent, 
tot establint convenis de col·laboració amb les universitats i el Govern 
de Catalunya. 
 
Com a mesura transitòria s’impulsarà un programa d'allotjament 
temporal per a estudiants d’acord amb les universitats establertes a la 
nostra ciutat. 
 
Llista única d’habitatge públic 
 
La llista és un instrument imprescindible per facilitar l’accés dels 
ciutadans a les promocions amb algun tipus de protecció tant de 
compra, com de lloguer o usdefruit. Aquesta llista serà pública i es 
podrà accedir des de qualsevol de les oficines d’habitatge de 
l’Ajuntament i altres organismes que, mitjançant conveni, col·laborin 
amb l’Agencia Municipal de l’Habitatge. 
 
La llista gestionarà les diferents promocions d’habitatge tot incorporant 
diferents puntuacions dels aspirants en funció de la convocatoria d’accés 
a un habitatge concret. En aquesta direcció, a les actuals reserves de 
pisos adaptats per a disminuïts s’incorporarà un percentatge de reserva 
d’habitatges per a veïns del barri. Aquest percentatge variarà en funció 
de la promoció i es basarà en el criteri de garantir la continuïtat social 
del barri. 
 
Atorgar a l’Ajuntament de Barcelona el rol d’avalador 
 
L’objectiu del programa “L’Ajuntament t’avala” és que, en aquelles 
situacions en què la compra o lloguer d’un habitatge pot frustrar-se per 
la manca d’un avalador solvent, es pugui fer l’operació. És per això que 
en aquells casos en què sigui necessari un aval per tal de fer efectiu 
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l’accés a un habitatge, l’Ajuntament de Barcelona assumirà el rol 
d’avalador, un cop comprovat que aquest és l’únic motiu que dificulta 
l’operació. 
 
L’Ajuntament, el teu soci a l’hora de comprar el teu pis 
 
Impulsarem un programa de copropietat, pel qual l’Ajuntament podrà 
aportar fins a un 20% de l’import de l’habitatge d’acord amb els barems 
establerts. La participació municipal es podrà extingir si el beneficiari de 
la iniciativa compra a l’Ajuntament la seva part. També es pot produir el 
cas contrari, que l’Ajuntament compri el 80% restant d’acord amb un 
import prefixat en el moment de constituir la copropietat. 
 
L’Ajuntament t’ajuda a llogar el teu pis 
 
Elaborarem un programa d’ajuts al lloguer d’habitatges per a joves 
menors de 35 anys que vulguin independitzar-se en parella. 
L’Ajuntament podrà aportar fins a un 30% de l’import total del lloguer 
durant un màxim de 5 anys a les parelles (matrimonials o de fet) que 
ho acreditin i no disposin dels recursos necessaris. 
 
Major suport municipal a la rehabilitació dels habitatges 
 
La nova administració municipal farà un pas endavant i potenciarà de 
debò la rehabilitació integral dels immobles, no solament de les façanes. 
La política d'habitatge global de Convergència i Unió també té cura de la 
conservació i millora del parc existent. 
 
Es revisaran les Ordenances Municipals d'Edificació, de manera que es 
doni prioritat als processos de rehabilitació i modernització dels edificis, 
amb el respecte a l’entorn i a la qualitat arquitectònica del patrimoni 
construït. Es dictaran disposicions que simplifiquin la tramitació de 
permisos i autoritzacions i es donarà un tractament diferenciat a totes 
les intervencions que prevegin la millora de les condicions de seguretat, 
solidesa, equipament i ús dels edificis. 
 
Estudiarem l’opció que, per a edificis en molt mal estat, es pugui 
preveure un programa de rehabilitació, amb subvencions més elevades 
per l’aplicació de criteris de necessitat social i amb el compromís dels 
propietaris de dedicar-les a l’ús propi o al lloguer a un preu taxat durant 
un període fixat de temps. 
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Eradicar els abusos en el mercat de l’habitatge 
 
Les fortes tensions de preus que ha patit el mercat de l’habitatge en els 
darrers anys han fet que cada vegada siguin més les persones que no 
poden accedir a un habitatge en condicions. Aquest fenomen ha generat 
la proliferació del barraquisme interior, tant en la forma de pisos sense 
la cèdula d’habitabilitat com amb la sobreocupació de pisos amb 
diferents graus de conservació. 
 
A aquest creixent mercat d’infrahabitatges o “pisos pastera” s’hi ha de 
sumar la proliferació preocupant de l’assetjament conegut com a 
“mobbing immobiliari”, practicat per propietaris que intenten a qualsevol 
preu fer fora els arrendataris de la seva propietat per incrementar de 
manera significativa els seus guanys. 
 
Davant d’aquesta situació, la vella administració socialista ha estat 
incomprensiblement poc activa. Des de Convergència i Unió creiem en la 
funció social de l’habitatge i impulsarem un pla d’inspeccions sistemàtic 
per detectar i eradicar els “pisos pastera” i crearem a l’interior de la 
nova Agencia per l’Habitatge, en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, 
una unitat especialitzada en la detecció i el suport a les víctimes del 
“mobbing immobiliari”. 
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Millor urbanitzada 
 
Cal canviar les actuals prioritats sobre la despesa, i en concret sobre 
com es gestionen els recursos que l'Ajuntament destina a grans 
projectes urbanístics. No podem seguir anant a remolc de l’acció dels 
particulars, ja que tot sols no poden donar el gir que cal promoure. Si 
continuem permetent la seva intervenció en accions puntuals amb ànim 
especulatiu, no durem a terme el canvi que Barcelona demana i que ara 
li és imprescindible. 
 
La manca de sòl, l’envelliment de la població, la dificultat de 
transformació física a causa de l’alta densitat, la forta resistència al 
canvi dels teixits construïts i els elevats preus dels habitatges, són 
qüestions que avui expliquen la situació crítica en què es troba la ciutat i 
sobre les quals cal actuar decididament, perquè, si no ho fem, 
s'accentuaran els efectes negatius que la situació provoca en el nostre 
sistema productiu i en la base econòmica i social de la ciutat. 
 
La millora de l’entorn construït és important, però el procés de millora 
ha d’anar acompanyat de la realitat de la vida que hi flueix, no sols 
perquè aquesta pugui omplir la ciutat i evitar que quedi buida, sinó 
perquè, més que efectes brillants i puntuals, el que s’ha de perseguir, a 
igualtat d’inversió, és el més gran efecte social de les actuacions i una 
major repercussió sobre la base econòmica de la ciutat. Cal iniciar una 
nova etapa en què s’adoptin unes mesures que afectin el conjunt de la 
ciutat i els ciutadans, augmentant-ne el benestar i reforçant la capacitat 
de Barcelona de produir béns i serveis. 
 
El canvi que s'exigeix no és només de noves oportunitats residencials 
que permetin mantenir un nombre creixent de població activa, sinó que 
per fixar-la caldrà complementar les mesures urbanístiques amb un 
conjunt d'actuacions orientades a millorar la qualitat de l'ocupació a 
Barcelona. Nous llocs de treball i espais per a noves feines. 
 
Cal un canvi d’orientació a Barcelona. Cal treballar des de 
l’Administració municipal per generar un procés de canvi d’ampli 
espectre que salvaguardi el que s’ha aconseguit i que atorgui una nova 
força que permeti capgirar la tendència actual i que la ciutat faci un 
altre salt endavant. 
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Un nou Pla General d’Ordenació Municipal de Barcelona 
 
El nou Pla General d’Ordenació Municipal de Barcelona s’ha d’elaborar 
amb una àmplia participació ciutadana i atenent els criteris següents: 
 

 Un nou model de mobilitat que afavoreixi la intermodelitat entre 
els diferents sistemes de transport públic, protegint els més 
vulnerables i donant prioritat a la reducció de costos socials i 
ambientals. La inversió en infraestructura de mobilitat s’ha 
d’incloure dins de la inversió urbanística, i no al revés. 

 
 Aportar solucions a l’aparcament per a residents, tant per a 

cotxes com per a motos, com també preveure els espais comuns 
que han de permetre fer les operacions de càrrega i descàrrega 
de mercaderies i residus sòlids urbans fora de la via pública. 

 
 Els criteris de sostenibilitat han de ser prioritaris en el 

planejament, i amb clares repercussions sobre el nou model urbà. 
El creixement econòmic d’aquests últims 30 anys permet 
plantejar-se objectius d’estructura urbana que l’any 1976 eren 
impensables, perquè no era possible afrontar-los econòmicament. 

 
 És necessari consolidar les centralitats que defineixen els barris 

històrics de les ciutats també des d’un punt de vista urbanístic. 
 

 El nou Pla Urbanístic ha de protegir, des del punt de vista jurídic, 
amb instruments potents, els espais no urbanitzats, que actuen 
com a sistemes naturals a Barcelona. La protecció de Collserola 
ha de ser el gran objectiu des d’un punt de vista dels sistemes 
naturals del nou Pla. La natura ha d’entrar a la ciutat. 

 
 Cal donar respostes clares i concretes a la necessitat d’habitatge 

de la ciutat de Barcelona. 
 

 La ciutat del coneixement, i la reconversió de Barcelona en ciutat 
universitària necessiten que el teixit urbà i, per tant, el 
planejament urbanístic es pensi per complir aquest objectiu. La 
barreja entre la nova economia i la funció residencial són claus. 

 
 Cal redefinir urbanísticament, i des d’un punt de vista de 

sostenibilitat, els conceptes d’espai públic, espai lliure, jardí, zona 
verda i parc natural. Cadascú té la seva funció a la ciutat, i 
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plegats juguen un paper de millora de la qualitat de vida i eviten 
la densificació excessiva de la ciutat. Però no es poden barrejar 
els conceptes i no tots són iguals. 

 
 Els canvis socials que s’esdevenen porten cap a un horitzó de 

futur que apunta a un augment del temps lliure que, sumat a 
l’increment del nivell de vida, permetrà dedicar-lo a més oci 
cultural i a més entreteniment. La ciutat ha de preveure aquesta 
demanda dels ciutadans i oferir opcions lúdiques diversificades, 
tot evitant la concentració en determinats llocs del territori i 
potenciant la regeneració del teixit urbà als barris, buscant les 
formes de preservar els espais residencials dels espais lúdics. 

 
 Cal redefinir les necessitats d’equipament de la ciutat de 

Barcelona i, en aquest sentit, el nou Pla d’Ordenació Urbanística 
ha d’anar acompanyat del Pla d’Equipaments de la ciutat, amb 
especificacions barri per barri. 

 
 El nou Pla Urbanístic ha de protegir els eixos comercials i els 

mercats municipals, per l’importantíssim paper que fa el teixit 
comercial de la ciutat a l’hora de donar coherència social, cívica i 
econòmica. 

 
El 22@ recuperarà l’anima social que ha perdut aquests anys 
 
És imprescindible, per exemple, canviar l’actual model de gestió que 
l’administració socialista dóna al 22@. Convergència i Unió farà que 
l’Ajuntament lideri la transformació actual assumint la inversió en 
infraestructures necessària per garantir l’èxit del projecte. 
 
Aquesta transformació ha de convertir els vells espais industrials del 
Poblenou en un autèntic viver de noves empreses, amb una activitat 
compatible amb el fet urbà i a uns preus raonables. L’objectiu és 
convertir les antigues fàbriques en un espai en què la innovació i la 
creativitat hi tinguin cabuda. 
 
La gestió que ha fet el tripartit municipal, i especialment el Partit 
Socialista, de l’espai del 22@ ha transformat un projecte urbanístic amb 
un fort compromís social, en una operació immobiliària dirigida per la 
recerca de la plusvàlua. Aquesta orientació ha traït l’esperit original del 
projecte i ha provocat un divorci creixent entre els veïns i les veïnes del 
barri i l’Ajuntament. 
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Convergència i Unió reprendrà el compromís social del 22@ agilitzant 
els equipaments que han de millorar les condicions de vida dels veïns i 
veïnes de la zona i farem realitat els habitatges socials que el pla preveu 
construir i dels quals el tripartit només ha estat capaç d’acabar-ne 77. 
 
Pla Sant Andreu - La Sagrera 
 
D’acord amb els convenis signats amb l’Estat i la Generalitat, 
col·laborarem en la construcció de la gran estació de La Sagrera, com a 
estació intermodal, connectada a la xarxa de metro, i amb una estació 
d’autobusos. 
 
Des del Govern municipal de Barcelona farem l’aportació que 
correspongui a l’empresa creada per desenvolupar aquest Pla Urbanístic 
en forma de recursos financers, per poder destinar els solars de 
propietat municipal a la construcció d’habitatges de lloguer de promoció 
pública. 
 
Els barris de Sant Andreu, La Sagrera i Sant Martí de Provençals 
tindran, en el transcurs del desenvolupament d’aquest Pla, la 
construcció dels equipaments que els correspongui. 
 
Els centres penitenciaris 
 
Complirem els acords Generalitat de Catalunya - Ajuntament de 
Barcelona pel que fa al trasllat de les presons Model, Trinitat Nova i Wad 
Ras. Buscarem els acords que permetin, en el transcurs de l’execució 
d’aquests projectes, augmentar l’habitatge de promoció pública destinat 
a lloguer que s’hi pugui construir, la dotació dels equipaments 
necessaris, l’adequació de les zones verdes previstes en el planejament 
i d’acord amb els veïns. 
 
Pla director del portal del coneixement 
 
CiU, des del govern municipal, retirarà formalment el Pla Director del 
Portal del Coneixement elaborat pel tripartit municipal per iniciar un 
procés de diàleg amb els veïns, les universitats, el Futbol Club 
Barcelona, el Reial Club de Polo, el Club Esportiu Laietà i tots els 
afectats, per tal d’elaborar la proposta urbanística que permeti resoldre 
les problemàtiques de mobilitat, aparcament, transport públic, espais 
verds, equipaments i usos urbanístics de tot aquest àmbit del districte 
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de Les Corts. L’elaboració d’aquest document urbanístic es farà 
conjuntament amb els ajuntaments de l’Hospitalet i d’Esplugues de 
Llobregat. Tot aquest procés el farem buscant el diàleg i el pacte entre 
totes les persones interessades i afectades per aquest projecte. 
 
Des de CiU entendrem el nou Pla Director del Portal del Coneixement 
com un important projecte urbanístic que ha de tenir una clara visió de 
futur; estem parlant d’un espai físic que comparteixen tres municipis, 
ubicat en una de les entrades més importants de la ciutat on avui ja és 
una realitat la més potent infraestructura de recerca, innovació i 
coneixement que hi ha en el terme municipal de Barcelona i on hi ha 
ubicades institucions esportives de primera línia mundial, com pot ser el 
Futbol Club Barcelona o el Reial Club de Polo. Però. per a CiU, el que ha 
de resoldre de manera prioritària el nou Pla Director del Portal del 
Coneixement és la millora urbana de tot aquest entorn que signifiqui 
una millora de la qualitat de vida de les veïnes i veïns de Les Corts. 
Buscarem la complicitat dels veïns amb el nou Govern municipal per 
elaborar un nou Pla Director: 
 

 L’àmbit del nou Pla Director, d’acord amb els ajuntaments de 
l’Hospitalet i d’Esplugues, estudiarà tot l’espai físic de contacte 
entre els tres termes municipals (Can Rigalt i Finestrelles). 

 
 L’edificalitat que es prevegi en tot aquest àmbit haurà de tenir en 

compte la densitat d’edificació del conjunt. 
 

 El Pla de Mobilitat haurà de tenir en compte els efectes positius 
de totes les obres i infraestructures de transport públic i, 
especialment, la nova línia 9 de metro, com també el projecte de 
la nova línia 12, que ha d’enllaçar el barri de Les Corts amb tot el 
Baix Llobregat. Pel que fa a l’aparcament, es dissenyarà de tal 
manera que les noves places d’aparcament subterrani 
substitueixin les places d’aparcament en superfície que s’eliminin. 

 
 No hi haurà cap vial per sota de la Diagonal que afecti la 

Maternitat o el Reial Club de Polo perquè no ho considerem 
necessari. 

 
 Les modificacions urbanístiques que afectin les propietats del 

Futbol Club Barcelona es definiran, sobre la proposta que faci la 
propietat, de comú acord entre l’Ajuntament de Barcelona i les 
veïnes i els veïns. Aquest acord haurà d’establir, com a mínim, els 
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usos permesos, com es produeix la integració urbana de les 
instal·lacions del Futbol Club Barcelona i com es millora, en funció 
d’aquesta, la qualitat de vida dels ciutadans que viuen al costat 
d’aquestes instal·lacions. 

 
Revisarem el Pla de Patrimoni de la ciutat de Barcelona 
 
Des de l’aprovació del darrer pla de patrimoni. diverses polèmiques 
sobre elements patrimonials de la nostra ciutat que no van ser protegits 
convenientment demostren la necessitat de posar-lo al dia. 
 
El cas més significatiu ha estat la del patrimoni industrial bàsicament 
concentrat en el barri del Poblenou. Aquesta mancança i la forta 
mobilització cívica que reclama un major nivell de protecció porta al 
tripartit municipal a elaborar un pla de mínims on no es garanteix la 
preservació dels grans recintes industrials que encara resten al 
Poblenou. En aquest sentit, Convergència i Unió modificarà les 
proteccions actuals d’espais com l’Escocesa, Vicente Illa i Palo Alto 
protegint-ne la integritat i mantenint el seu caràcter de recinte. 
 
En la mesura que sigui possible modificarem els planejaments més 
sensibles des d’una òptica patrimonial com el de Can Ricart i el que 
afecta l’antiga fàbrica Martínez Allier. 
 
Cap infant sense zona de jocs a menys de 10 minuts de casa 
 
La Barcelona que volem és aquella que pensa en tots, també en els més 
petits. Convergència i Unió treballarà aconseguir que tots els nens i les 
nenes de la nostra ciutat tinguin una àrea de jocs infantils adequada a 
menys de deu minuts de casa seva. 
 
Amb aquesta mesura millorarem la situació actual, que es concentra 
bàsicament en els barris de l’Eixample i Gràcia, on hi ha zones en què 
els nens han de caminar més de deu minuts per arribar a una zona de 
jocs en condicions. S’han de modificar moltes de les zones petites que 
es fan sense pensar en els usuaris finals, amb mobiliari no ajustat al 
que volen els nens i en moltes ocasions amb un nivell de massificació 
que dificulta el seu gaudi tant pels infants com pels adults. 
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Cada barri tindrà la seva plaça cívica 
 
Barcelona és la suma dels seus barris. El barri és el primer espai de 
convivència. És el lloc on ens trobem els veïns i les veïnes i que ens 
serveix com a espai de referència. Els barris més tradicionals de la 
nostra ciutat tenen una plaça, escenari tradicional dels grans 
esdeveniments cívics del barri. És l’espai on es fa el pregó de la festa 
major, les trobades de puntaires o l’arribada dels Reis d’Orient. 
 
De fet, més que una plaça és adaptar urbanísticament la plaça o el 
carrer on es fan aquests esdeveniments a les necessitats de les entitats 
que els fan possibles. Sovint, aquestes places tenen mobiliari urbà mal 
situat que dificulta fer-hi la fira o una distribució pèssima dels fanals que 
implica la necessitat de millorar la il·luminació per fer-hi qualsevol acte. 
 
Una ciutat adaptada a totes les persones que hi viuen 
 
Malgrat que s’ha millorat molt en els darrers anys, Barcelona continua 
tenint moltes barreres arquitectòniques i mobiliari urbà mal plantejat, 
que fa difícil per a amplis sectors de la nostra societat gaudir dels 
nostres carrers. 
 
Convergència i Unió accelerarà la progressiva desaparició de passos de 
vianants no adaptats i la simplificació dels objectes situats a les voreres 
per facilitar l’autonomia tant de les persones amb mobilitat reduïda com 
dels invidents. 
 
D’altra banda, el mobiliari urbà s’adquirirà sobre la base de la comoditat 
de l’usuari i no de la seva estètica. D’aquesta manera, Convergència i 
Unió no situarà cap banc als carrers de Barcelona que sigui incòmode 
per a la gent gran, com el tripartit ha situat en alguns indrets de la 
ciutat. 
 
Barcelona tindrà el seu pla d’equipaments 
 
En l’actualitat, Barcelona no té un pla d’equipaments per a tota la ciutat. 
En canvi, disposem d’un conjunt de plans d’equipaments que s’han anat 
desenvolupant en els districtes. Aquests plans d’equipaments han estat 
fets amb diferents metodologies i tenen diferents nivells de concreció, 
fet que els fa difícilment comparables. D’altra banda, en aquelles zones 
limítrofes els equipaments projectats en emplaçaments propers haurien 
de poder ser complementaris. 
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La irrupció de l’habitatge dotacional com a un nou consumidor de la 
reserva de sòl d’equipaments, fa més necessari que mai identificar amb 
claredat quines són les necessitats dels barris i, per tant, en quins 
emplaçaments es poden tirar endavant promocions d’aquest tipus 
d’habitatge dotacional. 
 
Convergència i Unió farà un pla d’equipaments per a la ciutat tot 
identificant els espais disponibles o que es poden aconseguir en el futur 
i determinant-ne l’ús. En aquells barris que ja disposen d’un pla 
d’equipaments, aquest s’incorporarà al pla general de la ciutat. 
 
Un Passeig Marítim des de la Barceloneta fins al Fòrum 
 
La nostra ciutat ha fet una important transformació urbanística que l’ha 
reconciliat amb el seu litoral. Aquesta aposta clara fins als Jocs 
Olímpics, com tantes altres coses, s’abandona, i d’aquesta manera la 
costa que es va anar recuperant és avui un espai invertebrat. El passeig 
marítim a partir de la Base Nàutica de la Mar Bella pateix d’un mal 
disseny de base que cal corregir. D’altra banda, el tripartit municipal ha 
invertit el cicle olímpic posant noves barreres que separen el mar de la 
ciutat. 
 
Convergència i Unió remodelarà el Passeig Marítim de l’actual tram des 
de la Base Nàutica fins al Fòrum, per dotar-lo de l’amplada necessària 
per absorbir l’intens ús social que actualment es fa de la franja litoral, 
establint un carril bici clarament delimitat, que ressegueixi el litoral 
adequadament segregat dels vianants, per evitar els problemes de 
convivència que genera la configuració actual del passeig. 
 
Barcelona ha de preservar les seves platges fent-les compatibles 
amb la pràctica dels esports nàutics que ara s’hi practiquen 
 
Les platges de Barcelona, any rere any, pateixen els efectes dels 
corrents i els temporals que els fan perdre bona part de la sorra que 
tenen. Aquest fet fa necessari que les nostres platges tinguin un sistema 
de protecció que estabilitzi la sorra. 
 
Aquest sistema l’ha de tirar endavant el Ministeri i en aquest moments 
el projecte plantejat és molt agressiu amb la costa i condiciona de 
manera negativa el comportament de les platges. Amb el sistema que 



 
 
 
 

 94

ara es proposa és segur que a Barcelona ja no es podrà practicar el surf 
i que altres esports nàutics en poden sortir molt perjudicats. 
 
Des de Convergència i Unió treballarem per garantir que les defenses 
que s’han de situar en la costa barcelonina siguin compatibles amb el 
manteniment de la pràctica esportiva i de lleure que es desenvolupa en 
el litoral barceloní. 
 
Barcelona disposarà d’un espai per practicar els nous esports de 
carrer de forma cívica 
 
Convergència i Unió es planteja el civisme i la convivència com un 
objectiu comú que hem d’assolir actuant transversalment. La nostra 
ciutat té carrers i places on la practica dels anomenats esports de 
carrer, com l’skate o acrobàcies, amb bicicletes genera un conflicte 
constant. 
 
Crearem dos parcs esportius on recrearem les condicions que es troben 
en els nostres carrers i places per poder practicar aquests esports. 
D’altra banda, el parc també gaudirà de pistes per poder fer els 
exercicis necessaris. Aquests parcs estaran ben comunicats amb 
transport públic amb la resta de la ciutat per facilitar l’accés dels 
practicants d’aquestes activitats esportives. 
 
També hem de tenir un espai per a la indústria 
 
Barcelona ja no és aquella ciutat industrial del segle XIX i bona part del 
XX. Com a d’altres grans ciutats europees, la indústria ha anat perdent 
pes per deixar pas als serveis, l’actual motor econòmic de la nostra 
ciutat. Una ciutat que ha trobat en el turisme una de les seves grans 
fonts de riquesa, que darrerament també s’ha començat a identificar 
com a font de problemes. 
 
En aquest mandat s’ha accelerat la destrucció dels espais industrials que 
resten a la ciutat per transformar-los en nous barris residencials o 
d’oficines. Aquesta dinàmica ha estat tan intensa que, a aquest ritme,  
la nostra ciutat acabarà per no tenir sòl industrial. 
 
Convergència i Unió creu que és una dinàmica perversa i que si bé s’ha 
de propiciar la transformació a altres usos, les illes industrials que 
resten al mig de barris residencials s’han de conservar. Les peces 
industrials que encara queden a la nostra ciutat de manera que tant al 
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sud, amb la Zona Franca com al nord amb la zona industrial que hi ha a 
cavall de Sant Martí i Sant Andreu, entre Barcelona i Sant Adrià, s’han 
d’establir dos grans parcs industrials moderns i adaptats a les 
necessitats de les empreses que necessiten instal·lar-se en zones 
properes al centre per ser més competitives. 
 
Les línies de telèfons i elèctriques millor soterrades 
 
A Barcelona ciutat hi ha molts carrers on les línies elèctriques o 
telefòniques encara no estan soterrades. Són línies normalment molt 
velles, que pengen de pals, que entorpeixen el pas per la vorera, i que 
en alguns casos esdevenen un obstacle situat al mig d’un pas adaptat. 
 
Tot plegat fa imprescindible que l’Ajuntament, conjuntament amb les 
companyies responsables, faci un pla per soterrar totes les línies que hi 
ha a la ciutat. Així s’aconseguiria la supressió de tots els pals de 
companyia (elèctrica o telefònica) que encara resten a la nostra ciutat. 
 
Modificarem les ordenances per regular els tancaments de 
terrasses i balcons a Barcelona 
 
En l’actualitat qualsevol cobriment d’una terrassa o un balcó és il·legal a 
la nostra ciutat. La manca d’inspecció i el fet que la llei consolida 
qualsevol construcció al cap de sis anys fa que, malgrat no estar 
permesos, els tancaments proliferen a la nostra ciutat. 
 
Convergència i Unió modificarà les ordenances actuals en el marc de les 
modificacions de l’actual PGM que plantegem, per permetre els 
tancaments en àtics i terrasses de la nostra ciutat, i buscar una sortida 
a les situacions ja consolidades. Aquesta modificació implicarà la 
garantia d’acord de la comunitat de propietaris afectada i el respecte al 
paisatge urbà i a la qualitat urbana. 
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Més verda 
 
Barcelona té un excel·lent marc geogràfic: la seva situació, entre el mar 
i la serra de Collserola, i entre els dos rius, és privilegiada. Una Ciutat 
Vella amb caràcter, amb història, un magnífic Eixample Cerdà, que és 
model d’un urbanisme modern, progressista, mediterrani, humà i 
sostenible, un Pla de Barcelona poblat per una sèrie de barris, antics 
municipis, amb una forta identitat i amb una gran definició de 
centralitats potents. 
 
Per a CiU el verd urbà no és només un aspecte paisatgístic, sinó que és 
un element de funcionament de la ciutat. Els parcs, els jardins i les 
platges són espais de trobada i de relació dels ciutadans i ciutadanes. 
Aquests són elements que fan que una ciutat gaudeixi d’una millor 
qualitat de vida. 
 
Per millorar el funcionament de la ciutat des del punt de vista del verd 
urbà cal emprendre dues polítiques concretes: 
 

 Fomentar la presència del verd urbà, en el sentit d’aprofitar 
qualsevol espai de la ciutat, públic o privat, per plantar-hi verd, 
fins i tot en les teulades i terrats. 

 
 El verd urbà ha de necessitar el mínim manteniment possible, la 

qual cosa fa recomanable la dotació de vegetació autòctona 
adaptada a les condicions urbanes de Barcelona. 

 
 Cal distingir entre el jardí, l’espai urbà i l’espai forestal. Hi ha 

espais en els quals s’ha de mantenir un jardí com a concepte 
estètic i paisatgístic. Els espais comunicats de relació entre les 
persones són els espais urbans, que han d’estar adaptats al 
concepte mediterrani de plaça. L’espai forestal per excel·lència de 
Barcelona és la serra de Collserola. 

 
 La ciutat de Barcelona té una oportunitat històrica d’augmentar la 

superfície de verd urbà i impedir que en el futur hi hagi zones de 
la ciutat amb nivells de qualitat ambiental inacceptables. Per tant: 

 
 Estendrem a tots els barris de la ciutat la plantació d’arbres. 

Generalitzarem les campanyes anuals de poda, i iniciarem 
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campanyes als barris per aconseguir més plantes als balcons, 
terrasses i finestres. 

 
 Establirem un pla de construcció de nous jardins i places en tots 

els districtes, que eviti l’ús de materials durs i que potenciï al 
màxim la presència d’espècies autòctones. 

 
Collserola, parc natural 
 
Collserola mereix un grau de protecció més elevat que el que té 
actualment: Defensarem que Collserola gaudeixi de la protecció que li 
atorgaria la seva declaració com a parc natural. La declaració correspon 
al Parlament de Catalunya. Actualment, el parc és gestionat per un 
consorci format per la Mancomunitat de Municipis i la Diputació de 
Barcelona. Mentre no s’aprovi la llei de creació del Parc Natural —i, per 
tant, del seu corresponent organisme gestor— demanarem que el 
Govern de la Generalitat s’impliqui en la gestió del parc. 
 
Proposarem una ampliació del parc. Actualment hi ha terrenys que, des 
d’un punt de vista urbanístic, estan qualificats com a parc forestal (per 
exemple, per sota la Carretera de les Aigües), però que, en canvi, 
queden fora dels límits del parc. 
 
Si salvar Collserola és una prioritat —i per nosaltres l’és—, cal destinar-
hi recursos. Assumim el compromís de destinar, cada any, recursos per 
adquirir sòl i incorporar-lo al patrimoni públic. Aquesta actuació es faria, 
lògicament, en el marc del Consorci i amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona. Resoldrem l’embolic administratiu sobre la 
propietat de moltes parcel·les del Parc (particulars, particulars pendents 
o a mig expropiar, públiques municipals, públiques de l’extingida 
Corporació Metropolitana...). 
 
Collserola ha d’entrar a la ciutat, no a l’inrevés. Cal obrir la ciutat a la 
muntanya. Cal alliberar Collserola de la pressió urbanística a què està 
sotmesa. Mai més ha de ser possible una operació urbanística com Torre 
Vilana o com Can Cuiàs, a Montcada. 
 
El risc més gran que té Collserola són els incendis. Aquest risc es fa més 
evident quan es constata que hi ha moltes línies elèctriques que el 
travessen, pel fet que els boscos són bruts, o que la pressió ciutadana 
és molt elevada. Assumim el compromís de mantenir la base dels 
bombers de Vallvidrera, incrementarem les feines de prevenció i 
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dotarem majors recursos fixos destinats a l’extinció. És per això, també, 
que ens comprometem a negociar amb les companyies elèctriques un 
pla de soterrament, concentració i eliminació de les línies que 
actualment creuen el parc, perquè en un termini de dotze anys no resti 
cap línia elèctrica aèria al parc. 
 
Declararem Collserola lliure de caça. Ara com ara, la coexistència de 
caçadors i visitants del parc és un risc que volem evitar. Només 
excepcionalment, i en cas de superpoblació d’alguna espècie (senglars, 
principalment), l’Administració, d’acord amb les entitats de caçadors, 
podrà realitzar batudes controlades. 
 
Volem reduir la pressió dels vehicles dins del Parc. Acotarem zones 
lliures de vehicles i potenciarem el transport públic. En aquest sentit, 
proposem que el Tramvia Blau i el Funicular del Tibidabo —ambdós de 
titularitat municipal— formin part de la xarxa integrada de transport 
públic. 
 
Incrementarem la informació que, des de la ciutat, es té del Parc de 
Collserola. Fora dels seus límits, farem noves entrades al Parc, amb el 
corresponent centre d’informació, als quatre districtes: Sarrià-Sant 
Gervasi, Les Corts, Horta-Guinardó i Nou Barris, per tal que siguin punt 
d’inici d’itineraris guiats i petites àrees de serveis (aparcaments, pícnics, 
lloguer de bicicletes, possibilitat de transports elèctrics llançadores fins a 
la Carretera de les Aigües...), per evitar així una ocupació massiva i poc 
responsable del Parc. 
 
Incorporarem el patrimoni històric i cultural situat al Parc com un 
element més d’atracció i conservació. No pot ser que hi hagi edificis 
catalogats que es trobin en l’estat d’abandó actual (el monestir de Santa 
Margarida de Valldonzella, per exemple). En el marc del Consorci, farem 
polítiques actives d’ajuts per recuperar el patrimoni històric. 
 
Collserola ha de ser el pati i l’aula de totes les escoles de Barcelona. Cal 
potenciar, i molt, l’educació ambiental que es fa en els diferents centres 
del Parc. 
 
La diversitat d’usos sobre un mateix espai: excursionistes, ciclistes, 
caçadors, vehicles, cultius... fa que, moltes vegades, la convivència no 
sigui precisament pacífica. Incrementarem la vigilància, la neteja, la 
senyalització i el manteniment del Parc. Avui hi ha molts espais bruts. 
Collserola suporta una pressió ciutadana molt gran i cal destinar-hi tots 
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els esforços que calgui. Farem complir les Ordenances del Parc de 
Collserola. 
 
Prestarem una atenció especial a les zones urbanes situades a la 
perifèria del Parc, per tal de garantir-ne la sostenibilitat i evitar 
incompatibilitats amb les necessitats dels espais protegits.  
 
Ronda Verda: afavorir l’accés dels ciutadans als espais verds de 
la ciutat 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha de facilitar l’accessibilitat dels ciutadans 
als parcs i als espais verds de què disposa la ciutat. Per aquest motiu, 
Convergència i Unió, des de l’Ajuntament, es proposa dur a terme la 
realització d’una Ronda Verda a la ciutat, basada en la interconnexió 
dels principals parcs i espais verds de Barcelona (Montjuïc, Collserola, 
Parc dels Tres Turons, Ciutadella, Vil·la Olímpica, Diagonal Mar, etc.), en 
un circuit continu de traçat equivalent al de les rondes. 
 
El projecte de la Ronda Verda esdevindrà un anell enjardinat que 
integrarà els actuals parcs i jardins de Barcelona, i estarà distribuït de 
manera continuada per la ciutat, de fàcil accés per als ciutadans, fet que 
permetrà que aquests puguin desplaçar-se i passejar a través de les 
zones de vianants. 
 
La Ronda Verda comptarà amb àrees d’infraestructures i serveis, com 
ara carrils bici, zones d’esbarjo, de descans i zones esportives, i 
integrarà el Parc Zoològic i el Jardí Botànic de la ciutat. 
 
Ronda de Collserola 
 
En el marc de la revisió del Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi 
Natural de la Serra de Collserola i, d’acord amb els municipis afectats, 
l’Ajuntament de Barcelona promourà la prolongació de la Carretera de 
les Aigües, envoltant tota la serra de Collserola, de manera integrada en 
el medi natural, per tal que esdevingui una ronda de lleure que 
possibiliti el passeig i la pràctica d’esports com el footing o la bicicleta. 
 
La Ronda de Collserola esdevindrà un circuit natural integrat en el medi, 
que comptarà amb àrees de serveis i zones panoràmiques sobre les 
ciutats que envolten aquestes serralades. 
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La muntanya de Montjuïc 
 
Montjuïc es mereix una menció a part. És un dels punts emblemàtics de 
la ciutat i un dels llocs on els barcelonins i barcelonines han passat part 
del seu temps de lleure. Però no cal perdre de vista que, com els 
mateixos veïns i veïnes han fet palès, hi ha barris que “són” la 
muntanya de Montjuïc. Cal, en aquest cas, un tractament especial que 
faci possible alhora el manteniment de Montjuïc com a espai de lleure i 
que el veïnat pugui continuar gaudint de la “seva” muntanya i dels 
equipaments de barri que s’hi troben. Per això cal crear els mecanismes 
necessaris per garantir la participació del Districte de Sants-Montjuïc i 
de les entitats dels barris de la muntanya en les accions que es duguin a 
terme. 
 
Redactarem i aprovarem, previ debat i consens veïnal amb els 
operadors actuals de la Muntanya, així com amb aquelles entitats i 
associacions vinculades a la Muntanya, un Pla d’Usos per a Montjuïc per 
fer de la Muntanya un veritable parc urbà per al gaudi dels barcelonins i 
barcelonines. Farem un Pla d’Usos que respecti les zones verdes, que 
faci de la Muntanya una de les grans reserves naturals de Barcelona i 
que, alhora, sigui accessible per als ciutadans costituint un espai on es 
barregi l’oci, l’esport, la natura i la cultura. 
 
Caldrà estudiar la incardinació del Parc amb els barris limítrofs per fer 
de la Muntanya un lloc accessible per a aquells que més a prop la tenen, 
tot millorant la circulació dels entorns.  
 
Elaborarem un pla integral de manteniment de la muntanya de Montjuïc 
en el qual s’abordin les problemàtiques que l’afecten actualment, com 
ara la manca de manteniment del mobiliari urbà, el dèficit en el 
manteniment de l’enllumenat públic, la manca de neteja i les situacions 
d’inseguretat per als usuaris.  
 
Recuperarem el Castell de Montjuïc definitivament per a la ciutat i sense 
condicions. 
 
El Parc Güell integrat a la ciutat 
 
Integrarem el Parc Güell a la ciutat, obrint-lo totalment a l'accés per als 
vianants, sense murs, sense barreres que n'impedeixin l'accés. Farem 
dels carrers de Gràcia que arribin al Parc una continuitat amb el Parc, 
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per tal que sigui un gran parc integrat a la ciutat, com ho són tants 
parcs emblemàtics a tantes ciutats emblemàtiques del món, netejant-lo 
i fent-lo digne i segur. 
 
El Parc dels Tres Turons 
 
En aquesta legislatura, el tripartit municipal ha intentat tirar endavant 
un planejament per als Tres Turons sense escoltar als veïns de la zona. 
La proposta actual d’ignorar el fet que a l’interior del futur parc hi ha 
veïns que hi viuen i de densificar les vores del nou parc és inacceptable 
per a Convergència i Unió. 
 
CiU vol que el projecte del Parc dels Tres Turons, que integra el Turó de 
la Creueta, el Turó del Carmel-Güell i el Turó de la Rovira, acabi amb la 
situació d’injustícia amb què es troben els veïns afectats pel PGM de 
1976 (amb origen en el Pla Comarcal de 1953) que va qualificar de zona 
verda tota aquesta zona, on ja s’havia construït en aquell moment la 
major part dels habitatges. 
 
Per a Convergència i Unió, el projecte s’ha de fer amb la participació 
dels veïns, associacions i plataformes, perquè l’elaboració del projecte 
tingui una participació real. No creiem en el model de fer reunions, però 
no escoltar ni pactar cap solució. 
 
Cal posar fi a la situació de desprotecció i d’inseguretat en què viuen els 
veïns afectats des que el PGM de 1976 els va qualificar de zona verda. 
Després de 30 anys sense que s’hagi fet l’expropiació, des del grup de 
CiU defensem que aquells habitatges construïts en el seu dia de forma 
legal es consolidin. Per això apostem per la desafectació de les 
edificacions anteriors al PGM, tot garantint-ne la integració i 
estructuració amb el barri. 
 
Desenvoluparem un model de parc amb els habitatges ja construïts 
integrats, ja que si aquests estan consolidats els seus propietaris podran 
posar al dia les cases i tindrem un parc molt més segur del que seria 
sense habitatges i sense gent. 
 
Proposem solucionar l’estat de total degradació en què es troba el Parc 
dels Tres Turons, com a conseqüència de la deixadesa de l’actual govern 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Millorarem, refarem i mantindrem el parc en les condicions d’higiene i 
ús que els veïns i tots els ciutadans de Barcelona mereixen. Convertirem 
l’espai en un parc de proximitat amb dotacions i serveis, amb espais 
d’aventura i passeig i amb un museu-mirador als refugis antiaeris. 
 



 
 
 
 

 103

 
Millors infraestructures 
 
Barcelona és una ciutat plena de possibilitats, però que té en la manca 
d’infraestructures adequades un dels frens importants perquè la ciutat 
pugui assolir el seu potencial, tant des del punt de vista econòmic com 
en la qualitat de vida. Cal realitzar una adequada política d’inversió en 
infraestructures i de creació de serveis logístics, que permetin que 
Barcelona jugui el paper de capital de la Mediterrània, de capital del sud 
d’Europa. 
 
Per no perdre aquesta oportunitat, el govern municipal de Barcelona ha 
de liderar l’adopció de les decissions que han de donar solució als colls 
d’ampolla que la ciutat té plantejats i que poden estrangular el 
creixement de Barcelona i Catalunya. 
 
És en aquest sentit que Convergència i Unió representa la garantia de 
canvi, que passaria de l’actual política de vassallatge del govern 
municipal a exercir el lideratge necessari per tal que la ciutat  i l’entorn 
metropolità rebin la inversió que necessita. L’actual política tripartita de 
no molestar els “governs amics” d’altres administracions és molt 
negativa per als interessos dels ciutadans de Barcelona. 
 
La producció, el transport i la distribució d’energia elèctrica 
 
Una ciutat que pretén ser la capital del sud d’Europa ha de ser capaç de 
garantir que la distribució d’energia elèctrica no fallarà el dia que plogui. 
Aquest fet es dóna perquè la infraestructura de distribució elèctrica és 
insuficient i, moltes vegades, està antiquada.  
 
Una ciutat que fa de la sostenibilitat ambiental un dels seus objectius 
bàsics ha d’intentar produir l’energia que consumeix de la manera que 
sigui més propera possible al seu municipi i si és possible al seu 
municipi. Per tant, des de CIU treballarem per:  

 
 Augmentar la capacitat de producció d’energia elèctrica al mateix 

terme municipal de Barcelona. 
 

 Fomentar una política energètica que es basi en l’estalvi 
d’energia. 
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 Incentivar la producció d’energia mitjançant processos nets 
(energia solar, eòlica, etc.). I molt especialment en edificis 
públics. 

 
 Reduir l’extensió de la xarxa de transport d’energia elèctrica 

d’alta tensió i prosseguir el procés de soterrar-la quan passa per 
nuclis poblats o bé per espais que requereixen una protecció 
especial. 

 
 Finalitzar el soterrament gradual de les estacions transformadores 

tot aprofitant els espais de la superfície per a equipaments. 
 

 Buscar els acords amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i 
amb les companyies de distribució elèctrica per tal d’augmentar 
la inversió i garantir que la ciutat no patirà tallades de 
subministrament. 

 
Les infraestructures del transport 
 
Per a CIU, la màxima prioritat per als propers 10 anys és dotar 
Barcelona i Catalunya d’una infraestructura de transports potent. 
Aquesta infraestructura de transports ha d’estar pensada globalment, i 
ha de potenciar la intermodalitat entre els diferents sistemes de 
transport. La xarxa de transports ha de garantir serveis de qualitat a 
nivell de la Regió I, que permetin que els desplaçaments obligats es 
facin amb reduccions importants en el temps i que dinamitzin el 
funcionament de la xarxa de ciutats d’aquesta regió. 
 
A nivell català, cal modificar l’estructura radial actual, perquè no és 
necessari que totes les xarxes de transport passin per Barcelona, i això 
ha de permetre el funcionament en xarxa del conjunt de Catalunya. 
 
Totes les inversions en infraestructura de transports han de ser 
realitzades amb visió europea i buscant els enllaços més ràpids amb el 
centre d’Europa. 
 
La nostra ciutat ha de potenciar la seva funció d’operador logístic de 
primer nivell per exercir amb la màxima eficàcia el paper de capital 
europea de la Mediterrània. 
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El ferrocarril 
 
El transport per ferrocarril de persones i mercaderies és el mitjà de 
transport que té més futur; en conseqüència, proposem que la ciutat de 
Barcelona, sota el lideratge de l’Ajuntament, potenciï les activitats de 
formació, recerca, innovació i disseny de la tecnologia lligada al 
transport per ferrocarril. 
 
Reclamarem el traspàs de la gestió del servei de Rodalies per a 
la Generalitat 
 
El repte de futur que tenim plantejat és millorar la xarxa de ferrocarrils 
a Catalunya, tancant anells, garantint les interconnexions entre les 
diferents capitals de comarca, amb amplada internacional de via, amb 
accés directe als ports i amb comunicació entre aquests i els aeroports. 
 
Per a CiU és un objectiu prioritari garantir les connexions amb un 
sistema de ferrocarril entre totes les capitals de comarca de la Regió I. 
En aquest sentit és especialment important que, d’acord amb el nou 
Estatut, la Generalitat assoleixi el control de les rodalies generant una 
xarxa de qualitat que permeti la connexió de la ciutat amb el seu entorn 
més immediat. És inadmissible per a una ciutat com Barcelona el mal 
funcionament de les rodalies, especialment les que connecten amb el 
Garraf i el Baix Llobregat, dues zones on les rodalies haurien de tenir 
freqüències de metro. Les altres línies a millorar, amb l’augment de la 
seva capacitat i rapidesa, són les que connecten Barcelona amb el 
Maresme, i les que s’endinsen pel Vallès, tant l’Oriental com 
l’Occidental, fins a Vic o Manresa. Finalment, l’altra línia a millorar seria 
la que connecta Barcelona amb Igualada, i la creació d’una línia que 
unís aquestes tres ciutats tot permetent que aquesta zona treballés com 
una xarxa de ciutats. 
 
El TGV, la gran oportunitat 
 
El tren d’alta velocitat i la xarxa de mercaderies amb amplada europea 
serà la realitat que permetrà transformar radicalment la forma de 
desplaçar-se per Catalunya. La nova estació de La Sagrera, l’ampliació 
de la de Sants i la construcció de la del Prat de Llobregat han de 
permetre que aquests tres llocs es converteixin en centres intermodals 
de connexió entre els diferents sistemes de transport, terminals 
d’autobús, estacions de metro, connexions amb rodalies, trens de mig 
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recorregut i els aeroports. Aquestes tres estacions s’han de convertir en 
punts estratègics i de centralitat.  
 
Treballarem per millorar la connectivitat amb la resta de l’Arc 
Mediterrani, especialment amb el País Valencià i la Catalunya del Nord. 
Demanarem un increment dels serveis EUROMED Barcelona-València-
Alacant, i un nou servei Barcelona–Perpinyà, tots amb una freqüència 
de pas inferior a les 2 hores. 
 
Des del govern municipal de Barcelona impulsarem la connexió del tren 
d’alta velocitat amb el corredor del Mediterrani, tant cap al Midi francès 
com pel que fa a la connexió amb el País Valencià; en aquest sentit, 
impulsarem que es construeixi el tram entre Tarragona i Castelló. 
 
Una oportunitat per a tothom 
 

 Demanarem l’aprofitament del TGV per a serveis regionals d’alta 
velocitat, amb preus competitius i una elevada freqüència de pas. 

 
 Exigirem a RENFE i l’ADIF una rebaixa de les tarifes del TGV, 

d’acord amb la velocitat i la distància del trajecte. 
 

 Treballarem per a la creació de nous abonaments per a 
estudiants, treballadors, viatgers habituals, etc. 

 
 El TGV no pot ser motiu per deixar d’invertir en Rodalies. 

Vigilarem les obres del TGV, especialment aquelles que puguin 
afectar el servei de Rodalies, exigint responsabilitats i la no-
afectació del servei. 

 
Sants i La Sagrera, les dues grans estacions de Barcelona 
 
Convergència i Unió defensarà per a Barcelona un model ferroviari que 
ja tenen moltes ciutats europees de dues grans estacions final de 
trajecte, Sants i La Sagrera, i una tercera estació per a trens passants al 
Vallès. Amb aquest esquema és del tot innecessari la construcció d’un 
túnel que travessi la ciutat per unir les dues grans estacions amb alta 
velocitat. 
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No portarem a terme el túnel previst actualment pel centre de la 
ciutat 
 
L’alcalde Trias liderarà des de l’Ajuntament de Barcelona la proposta 
que el pas de les línies d’alta velocitat i ample europeu, tant de 
passatgers com de mercaderies, es faci pel Vallès. Una proposta que la 
submissió dels alcaldes socialistes a l’actual govern català i espanyol els 
impedeix de tirar endavant, malgrat ser la millor per a Barcelona i la 
seva àrea metropolitana. 
 
L’adopció d’aquesta proposta, lluny de significar nous retards, implica 
garantir dates per a la connexió de Barcelona amb la xarxa francesa. 
Convergència i Unió no permetrà nous retards en la connexió ferroviaria 
de la nostra ciutat amb la xarxa francessa, per a l’alta velocitat en el 
transport de passatgers, però sobretot per generar una sortida realment 
competitiva de les mercaderies del port de Barcelona al centre d’Europa. 
 
Entre d’altres, des de Convergència i Unió estudiarem la solució per 
millorar la connexió actual que tenen les estacions de Sants i La 
Sagrera, mitjançant el túnel del carrer Aragó. Actualment aquest túnel 
està infrautilitzat. Aquest estudi es podrà fer sense cap pressió de 
temps, ja que la connexió estarà garantida pel corredor del Vallès i per 
la millora que exigirà CiU de la gestió de l’actual túnel del carrer Aragó. 
 
Aeroport 
 
Donarem suport al govern de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’aconseguir que l’aeroport del Prat de Llobregat es gestioni des de 
Catalunya. En aquest sentit, proposem que la gestió d’aquest aeroport 
sigui realitzada per una empresa mixta, amb presència dels operadors 
del sector, la societat civil, l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’Aeroport del Prat de Llobregat serà el principal intercanviador modal 
de Catalunya. Tindrà connexió amb la xarxa de metro, amb el tren 
d’alta velocitat i amb el Port de Barcelona. Connectarem els aeroports 
de Girona i Reus amb el del Prat a través del TGV, tot creant una 
veritable plataforma aeroportuària intercontinental. 
 
Potenciar les accions de l’Associació Barcelona Aeronàutica i de l’espai 
per actuar com a catalitzador del Clúster Aeroespacial per promoure 
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l’activitat de formació, d’innovació i recerca empresarial del sector 
aeronàutic. 
 
El Port de Barcelona 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, col·laborarem amb l’Autoritat 
Portuària de Barcelona per tal que el port es consolidi com el primer 
port de la Mediterrània, tant per a mercaderies com per a viatgers. 
 
Per tal que el Port de Barcelona pugui consolidar aquest objectiu, cal 
dotar-lo de les connexions ferroviàries amb amplada europea, tant el 
Port com la Zal, que permetin que el transport de mercaderies sigui 
ràpid, segur i ambientalment sostenible. 
 
Des de l’Ajuntament de Barcelona, col·laborarem amb l’autoritat 
portuària perquè es mantingui la capitalitat de la Mediterrània com a 
punt d’origen i de destinació dels creuers turístics. 
 
D’acord amb l’autoritat portuària, farem del Moll de la Fusta l’espai d’ús 
ciutadà i de balcó de la ciutat davant del port que es mereix aquest 
espai tan emblemàtic. 
 
Col·laborarem amb l’Autoritat Portuària per enfortir la Llotja de 
Pescadors. 
 
Transports per carretera 
 
Malgrat que la millora en el transport públic de l’àrea metropolitana ha 
de disminuir la dependència que molts ciutadans tenen del vehicle 
privat per fer els seus desplaçaments habituals, la xarxa de carreteres 
al voltant de la ciutat ha de millorar per superar el col·lapse actual. 
 
Des del govern municipal de Barcelona donarem suport a les 
administracions públiques titulars, per millorar la xarxa de 
comunicacions per carretera amb les actuacions següents: 
 

 Millora de l’accés dels camions al Port de Barcelona i a la Zona 
Franca. 

 
 Construcció del Quart Cinturó, vetllant pel respecte al territori i al 

medi ambient. 
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 Construcció de la variant de la Nacional 340. 
 
D’altra banda, la política de peatges que fa el govern tripartit provoca 
que els ciutadans de Barcelona siguem els que acabem pagant tots els 
peatges que encara continuent vigents a les sortides de la ciutat. En 
aquest sentit, des del govern municipal exigirem al govern de la 
Generalitat la supressió de tots els peatges de vies metropolitanes, 
quan no existeixi una autovia alternativa, a excepció dels túnels, per 
equiparar la situació de Barcelona a la resta de ciutats europees. 
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Més sostenible 
 
La major part dels errors que s’han comès a Barcelona tenen la causa 
en un deficient plantejament polític del que realment és el medi 
ambient. 
 
El que ara cal fer és passar a l’acció i aconseguir que Barcelona sigui 
ambientalment autosuficient. S’ha d’aplicar el concepte de 
desenvolupament sostenible, és a dir, es tracta d’integrar al mateix 
nivell d’importància els factors econòmics, socials i ambientals. 
 
L’etapa de la reivindicació ambiental i del voluntarisme s’ha acabat; és 
l’hora de les polítiques de medi ambient, i això passa més per les 
accions de les administracions i per la transparència i la informació 
ciutadana que no pas per la mobilització. 
 
Criteris d’actuació mediambiental 
 
Per a CiU, la política ambiental ha de partir d’un principi bàsic: una 
política ambiental responsable i eficaç és una condició indispensable per 
al progrés econòmic i una millora de la qualitat de vida per als ciutadans 
i ciutadanes. 
 
El govern municipal de CiU aplicarà els criteris de gestió següents: 
 

 La gestió ambiental a l’Ajuntament es basarà en els principis de la 
sostenibilitat, la participació ciutadana i la transversalitat. 

 
 La millora del medi ambient urbà a llarg termini només es pot 

assolir amb la combinació d’accions preventives, de control i de 
restauració. 

 
 La gestió del medi ambient ha d’estar basada en la responsabilitat 

professional, individual, la solidaritat i el consens. 
 

 Les decisions polítiques han d’estar basades en criteris tècnics 
rigorosos i amb un calendari d’actuació a curt, mitjà i llarg 
termini. 
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 L’educació ambiental és un factor fonamental de cara al 
desenvolupament i a l’aplicació d’una política ambiental rigorosa. 

 
Convergència i Unió adquireix els següents compromisos: 
 

 Desenvolupar una estratègia per lluitar contra el canvi climàtic, 
Compromís Protocol de Kyoto. 

 
 Impulsar els acords de la Cimera Mundial sobre Desenvolupament 

Sostenible de Johannesburg. 
 

 Impulsar els acords per a la protecció de la Mediterrània 
 
Lluita contra el canvi climàtic 
 
Si bé l’opinió majoritària de la comunitat científica s’inclina per 
considerar el canvi climàtic com una evidència palpable, també hi ha 
sectors que el posen en dubte. En qualsevol cas, des de CiU considerem 
que l’actitud amb la qual ens hem d’aproximar a aquesta qüestió ha 
d’estar presidida per l’aplicació del principi de prudència responsable. I 
avui, aquest principi, ens obliga a actuar. 
 

 Farem de la lluita contra el canvi climàtic un dels nostres 
objectius de ciutat. 

 
 Crearem la figura del Comissionat de l’Alcaldia de la Lluita contra 

el Canvi Climàtic. 
 

 Farem un inventari del conjunt de les emissions de la ciutat de 
gasos que provoquen l’efecte hivernacle i estudiarem l’adquisició 
de paquets de compensació.  

 
 Aprovarem el Pla municipal per a la reducció de les emissions 

amb un conjunt de mesures, accions i compromisos quantificables 
a inici i a final d’any. Aquest pla municipal, complementari de 
l’actual Pla de millora energètica, tindrà com a eixos principals: 
l’eficiència energètica, la reducció dels consums i la substitució de 
les fonts d’energia. 

 
 Convidarem les altres administracions amb activitat a la ciutat a 

aprovar els seu propi pla. En aquest sentit, en el marc de 
l’Agència d’energia de Barcelona, promourem un Pacte 



 
 
 
 

 112

metropolità contra el canvi climàtic per tal d’evitar 
deslocalitzacions industrials o urbanístiques en funció de 
normatives mediambientals menys exigents. 

 
 Farem campanyes informatives de sensibilització ciutadana a les 

escoles, als sectors professionals, al comerç i a les indústries 
sobre la importància de les actituds individuals i la necessitat de 
sentir-se còmplice d’un objectiu de ciutat. 

 
 Salvaguardarem l’arbratge de la ciutat i de Collserola. Plantarem 

més arbres per facilitar l’absorció de Co2. 
 

 Reconvertirem progressivament la flota de vehicles municipals, 
reduint-ne el nombre, i usarem biodièsel. 

 
 Incrementarem les proporcions del reciclatge de residus. 

Incrementarem el nombre de deixalleries. 
 

 L’atmosfera i les emissions de gasos no entenen de fronteres. 
Barcelona, a més de la seva pròpia responsabilitat, té la de ser 
una de les principals metròpolis de la Mediterrània.  Cal que 
Barcelona lideri una Lliga de Ciutats de les dues ribes de la 
Mediterrània compromeses en la lluita contra el canvi climàtic. En 
aquest sentit, Barcelona ha de ser la Seattle de la Mediterrània: 
la ciutat líder en la lluita contra el canvi climàtic. 

 
 Farem una política de concertació amb les empreses radicades a 

Barcelona, i les acompanyarem en un procés de tutoria per tal 
d’elaborar auditories d’eficiència energètica i plantejar mesures 
correctores. 

 
 Estudiarem la implantació concertada a la ciutat de mesures de 

pràctica quotidiana que contribueixin a reduir l’emissió de gasos 
contaminants: des de la recomanació d’apagar els motors dels 
vehicles en casos de congestió circulatòria o de semàfors que 
comportin l’aturada de més d’un minut, fins l’esglaonament dels 
horaris laborals per tal de facilitar una circulació més fluïda, etc. 

 
 Continuarem i accentuarem les mesures de construcció 

bioclimàtica previstes en les ordenances d’edificació o en 
l’ordenança solar tèrmica. 
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 Afavorirem la recerca en les energies alternatives i la creació d’un 
‘clúster’ acadèmic i empresarial en aquest àmbit. 

 
 Promourem un canvi profund en l’ús dels diferents mitjans de 

transport, afavorint amb polítiques actives els desplaçaments a 
peu, amb bicicleta i amb transport públic. En el marc de la revisió 
del Pla Director d’Infrastructures plantejarem un canvi de 
magnitud del transport públic col·lectiu, especialment el sistema 
ferroviari —metro, FGC i Rodalies—, per tal de donar alternatives 
reals al l’ús del cotxe privat. 

 
L’Agenda 21 
 
CiU, que ha participat activament en l’elaboració de l’Agenda 21 a 
Barcelona, es compromet a governar d’acord amb els seus principis. 
Quinze anys després de la Cimera de Rio, però, ja és hora de fer menys 
discursos i fer més polítiques i accions ambientals. Durant onze anys, el 
Govern Municipal de Barcelona ha elaborat fins a tres documents 
diferents de l’Agenda 21 i, en canvi, ha estat incapaç de governar 
d’acord amb els principis de la sostenibilitat. CiU canviarà aquesta 
manera de fer les coses i governarem d’acord amb els principis 
següents: 
 

 Protegir els espais lliures i la biodiversitat, i ampliar el verd urbà. 
 

 Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de 
qualitat. 

 
 Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor. 

 
 Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat 

saludable. 
 

 Preservar els recursos naturals i promoure l’ús de les energies 
renovables. 

 
 Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la 

reutilització i el reciclatge. 
 

 Augmentar la cohesió social, tot enfortint els mecanismes 
d’equitat i participació. 
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 Potenciar l’activitat econòmica orientada vers un 
desenvolupament sostenible. 

 
 Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i 

la comunicació ambiental. 
 

 Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la 
cooperació internacional. 

 
Per assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una 
ciutat saludable 
 

 Previndrem i controlarem la contaminació atmosfèrica. En aquest 
sentit, establirem, d’acord amb el Govern de la Generalitat, un 
control permanent i a temps real de la qualitat ambiental de la 
ciutat de Barcelona, pel que fa a contaminants químics, físics i 
biològics que permetin conèixer i actuar sobre l’ozó, els òxids de 
nitrogen, els hidrocarburs, els contaminants orgànics i sobre el 
pol·len, entre d’altres. 

 
 Tindrem una especial cura en el coneixement i control de la 

contaminació física per radiacions no ionitzants i les seves fonts. 
 

 Elaborarem un programa municipal de millora de la qualitat de 
l’aire a l’interior dels edificis. Promourem un programa d’educació 
ambiental específic per a aquest tema, dirigit als ciutadans, als 
propietaris d’edificis i als promotors, i realitzarem una campanya 
de millora de la qualitat de l’aire a l’interior dels edificis públics. 

 
Programa de lluita contra el soroll 
 
El soroll continua essent el problema ambiental més important que té 
plantejat la ciutat de Barcelona. Lluitar eficaçment contra el soroll 
requereix una voluntat política, i l’exercici de l’autoritat municipal que 
dóna la legislació vigent, des d’una acció de govern que entengui que la 
convivència cívica en una ciutat mediterrània passa per l’exercici 
d’aquesta autoritat. 
 

 Aplicarem la legislació vigent per prevenir la producció de soroll. 
Aquest és el principi bàsic de lluita contra el soroll: impedir, 
sempre que sigui possible, la producció del soroll. 

 



 
 
 
 

 115

 Incorporarem el soroll com a element de qualitat que caldrà tenir 
en compte en tots els projectes d’urbanització i de 
desenvolupament de la ciutat. 

 
 Mantindrem actualitzades les dades dels mapes de soroll de la 

ciutat de Barcelona. 
 

 Acabarem la pavimentació amb asfalt reductor de soroll de tots 
els punts de la ciutat en els quals se superin els nivells de soroll 
previstos en l’Ordenança Municipal. 

 
 Promourem inversions públiques de l’Ajuntament de Barcelona 

per tal de millorar l’aïllament acústic d’aquells punts de la ciutat 
que generen un soroll excessiu com a conseqüència del trànsit 
rodat. 

 
 Potenciarem els Programes de Subvenció per a la insonorització i 

l’aïllament tèrmic dels habitatges de la ciutat de Barcelona. 
 

 El Programa de Lluita contra el Soroll contindrà la previsió de les 
desgravacions en fiscalitat local per als veïns dels carrers en els 
quals no es compleixin els objectius que s’hagin marcat en el Pla 
de Descontaminació Progressiva del Soroll. 

 
 Tots aquests punts formen els criteris bàsics per a l’elaboració del 

Programa de Descontaminació Progressiva. 
 
La gestió dels residus sòlids 
 
Impulsarem el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals. 
Per fer realitat el compliment d’aquest programa actuarem amb les 
següents prioritats: 
 

 Promourem la recollida selectiva i segregada de matèria orgànica 
com a aspecte fonamental en l’aplicació d’aquest programa. 
Farem que per al ciutadà sigui senzill col·laborar amb 
l’Administració pública per fer realitat aquest objectiu. 

 
 Intensificarem la recollida selectiva específica per a les activitats 

econòmiques i comercials, d’acord amb els titulars d’aquests 
establiments. Incentivarem que es desenvolupin sistemes de 
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recollides selectives de titularitat privada que millorin l’eficàcia del 
sistema públic. 

 
 En tots els projectes d’urbanització estudiarem l’opció de soterrar 

els contenidors de recollida selectiva, per tal de treure’ls de la 
superfície de la via pública i la implantació de la recollida 
pneumàtica. 

 
 Acabarem els equipaments mediambientals de tractament de 

residus sòlids previstos en el Programa de Gestió de Residus 
Municipals. Buscarem el consens per construir els dipòsits 
controlats que el programa preveu. 

 
 Apostarem per les plantes de valorització energètica com a 

sistema de tractament de residus sòlids. 
 

 Racionalitzarem la gestió dels residus de la construcció. 
Dialogarem amb les empreses del sector sobre la forma de gestió 
d’aquest tipus de residus. 

 
Potenciar l’activitat econòmica del sector ambiental 
 
Potenciar l’activitat econòmica del sector ambiental des de 
l’Administració municipal significa oferir bones oportunitats als sectors 
econòmics de la ciutat. És en aquest sentit que ens proposem: 
 

 Promoure la utilització de tecnologies netes i estalviadores de 
recursos naturals mitjançant l’establiment d’un pla d’ajuts per a 
l’activitat econòmica. 

 
 D’acord amb el Consorci de la Zona Franca promourem el foment 

de la instal·lació d’indústries, serveis i equipaments 
mediambientals a la Zona Franca. 

 
 D’acord amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona i la Generalitat de Catalunya, promourem l’ampliació 
del Saló de la Fira de Barcelona dedicada a temes 
mediambientals, per tal d’incloure-hi el foment de productes 
ecològics i dels productes que es fabriquen a partir de materials 
reutilitzats i/o reciclats. 
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 Donarem suport a l’àmbit de construcció sostenible de 
Construmat com a Fira Europea de la Construcció, referent des 
del punt de vista ambiental. Potenciarem els aspectes 
mediambientals de totes les activitats i fires que es facin a 
Barcelona. 

 
 La mateixa Administració municipal donarà prioritat a la compra 

de béns i serveis que hagin estat desenvolupats d’acord amb 
criteris mediambientals de qualitat de producte, de procés de 
producció net i de no-generació de residus al final del seu període 
de vida. 

 
 Promourem la ciutat de Barcelona com la capital de la defensa i 

l’ecologia del Mediterrani.  
 

 Revisarem l’Ordenança Municipal d’Intervenció Ambiental per tal 
d’agilitzar les tramitacions administratives i facilitar als ciutadans 
que prenguin iniciatives que augmentin l’activitat econòmica de la 
ciutat de Barcelona. Potenciarem el desenvolupament tecnològic 
com a mesura fonamental per millorar la qualitat ambiental de les 
activitats econòmiques que es desenvolupin a la ciutat de 
Barcelona. 

 
 Fomentarem l’ecogestió, la realització d’ecoauditories i la 

certificació de sistemes de gestió ambiental tipus ISO. 
 
La fiscalitat ambiental 
 
Tots els programes mediambientals i els serveis municipals tenen un alt 
cost per a la ciutat. Per a la ciutat de Barcelona i el seu Ajuntament hi 
ha un repte de futur que cal afrontar amb valentia, amb diàleg i amb la 
concertació en tots els sectors afectats, per tal de modificar la fiscalitat 
local en el sentit de condicionar-la a aspectes de política ambiental. 
 
Cal regular alguns impostos locals i moltes taxes en funció dels costos 
dels serveis municipals i mediambientals. Per exemple, la reducció de 
l’IBI de la ciutat, per extreure del seu cost el finançament de la recollida 
d’escombraries, l’eliminació de la taxa de clavegueram o la regulació de 
l’impost de vehicles, en funció de criteris ambientals, són el camp de 
treball sobre el qual hem d’actuar. Aquesta és l’oferta responsable que 
fa CiU a les ciutadanes i ciutadans de Barcelona: integrar en la fiscalitat 
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municipal els factors ambientals juntament amb els factors 
economicosocials. 
 
Treballarem per aplicar bonificacions en els casos en què es demostri 
una gestió eficient i responsable del consum de recursos energètics: 
 

 Aplicarem una bonificació de fins al 50% de l’IBI en el cas 
d’habitatges que tinguin instal·lats sistemes d’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia provinent del sol, per tal que sigui 
consumida pels titulars de l’habitatge o pels seus ocupants. 

 
 Aplicarem una bonificació del 95% de l’Impost de Construccions 

per a totes aquelles obres destinades a fer instal·lacions en les 
que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar per a autoconsum. 
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Més neta i millor il·luminada 
 
Neteja viària 
 
A Barcelona farem dissabte cada dia. Garantirem que es netegi tota la 
ciutat cada dia. No hi haurà barris privilegiats. Incrementarem els 
recursos destinats a millorar la neteja de la ciutat de Barcelona. 
L’aposta per millorar la neteja de la ciutat es refereix tant a la neteja 
dels carrers i places, com a la neteja del mobiliari urbà i de les façanes. 
Buscarem la col·laboració dels ciutadans, però també augmentarem la 
contracta de la neteja viària per tal d’incrementar el nombre de vegades 
que diàriament es netegen els diferents indrets de la ciutat. Per 
exemple, si la Rambla de Barcelona és, de llarg, l’espai que trepitgen 
més ciutadans al llarg del dia, també és lògic que la neteja d’aquest 
espai sigui més intensa que la d’altres indrets de la ciutat. 
 
Prestarem una atenció especial a la neteja de la ciutat pel que fa a les 
pintades, grafits i a la utilització per a fins publicitaris del mobiliari urbà 
i de les façanes. Pel que fa al problema generat per la brutícia dels 
gossos a la via pública, proposem intensificar els programes d’educació 
cívica dirigits als propietaris dels gossos, encarregar als guàrdies de 
barri una activitat de conscienciació intensa dels propietaris dels gossos 
i incrementar la freqüència de neteja de les voreres i parcs de la ciutat. 
 
Per a la neteja de la ciutat amb aigua a pressió, incrementarem el reg 
amb aigua subterrània de la ciutat i estudiarem la reutilització de les 
aigües residuals depurades. També estudiarem quin ús es pot donar a 
les aigües d’origen pluvial que són retingudes als dipòsits de retenció. 
 
Impulsarem la recollida pneumàtica com a sistema més còmode, 
econòmic i sostenible 
 
El sistema de recollida d'escombraries a la ciutat de Barcelona genera 
moltes incomoditats als ciutadans i ciutadanes, la recollida 
d'escombraries origina soroll, l'accés als contenidors és molt incòmode 
per a les persones grans i per a les persones amb minusvalideses, i la 
presència indiscriminada de contenidors als nostres carrers i places 
dificulta la mobilitat dels ciutadans. 
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L'opció de soterrar els contenidors de recollida selectiva i de generalitzar 
en tots els llocs on sigui possible la recollida pneumàtica incideix en la 
millora de la comoditat dels ciutadans. Aquesta millora del benestar 
s’aconsegueix a través de la reducció del nombre de camions de 
recollida d'escombraries als carrers, per la facilitat de l'accés a les 
bústies de recollida d'escombraries amb contenidors soterrats o en 
recollida pneumàtica, i per la disminució de contenidors de recollida 
d'escombraries als carrers i places de la ciutat. 
 
La instal·lació dels sistemes de recollida pneumàtica en una ciutat té un 
alt cost d'inversió però, en canvi, redueix la despesa municipal de les 
contractes anuals de recollida d'escombraries. La recollida 
d'escombraries pneumàtica és més barata per als ciutadans, cosa que 
permetrà que els recursos econòmics alliberats d'aquestes accions 
puguin destinar-se a millorar la neteja de les places i carrers de la ciutat 
sense incrementar la despesa total del manteniment de la ciutat de 
Barcelona. Es pot fer més barata la recollida d'escombraries per destinar 
els recursos sobrants a fer més neta la ciutat. 
 
Per fer més sostenible la gestió de les escombraries urbanes, d'acord 
amb el Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals, cal 
promoure decididament la recollida selectiva i segregada de la matèria 
orgànica. En aquest sentit, la utilització de bosses de color groc, com a 
bosses que contenen residus orgànics a l'entrada dels ECOPARCS, per a 
la recollida pneumàtica d'escombraries i la dotació a la ciutat de 
Barcelona de contenidors, sempre que sigui possible soterrats, per 
matèria orgànica, garanteixen que, amb la col·laboració imprescindible 
dels ciutadans, es faci una gestió sostenible de les escombraries 
urbanes. 
 
Aquest programa de recollida d'escombraries urbanes també incideix 
positivament en la disminució de la producció de gasos que puguin tenir 
efecte sobre el canvi climàtic, atès que es tracta de disminuir el nombre 
dels camions i dels viatges que aquests fan per a la recollida 
d'escombraries. 
 
Enllumenat públic 
 
Millorarem l’enllumenat públic de Barcelona per tal d’incrementar la 
seguretat de les persones, tot aplicant criteris d’estalvi energètic i de 
disminució de la contaminació lumínica. L’objectiu és enllumenar la via 
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pública, no que es generi contaminació lumínica i que perdem eficàcia a 
l’hora d’il·luminar els carrers i places. 
 
Pavimentació i senyalització 
 
Un manteniment correcte de la via pública i de les voreres són garantia 
de més seguretat i més qualitat de vida per als ciutadans. CiU es 
proposa elaborar un programa de manteniment dels paviments de la 
ciutat amb uns períodes d’actuació que permetin que cada 8 anys es 
repari l’estat dels carrers i voreres de tota la ciutat. 
 
Aquest Pla de Manteniment de la Via Pública i de les Voreres preveurà 
també una racionalització de la presència de mobiliari urbà i altres 
obstacles que fan incòmode el desplaçament dels vianants per les 
voreres de la ciutat. 
 
La senyalització de la ciutat és molt deficient. Per tal de resoldre 
aquesta situació, elaborarem i executarem un Pla de Senyalització de la 
ciutat adaptat a les persones amb discapacitats que garanteixi una 
orientació fàcil per la ciutat de Barcelona, tant per als seus veïns i 
veïnes com per als visitants i turistes que, per sort, té la ciutat. 
 
Gestió de l’aigua 
 
El principal objectiu és la integració del cicle de l’aigua en l’estructura 
urbana, potenciant-ne la reutilització i estalviant en el consum. 
 

 Inclusió de la gestió de l’aigua en la gestió de la ciutat. Es 
proposa que aspectes com l’augment de la impermeabilització o 
les possibles fonts alternatives de subministrament d’aigua 
s’incloguin en la planificació de la ciutat.  

 
Portarem a terme la construcció de la dessaladora de l’àrea 
metropolitana de Barcelona, la interconnexió de xarxes tot recuperant el 
projecte de connexió Cat-Abrera i estudiarem la possibilitat de 
transvasar aigua del Roine cap a la xarxa catalana d’abastament. 
 

 Creació d’un servei municipal de gestió del cicle de l’aigua per tal 
de relacionar-se des d’un organisme de gestió únic amb els 
diferents agents que intervenen en la gestió de l’aigua.  
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 Avançar en l’aprofitament dels recursos interns i més 
especialment en l’aigua de les depuradores i en el millor 
aprofitament de l’aigua de pluja. Establir un programa de 
sanejament de les aigües pluvials per al seu ús. 

 
 Maximitzar la reutilització de les aigües residuals depurades per al 

reg de parcs urbans, neteja de carrers o clavegueram, fons 
ornamentals, boques d’incendi, etc. Fomentar la reutilització de 
les aigües a la mateixa indústria. 

 
 Controlar els consums innecessaris. 

 
 Millora del control i seguiment de la qualitat de les aigües d’ús 

públic. 
 

 Estalvi d’aigua per càpita. Es proposa actuar a nivell de productes 
com ara rentadores, dispositius d’estalvi d’aigua, etc. A nivell 
d’usuari, amb la fixació del preu de l’aigua en funció del consum. 
I finalment a nivell administratiu, amb l’increment de l’estalvi 
d'aigua en els treballs de jardineria amb la utilització de nous 
sistemes de reg com el degoteig. 

 
 Compromís per reduir el consum d’aigua en edificis municipals. 
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Barcelona i la mobilitat 
 
 
 

“Cal completar la xarxa de transport públic de 
Barcelona, que vol dir acabar d’una vegada 
les ampliacions i noves línies de Metro que 

s’estan fent, reforçar i ampliar el servei a les 
línies de Rodalies a ciutats del nostre entorn 

com ara Cerdanyola, el Masnou, el Baix 
Llobregat... Calen més trens, més freqüència 

de pas i millors estacions”. 
 

Xavier Trias 
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Més eficient 
 
La mobilitat a Barcelona ha de ser plurimodal —vianants, bicicletes, 
motos, automòbils, transport públic—, i l’Ajuntament el que ha de fer és 
cercar l’equilibri entre els diferents modes de transport sobre la base 
dels següents principis generals: 
 

 Moure’s amb seguretat 
 Moure’s amb eficiència 
 Moure’s amb respecte 
 Moure’s amb salut 

 
Per aconseguir-ho, cal aplicar polítiques decidides sobre 
 

 L’espai físic de la ciutat 
 Els hàbits dels ciutadans 
 Les inversions en transport públic 
 Els serveis municipals 

 
En aquest sentit, l’ordre de prioritat que es fixa CIU respecte de les 
polítiques de mobilitat a la ciutat és: 
 

I. La seguretat viària  
II. Els vianants i  
III. Les bicicletes 
IV. El transport públic col·lectiu 
V. Les motocicletes 
VI. El taxi 
VII. Els vehicles privats  
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Més seguretat viària 
 
Un mort i quaranta ferits a la setmana en accidents de trànsit al nucli 
urbà de Barcelona en el període 1999-2005. De fet, si s’agafés —com es 
fa a altres ciutats—  la xifra de morts en els 30 dies següents a 
l’accident i no en les primeres 24 hores, el nombre total seria més alt. 
Tot i que la tendència sembla ser positiva pel que fa a la disminució del 
nombre de víctimes mortals, encara són moltes les persones que —
malgrat la millora dels serveis d’assistència urgent— perden la vida a la 
ciutat en accidents de trànsit.  
 
No creiem que sigui acceptable la idea que la circulació de vehicles de 
motor sigui necessàriament un risc i que, per tant, els vianants han 
d’estar en estat d’alerta continu. No ens resignem a la idea de la 
inevitabilitat dels accidents a la ciutat. 
 
El Pla Municipal de Seguretat Viària 2004-2007 aprovat per unanimitat 
en el Consell Plenari del 20/2/2004 no s’ha aplicat amb suficient decisió 
ni recursos. El Pla preveia per al 2004-2005 prioritzar: a) Control de 
velocitat b) Pacificació del trànsit c) Respecte als semàfors a les cruïlles 
i passos de vianants i d) Promoció d’una conducció tranquil·la.  
 
D’aquestes prioritats, només s’ha complert, i encara parcialment i 
malament, la del control de velocitat als accessos a la ciutat, amb la 
instal·lació de radars que, més que prevenir, sembla que busquin 
recaptar. L’Ajuntament de Barcelona no efectua una política preventiva 
que eviti l’excés de velocitat dels vehicles de motor en els carrers 
interiors de la ciutat durant el dia, i són rares les actuacions que es fan 
amb aquest objectiu.  
 
Creiem en la capacitat preventiva de la Guàrdia Urbana. Creiem en la 
seva presència al carrer, en la seva vinculació al barri, en la seva feina 
educadora dels hàbits dels ciutadans. Allà on no arriba la conscienciació 
ciutadana hi ha d’arribar l’advertiment i, si cal, la sanció de la Guàrdia 
Urbana. Un guàrdia urbà no és un senyal de trànsit, un guàrdia urba és 
l’autoritat municipal allà on es trobi. 
 
Cal invertir l’actitud amb la que tots nosaltres llegim la ciutat. Tots som 
vianants: la nostra parella, els nostres fills, els nostres pares, els 
nostres avis, nosaltres mateixos quan no utilitzem el vehicle privat o el 
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transport públic. Existeix entre la ciutadania una percepció d’inseguretat 
d’alta intensitat a l’hora de caminar pels carrers de Barcelona i un  
criteri equivocat de prioritat d’utilització de les vies per part de la 
planificació municipal i d’alguns usuaris del transport privat. Un 
percentatge important de les víctimes dels atropellaments són persones 
grans, nens o bé ciutadans discapacitats. Cal fer una política decidida de 
zones 30. Que la velocitat genèrica de 50 km/h estigui  implantada a 
gairebé tota la ciutat crea un entorn perillós, de risc real d’atropellament 
per als vianants. Els passos zebra i els semàfors no són una opinió: són 
unes normes que cal respectar. 
 
Cal que des de l’Ajuntament s’assumeixi com a prioritat política la lluita 
per una major seguretat viària. Imaginem-nos qualsevol altra situació 
que provoqués un mort setmanal durant cinc anys seguits (terrorisme, 
delinqüència, legionel·la...) no en parlaríem cada dia? No prendríem 
constantment mesures per combatre-ho? Com pot ser que el llindar 
d’acceptació social i municipal sigui tan elevat? 
 
La seguretat viària ha de ser l’eix que relligui transversalment i doni 
sentit a les polítiques de mobilitat. La seguretat viària dels vianants  —
especialment dels més febles, nens i gent gran— o dels mitjans de més 
risc —bicicletes i motos— ha de condicionar la resta de decisions. 
 
Cal combatre la indiferència i la resignació amb mesures efectives i 
constants:  
 

 Amb pedagogia i conscienciació: amb campanyes informatives 
 

 Amb l’educació viària: a la família, a les escoles, als centres de 
secundària i les universitats, a les autoscoles, als centres de 
treball, als casals d’avis... 
 

 Amb control i vigilància: amb la Guàrdia Urbana als carrers, amb 
els agents cívics, amb voluntaris, amb les AMPA, intensificant els 
controls d’alcoholèmia... 
 

 Amb normatives més estrictes: rebaixant la velocitat permesa a 
molts carrers de la ciutat, amb controls en els semàfors. 

 
 Reservarem part  dels espais de publicitat estàtica del transport 

urbà en superfície —parades i material mòbil— a missatges 
orientats a la seguretat viària. 
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El disseny de la ciutat, si ha de fer alguna concessió a l’estètica,  les ha 
de fer totes a la seguretat viària. L’urbanisme de la ciutat sovint es fa 
imaginant-nos una ciutat sense gent, una ciutat sense conflicte entre 
vianants i els diferents mitjans de transport. Una ciutat no és un plànol, 
una ciutat és viva, i cal preveure’n el funcionament. S’han d’establir 
mecanismes de protecció a les voreres per fer evident la seva separació 
amb la calçada. 
 
Introduirem el concepte d’avaluació d’impacte en la seguretat viària en 
tot nou projecte d’urbanització o de planificació urbanística que es 
proposi. 
 
Barcelona té identificats un seguit de punts negres a la nostra ciutat on 
es produeixen anualment 10 accidents o més. Cal fer una actuació 
específica, integral i urgent, en aquests punts per tal de detectar i 
intentar resoldre el perquè de la seva sinistralitat: modificant l’entorn 
físic, canviant direccions, ampliant senyalització horitzontal i vertical, 
advertint els conductors, Guàrdia Urbana fixa, càmeres... 
 
Les escoles i els seus entorns han de ser zones segures. No hi ha excusa 
possible per no fer-ho així, tant pel que fa a la mobilitat generada per la 
comunitat del propi centre (transport escolar, vehicles familiars, 
vianants, accessos des del transport públic) com per la generada per la 
dinàmica de la ciutat.  
 

 Aprovarem un pla de seguretat viària dels centres escolars (2008-
2015) que estandarditzi les condicions per tal d’aconseguir que 
els entorns de tots els centres escolars de la ciutat siguin 
considerats zones segures. 
 

 Vetllarem per la implantació dels cinturons de seguretat en els 
autobusos escolars abans, fins i tot, dels terminis legals que ho 
faran obligatori. 
 

 D’acord amb els centres, promourem la implantació de camins 
escolars per a tots i cadascun dels centres escolars de Barcelona. 
 

 Establirem una senyalització específica, cridanera, de zones 
escolars. 
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 Aprovarem un pla específic per als barris de la ciutat amb una 
major concentració d’escoles  

 
 Promourem l’aplicació de l’experiència del Camibus. 

 
Hem de fer una senyalització accessible per a tothom. S’ha d’adaptar la 
senyalització de la ciutat a tots els seus ciutadans, especialment 
discapacitats, nens i gent gran: alçada dels senyals, durada dels 
semàfors, semàfors acústics, supressió de barreres arquitectòniques, 
itineraris a peu, passos de vianants, vetllar perquè els arbres o un altre 
mobiliari urbà no tapi els senyals, ser molt més exigents en la 
senyalització de les obres públiques,... la senyalització de la ciutat no 
pot induir a la confusió, el dubte, la impunitat o a l’error. ha de ser 
clara, precisa, indiscutible i comprensible i visible per a tothom. 
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Millor a peu 
 
Facilitarem la mobilitat dels vianants a la ciutat, que per a CIU se situen 
al capdamunt de les prioritats pel que fa als diferents actors de la 
mobilitat de la ciutat. 
 
Establirem itineraris protegits i senyalitzats específics per a vianants que 
relliguin els diferents punts d’interès de la ciutat i dels districtes. 
 
Vetllarem per la disciplina de vehicles motoritzats i bicicletes per tal que 
no envaeixin l’espai reservat per a vianants i  conscienciarem els usuaris 
de vehicles de motor i bicicleta respecte dels drets que emparen als 
vianants. Tanmateix, mitjançant campanyes de concienciació, 
augmentarem la disciplina viària dels vianants. 
 
El vianant serà el centre d’atenció principal pel que fa a la seguretat 
viària. Caminar per Barcelona no pot ser un risc, especialment per als 
infants i la gent gran. 
 
Farem una política de conversió en zones de vianants els centres 
històrics dels districtes i dels barris de la ciutat. 
 
Tindrem present l’opinió dels vianants en les remodelacions 
urbanístiques que es projectin a la ciutat. 
 
Vetllarem pel compliment estricte de les Ordenances d’Ocupació de la 
Via Pública, per tal que sempre i en tot cas es garanteixi l’espai suficient 
per als vianants en casos d’ocupació per part de bastides, vetlladors, 
mobiliari urbà, etc. 
 
Eliminarem el mobiliari urbà o aquelles places d’aparcament d’àrea 
verda o blava que suposin un impediment per a la visibilitat del trànsit  
per part dels vianants en passos zebra o cruïlles. 
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Millor amb dues rodes: bicis i motos 
 
Amb bicicleta 
 
Compromís polític i ciutadà: fer de la bicicleta un mitjà de transport 
segur i eficient. 

 
  Què volem dir quan parlem d’un mitjà de transport segur? 

 
Seguretat i respecte pels ciclistes: ús del casc, tipologia dels carrils-
bici, establir la tipologia d’itinerari segur, estudiar la creació de carrers-
bici, mesures d’educació viària pels ciclistes i automobilistes, vigilància i 
control per part de la Guàrdia Urbana dels carrils-bici, assegurances de 
vehicle i de danys a tercers... 

 
Seguretat i respecte pels vianants: assegurances, vigilància i control 
de la Guàrdia Urbana, senyalització clara d’espais, educació viària per 
als ciclistes i vianants... 

 
Seguretat per a les bicicletes: avançar en la creació del Registre 
Municipal, aparcaments vigilats, sistemes antirobatoris, publicació en 
web de les bicicletes recuperades per a la seva identificació... 

 
 Què volem dir quan parlem d’un mitjà de transport eficient? 
 

Les bicicletes han de ser un mitjà de transport útil per al dia a dia, no 
només per al cap de setmana. Volem aconseguir que la bicicleta sigui 
realment una alternativa al vehicle privat i complementària del transport 
públic, capaç d’atraure un públic molt ampli, tant des d’un punt de vista 
generacional com socioeconòmic o professional. Hem de socialitzar l’ús 
de la bicicleta. 

 
Calen nous itineraris, noves tipologies de vies segregades, nous 
elements d’intermodalitat i d’integració amb el transport públic. 

 
Però per què això sigui possible, cal canviar de xip, pensar la ciutat i la 
mobilitat amb una nova mirada. 
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Planificar les actuacions urbanístiques i de mobilitat al servei 
d’aquest objectiu. 

 
No haver tingut la capacitat d’avançar-se, de preveure, de planificar, fa 
que ara l’esforç que cal fer per adaptar la ciutat a aquesta nova mirada 
hagi de ser molt més gran. 

  
El Pla de Mobilitat Urbana que s’hauria d’estar fent en aquests moments 
haurà de contemplar una aposta ferma, decidida i definitiva per a l’ús de 
la bicicleta a la ciutat. 

 
No es farà cap projecte d’urbanització de carrers amb circulació de 
vehicles sense carril-bici en què no es justifiqui el perquè de la no-
presència del carril. De la mateixa manera que avui a ningú se li 
acudiria fer un carrer sense voreres o espai per als vianants. 

 
Estudiarem el disseny i la creació de carrers tranquils o carrers-bici que 
només seran aptes per a la circulació rodada d’aquest tipus de vehicles. 
Aquesta tipologia en cap cas substituirà els carrers o els espais de 
vianants, sinó que situarà la circulació de la bicicleta a la calçada. 

 
Introduirem una senyalització específica dels itineraris de circulació de 
bicicletes. 

 
Adequar la normativa a la nova realitat amb una nova Ordenança 
de la Bicicleta. 

 
Una Ordenança que consideri la bicicleta, no com un element de lleure, 
oci o cap de setmana, sinó que la consideri com el que ja és: una 
alternativa real per moure’s per Barcelona. Actualment, la bicicleta, a 
Barcelona es regula només per uns pocs articles de l’Ordenança de 
Circulació de Vianants i vehicles i la modificació aprovada recentment 
queda curta en molts aspectes. De fet, el Pla Estratègic de la Bicicleta a 
Barcelona ha estat parat des del 2003, quan es va redactar, fins al 
febrer de 2006, quan es va portar com a mesura de Govern al Consell 
Plenari. També en el tema de la bicicleta, l’Ajuntament ha badat.  

 
Cal doncs, redactar una nova Ordenança en la que es fixin clarament els 
drets i deures dels usuaris de la bicicleta, les característiques dels 
carrils-bici, les preferències o no de pas, la convivència o no amb zones 
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de vianants, les característiques dels aparcaments, les sancions per 
incompliments...  

 
En el termini màxim d’un any, farem una nova ordenança que reculli el 
fet que la bicicleta, a Barcelona, ha arribat a la majoria d’edat i que, per 
tant, cal regular-la amb tots els ets i uts, sobre la base de reconèixer-li 
el seu rol en la mobilitat de la ciutat, amb totes les seves conseqüències 
(urbanístiques, pressupostàries...) i, alhora, que exigeixi als seus 
usuaris el respecte necessari envers l’ordenació del trànsit, de la ciutat i 
dels vianants. 

 
Amb moto 
 
Per a Convergència i Unió la moto és una prioritat. 
 
Realitzarem un programa d’educació viària per als motoristes per 
millorar els aspectes que provoquen més accidents (no arrencar a la 
fase vermella dels vianants, o desaconsellar la circulació en paral·lel i 
l’avançament per la dreta, entre d’altres). 
 
Promocionarem la utilització del casc integral, així com conscienciarem 
l’usuari de la necessitat de dur-lo sempre lligat. 
 
Dissenyarem i adequarem els carrers per garantir la seguretat dels 
motoristes, i modificarem les ordenances municipals perquè les 
motocicletes puguin circular pel carril bus-taxi. 
 
Intermediarem amb les companyies d’assegurances per millorar les 
condicions que ofereixen als conductors de motocicletes. 
 
Instal·larem elements de seguretat amb elements d’absorció d’impactes 
a les rondes i els trams més conflictius. 
 
Elaborarem un programa d’eliminació de les barreres arquitectòniques 
que comprometen l’estabilitat dels vehicles de dues rodes. 
 
Eliminarem les pintures lliscants de la via pública. 
 
Elaborarem un pla de places d’aparcament fora de les voreres per 
garantir l’estacionament adequat dels vehicles de dues rodes.  
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Promourem que els guàrdies de barri facin una política activa de 
localització de motocicletes robades i abandonades. Així mateix, es 
crearà una web de col·laboració ciutadana per ajudar en aquesta tasca 
de localització. 
 
En els trams de carrer sense guals, on estigui permès l’aparcament de 
motos, farem accessos específics a la vorera, per tal que les motos no 
accedeixin pel pas de vianants. 
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Més transport públic 
 
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana necessiten un canvi de magnitud 
en les inversions del transport públic, en l’eficiència i qualitat del servei. 
 
Mou-te més, millor i segur 
 
L’autobús, el transport públic de proximitat 
 
“Farem de l’autobús, un mode de transport ràpid, proper, accessible i 
sostenible, que vertebri i connecti tota la ciutat, amb independència 
d’on es visqui o cap a on es viatgi. 
 
Més autobusos, articulats i accessibles 
 

 Augmentarem en un 50% la flota d’autobusos articulats de TMB. 
 

 En acabar la legislatura, les línies amb més demanda estaran 
formades principalment per autobusos articulats. 

 
 Pla de xoc: cap línia urbana amb freqüència superior a 15 minuts i 

un màxim de 5 minuts d’espera a les de major demanda. 
 

 La discapacitat no pot ser un obstacle en el transport públic per a 
qualsevol tipus de minusvalidesa. 

 
Mou-te quan vulguis i com vulguis 
 

 Reordenarem la xarxa de carrils bus per adaptar-la a la flota i xarxa 
d’autobusos. Optimitzarem l’ús de l’espai públic. 

 
 Crearem noves línies exprés per connectar ràpidament amb els 

principals punts neuràlgics i amb un major moviment de viatgers, 
així com els intercanviadors i entrades a la ciutat. 

 
 Implantarem els semàfors intel·ligents i la prioritat semafòrica als 

autobusos, per tal de reduir el temps de viatge i les esperes a les 
principals vies de la ciutat. 
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 Millorarem la ubicació de les parades, racionalitzant-les i ampliant 
les parades que així ho demandin, per tal de no congestionar el 
trànsit ni dificultar la circulació. 

 
 Racionalitzarem i reordenarem la xarxa d’autobusos de la ciutat. 

Farem una xarxa més propera, que ampliï les possibilitats de 
connexió amb tots els punts de la ciutat i l’agilitat en els 
desplaçaments. 

 
 Allà on no arriba el metro hi arribarà l’autobús. Crearem noves línies 

destinades a pal·liar el dèficit de transport públic d’alguns barris. 
 

 Acabarem amb la saturació d’autobusos a les parades, redistribuint-
les i creant noves línies per carrers paral·lels a les vies més 
congestionades. 

 
 Una xarxa intel·ligent. Ampliarem els Sistemes d’Ajuda a 

l’Explotació, de localització GPS i comunicació bus–centre de 
comandament, per tal de millorar l’atenció i la informació al viatger, 
detectar incidències o variacions amb els horaris, i millorar la 
comunicació entre el conductor i el centre de comandament, així 
com evitar embussos i millorar l’explotació del sistema. 

 
 Ampliarem a tota la xarxa el sistema d’informació al mòbil del temps 

d’espera. 
 
A la feina i de nit, també amb bus 
 

 Realitzarem immediatament un pla d’accés als polígons industrials 
amb bus, consensuat amb els treballadors. Incrementarem les línies 
i la flota per tal de millorar la connectivitat casa-feina amb autobús. 

 
 Duplicarem l’oferta de places a les línies NITBUS urbanes més 

sobrecarregades. 
 

 Cap línia de NITBUS urbana amb més de 30 minuts de freqüència de 
pas. 

 
 Les nits que no funcioni el servei nocturn de metro, crearem línies 

de bus complementàries que, seguint el mateix recorregut del 
metro, complementaran l’oferta de transport públic nocturn a la 
ciutat. 
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 Millorarem la connexió de la ciutat amb l’aeroport amb un nou traçat 
i més freqüència del NITBUS cap a l’aeroport. 

 
 Estudiarem la implantació de nous sistemes de vigilància i control 

per tal de garantir la seguretat dels usuaris nocturns de l’autobús. 
 
El bus, sostenible 
 

 Com a mínim, la meitat de la flota utilitzarà el biodièsel el 2011 i 
farem que tots els vehicles que puguin funcionar amb aquest 
combustible ho facin el 2013. 

 
 Incrementarem la flota d’autobusos amb pila de combustible, en el 

marc del programa CUTE Europeu. 
 

 Ampliarem i reorganitzarem la flota d’autobusos propulsats per gas 
natural comprimit, amb un nivell molt menor de vibracions i sorolls 
respecte dels motors convencionals, per tal de destinar-los 
prioritàriament allà on existeix una major contaminació acústica i a 
les línies nocturnes. 

 
 Crearem una xarxa d’autobusos més eficient i més sostenible, tot 

incrementant la velocitat mitjana d’aquests, molt reduïda degut als 
embussos de circulació. Amb una xarxa més ràpida, caldran menys 
autobusos per mantenir la mateixa freqüència de pas, i així es podrà 
incrementar-la o bé destinar l’excedent de flota a altres línies. 

 
 Estudiarem la creació de més carrils destinats als vehicles amb una 

elevada ocupació (2 passatgers o més) i autobusos als principals 
accessos a la ciutat. 

 
El Metro 
 
Ampliarem la xarxa de metro i ferrocarrils, tot facilitant la mobilitat dels 
barcelonins i reduint les distàncies entre tots els punts de la ciutat. 
 

 Volem una xarxa que vertebri la ciutat i arribi a tot arreu. Farem 
realitat i exigirem les infrastructures previstes en el Pla Director 
d’Infraestructures, per tal que en l’escenari temporal d’aquest, la 
ciutat de Barcelona disposi d’un servei de metro a l’alçada de les 
seves necessitats. 
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 Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) Pl. Espanya-F. Macià-Gràcia-
Glòries: Impulsarem el metro Eixample-Gràcia, per tal de dotar 
d’una millor comunicació ferroviària els barris de Sants, l’Esquerra 
de l’Eixample i Gràcia, al mateix temps que reforcem l’eix Francesc 
Macià i la permeabilitat enfora de Barcelona a través dels FGC a Pl. 
Espanya. 

 
 L2 Sant Antoni – Fira 2. Accelerarem els tràmits per a l’inici de les 

obres d’ampliació de la Línia 2 del metro entre Sant Antoni i la Fira 2 
de l’Hospitalet i l’aeroport. 

 
 L9. Impulsarem les obres de la L9, exigint la seva finalització abans 

de 2012. 
 

 Intercanviador Pl. Catalunya. Farem de la Pl. Catalunya el gran 
intercanviador intermodal de la ciutat, entre autobús, metro i 
rodalies, fent-lo completament accessible i connectant amb la L2 i 
L4 a Passeig de Gràcia. 

 
 Convertirem l’Arc del Triomf en un intercanviador metro-bus-

rodalies-tramvia, fent-lo completament accessible i ampliant la seva 
capacitat actual. 

 
 L4 La Pau – Sagrera. Impulsarem les obres d’ampliació entre La Pau 

i l’intercanviador del TGV a La Sagrera. 
 

 Continuarem les obres d’ampliació de la L5 entre Horta i Vall 
d’Hebron, tot garantint i prioritzant al màxim la seguretat dels veïns 
i de l’obra. 

 
El metro, segur i accessible 
 

 Un metro més segur i fiable. Implantarem sistemes automatitzats 
de seguretat i informació als combois de tota la xarxa de metro, per 
tal de fer impossibles els accidents a la xarxa. 

 
 Ampliarem la seguretat a les estacions i andanes per tal d’evitar 

incidents, robatoris i actes vandàlics. 
 

 Aplicarem la “tolerància 0” amb aquells que circulin sense validar el 
bitllet. Això ens permetrà d’augmentar substancialment la 
recaptació i moderar l’increment de les tarifes, en especial per als 
més joves. 
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 Renovarem progressivament els combois del metro per tal de fer-los 

accessibles a persones amb mobilitat reduïda i amb deficiència 
visual i auditiva. 

 
 Accelerarem les obres d’accessibilitat a les estacions, especialment 

els intercanviadors entre diferents línies, que seran íntegrament 
accessibles abans de 2012. 

 
 Treballarem amb l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat i la gestora 

d’infraestructures ADIF, per tal de fer accessibles també les seves 
xarxes. 

 
 Estudiarem l’ampliació de les mampares de seguretat a les andanes 

del metro, a les estacions amb més concurrència, per tal d’evitar 
incidents i incrementar la seguretat. 

 
Mou-te quan vulguis 
 

 Garantint el manteniment, ampliarem els horaris de funcionament 
del metro a la nit, amb l’objectiu que el metro funcioni 
ininterrompudament. Adaptarem els horaris del transport públic a la 
vida de la ciutat i no la vida de la ciutat als horaris del transport 
públic. 

 
 Incrementarem la freqüència de pas en hora punta, amb l’objectiu 

d’aconseguir fins a un màxim d’espera de 120 segons, i també a les 
línies amb més volum de viatgers, tot renovant els combois. 

 
 Reduirem les esperes dels combois a l’estació. Amb els nous 

sistemes de seguretat, els combois circularan més ràpid, tot reduint 
el temps de viatge i el temps d’espera. 

 
El tramvia, ràpid i accessible 
 

 Impulsarem les obres d’ampliació de la xarxa del Trambesòs, des 
de Badalona fins al Besòs. 

 
 Farem realitat la connexió entre el Trambaix i el Trambesòs 

després d’un estudi profund de les diferents opcions plantejades. 
 

 Accelerarem els estudis previs a la nova línia del Tramvia del 
Litoral, entre Sant Adrià i Barceloneta. 
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 Dotarem el tramvia de prioritat semafòrica, tot reduint el temps 

de viatge i d’espera i optimitzant l’ús de l’espai públic.Treballarem 
per ampliar la freqüència del Trambaix i el Trambesòs, 
especialment en dissabtes i festius. 

 
 Modernitzarem i integrarem tarifàriament el tramvia blau i el 

funicular del Tibidabo. 
 
Més i millor servei de Rodalies 
 

 Treballarem per ampliar la capacitat i el manteniment de la xarxa, 
per tal d’augmentar la freqüència de trens en hores punta i 
ampliar els horaris de rodalies pel matí i per la nit. 

 
 Exigirem la millora del tren a l’aeroport, amb freqüències de 15 

minuts i amb una franja horària més àmplia. 
 

 Demanarem l’ampliació de la freqüència de pas de FGC des de Pl. 
Catalunya, impulsant la construcció d’un nou túnel de maniobres. 

 
 Demanarem l’increment de trens de rodalies de dos pisos. En 

hores punta, i per totes les línies, hi circularan només aquests 
trens per tal de maximitzar la capacitat de la xarxa i la comoditat 
dels viatgers. 

 
 Sol·licitarem la compra de nou material mòbil adaptat per a 

persones amb mobilitat reduïda, destinat a ampliar el nombre de 
circulacions diàries i a substituir els combois més antics. 

 
 El nou material mòbil ens ha de permetre duplicar la capacitat en 

nombre de passatgers de les línies de Rodalies, tant d’entrada 
com de sortida a la ciutat. Treballarem per exigir que l’increment 
del tràfic de viatgers vingui acompanyat de, com a mínim, el 
mateix nivell de creixement de l’oferta. 

 
 Exigirem unes millors condicions de seguretat al servei de 

Rodalies, tant a les estacions i andanes com als combois, 
especialment per les nits i matinades, així com el cap de 
setmana. 
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Millor taxi 
 
Des de Convergència i Unió considerem del tot necessària la implicació 
de les administracions  públiques en la regulació del sector del taxi, amb 
la finalitat que el servei sigui assequible i més eficaç per als usuaris; i 
pel que fa als professionals, hi hagi un nombre de llicències equilibrat 
entre oferta i demanda, que l’explotació d’aquestes —ja sigui individual 
o col·lectiva— sigui rendible i es faci en les millors condicions de 
seguretat. En qualsevol cas i com a prioritat, cal garantir la presència de 
taxis a la ciutat a totes les hores del dia. 
 
En per això que defensem que el taxi sigui considerat transport públic i, 
en aquest sentit, entenem absolutament necessari que les 
administracions, junt amb el sector, planifiquin el servei. Igualment, 
preveiem com a prioritària la modernització del sector per tal de fer-lo 
més competitiu, amb un millor rendiment econòmic, i plenament 
integrat a la xarxa de transport públic 
 
Pel que fa a polítiques de futur, cal obrir el sector a nous mercats i a 
nous serveis, més enllà dels que actualment es realitzen. Caldrà arribar 
a acords per a la utilització dels vehicles de set i nou places, caldrà 
determinar quin és el millor àmbit d’actuació pel que fa a les ràdios 
emissores —després ens hi referim amb un apartat específic— i cal tenir 
en compte les moltes possibilitats que ens dóna la gran afluència de 
turistes a la nostra ciutat. Tot això, amb l’objectiu de fer del taxi de 
Barcelona el millor taxi del món i donar el millor servei tant a turistes 
com als usuaris habituals del servei. 
 
Un nou model de mobilitat per al taxi. Tradicionalment per aturar un 
taxi a Barcelona s’espera que n’arribi un de buit circulant, es fa un gest 
amb la mà, i aquest s’atura. Això comporta tres conseqüències: taxis en 
moviment contínuament amb un 49% d’aquest recorregut buit; una 
despesa econòmica d’uns 20 euros diaris per al taxista per carreres en 
buit i, finalment, milers de taxis sense passatge circulant,  contaminant i 
col·lapsant encara més la ciutat. 
 
Des de Convergència i Unió proposem anar trencant amb aquesta 
manera d’aturar els taxis. Proposem una forta implantació de parades 
(2-3 vehicles) en una distància màxima de 100 m entre elles. I aquest 
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ha de ser el lloc per trobar taxi. Òbviament, les emissores de taxi i els 
mòbils personals hauran de jugar també un paper bàsic. 
 
Aquesta nova fórmula beneficia tant l’usuari com el taxista que, d’altra 
banda, en cap cas veuria limitada o prohibida la possibilitat de continuar 
circulant. Però, un cop implantat el nou sistema, i simplement per una 
qüestió econòmica, desistirà de continuar donant voltes sense passatge. 
La implantació haurà de ser gradual començant, per exemple, pel 
districte de l’Eixample, que ens permet implantar les parades als 
xamfrans i, a més, és un districte amb un gran nombre d’usuaris. 
 
Règim d’explotació.- Un cop aprovada la Llei del Taxi pel darrer 
govern de CiU a la Generalitat, ara cal desenvolupar-la i aplicar-la.  I 
aquest ha de ser el principal objectiu del nou govern municipal, a través 
de l’IMET. Caldrà estudiar la dimensió de la flota i caldrà establir els 
mecanismes per tal d’adaptar-la a les necessitats del servei; caldrà 
continuar treballant per millorar la rendibilitat de la llicència i per la 
disminució dels costos d’explotació; en la incorporació de les noves 
tecnologies en el sector; en el règim d’explotació de la llicència; en la 
promoció de les cooperatives de treball i en el paper que dones, 
immigrants i joves han de jugar en el futur model de taxi per a la nostra 
ciutat. Tot això assegurant el coneixement i l’ús de les dues llengües 
oficials a Catalunya i fomentant el coneixement de llengües estrangeres 
entre els professionals. 
 
Assegurances: Des de Convergència i Unió ens comprometem a 
realitzar les gestions necessàries davant la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones, amb la finalitat d’analitzar i cercar 
solucions a la problemàtica de les assegurances en el taxi. 
 
Pla de seguretat: Després de diferents intents poc eficients per tal de 
garantir la seguretat en el sector, entenem que cal treballar per garantir 
que tota la flota de taxi disposi d’un sistema de localització i seguiment 
per GPS, així com la concessió de subvencions per cobrir en part la 
instal·lació de mampares de seguretat i/o indicadors lluminosos.  
 
Taxi durant la nit: El sector ha d’estar en condicions de poder garantir 
el servei a tota hora i els 365 dies de l’any. Per  aconseguir aquest 
objectiu, des de l’Institut Metropolità del Taxi posarem a l’abast dels 
operadors tots els recursos necessaris perquè això sigui possible. Si 
només apliquem polítiques tarifàries no resoldrem el problema de la 
manca de servei a les nits. 
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Gasoil professional: L’increment del preu del carburant i la previsió de 
nous augments posa en risc la supervivència econòmica del sector i 
exclou amplis sectors de la població del mercat potencial del taxi, per 
l’increment constant de les tarifes sense la contraprestació d’un millor 
servei. Per aquest motiu, i encara que ja s’han donat alguns primers 
passos —encara que molts insuficients al nostre entendre—, caldrà 
continuar reclamant al govern de l’Estat una actuació més contundent 
per tal d’aconseguir una veritable rebaixa del cost del carburant. 
 
Així mateix, promourem l’implementació de l’ús de carburants menys 
contaminants i vehicles híbrids o elèctrics en la indústria del taxi, per tal 
de contribuir així, a nivell local, a la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Reducció dels costos de producció. Per tal de poder aconseguir 
rebaixar els costos d’explotació i obtenir descomptes per als 
professionals, des de Convergència i Unió impulsarem la construcció 
d’una ciutat del taxi gestionada des del mateix col·lectiu. 
 
Noves fórmules d’explotació de la llicència. Els canvis introduïts 
amb l’aprovació de la Llei del Taxi, permeten als taxistes unir esforços 
pel que fa al sistema amb el qual vol explotar la seva llicència. És per 
això que els autònoms han d’arribar a la conclusió que el fet de 
prosperar passa per la suma d’esforços i per poder, així, oferir un servei 
que per si sol no pot donar. Per aquest motiu impulsarem una política 
informativa per tal de potenciar la creació de societats limitades, 
cooperatives de treball associat i societats anònimes laborals. D’altra 
banda, proposarem la unificació de les ràdioemissores per fer-les més 
operatives i eficaces. 
 
Participació. Incorporarem els representants del sector, 
democràticament escollits, en tots els organismes de participació i 
consulta existents. 
 
Lluitarem contra el frau que perjudica l’usuari habitual, el turista i la 
pròpia imatge del sector. Actualment, les administracions han perdut el 
control de la situació. Des de l’Institut Metropolità del Taxi impulsarem 
tots aquells mecanismes necessaris, i si cal augmentarem el nombre 
d’inspectors, per tal d’eradicar de manera definitiva tota activitat 
fraudulenta en el sector. 
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Subvencions.- Continuarem exigint a la resta d’administracions 
públiques l’aportació d’ajuts econòmics  per  implementar  l’ús de les 
noves tecnologies en el sector, millorar la seguretat dels professionals i 
garantir que es doni el millor servei possible als usuaris. 
 
El taxi com a professió.- Des de l’Institut Metropolità del Taxi ens 
comprometem a impulsar mesures per tal de promocionar l’accés a la 
professió amb actuacions destinades a fer-la atractiva entre els 
ciutadans i ciutadanes i facilitar el seu accés al sector per cobrir les 
baixes que, contínuament, es produeixen per jubilacions. 
 
Radioemissores.- Cada cop més, els usuaris del taxi estan apostant 
per la utilització del servei que ofereixen les radioemissores i és en 
aquest sentit que caldrà treballar per aconseguir que aquestes 
assoleixen el nivell màxim de qualitat i de gestió eficaç. Considerem del 
tot necessari la unificació de les nombroses companyies actualment 
existents amb l’objectiu de poder oferir un millor servei als usuaris i, 
d’altra banda, amb la introducció de les noves tecnologies, caldrà 
incorporar la possibilitat de pagament amb targeta de crèdit, i una 
gestió de la flota molt més dinàmica. Tot això, amb l’objectiu 
d’aconseguir, en darrer terme, una millora considerable tant per als 
professional com per als usuaris del servei del taxi a la ciutat. 
 
Salut laboral.- Cal establir les mesures necessàries per tal de garantir 
la salut laboral dels treballadors del sector i, en aquest sentit, ens 
comprometem a garantir el compliment íntegre de la Llei de prevenció 
de riscos laborals, així com a impulsar iniciatives destinades a 
minimitzar els riscos inherents a la professió. 
 
L’Institut Metropolità del Taxi.- Actualment, l’Institut Metropolità del 
Taxi és vist pels taxistes com una administració llunyana, des d’on 
habitualment només li posen problemes i multes i del qual com més 
lluny millor. 
 
Cal canviar radicalment aquesta percepció i, per tant, el primer que cal 
és un canvi en profunditat de l’actual manera de gestionar l’Institut. 
Aquest ha de ser una eina més de suport i d’ajuda del taxista i no pas 
un adversari. Cal reduir el cost que representa per als taxistes 
l’existència de l’Institut i cal una aplicació més eficaç de les estructures 
actuals, perquè finalment s’acabi treballant per donar un millor servei i 
tracte als professionals del sector. 
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Millor Àrea Verda i càrrega i descàrrega més 
ordenada 
 
L’Àrea Verda serà gratuïta per als residents a les zones, amb un període 
màxim de 8 dies d’estacionament en un mateix lloc. Adaptarem els 
horaris de l’Àrea Verda als horaris laborals i familiars dels barcelonins i 
barcelonines. Eliminarem el concepte d’Àrea Verda Mixta, reconvertint-
la bé en àrea verda gratuïta per a residents, bé en àrea blava, bé en 
zones de càrrega i descàrrega. 
 
Elaborarem un nou pla d’aparcament per a residents que elimini el 
cànon, per tal d’evitar que repercuteixi en el preu que es cobra a 
l’usuari. 
 
Crearem una xarxa d’aparcaments soterrats per a busos turístics 
 
D’acord amb les administracions competents, promourem la construcció 
d’aparcaments dissuassius fora del terme municipal vinculats a 
infraestructures de transport metropolità. Allà on sigui viable, 
promourem la construcció d’aparcaments soterrats vinculats a les 
estacions de la Línia 9 i a altres infraestructures de transport. 
 
Crearem una xarxa d’aparcaments multiús: des de les 8 del matí a les 7 
de la tarda per a càrrega i descàrrega —minimolls— i des de les 7 del 
vespre a les 8 del matí de l’endemà, com a aparcament nocturn per als 
residents. 
 
A partir de l’esperit de la Llei de Millora de la Protecció als Consumidors i 
Usuaris, en la que s’estableix que els aparcaments han de cobrar als 
usuaris per minuts, Convergència i Unió es compromet a realitzar les 
accions necessàries per garantir als ciutadans de Barcelona que els 
pagaments de la zona blava es regiran per la mateixa filosofia. 
 
Així, s’oferirà als ciutadans de Barcelona que tinguin domiciliat l’impost 
de circulació una targeta moneder que servirà per pagar la zona blava i 
rebre-hi, en el seu cas, l’import sobrer en el moment de retirar el 
vehicle. 
 
Incentivarem la càrrega i descàrrega fora dels horaris de més congestió. 
Prèviament a l’obtenció de la llicència, exigirem a les superfícies 



 
 
 
 

 145

comercials de mes de 2.500 m2 que justifiquin que disposen d’espai i 
magatzem, fora de la calçada, per fer les operacions de càrrega i 
descàrrega. 
 
Crearem, en cadascun dels barris de la ciutat que així ho precisin, 
minimolls de càrrega i descàrrega a partir dels quals es faci el 
repartiment, ja sigui en carretons, ja sigui en vehicles elèctrics, als 
comerços del voltant. 
 
Millor participació i informació als ciutadans 
 
Donarem un nou impuls al Pacte per la Mobilitat, fent que esdevingui un 
instrument real de diàleg amb el sector. En el marc del pacte 
desenvoluparem les següents accions per millorar la informació que 
reben els ciutadans: 
 

 Compareixença diària dels responsables municipals per tal 
d’informar sobre les afectacions de trànsit de l’endemà. 

 
 Possibilitat d’inscriure’s en una llista de correu i de SMS per 

rebre, diàriament, les afectacions al trànsit que es preveuen. 
 

 Control sobre el territori de les intervencions en la via pública que 
es preveuen i que dificultin la mobilitat al trànsit. 

 
 Fer de la web municipal, la BTV i l’emissora Freqüència Barcelona 

(actualment desdibuixada a favor de la COM) el punt de 
referència de la informació sobre la mobilitat a la ciutat. 

 
 Augmentar la quantitat de plafons informatius de l’estat del 

trànsit a la ciutat i la qualitat de la informació que es dóna. 
 
Millorarem el funcionament de l’ACEFHAT (organisme que coordina les 
obres entre les diferents companyies de subministraments i 
l’Ajuntament ), incorporant-hi les obres de particulars que afectin la via 
pública, tant si són voreres (bastides) com calçada. 
 
Més disciplina viària 
 
La Guàrdia Urbana tindrà com a missió l’agilització del trànsit i la 
seguretat viària. 
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Senyalització de l’existència dels radars fixos i mòbils per tal que 
aquests esdevinguin eines més de prevenció i dissuasió que no pas de 
sanció i recaptació. 
 
Establir un perímetre al centre de la ciutat al voltant del qual —en les 
hores de més congestió— els autocars turístics d’una determinada mida 
no podran accedir-hi. 
 
Promourem la construcció, a l'espai més adient, d'una pista de 
pràctiques per a les autoescoles amb l'espai suficient com per a què es 
puguin satisfer les necessitats de tota mena de vehicles, des de les 
motocicletes als camions de gran tonatge. 
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Barcelona i l’economia 
 
 
 

“El 22@ és una bona idea i hem de fer un 
esforç perquè es gestioni bé i sigui un focus 

d’atracció de moltes noves empreses. 
Nosaltres apostem per crear nova activitat 

econòmica d’una manera difosa a tota la 
ciutat; de fet, penso que Barcelona ha de fer 
una aposta real pel corredor del coneixement 

que va de Vilanova fins a Blanes”. 
 

Xavier Trias 
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Més competitiva 
 
L’economia de la ciutat s’ha anant concentrant sobre el triangle turisme 
(incloent-hi el turisme de fires), construcció/negoci immobiliari i serveis. 
 
Alhora, ha patit un progressiu procés de terciarització conjuntament 
amb un procés de desindustrialització i deslocalització envers l’Àrea 
Metropolitana. Aquest procés de canvi de fisonomia de la ciutat té 
alguns avantatges, però també posa de relleu certs desequilibris en el 
mercat, que cal afrontar i corregir per estabilitzar-lo. 
 
La projecció d’aquest esquema al llarg d’aquests catorze anys que han 
passat des de l’any olímpic, ha situat Barcelona davant una cruïlla en la 
què ha d’optar entre el camí que l’ha de portar de nou a ser una ciutat 
capdavantera —com ha estat d’altres vegades al llarg de la seva 
història— o el camí que la portarà a ser una capital regional més en el 
marc d’una Europa cada vegada més gran i més regionalitzada. 
 
Per tant, Barcelona té davant seu uns reptes de futur fonamentals als 
quals hem de fer front plantejant-nos quin model econòmic volem per a 
la nostra ciutat i en quins sectors volem ser referents a escala europea 
i, per què no?, mundial. 
 
La nostra aposta serà la de generar sinergies, innovar, proposar un 
projecte fonamentat en la lògica del que volem per a la nostra ciutat, 
fugint d’especulacions que no ens podem permetre i descartant 
experiments costosos i ineficaços. El nostre projecte es fonamenta en 
dissenyar, desenvolupar i implantar un pla estratègic assolible (2007-
2022) que porti Barcelona a recuperar el seu paper preponderant com a 
ciutat econòmica de primer ordre a Europa. 
 
No té sentit que s’elaborin projectes de creació de noves zones de 
negocis sense preveure el creixement real i l’atracció de noves 
empreses. I això no vol dir posar en qüestió, en cap cas, la creació de 
noves zones de negocis, sinó la manca de previsió i de planificació 
sostenible amb què aquestes s’han fet a la ciutat. 
 
Des de l’Ajuntament recolzarem amb tots els instruments al nostre 
abast les iniciatives que es duguin a terme a la ciutat, per tal de 
garantir la competitivitat i creixement de la nostra activitat econòmica i 
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productiva, i alhora serem presents i influirem de manera decisiva sobre 
aquelles mesures que van més enllà de la ciutat —d’àmbit nacional o 
estatal— però que l’afecten directament.  
 
Tornarem a l’Ajuntament de Barcelona l’esperit d’una administració que 
té la voluntat de prestar serveis i no de ser, merament, una gestora 
dels serveis públics. El rol de l’administració pública ha de ser el de 
mediador, incentivador, impulsor i facilitador. Ho farem amb esperit 
emprenedor, amb bon criteri, responsabilitat i coherència. 
 
La promoció de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) esdevé una 
gran oportunitat per al conjunt de les empreses, però sobretot per a la 
societat en general, ja que del seu èxit en pot derivar un important 
avenç social i una oportunitat única per congeniar el mon econòmic i el 
món social, un augment de mútues confiances. 
 
En aquest context, l’administració local pot i ha de tenir un paper 
important. És cert que la RSE s’ha d’impulsar des de la societat, però 
també ho és que l’administració local, que entén aquestes bones 
pràctiques com un element important de progrés, d’excel·lència i de 
generació i construcció de col·laboracions i confiances mútues, enfront 
de reptes i conflictes comuns per a la societat i per a les empreses, pot 
impulsar polítiques que recolzin aquest lideratge i treball social.  
 
Així, la pròpia administració ha de ser exemple i promoure aquestes 
bones pràctiques en el si de la seva pròpia organització, en el benentès 
que les administracions ja haurien de ser socialment responsables per 
definició; i, alhora, liderar i impulsar la responsabilitat dels diferents 
agents econòmics i socials i motivar.  
 
L’administració local ha de tenir un paper important a l’hora d’impulsar 
polítiques que afavoreixin que les empreses, sobretot la petita i mitjana 
empresa, siguin més competitives i responsables, ha de liderar una 
millora de les relacions laborals i socials, ha de poder situar els drets 
humans a les agendes de les empreses, sobretot les que tenen un 
caràcter internacional, ha de treballar per eradicar la corrupció i fer 
valer el compromís ètic d’aquestes organitzacions. 
 
Només si Barcelona té un lideratge fort i el finançament resolt podrà 
garantir als emprenedors i emprenedores les mesures de suport que els 
calen. Garantirem per a Barcelona un nou model de finançament local 
que ens ha de permetre una millora real i efectiva dels recursos 
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econòmics de l’Ajuntament i que li ha de garantir una autèntica 
autonomia i suficiència financera que faci possible la projecció de la 
ciutat cap el futur. 
 
Caldrà, doncs, garantir els recursos per a Barcelona i, a la vegada, 
caldrà que aquests siguin suficientment elàstics i dinàmics perquè, en la 
mesura que l’economia i les rendes familiars vagin bé, els ingressos 
locals puguin créixer per fer front a les cada vegada més i més exigents 
demandes que aquest creixement genera (per això, cal vincular els 
ingressos a una participació en l’IVA, IRPF i impostos especials). 
Vetllarem i impulsarem les reformes legislatives que calguin per ampliar 
els marges de decisió fiscal dels governs locals en els impostos 
tradicionals.  
 
Caldrà durant el mandat 2007-2010 desplegar tot allò que preveu la 
Carta Municipal i que fa referència al finançament, així com a la 
participació de l’Ajuntament en el control i la gestió de les 
infraestructures i del domini públic maritimoterrestre de l’Estat. 
 
Aquests majors ingressos de l’Ajuntament cal que “tornin” a la 
ciutadania en forma de serveis. Cal que la ciutadania percebi no només 
un increment en el nombre i prestació dels serveis, sinó que aquests 
també són de major i millor qualitat. Cal arribar a tothom i fer-ho bé. 
Calen uns serveis d’una qualitat proporcional a allò que els ciutadans 
paguen amb els seus impostos. Per a això, caldrà augmentar el grau de 
transparència i divulgació de les dades econòmiques públiques a la 
ciutadania, així com fer-ho de la manera més comprensible possible. 
Només amb transparència i rigor, el ciutadà podrà retre comptes de la 
gestió pública. 
 
Resumint, una proposta des del seny, que aposta per oferir als 
barcelonins i barcelonines, i també al món una ciutat d’oportunitats, 
d’èxit empresarial i d’innovació, on el talent i les idees siguin el principal 
actiu i l’Ajuntament sigui el facilitador de la resta. I, tot plegat, al servei 
de la ciutadania, que és la que n’ha de sortir principalment beneficiada. 
 
Els nostres pilars, en aquest sentit, són: 
 

 Apostar pel capital risc per a projectes innovadors i d’alt contingut 
tecnològic. 

 Posar al servei de la ciutat unes infraestructures de primer nivell 
europeu, que ens connectin amb el món.  
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 Aprofitar les potencialitats de Barcelona, sense que ens hagi de 
caldre inventar res de nou. Cal aprofitar aquells àmbits en els que 
ja avui Barcelona pot ser un referent, i treballar amb un projecte 
seriós per aconseguir-ho. 

 Apostar per la creació, l’impuls, retenció i captació de mitjanes 
empreses i grans empreses a la nostra ciutat, innovadores. 

 Objectiu principal: retenir el talent. 
 
D’ara en endavant, doncs, Barcelona s’ha de centrar en: 

 Atraure noves empreses a Barcelona 
 Ser la ciutat líder del capital risc 

o Empreses intensives en coneixement  
o Foment de les petites i mitjanes empreses tecnològiques i 

innovadores 
o Vivers d’empresa 

 Turisme 
 Infraestructures i logística 

o Aeroport 
o Port 
o Ferrocarrils 
o Carreteres 

 Telecomunicacions 
 Formació i Recerca 
 Fira 

 
Universitats i recerca 
 
Des de Convergència i Unió som molt conscients que és molt difícil fer 
política científica des del punt de vista local, tant per la manca de 
competències com per les dificultats de finançament. Tot amb tot, la 
dificultat no és mai excusa per a la no-acció, menys encara quan parlem 
de qüestions tant estratègiques per al futur de la ciutat. 
 
Barcelona té unes condicions objectives per ser ciutat de referència a 
nivell europeu en certs àmbits relacionats amb el coneixement, en 
especial en la recerca i en la formació de postgrau i doctorat dins 
l’entorn de l’Espai Europeu d’Educació Superior (Bolonya).  
 
Més enllà del nivell de vida a la ciutat, Barcelona és una ciutat on ja 
avui es poden estudiar la pràctica totalitat de les disciplines 
acadèmiques: és seu de sis universitats presencials i d’una de no-
presencial, a banda de nombrosos centres adscrits a altres universitats 
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catalanes. El nombre d’estudiants matriculats és superior als 120.000, i 
hi exerceixen prop de 10.000 persones dedicades a la recerca i docència 
universitària. Poques ciutats europees poden dir el mateix, i això ha de 
possibilitar convertir Barcelona en un punt definitiu de referència de la 
formació universitària europea. 
 
A partir d’aquí, el primer és afirmar clarament que el coneixement 
trobarà en l’Ajuntament el seu aliat a la ciutat de Barcelona. 
Treballarem perquè totes les iniciatives de les universitats i els centres 
de recerca trobin un encaix favorable amb la ciutat, i serem motors 
d’entusiasme per una política ambiciosa i atrevida per consolidar una 
Ciutat del Coneixement. 
 
Les línies d’actuació que ho faran possible van en la següent direcció: 
 

 Atracció del talent científic d’arreu del món, aprofitant l’atractiu 
de la ciutat i la seva potent activitat en el món de la recerca, per 
fer possible posicionaments de lideratge internacional. 
Impulsarem el BCU (Barcelona Ciutat Universitària) en una com a 
agència de gestió del coneixement, ampliant el seu marc de 
treball a tots els nivells de l’itinerari universitari, i prioritzant 
l’atracció d’estudiants predoctorals. 

 
 Barcelona, a través de les universitats de les que disposa, així 

com de les diferents escoles de negocis, disposa de programes de 
màster i doctorat prou bons com per ser competitiva en aquest 
àmbit. 

 
Crearem alguns “espais d’aterratge” per a estudiants de postgrau 
i joves investigadors (a l’estil de les International House de 
Berkeley, per exemple), orientades especialment a l’atracció del 
jove investigador en formació d’arreu del món. 

 
 Donarem el màxim suport a les activitats de divulgació científica 

en què participa o acull la ciutat: Any de la Ciència 2007, 
Euroscience Open Forum (ESOF2008), etc. Potenciarem el 
Comissionat per a la Cultura Científica en el marc d’una gran àrea 
de gestió municipal centrada en la consolidació d’una Ciutat del 
Coneixement. 

 
 Proposarem als agents tecnològics de la ciutat les actuacions per 

desenvolupar Barcelona com a Centre de Recerca en TIC. Cal que 
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sigui un projecte interuniversitari, amb un fort paper de la UPC en 
el seu lideratge, obert al món i atraient per a figures científiques 
internacionals. L’ajuntament de la ciutat col·laborarà 
generosament i amb ganes amb qualsevol iniciativa ambiciosa de 
posicionament de la ciutat en la societat del coneixement. 

 
 Aplicarem polítiques ambicioses en favor d’usos intensius del sòl 

per als centres de coneixement: universitats, centres de recerca, 
parcs cientificotecnològics, etc. L’expansió de la ciutat en aquests 
àmbits és inevitable, i cal preparar Barcelona per acollir-la amb 
normalitat. Potenciarem la formació de clústers urbans entorn de 
diversos pols, d’acord amb els interessos dels agents del sistema 
d’R+D+i presents a la ciutat: 

o Portal del Coneixement 
o Campus del Besòs, i complement cap a la Vila Olímpica i 

Poble Nou 
o Vall d’Hebron - Llars Mundet 
o Raval – Pl. Universitat 
o Hospital Clínic – antiga Escola Industrial 
 

 Gestionarem tot aquest conjunt d’iniciatives conjuntament amb 
totes aquelles que faran de Barcelona la capital de l’empresa 
innovadora (exposades a l’apartat “Més competitiva”). Avui més 
que mai, no es poden fer polítiques científiques sense tenir un ull 
posat al mercat: la innovació serà, més que mai, l’esglaó final de 
la cadena que basteix el coneixement a les universitats i centres 
de recerca. 

 
Fira de Barcelona, motor econòmic i aparador de la ciutat al món 
 
Per a Convergència i Unió tenir una fira de referència a Barcelona és 
fonamental, com a aparador al món. Entenem que Fira de Barcelona, 
com a buc insígnia de la nostra ciutat, com a motor per a la nostra 
economia,  ha de fer compatible el seu projecte d’expansió a altres 
poblacions (Fira 2 Hospitalet), sense oblidar que el nostre objectiu ha de 
ser allotjar a la nostra ciutat les fires de referència que ajudin a 
desenvolupar els sectors estratègics per a la nostra ciutat. Per tant, 
Barcelona ha de disposar d’un recinte firal renovat, modernitzat i 
competitiu. 
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Aquest recinte firal ha de créixer tot ampliant-se amb altres espais, com 
el Palau Municipal d’Esports. La Fira ha de mirar cap a la muntanya de 
Montjuïc. 
 
L’atractiu que suposa la creació d’un nou espai firal que es combini amb 
una oferta cultural de primer ordre (MNAC, Mercat de les Flors, Fundació 
Mies Van der Rhoe, Cosmocaixa, Teatre Grec, Fundació Miró...) pot 
esdevenir singular a nivell mundial. I el projecte arquitectònic pot ser, 
alhora, també un atractiu per la ciutat. 
 
Proposem: 
 

 Fer arribar el metro a la muntanya de Montjuïc i desenvolupar un 
sistema de transport per a tota la muntanya. Crear enllaços 
directes de transport públic amb l’Aeroport de Barcelona. 

 
 Compatibilitzar la Fira I amb la Fira II, tot desenvolupant un 

sistema de comunicació directe entre els dos espais, sense perdre 
la identitat de la ciutat de Barcelona.  

 
 Atraure noves fires vinculades als sectors on Barcelona ha de ser 

referència de futur (Bio, Aeroespacial i logística), manteniment 
les fires de referència actuals. El paper de l’Ajuntament governat 
per Convergència i Unió serà el d’ajudar i donar eines a Fira de 
Barcelona per al seu creixement.  

 
Tot i respectar la seva autonomia de gestió, volem un recinte firal de 
referència a la nostra ciutat 
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Propostes en matèria econòmica 
 
Per tot l’exposat fins ara, des de Convergència i Unió apostarem i 
garantirem:  
 

 El 2007 Barcelona ha de tenir garantit el finançament previst a la 
Carta Municipal i que consisteix en la cessió i/o participació dels 
impostos estatals (IVA, IRPF i impostos estatals). 

 
 Garantirem el compliment del previst pel que fa al finançament 

de les institucions amb projecció i rellevància àmplies del municipi 
de Barcelona.   

 
 Garantirem el finançament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 

quan es creï per llei el nou ens.  
 

 Crearem la Regidoria de Desenvolupament Productiu i del 
Coneixement, que tindrà totes les competències que abasten les 
àrees de promoció econòmica, la innovació i la societat del 
coneixement. 

 
 Posarem en marxa la Finestreta Única Empresarial de Barcelona 

(FUEB) amb l’objectiu de donar suport als emprenedors i 
emprenedores durant la creació de noves activitats empresarials, 
mitjançant la prestació de serveis integrats d’informació, de 
tramitació, i consultoria i assessorament empresarial. Aquesta 
finestreta única servirà tant per oferir ajuda, com per orientar el 
projecte empresarial, així com donar suport a tota la tramitació 
integral del procés administratiu. La FUEB tindrà el seu fonament 
i raó de ser en la cooperació i coordinació entre les 
administracions públiques competents en la matèria i la societat 
civil. 

 
 Racionalitzarem i simplificarem la tramitació administrativa 

necessària per a la posada en marxa de les noves iniciatives 
empresarials, així com de les ja existents, tot consolidant entre 
d’altres la tramitació electrònica, amb l’objectiu que aquest sigui 
el principal mitjà de comunicació entre les empreses i les 
administracions.  

 
 Barcelona serà líder en fiscalitat tecnològica amb l’objectiu 

d’atraure talent i capacitat innovadora i de recerca. Per això, 



 
 
 
 

 156

entre d’altres, promourem una rebaixa de l’IBI per als centres de 
recerca, universitats..., així com totes aquelles empreses amb 
iniciativa tecnològica. S’efectuarà també una rebaixa fiscal per 
l’IBI per a totes aquelles empreses que facin R+D+I. 

 
 Per a les empreses que tinguin rendiments nets negatius fruit de 

la seva activitat econòmica, diferirem el pagament de l’IAE fins a 
l’obtenció, per part de l’empresa, de rendiments econòmics 
positius.  

 
 Aplicarem la bonificació màxima prevista per la Llei, del 50% de 

l’IAE, a les empreses que hagin incrementat la mitjana de la seva 
plantilla de treballadors amb contracte indefinit, en un mínim del 
5% respecte l’existent a l’exercici anterior, durant el període 
impositiu immediatament anterior al de l’aplicació de la 
bonificació. 

 
 Aplicarem diferents tipus impositius de la plusvàlua, segons el 

període de generació de valor en la transmissió del dret real, 
segons l’escala següent: període d’1 a 5 anys: 30 %; període de 
6 a 10 anys: 20 %; període d’11 a 20 anys: 10 %. 

 
 Aplicarem una subvenció equivalent al 10% de l’IAE a aquelles 

empreses que demostrin que compleixen amb el que preveu la 
legislació, pel que fa al fet que el 2% o més de la seva plantilla 
són persones contractades amb algun tipus de minusvalidesa. 

 
 Aplicarem una bonificació del 50% de la quota de l’IAE a les 

empreses que utilitzin l’energia solar o altres energies renovables 
en l’exercici de les activitats objecte de l’impost. 

 
 Aplicarem una bonificació del 50% de l’IAE a les empreses que 

estableixin un pla de transport per als seus treballadors, que 
tingui per objectiu reduir el consum d’energies i les emissions 
causades pel desplaçament al lloc on està la seva feina, i 
fomentar l’ocupació dels mitjans de transport més eficients, com 
el transport col·lectiu o el compartit. 

 
 Aplicarem per als subjectes passius titulars de locals afectats per 

obres a la via pública superiors a 3 mesos una reducció del 10% 
de la quota de l’IAE, que estarà vinculada amb el temps de  
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durada de les obres i que oscil·larà entre un 20% fins al 40% 
quan les obres durin entre 9 i 12 mesos. 

 
 Impulsarem una nova tributació per IAE per tal que totes aquelles 

persones jurídiques que facturin entre 1 i 6 milions d’euros, 
puguin aplicar-se una deducció en la quota de l’impost sobre 
societats equivalent a l’IAE que han suportat en els seus 
municipis. 

 
 Aplicarem una bonificació del 95% en el cas de les transmissions 

per causa de mort dels locals afectes a activitats empresarials o 
professionals sempre que els ascendents siguin el cònjuge, 
descendents o ascendents per naturalesa o adopció, i sempre que 
es mantingui qualsevol tipus d’activitat econòmica i que el 
patrimoni passi a formar part de l’adquirent durant els 5 anys 
següents a la mort del causant.  

 
 Suprimirem la taxa per les transmissions per causa de mort i 

entre vius de pares a fills, i entre cònjuges en el cas de les 
parades dels mercats municipals.  

 
 Farem de mitjancers i tutelarem el procés d’utilitat pública per a 

totes aquelles empreses i entitats socials sense afany de lucre per 
tal, entre d’altres avantatges, que aconsegueixin acollir-se al 
règim fiscal especial. 

 
 Vetllarem especialment per les pimes i les empreses familiars 

com a grans catalitzadores i motors de l’economia catalana, per 
tal d’assegurar-los, les condicions d’estabilitat i prosperitat que 
les empreses necessiten, en tot allò que l’Administració pugui 
abastar. 

 
 Oferirem sòl disponible a preus competitius per a les empreses. 

Només podem, però, formular polítiques serioses fent canvis 
importants en el PGM. Això només es pot fer a partir d’un nou pla 
urbanístic de Barcelona per garantir l’oferta de sòl i, per tant, la 
possibilitat d’oferir locals a preus competitius per a activitats 
comercials, de petita indústria i de serveis, tot garantint la 
convivència entre l’habitatge i l’activitat econòmica i fent 
compatible la barreja i la mixtura d’usos de l’espai de la ciutat.  
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 Ens comprometem a donar comptes de la prestació de serveis 
utilitzant els “indicadors de gestió”. Els indicadors de gestió 
avaluaran els serveis en termes d’economia, eficiència i eficàcia. 
Una gestió òptima ens permetrà obtenir bons resultats en “les 
tres E”.  

 
 Ens comprometem a dissenyar i aplicar un programa d’austeritat i 

rigor en la despesa municipal que inclogui la supressió i la 
simplificació de les despeses municipals que es considerin 
innecessàries, per tal de reduir les obligacions sense afectar el 
grau de qualitat en la prestació de serveis. 

 
 Ens comprometem a revisar les despeses de l’Ajuntament amb el 

propòsit d’introduir criteris de competitivitat i productivitat en la 
gestió dels serveis municipals, orientats a reduir els seus costos 
de funcionament i de prestació. 

 
 Promourem ajuts per a les empreses que incorporin polítiques de 

responsabilitat social empresarial (RSE) en la seva gestió. 
Avaluarem les diferents iniciatives tenint en compte els principals 
estàndards internacionals (GRI, Global Compact, etc.). 

 
 Incorporarem als plecs públics clàusules socials i en concret 

valorarem i puntuarem aspectes de RSE, en aquells concursos 
públics destinats a l’execució d’obres públiques i la gestió de 
serveis públics.  

 
 Recolzarem el moviment associatiu dels consumidors, com a 

peces clau en la dinamització de l’aproximació de les empreses a 
la RSE i increment de l’exigència ciutadana cap a valors i criteris 
de funcionament socialment consensuats i acceptats (ambientals, 
socials, etc). 

 
 Crearem un Observatori de Dinamització de la Responsabilitat 

Social de l’Empresa (RSE) i Qualitat que, entre d’altres, vetlli per 
aplicar polítiques de RSE en el propi ajuntament; premiarem 
anualment les bones pràctiques empresarials més destacades; 
acostarem les empreses i les associacions del Tercer Sector per 
l’impuls i la col·laboració de projectes de millora i innovació 
social, cívica i ambiental; plantejarà i donarà a conèixer per mitjà 
de campanyes, experiències i criteris de funcionament (decàlegs) 
de RSE, la qualitat i la bona gestió de conflictes públics; obrirà 
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espais de reflexió i treball estratègic entre l’administració, les 
empreses, el sector associatiu, les universitats i els mitjans de 
comunicació per potenciar la Responsabilitat Social de les 
organitzacions en l’àmbit municipal. 
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Més innovadora 
 
Potenciar la ciutat de Barcelona com a centre neuràlgic de la 
Mediterrània en tots els aspectes lligats a la societat de la informació és 
un clar objectiu estratègic per a la ciutat de Barcelona. L’aposta per 
l’alta tecnologia i una eficient gestió del coneixement ja existent, hauria 
de permetre a la ciutat ser un dels clústers líder en innovació a Europa. 
 
Barcelona, capital de l’empresa innovadora 
 
El nostre objectiu és convertir Barcelona en un centre de referència en 
el camp de les idees i els projectes innovadors, que aportaran gran 
valor afegit a l’economia de la ciutat i ens posaran en bona disposició 
per reprendre l’estela de les ‘Barcelones’ d’èxit del passat, des de la 
Barcelona de Rius i Taulet a la Barcelona olímpica, sense oblidar la 
Barcelona de l’Exposició Universal de 1929, que va portar l’electricitat al 
conjunt de la ciutat. 
 
Tot plegat passa per l’aposta per l’alta tecnologia com a variable 
diferencial, aprofitant a més l’alt nivell de coneixement existent a la 
ciutat i el seu entorn més immediat (universitats, escoles de negoci, 
parcs d’innovació, etc.), per treballar en l’atracció de grans empreses, a 
través de la planificació i preparació de plataformes d’aterratge, i 
l’atracció d’iniciatives emprenedores d’arreu del món. 
 
Això convertiria Barcelona en un pol d’atracció internacional en l’àmbit 
de l’empresa inovadora. Per aconseguir-ho, és condició indispensable 
una bona gestió dels recursos, també dels municipals, evitant duplicitats 
i l’oferta de serveis ja coberts per la iniciativa de la societat civil o 
d’altres administracions amb prous garanties. 
 
En aquest sentit, Convergència i Unió, des de l’Alcaldia de Barcelona 
convertirà un instrument ja existent, com és Barcelona Activa, en el 
vertader motor econòmic de la ciutat, tot desenvolupant les accions que 
ja ha dut a terme fins a la data d’avui, però incorporant, a més, altres 
actuacions en el marc de la competitivitat, la innovació i l’emprenedoria, 
alhora que dotarà de contingut real el districte 22@.  
 
El projecte del 22@ és un exemple paradigmàtic d’un bon instrument 
mal emprat, símptoma clar de mala gestió.  
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El 22@ ha de sumar a la ciutat, sense restar. Si la feina del 22@ és 
moure centres de coneixement ja existents sense oferir-hi un valor 
afegit, no té cap tipus de sentit, perquè a més descapitalitza altres 
districtes de la ciutat. El 22@ ha de servir per captar noves empreses 
d’alt valor tecnològic i massa crítica, que vulguin venir a instal·lar-se a 
Barcelona perquè la ciutat els ofereix sòl en les millors condicions per al 
seu negoci, a banda d’unes condicions d’entorn immillorables. 
 
Però si des de l’Ajuntament de Barcelona se segueix gestionant el 
districte 22@ com s’ha fet fins ara, ens acabarem trobant amb la 
situació que voldrem que vinguin noves empreses intensives en 
coneixement, innovadores, i no podran instal·lar-se a la ciutat perquè la 
zona destinada per fer-ho estarà ocupada per empreses que ja eren a la 
ciutat i que s’hi han traslladat. 
 
Quan des de Convergència i Unió parlem de plataformes d’aterratge, 
estem parlant del districte 22@, que entenem que ha de servir per crear 
les condicions perquè les empreses innovadores o intensives en 
coneixement vinguin a Barcelona. Per aconseguir això, cal atrevir-se a 
fer polítiques que prioritzin sectorialment àmbits d’actuació, i creïn 
clústers de coneixement al 22@, en sectors com el media o l’e-health, 
en què tenim bones condicions de partida i on les universitats i les altres 
administracions estan actuant de manera prioritària. 
 
En un context global de competitivitat, la no-clusterització portarà 
previsiblement a la incapacitat per atraure grans iniciatives 
tecnològiques, i limitarà el “districte del coneixement” a una operació 
urbanística de mobilitat interna sense valor afegit. 
 
Convergència i  Unió prendrà les mesures necessàries per tal  que el 
22@ sigui un element diferenciador que generi la massa crítica 
necessària per impulsar la ciutat allí on la volem: entre les primeres 
d’Europa i el món. 
 
Igualment, i més enllà del districte 22@, Convergència i Unió analitzarà 
com ampliar el concepte de 22@ a determinades zones de Barcelona, 
com ara Nou Barris i La Sagrera, susceptibles de proporcionar també a 
la ciutat sòl tecnològic. 
 
Alhora, estudiarem de quina manera el capital risc pot emprar-se com a 
eina de suport per tal de retenir, captar i potenciar empreses dels 
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sectors definits com a prioritaris. Per això caldrà dotar fons sectorials 
específics, amb recursos suficients provinents no només del capital 
públic, sinó també del privat. 
 
En conseqüència, la tasca de l’Ajuntament governat per Convergència i 
Unió serà no només la d’aportar fons, sinó la de coordinar la participació 
(econòmica i no econòmica) dels diferents agents clau de cada sector. 
Per això crearem un Consell de la Innovació de Barcelona, amb la 
voluntat d’obrir-lo a aquells altres municipis de l’entorn que ho desitgin i 
a la universitat, en què s’hi ha d’integrar les empreses de referència, les 
universitats, els centres de recerca i de transferència tecnològica i els 
agents socials per tal de supervisar els processos de desenvolupament 
tecnològic i econòmic i aconsellar el govern municipal sobre aquelles 
estratègies per afavorir la innovació. 
 
A través d’aquest Consell hem de ser capaços de determinar 10 grans 
projectes d’actuació en els propers 10 anys (10x10). 
 
Agència de la Competitivitat, la Innovació i l’Emprenedoria 
 
Convergència i Unió, des de l’Ajuntament de Barcelona, sota el lideratge 
i en plena col·laboració amb Barcelona Activa, crearà l’Agència de la 
Competitivitat, la Innovació i l’Emprenedoria. 
 
Entenem que no només cal treballar per atraure i generar grans clústers 
d’innovació. També hem de saber generar les condicions perquè 
Barcelona sigui una ciutat líder europea en la generació de Noves 
Empreses de Base tecnològica (NEBT). Actualment, la ciutat ja acull 
força iniciatives en aquesta direcció (universitats, parcs científics, 
xarxes de BA, etc.). En aquest context, el paper de l’Ajuntament ha de 
ser facilitador, no de superposició d’iniciatives: no té sentit, per 
exemple, que actualment l’Ajuntament ofereixi espais per a noves 
empreses creades a preus superiors als del mercat d’oficines. 
 
I per facilitar, caldrà treballar en xarxa i en cooperació amb les 
iniciatives que ja funcionen: aconseguirem que l’Ajuntament cobreixi 
aquells “gaps” actuals en l’entramat públic-privat que treballen per a la 
creació de NEBT. Amb la creació d’aquesta agència, permetrem agrupar 
les iniciatives municipals en aquest àmbit, resituar-les en aquells espais 
que manquen per ser atesos, i facilitar les condicions a les iniciatives ja 
existents. 
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En particular, l’Agència tindrà un paper molt important en dos àmbits: 
d’una banda, posant en marxa tot un conjunt d’operacions financeres de 
suport en forma de préstecs participatius a NEBT, en aquells estadis no 
coberts per altres administracions (Cidem o CDTI) i, d’altra banda, 
utilitzant instruments com BCNEmprèn. En aquest camp, la col·laboració 
amb les entitats financeres i els fons de capital risc existents ha de 
permetre un major aprofitament del capital invertit. 
 
D’altra banda, dinamitzant una xarxa d’incubadores de NEBT arreu de la 
ciutat, aprofitant les instal·lacions que ja funcionen i en col·laboració 
amb la societat civil: l’any 2010, a cada districte hi haurà d’haver com a 
mínim un viver d’empreses de base tecnològica que, en estadis 
posteriors de maduració i en funció del sector en què actuïn, es podran 
ubicar a espais com el mateix 22@. 
 
Totes aquestes actuacions permetran elevar el nivell de confiança dels 
emprenedors en les polítiques públiques de suport a la seva actuació i, 
ben coordinades amb les accions d’internacionalització de la ciutat, 
faran de Barcelona un pol d’atracció d’iniciatives emprenedores d’arreu 
del món. Si a les condicions innates de la ciutat li afegim els pols de 
coneixement (universitats, escoles de negocis, parcs,...) i som capaços 
de gestionar de manera eficient els recursos públics facilitadors, en pocs 
llocs d’Europa hi haurà millors condicions per a la creació d’una nova 
empresa de base tecnològica. 
 
En aquesta línia, l’aposta de Convergència i Unió passa per crear, sota 
el lideratge i en plena col·laboració amb Barcelona Activa, l’Agència de 
Suport als Autònoms No Dependents, que s’ocuparia alhora de donar 
suport a la creació de pimes i micropimes i de proporcionar el suport 
necessari a autònoms i petits empresaris. També tindrà una línia 
d’especialització amb l’empresa de caire social, cooperatives, societats 
anònimes laborals, i empreses d’inserció.  
 
En el sentit de reforçar tot allò exposat fins ara, Barcelona Activa, 
liderada per Convergència i Unió a l’Alcaldia de Barcelona, incorporarà al 
seu consell, a part de l’Ajuntament, a les associacions de professionals, 
gremis i col·legis professionals, així com les universitats vinculades a la 
ciutat. 
 
En concret, dissenyarem itineraris integrals per aprofitar i donar 
coherència a les diferents línies de Barcelona Activa. 
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Reforçarem, dins de la línia de promoció de l’esperit emprenedor, les 
polítiques actives, tot impulsant programes de difusió en escoles sobre 
què representa ser emprenedor. 
 
En aquest sentit, treballarem en la ruptura d’obstacles a la creació 
d’empreses, promourem un millor equilibri entre els riscos i les 
recompenses dels emprenedors, fomentarem les capacitats i les 
competències empresarials i l’accessibilitat de tota la societat a 
l’emprenedoria. 
 
Col·laborarem amb el Pla Estratègic Metropolità en la identificació 
d’oportunitats de futur. 
 
Farem que Barcelona Activa tingui un major compromís amb els 
projectes nascuts en el seu si, implicant BA financerament en els 
projectes que promou mitjançant un sistema de préstecs sense interès, 
com ja s’està fent a d’altres grans ciutats com Londres. 
 
Petita i Mitjana Empresa (PIME) 
 
El teixit empresarial de la petita i mitjana empresa (PIME) de Barcelona 
és d’una importància cabdal tant per a la ciutat com per al país, i els 
trets característics que la defineixen són una productivitat superior a la 
mitjana catalana, una major dimensió empresarial i bàsicament una 
especialització en activitats de serveis. 
 
Es calcula que una de cada quatre pimes que hi ha a Catalunya es troba 
a la ciutat de Barcelona, la qual cosa suposa un total de 123.662 
empreses que constitueixen el principal actor econòmic de la ciutat, 
amb el 66,4% del total de la riquesa generada en termes de valor afegit 
brut, el 67% dels llocs de treball i el 99,7% del total d’empreses. 
Aquestes xifres mostren que les pimes de la ciutat de Barcelona 
generen pràcticament un terç de tota la riquesa de Catalunya. 
 
L’Administració municipal ha de vetllar per mantenir i impulsar aquest 
actiu i és en aquest sentit que el Grup Municipal de CiU proposa que 
l’Ajuntament de Barcelona exploti al màxim tots els mecanismes de què 
disposa per promoure i accelerar el creixement de petites empreses 
amb alt potencial, per ser competitives en el mercat global i 
generadores de riquesa i d’ocupació de qualitat. En aquesta línia, 
l’Ajuntament ha de vetllar per procurar a aquestes empreses accés al 
finançament, suport en la gestió, millora en la capacitat de venda i, 
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finalment, crear programes d’acompanyament a l’hora d’obrir-se a 
mercats internacionals. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament ha de crear els instruments necessaris per 
tal de potenciar la competitivitat de les pimes que formen un tret 
característic de l’economia de la ciutat, atès que actuen com a puntal 
del progrés en termes de riquesa generada i de producció d’ocupació i 
de llocs de treball. 
 

Barcelona i l’empresa familiar 
 
La importància creixent de l’empresa familiar al món, tant a nivell 
econòmic com social, fa que aquestes empreses en molts sectors hagin 
esdevingut motors del teixit empresarial, tot mostrant un alt grau 
d’innovació i capacitat per emprendre. Les empreses familiars 
constitueixen una bona part del teixit productiu de qualsevol economia 
avançada. 

El grup municipal de Convergència i Unió és coneixedor i conscient de la  
casuística específica d’aquestes empreses, que les aboca a unes 
dificultats concretes, però que alhora gaudeixen d’unes oportunitats que 
les fan posicionar en el mercat com un dels motors principals de 
creixement econòmic. 
 
Així doncs, CiU es mostra coneixedor i sensible d’algunes de les 
dificultats que pateixen les empreses familiars, com per exemple, les 
dificultats de l’empresari familiar a l’hora de transmetre la seva empresa 
a la generació següent, que fa que sols una petita part de les empreses 
familiars aconsegueix mantenir el caràcter familiar més d’una 
generació; les dificultats relatives a la planificació de la successió; 
vèncer la resistència dels “sèniors” a deixar els llocs directius en el 
moment oportú; la incorporació de directius no familiars; les dificultats 
en el moment de resoldre els problemes financers del canvi 
generacional; tenir la capacitat per atraure i retenir els directius 
“sèniors” no familiars, o per exemple, també aconseguir recursos 
financers externs o fer aliances amb altres empreses sense perdre el 
control efectiu de la empresa.  
 
D’altra banda, però, com hem dit abans, l’empresa familiar gaudeix 
d’uns punts forts que se sustenten en la tradició i la continuïtat; la 
qualitat dels productes i serveis que ofereixen; la flexibilitat de què 
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disposen; la planificació a llarg termini; l’ambient empresarial familiar; 
el lideratge en la innovació i emprenedoria i un lideratge en la 
responsabilitat social empresarial. 
 
És per tot això que el grup municipal de CiU vetllarà per l’enfortiment de 
l’empresa familiar a partir d’analitzar, conjuntament amb el sector, els 
seus punts febles i punts forts, amb l’objectiu final de trobar solucions 
als obstacles que sorgeixen i donar suport i recolzament per a la seva 
bona marxa, que les faci continuar sent líders en l’àmbit econòmic.  
 
La societat de la informació al servei de les persones 
 
Les noves tecnologies de la informació permeten que es puguin millorar 
de forma ostensible els serveis a les persones. La ciutat de Barcelona ha 
de ser capdavantera en aquest camp per tal de millorar la seguretat 
dels ciutadans, la protecció de les persones amb risc de maltractament 
a la llar, la resposta dels serveis d’emergència, les polítiques aplicades a 
la gent gran que viu sola o en situació de dependència i el transport 
públic, entre d’altres. 
 
Generalitzarem l’accés amb banda ampla i impulsarem l’extensió dels 
punts de connexió Wi-Fi gratuïta a la ciutat. El Govern municipal de 
Barcelona impulsarà totes les accions que calgui per garantir que tots 
els punts de la ciutat tenen accés a la connexió d’Internet de banda 
ampla, tant mitjançant el cablejat de fibra òptica com d’altres 
infraestructures que garanteixin la mateixa qualitat de servei. 
 
Barcelona no es pot permetre mantenir per més temps el dèficit 
estructural que suposa el retard en la implantació de la xarxa de cable, 
si vol ser capdavantera en el sector de les telecomunicacions. 
 
Infraestructures de telecomunicacions 
 
A partir d’aquesta idea global de preparar la ciutat per ser atractiva per 
a les empreses intensives en coneixement i d’alt valor tecnològic, 
Convergència i Unió treballarà les telecomunicacions a la ciutat a partir 
de dos eixos principals, a saber: 
 

 Comunicacions inalàmbriques (Wi-Fi). 
 Comunicacions per cable. 
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Comunicacions inalàmbriques 
 
Des de l’Ajuntament impulsarem la creació d’una xarxa d’espais Wi-Fi 
on els ciutadans es puguin connectar de forma gratuïta a Internet. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament instal·larà la tecnologia Wi-Fi a tots els 
espais públics i publicarà guies per donar a conèixer aquests espais, 
amb una linia d’ajuts als establiments de restauració i d’oci d’aquesta 
ciutat perquè formin part de la xarxa.  
 
Igualment, desplegarem les xarxes de tercera generació i posarem en 
marxa programes d’informació per acostar aquestes noves tecnologies a 
tota la ciutadania. 
 
Redimensionarem les xarxes de telefonia convencional per tal d’evitar la 
saturació actual. 
 
Comunicació per cable 
 
Potenciarem la distribució de fibra òpitca a tots els barris de la ciutat, al 
marge dels rendiments. Farem de Barcelona una ciutat digitalitzada. 
 
Potenciarem l’ús del cable per part del món de l’empresa. 
 
Potenciarem, en canvi, l’ús de l’ADSL per part de la ciutadania. 
 
La formació com a requisit indispensable per assolir la 
ciutadania digital 
 
El nostre objectiu és formar els ciutadans de Barcelona i garantir que 
tots tinguin el dret a adquirir uns coneixements digitals bàsics. 
 
Promourem la utilització de les aules d’informàtica de les escoles 
públiques, per tal de formar digitalment els familiars dels alumnes que 
ho desitgin. Aquestes accions s’emmarcaran en col·laboracions amb les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS). 
 
Endegarem un programa específic de contacte interactiu generacional 
per tal de provocar la creació d’un espai de trobada entre persones de 
diferents generacions, on els joves tinguin un contacte amb 
l’experiència de les persones grans i aquestes puguin accedir a les 
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Noves Tecnologies de la Informació guiades per les generacions més 
avesades en el seu ús. 
 
Barcelona i Catalunya estan, en aquests moments, posicionats en 
l’excel·lència pel que fa al sector de l’e-learning. Bona prova d’això la 
tenim amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i amb el gran 
nombre d’empreses d’aquest àmbit amb seu a Barcelona. Això fa que 
Barcelona tingui un gran potencial en la indústria de continguts 
educatius. Per tant, cal que des de l’Ajuntament potenciem aquest 
sector emergent i que, en aquest moment, lidera Barcelona, i que 
promocionem Barcelona com a capital de l’e-learning i la indústria de 
continguts educatius, per tal d’atraure inversions i, sobretot, empreses, 
tot creant un autèntic clúster de continguts formatius. 
 
Promoció de la Societat de la Informació 
 
El projecte 22@ ha estat una bona idea, compartida per nosaltres, però 
fins al moment no ha estat ben gestionada, i això es converteix en un 
fre per a la seva potenciació. El nostre compromís és donar prioritat a la 
creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’empreses del sector de les 
noves tecnologies de la informació, de les comunicacions electròniques, 
de l’electrònica i la microelectrònica, i del software i hardware a 
Barcelona. 
 
Barcelona tindrà en les noves tecnologies un dels sectors econòmics de 
més creixement.  
 
Promourem econòmicament i impulsarem l’atracció d’algunes grans 
empreses multinacionals de primera fila mundial, dels sectors de 
l’electrònica, el software, les comunicacions electròniques, Internet, l’e-
learning o la indústria de continguts, per tal que instal·lin les seves seus 
socials i centres de decisió a Barcelona. Treballarem per tal que 
Barcelona esdevingui pol d’atracció per a  empreses importants i perquè 
se situï com la capital de les noves tecnologies en l’àmbit del sud 
d’Europa. 
 
Cal procurar que les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
puguin arribar a tots els ciutadans en igualtat de condicions, per evitar 
les desigualtats. Per ajudar a la seva consolidació, crearem “Barcelona 
en línia”, un organisme que promourà la utilització de les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació, i la seva popularització i 
adaptació progressiva entre tots els ciutadans. 
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S’establiran acords amb empreses, especialment les que utilitzen 
Internet i altres canals per distribuir els seus productes i serveis, per 
definir estratègies de teletreball per a la generació d’ocupació i de 
formació professional. En aquest àmbit, des de l’Ajuntament de 
Barcelona fomentarem el teletreball com a fórmula que ha de permetre 
el treball des de casa, tot evitant desplaçaments i aprofitant les 
telecomunicacions, i amb els avantatges de no haver d’estar sotmès a 
un horari rígid. El teletreball podrà ajudar a les parelles joves que volen 
conciliar la vida laboral i familiar sense perdre oportunitats laborals. 
 
Aprofitarem els avantatges que ofereixen les tecnologies de la 
informació per tal d’evitar l’aïllament de la gent gran amb pocs recursos 
i per afavorir les possibilitats de treball de les persones amb 
discapacitats. 
 
Promourem la incorporació dels ciutadans a la societat de la informació 
enfocant les polítiques sectorialment: joves, grans, per nivell d’estudis, 
de formació, de necessitats, etc. 
 
Ens comprometem a promoure una oferta de sòl adequada per a les 
empreses més vinculades amb els serveis urbans, les noves tecnologies 
de la informació i els centres de recerca, per tal que es faciliti la creació 
de noves empreses i de llocs de treball industrial i de serveis. 
 
A Barcelona calen polítiques de suport a la innovació empresarial, per 
això centrarem les polítiques de recerca+desenvolupament+innovació 
(R+D+I) a facilitar serveis de suport tecnològic a les pimes. Impulsarem 
un accés més fàcil de les pimes a programes comunitaris d’R+D+I. Així 
progressivament, el pes relatiu d’aquest sector dins el conjunt de 
l’economia catalana anirà augmentant. Les taxes previsibles de creació 
d’empreses i llocs de treball són ben fonamentades. 
 
El nostre compromís rau a garantir l'ús i la presència de la llengua 
catalana en el món de les TIC, i ajudar així en el camí cap a la seva 
normalització com la llengua més utilitzada en tots els àmbits de la vida 
ciutadana. 
 
Desplegarem un seguit de programes transversals que han de permetre 
potenciar les diferents àrees amb l’ús de les comunicacions 
electròniques i la societat de la informació. 
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Millor turisme 
 
Que Barcelona és una ciutat turística és una evidència, així com que una 
part important de la generació de riquesa de la ciutat descansa en el 
sector turístic. Es tracta d’un sector, però, que també demana ambició i 
un model clar.  
 
Per tant, turisme i Barcelona van indestriablement units. Això no vol dir 
que Barcelona només hagi de viure del turisme i que no pugui 
ambicionar a tenir també un tipus de turisme diferent, millor que el que 
la visita actualment. 
 
El sector turístic a Barcelona és encara un mercat ascendent, que no ha 
tocat sostre, que encara ha de créixer més, i per aquest motiu 
Barcelona pot i ha de ser ambiciosa en la definició del model de ciutat 
que vol ofertar, posant sobre la taula no només la gestió de l’avui, sinó 
quina ciutat volem oferir d’aquí a 15 anys. Per això elaborarem un pla 
estratègic (2007-2022) en col·laboració i d’acord amb el sector turístic. 
 
Barcelona acull una demanda de turisme variada, des del turisme de 
motxilla al de festa, turisme de convencions i congressos, passant pel 
turisme de creuers, el turisme cultural o el familiar, entenent, és clar, 
que tots aquests models són combinables i complementaris. El fet que 
el turisme que visita Barcelona sigui divers és un instrument potentíssim 
per desenvolupar l’oferta de la ciutat.  
 
Barcelona no serà una ciutat turística de primer nivell qualitatiu fins que 
els barcelonins no siguem els millors cicerones de la nostra mateixa 
ciutat. En conseqüència, al costat de l’atenció als visitants de fora de la 
ciutat, promocionarem el turisme interior. Els barcelonins, que estem 
molt orgullosos de la nostra ciutat, hem de tenir l’oportunitat de 
conèixer-la millor encara, i coneixent-la millor, l’estimarem encara més, 
ens en sentirem més orgullosos encara i, el que és més important, 
l’ensenyarem amb més il·lusió. 
 
Al costat d’això, cal evitar a qualsevol preu la sensació que Barcelona és 
només una ciutat per veure. Barcelona ha de poder veure’s. I ha de 
poder ensenyar-se. I cal ser ambiciosos en aquest objectiu. Però a 
Barcelona, primer, cal viure-hi.  
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I, en aquest sentit, potenciarem els perfils laborals vinculats al turisme, 
com a nou jaciment d’ocupació. 
 
En aquest sentit, recolzarem en tot allò que estigui a les nostres mans 
els serveis de restauració, que ja són d’un molt bon nivell, alhora que 
potenciarem el perfil de Barcelona com a potència gastronòmica.  
 
Cal que ofertem un turisme de qualitat perquè les societats occidentals 
contemporànies han modificat i estan modificant els seus patrons de 
comportament durant les vacances, canviant l’apartament quinzenal per 
uns viatges en els quals s’exigeix, sobretot, qualitat. 
 
I la qualitat és incompatible amb una ciutat insegura o amb una ciutat 
bruta, per exemple. El visitant, també, i sobretot el ciutadà, vol sentir-
se segur quan passeja pels carrers de Barcelona, i vol tenir la sensació 
d’estar passejant per uns carrers i unes places netes. 
 
Hem d’aconseguir que Barcelona sigui una ciutat de la qual el visitant en 
marxi amb el desig de tornar. Potenciarem l’addicció a Barcelona. 
 
Convergència i Unió sempre s’ha caracteritzat pel reconeixement de les 
actuacions polítiques positives i, en aquest sentit, val a dir que Turisme 
de Barcelona ha estat un bon instrument de promoció de la ciutat, i ho 
ha de seguir sent. Per això cal, i des de CiU així ho farem, potenciar la 
participació de l’Ajuntament a Turisme de Barcelona, per tal de dotar la 
ciutat dels continguts necessaris perquè tots els tipus de visitants hi 
trobin el seu espai i, sobretot, els ciutadans de Barcelona es trobin 
còmodes rebent-los, acollints-los i guiant-los.  
 
Alhora, treballarem per aconseguir, per tots els mitjans al nostre abast, 
que l’Aeroport de Barcelona sigui un aeroport al qual els visitants puguin 
accedir directament, sense escales intermèdies. Una ciutat que vol ser 
competitiva —en el sector turístic, però no només— ha de tenir un 
aeroport competitiu. I l’Aeroport de Barcelona, avui, no és un aeroport 
competitiu en aquest sentit. 
 
Volem fer de Barcelona la capital de la Mediterrània i la porta d’Àsia, 
sense renunciar a tenir un contacte directe amb les principals ciutats del 
món, en especial d’aquells països que tenen més tendència a visitar-
nos. 
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L’Aeroport de Barcelona no ha de limitar-se a les companyies de “low 
cost”, tot i que caldrà estar atents a les noves possiblitats que aquestes 
obren. 
 
Treballarem per millorar les comunicacions de Barcelona amb els 
aeroports de Girona-Costa Brava i de Reus, per tal de facilitar a les 
companyies “low-cost” que hi operin i deixar espai a l’Aeroport de 
Barcelona per a les grans línies de comunicació amb les principals 
ciutats de la Mediterrània, europees i del món. 
 
Barcelona és, en tots els sentits, una ciutat de ciutats. En aquest sentit, 
des de Convergència i Unió som conscients que el “shopping-line” de la 
ciutat continua limitant-se als barris més cèntrics de la ciutat, així com 
al voltant de la Sagrada Família. 
 
Convergència i Unió impulsarà la promoció dels recursos turístics de 
cada districte, des del mateix districte, amb la intenció de desplaçar i 
estendre l’atenció turística a d’altres parts de la ciutat.  
 
Millorarem i ampliarem, en aquest sentit, els itineraris d’interès cultural, 
així com potenciarem l’ús de les illes interiors de l’Eixample, com a 
veritables oasis urbans per als nostres visitants. 
 
Potenciarem la Fira de Barcelona i la Fira urbana, per tal de seguir 
situant Barcelona al món a través de les convencions, fires i congressos. 
 
Transformarem el recinte del Fòrum en una fira permanent sobre la 
Mediterrània, en col·laboració amb l’Institut Europeu de la Mediterrània.  
 
Potenciarem els esdeveniments esportius històrics de la ciutat (Jean 
Bouin, Marató de Barcelona, Escalada Ciclista a Montjuïc, Grans Premis 
de Montmeló, Travessa del Port de Barcelona, etc.,) com un instrument 
més d’internacionalització de la marca de Barcelona, en un àmbit —
l’esportiu— en què la Barcelona olímpica encara juga a favor de la 
ciutat. 
 
Barcelona ha de promoure una oferta d’allotjaments adequada a 
les necessitats de la ciutat, per atendre els diferents nivells de visitants, 
especialment la gent més jove, però també preservant la convivència 
dels usos residencials amb les activitats turístiques. CiU, des de 
l’Ajuntament de Barcelona desenvoluparà una estratègia clara 
d’actuació respecte a nous hotels, albergs de joventut, així com en la 
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ordenació dels apartaments turístics i les places d’aparcament per a 
autocaravanes. 
 
Ordenarem el creixement i els horaris de l’oferta comercial i 
turística: cal establir un programa d’ordenació del creixement de 
l’oferta comercial turística de la ciutat. Eixos comercials importants com 
Barna Centre, Diagonal o Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, entre 
d’altres, coneguts com el Barcelona Shopping Line, debaten sobre el fet 
d’adequar els horaris comercials a les necessitats del turisme de la 
ciutat. Cal un debat participatiu entre els diferents agents implicats per 
saber què volem fer i quines actuacions prendrem.  Així mateix,  cal una 
política clara i efectiva de mobilitat per tal de pal·liar els caos 
circulatoris que generen els autocars quan voregen zones d’alt interès 
turístic de la ciutat, com ara la Sagrada Família, la Via Laietana, la Plaça 
de Catalunya, i per això establirem un Pla de Mobilitat que solucioni 
aquests problemes. 
 
Editarem una guia esportiva per als turistes que visiten la ciutat, que 
repartirem als aeroports, hotels i diferents mitjans de transport. 
Aquesta guia recollirà activitats esportives, serveis i equipaments. 
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Millor comerç, millor consum 
 
Barcelona és una ciutat amb tradició comercial diversificada i arrelada 
als barris. Aquesta ciutat s’ha fet gràcies a l’esforç dels comerciants que 
han fet apostes per la renovació i la modernització. Gràcies a ells, 
Barcelona és avui una ciutat on els barris tenen identitat pròpia, i és 
considerada un model comercial de referència.  
 
Des de CiU hem donat sempre suport al comerç com a element bàsic 
per a la generació de llocs de treball i com a font de riquesa econòmica 
dels nostres municipis, però també perquè defensem aquest model de 
ciutat on el comerç té una funció vertebradora i de cohesió social alhora 
que és un gran centre de trobada i relació social.  
 
Cal preservar aquest model de ciutat i, per tant, cal potenciar el comerç 
urbà. Encara més quan, els darrers anys, el comerç ha anat generant 
actuacions i campanyes, sorgides de les associacions de comercials, 
amb la finalitat de fer barri, crear complicitats i activar el comerç al 
barri. Aquest model català de societat civil activa és el que nosaltres 
volem sempre recolzar i promoure. 
 
L’urbanisme i la planificació, claus per al futur del comerç 
 
Aquest model de ciutat ha de començar ja en la planificació urbanística: 
hem de parlar d’urbanisme comercial. L’Ajuntament ha d’integrar el 
comerç com un tema bàsic en el planejament i l’ordenació. Per tant, 
qualsevol pla urbanístic ha de tenir present la necessitat de qualificar sòl 
d’ús específicament comercial per al comerç de proximitat.  
 
Barcelona ha anat desenvolupant, els darrers anys, àrees de nova 
centralitat que han estat planificades sense tenir present el nostre 
model de comerç de barri. Al contrari, s’han planificat pensant en un 
model comercial de gran superfície. Nosaltres volem tornar al model de 
nova planificació basada en el comerç de proximitat i de barri. Per això, 
els nous barris que es desenvolupin han de preveure aquest urbanisme 
comercial. 
 
D’altra banda, s’han de cercar fórmules o nous plans d’usos per 
potenciar l’activitat comercial, però evitant el desequilibri o l’excessiva 
concentració d’ofertes quan aquestes puguin fer perdre la identitat d’un 



 
 
 
 

 175

barri. Barcelona ha de ser exemple d’ordenació urbanística i d’ordenació 
del creixement de les activitats comercials i de serveis. Barcelona ha 
d’apostar per un comerç amb creixements naturals i equilibrats.  
 
D’altra banda, l’actuació de l’Ajuntament ha de ser especialment 
respectuosa amb les necessitats del comerç. Totes aquelles actuacions 
que es facin en la via pública s’han de fer de forma consensuada i amb 
la participació i diàleg del sector, i posant tots els recursos municipals 
que permetin una recuperació ràpida de l’activitat comercial de l’espai 
afectat. 
 
En aquesta línia trobarem fórmules per compensar els comerciants que 
vegin afectades les seves vendes per culpa de l’obra pública de llarga 
duració. 
 
Impulsarem un pla de compra de locals buits per poder fer una 
planificació estratègica de diversitat comercial. 
 
El nou Pla Territorial Sectorial d’Equipaments Comercials (PTSEC), 
aprovat pel tripartit de la Generalitat i elaborat conjuntament amb el 
tripartit municipal, obre la porta a la implantació de més grans 
superfícies a la ciutat, de més grans supermercats i també de grans 
superfícies especialitzades.  
 
Des de CiU hem denunciat que el nou PTSEC s’ha fet tenint com a base 
unes estimacions estadístiques poc transparents i que sobredimensiona 
les grans ciutats, molt especialment Barcelona.  
 
Per aquest motiu vetllarem i analitzarem on han d‘estar instal·lades 
aquestes noves ofertes comercials, per tal que no siguin un element de 
perjudici per al comerç ja existent. 
 
Pla de suport al comerç i Agència de Promoció del Comerç Urbà 
 
S’ha d’impulsar un Pla de suport al comerç. Un pla que inclogui tots els 
problemes que preocupen de veritat al comerciant: seguretat, impostos, 
neteja, aparcament, competència deslleial, venda il·legal. Treballar pel 
comerç és vetllar de forma integral per tots aquells temes que els 
preocupen. Un veritable pla d’actuació integral, per tant, haurà de 
coordinar, col·laborar, impulsar, i si cal, batallar, amb els responsables 
de les altres àrees que tenen les competències, per tal que els 
interessos del comerç quedin sempre protegits i no oblidats. 
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La transversalitat ha de ser l’eina de planificació de l’actuació de suport 
al comerç.  
 
Aquest pla s’ha d’impulsar i promoure amb les associacions de 
comerciants, amb les quals s’ha de treballar per desenvolupar plans de 
dinamització comercials. Cada dia és més evident que allà on hi ha una 
associació de comerciants que funciona i impulsa actuacions conjuntes, 
el comerç funciona millor. Per tant, cal donar tot el suport necessari a 
les  associacions. 
 
Aquest pla ha de tenir present que s’han de continuar impulsant els 
eixos comercials, però també cal pensar que, per contra, van quedant 
carrers de la ciutat on cada cop és més difícil que el comerç continuï. 
Igualment, cal establir fórmules i planificacions, conjuntament amb el 
sector, per donar resposta a aquestes situacions. 
 
Crearem l’Agència de Promoció del Comerç Urbà com a instrument mixt 
per a la gestió de la dinàmica comercial de la ciutat. Funcionarà com a 
òrgan de participació i de diàleg permanent, serà l’eina de formació 
permanent d’acord amb les associacions i gremis, i servirà com a punt 
de trobada dels representants del comerç de proximitat i del Govern 
municipal, per tal de coordinar el Pla de Suport al Comerç. 
 
Des d’aquesta Agència es donarà l’autorització per a l’obertura de nous 
comerços i aquesta autorització haurà d’anar acompanyada d’un 
informe de viabilitat, que haurà d’emetre el gremi del sector i un altre 
de l’associació de comerç territorial (si s’escau). 
 
Incentivarem que quan hi hagi una jubilació sense continuïtat es 
produeixi un traspàs, per no perdre un comerç de barri. 
 
Establirem una nova política per a l’enllumenat de Nadal. El sistema 
actual no pot continuar. El Nadal és de tota la ciutadania, no només dels 
comerciants, i per tant l’esforç econòmic no pot recaure d’una forma tan 
important sobre el comerç. L’Ajuntament ha d’entendre la il·luminació i 
el guarniment nadalencs com una promoció de la ciutat. 
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Lluita contra la competència deslleial 
 
Un element bàsic per fer que el comerç vagi endavant és acabar amb la 
competència “deslleial” que suposen les activitat comercials que no  
compleixin les normatives. 
 
Per aquest motiu, els serveis d’inspecció de l’Ajuntament han d’actuar 
amb eficiència i eficàcia per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els 
operadors. 
 
Això significa ampliar de forma important i significativa el servei 
d’inspecció. No es tracta de sancionar, sinó de garantir l’aplicació justa 
de les ordenances municipals i de les lleis, de garantir el respecte a les 
regles de joc de la competència. 
 
L’Ajuntament ha de fer ús de la seva potestat d’inspecció i ha de instar 
les altres administracions que facin el mateix amb les seves 
competències. 
 
En la mateixa  línia, s’ha d’acabar amb  la venda ambulant il·legal que 
perjudica el comerç com a competència deslleial. Per aquest motiu, 
aplicarem rigorosament l’ordenança del civisme com a eina per eradicar 
aquestes pràctiques. Però també incrementarem els programes socials 
per donar alternatives a les persones que actualment viuen la venda 
ambulant il·legal. S’ha de fer una aplicació estricta i rigorosa d’aquesta 
ordenança i garantir l’eficàcia dels programes alternatius  
 
Unes altres activitats que cal inspeccionar i regular són les activitats 
econòmiques que s’anuncien en papers enganxats pels carrers. Estem 
davant d’una venda de serveis que no sabem si compleix tots el 
requisits legals o si, en molts casos, poden ser feines d’economia 
submergida però anunciada pels carrers de Barcelona. Hem d’assegurar 
que no siguin els “top manta de serveis” i per aquest motiu s’hauria de 
regular. 
 
Una ciutat que faciliti el comerç 
 
S’ha de canviar la política fiscal de l’Ajuntament de Barcelona que grava 
de forma important el comerç. Les ordenances fiscals penalitzen de 
forma clara l’activitat comercial. Revisarem totes les ordenances per tal 
que deixin de ser injustes amb un sector que fa créixer l’economia de la 
nostra ciutat.  
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En la mateixa línia aplicarem de forma diferent les àrees verdes, ja que 
els comerciants han estat els gran perjudicats. La nostra proposta de fer 
de Barcelona una sola àrea resoldria el problema dels comerciants que 
són residents de Barcelona. 
 
En aquest sentit, també, treballarem conjuntament amb els 
representants del sector, un conjunt de mesures adreçades a facilitar la 
mobilitat dels agents comercials en l’exercici de la seva professió. 
 
La seguretat ciutadana i la garantia de convivència cívica a la via publica 
són responsabilitats municipals claus per al desenvolupament del 
comerç de proximitat. Nosaltres apostem per la figura del guàrdia de 
proximitat o de barri que, mitjançant la seva presència continuada i 
permanent als carrers, generi un efecte dissuasiu i augmenti també la 
sensació de seguretat als comerciants i veïns. 
 
Una ciutat neta aporta atractiu per al comerç. Una ciutat que vol tenir el 
millor comerç del món ha de fer una aposta clara per la neteja. 
 
D’altra banda és absolutament necessari acabar ja de forma contundent 
amb la Barcelona dels grafits i dels papers enganxats per les façanes i 
les persianes del comerços. El comerç de la nostra ciutat  no pot 
continuar aguantant aquesta pressió. Des de l’Ajuntament s’ha de 
sancionar de forma contundent i s’ha de fer una pla molt més eficaç de 
neteja de parets i persianes. No pot ser que siguin els comerciants els 
qui hagin de suportar la manca d’autoritat de l’Ajuntament. 
  
S’han d’homogeneïtzar i facilitar els criteris de l’ordenança d’intervenció 
ambiental. S’han de simplificar al màxim les tramitacions 
administratives i les obtencions de llicències municipals. 
 
El futur del comerç i la immigració 
 
Cada cop són mes el nous comerços gestionats per persones que 
arriben a la  nostra ciutat per tal de trobar un futur millor. Barcelona és 
ciutat d’acollida i també ho ha de ser amb aquells que volen col·laborar 
en el seu desenvolupament econòmic. 
 
Per aquest motiu impulsarem, conjuntament amb les associacions de 
comerciants dels barris, programes d’acollida d’aquests nous veïns que 
volen aportar la seva feina a la nostra comunitat. Aquests programes 
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seran tant per donar suport i facilitar la implantació dels seus negocis, 
com per facilitar i donar a conèixer les nostres tradicions, les nostres 
regulacions i les nostres formes de funcionament. 
 
És important  acabar amb la “llegenda urbana” que diu que  les normes 
no són iguals per a tothom. Sí que ho són i també ha de ser igual la 
seva aplicació. Només partint d’aquest principi farem una ciutat 
cohesionada i convivencial. 
 
El mercat: centre neuràlgic del comerç del barri 
 
Els mercats municipals són un patrimoni que cal conservar, millorar i 
enfortir. Els mercats municipals continuen articulant el comerç al seu 
voltant i continuen exercint la funció de centre neuràlgic de la vida 
comercial  i social del barri. D’aquí la gran importància de tenir mercats 
dinàmics i adaptats als nous temps. 
 
Per tant, cal fer una aposta pels mercats i anar adequant els serveis a 
les noves realitats (horaris, serveis, especialitzacions, nous 
productes...). 
 
Per aquest motiu cal afrontar de forma decidida la reforma de 
l’ordenança de mercats. Aquesta ordenança està avui totalment 
desfasada i cal fer una ordenança nova per als mercats del segle XXI. 
 
Elaborarem, consensuadament amb els comerciants, una nova 
Ordenança de Mercats en què es reflecteixin clarament les obligacions 
de l’Ajuntament respecte als mercats com a servei públic i el paper dels 
comerciants com a dinamitzadors de l’activitat econòmica i comercial de 
la ciutat, i l’adaptarem a les noves fòrmules de gestió que volem 
impulsar. 
 
Hem d’apostar també per la formació i la modernització, i vetllar per no 
perdre la finalitat i la raó de ser dels mercats. Innovar i modernitzar no 
vol dir substituir. 
 
D’altra banda, cal avançar cap a noves fórmules de gestió: l’autonomia 
de gestió de cada mercat. Els operadors han d’intervenir en la gestió, 
cada mercat s’ha d’organitzar sobre la base de les seves pròpies 
característiques i necessitats, de forma que cadascun gaudeixi d’una 
personalitat jurídica pròpia que els permeti, sota l’aixopluc de 
l’Ajuntament, d’organitzar-se i implicar-se en la gestió diària del propi 
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mercat, sense haver de dependre d’una gestió centralitzada i 
burocràtica. 
 
El canvi de gestió comportaria un canvi també en l’estructura. Per 
aquest motiu proposem crear l’Agència de Mercats Municipals. Aquesta 
Agència ha de treballar des de la voluntat i el compromís d’integrar 
directament els representants dels operadors dels mercats en la seva 
gestió. 
 
Aquest model de concertació ha de tenir com a objectiu que cada 
mercat s’autoorganitzi, reservant per a l’Administració municipal el 
paper de planificador i gestor  de serveis comuns. 
 
Aquesta autonomia passarà, entre d’altres, per l’elecció del director que 
ha de ser un element clau en la dinamització del mercat i l’encarregat 
de vetllar pels interessos dels agents implicats en el dia a dia dels 
mercats. 
 
En la línia de planificació caldrà fer un pla d’inversió i millores de les 
infraestructures actuals, tot restaurant aquells mercats que encara no 
han estat remodelats i prioritzant en la seva remodelació les facilitats de 
logística comercial (zones de càrrega i descarrega, pàrquings, recollida 
de residus, cambres frigorífiques...). 
 
Cal també millorar l’accessibilitat per a les persones grans i per a les 
persones amb mobilitat reduïda. Totes les millores s’han d’anar fent 
sense haver d’esperar les remodelacions generals. 
 
Les futures remodelacions han d’esperonar la creació de nuclis de venda 
agrupats en una sola unitat comercial. 
 
Impulsarem també la innovació tecnològica: venda telefònica, venda 
electrònica i venda en autoserveis 
 
Modificarem les ordenances fiscals per afavorir l’agilitat interna en la 
compra-venda de parades i per establir criteris més justos de càlcul dels 
imports de les taxes d’ocupació, ja que les valoracions s’han de fer en 
funció de cada un del mercats. 
 
Les llicències i les concessions en els mercats han d’afavorir 
l’especialització per així estimular la imprescindible competitivitat. 
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Promourem la utilització dels terrats dels sostres dels mercats per a la 
instal·lació de plaques d’energia solar fotovoltaica. 
 
La formació i l’especialització, bases del comerç del futur 
 
La formació resulta imprescindible per afrontar el futur amb possibilitats 
d’èxit. La qualificació professional és garantia de futur. 
 
Davant les perspectives de canvi permanent, de la volguda 
modernització, els comerciants han de conèixer les demandes del 
mercat futur, identificar les seves possibilitats i treballar en quatre grans 
àmbits, amb el suport de l’administració municipal: 
 

 Desenvolupament de la petita empresa comercial. 
 

 L’especialització del sector. 
 

 La formació de treballadors i treballadores. 
 

 La nova dinàmica de treball a favor dels clients i per millorar la 
relació amb els proveïdors en benefici dels comerciants. 

 
L’especialització és una eina al servei dels mercats, i del comerç en 
general, per complaure les demandes dels consumidors. Aprofundir en 
aquesta dinàmica afavoreix, alhora, consumidors i comerciants. 
 
Durem a terme programes per recuperar oficis que s’estan perdent 
Impulsarem el projecte “bon aprenentatge dels oficis 22@”. 
 
El comerç, eina de promoció exterior de la ciutat 
 
La promoció exterior del comerç de la ciutat, en els mercats 
internacionals, serà una prioritat per a CiU. Potenciar internacionalment 
la ciutat de Barcelona com a destinació per al turisme comercial i d’alta 
qualitat és una aposta de futur clara per a la ciutat de Barcelona.  
 
El comerç de Barcelona s’està convertint avui, per la seva 
competitivitat, per la seva especialització i la preparació professional de 
les persones que hi treballen, en un gran atractiu turístic de la ciutat. 
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Promourem i donarem un nou impuls al Barcelona Shopping Line, per 
tal d’anar incorporant noves zones i nous membres, així com nous 
serveis. 
 
Impulsarem i donarem suport a totes aquelles iniciatives que  ens 
arribin del sector comercials que tinguin com a finalitat establir convenis 
internacionals, crear associacions, fer projectes comuns... amb altres 
organitzacions europees o mundials. 
 
Una nova política comercial per a Mercabarna 
 
Volem que Mercabarna sigui el mercat central de referència del sud 
d’Europa, i de la Mediterrània pel que fa al producte fresc. I per aquest 
motiu no donarem suport a la creació d’altres mercats centrals que 
puguin perjudicar el desenvolupament de Mercabarna. 
 
Promourem un nou model de gestió basat en un consorci participat 
també pels operadors i on estiguin presents els òrgans de direcció. És 
necessari afrontar el futur amb la participació decidida dels operadors 
de Mercabarna.  
 
Aquest futur també ha de passar per seguir promovent activitats de 
transformació dels aliments més enllà de la pròpia distribució. 
 
Serà en el sí d’aquest consorci on es buscaran les noves fórmules 
d’afrontar les noves necessitats d’ampliar espais amb condicions 
econòmiques assumibles, de posar en marxa nous serveis i de millorar 
les infraestructures. 
 
Des d’aquest nou consorci negociarem amb el Consorci de la Zona 
Franca unes condicions millors per a l’expansió de Mercabarna. 
 
Per a un consum millor i més responsable 
 

 Establirem un col·legi arbitral a cada districte a fi de resoldre els 
conflictes entre botigues/prestadors de serveis i el consumidor. 

 Regularem les "bustiades" (la típica publicitat comercial que 
omple les bústies). 

 Incrementarem la inspecció de consum per als establiments que 
no compleixen la normativa. 

 Durem a terme campanyes de formació al consumidor per un 
consum més responsable i sostenible. 
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 Procurarem més serveis i productes per a persones amb 
necessitats especials, com les persones al·lèrgiques o intolerants 
a aliments 

 Perseguirem les empreses que fan vendes molt agressives porta a 
porta i abusen de la bona fe de la gent gran. 

 Crearem una assessoria jurídica gratuïta per a les persones grans 
en temes de consum. 

 Obrirem oficines d’atenció al consumidor als districtes en horaris 
que vagin bé a la gent. 
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Millor ocupació 
 
Volem una ciutat que recuperi la qualitat de la feina ben feta i la 
professionalitat, que prestigiï els bons professionals i proporcioni 
oportunitats a tothom. La clau del creixement de Barcelona sempre ha 
estat i ha de seguir sent la seva gent. Cal més feina, i millor. I només 
així la ciutat podrà ser un instrument d’utilitat per a aquells que han 
perdut el tren i el volen tornar a recuperar. Només des de la qualitat la 
ciutat estarà en disposició de donar oportunitats a tothom, sigui quina 
sigui la seva procedència. 
 
Barcelona, o la fem amb tothom i entre tots, o no la farem. Alhora, i per 
això, Barcelona ha de potenciar noves professions, prestigiar les 
existents i preparar la nostra ciutat per als reptes  de futur. 
 
Barcelona ha estat una ciutat d’èxit, aquests darrers anys, però també 
al llarg de la seva història. La Barcelona de finals del segle XX és una 
ciutat d’èxit que no ha sabut en molts casos digerir-lo. La Barcelona de 
1929 també era una ciutat d’èxit. I la Barcelona de 1888 també era una 
ciutat d’èxit. I la Barcelona dels anys seixanta, que acollia tanta i tanta 
gent que volia treballar i a casa seva no podia, també era una ciutat 
d’èxit. I una ciutat que tenia les condicions per procurar l’èxit dels seus 
habitants. 
 
Dit això, un dels pilars fonamentals per anar endavant és que, al costat 
de l’èxit, cal que el govern de la ciutat es configuri de tal manera que 
permeti la millora constant de les condicions de vida dels seus 
ciutadans, i la feina és un dels factors més determinants a l’hora 
d’aconseguir aquesta millora social. 
 
La nostra ciutat està en uns índex d’ocupació i atur que demostren que 
el repte de futur passa per una feina de qualitat i un treball més intens 
per ajudar aquells que més ho necessiten. Ens referim a combatre la 
pobresa i l’exclusió social. 
 
A Barcelona hi ha gent, cada vegada més, que estan a prop, en el límit, 
de perdre el tren de la nostra societat i s’han trobat els darrers anys 
amb un govern municipal que no els ha tingut en compte. Deia Pèricles 
que “no ens avergonyim de confessar la pobresa, sinó de defugir-la”. 
Doncs bé, a Barcelona hi ha exclusió social. I el Govern municipal de 
Convergència i Unió estarà en lluita contra aquesta situació. Com hi ha 
estat mentre ha sigut a l’oposició. 



 
 
 
 

 185

 
Treballarem intensament en la reducció de les desigualtats socials, i 
maldarem per ajudar els ciutadans a millorar les seves condicions 
laborals, a trobar feina, a millorar-la o a emprendre nous projectes.  
 
Donarem prestigi a les professions i als professionals i fomentarem 
l’accés laboral dels col·lectius amb més dificultats: joves, més grans de 
45 anys, dones i persones amb algun tipus de discapacitat física, 
psíquica o sensorial. 
 
Des de Convergència i Unió entenem que els factors clau per donar 
solucions són la proximitat amb el ciutadà i la coordinació entre les 
administracions que tenen competències. L’Ajuntament de Barcelona, 
més enllà de les seves competències, té l’obligació d’ajudar les persones 
de la forma més pròxima possible. 
 
El Govern municipal de Convergència i Unió a Barcelona prioritzarà el 
suport a les empreses fonamentades en l’economia social i als 
autònoms, a l’hora de fomentar l’esperit emprenedor i la inserció laboral 
de persones en el límit d’exclusió. 
 
Creiem fermament que més important que els índex d’atur i d’ocupació 
són les condicions laborals i la qualitat de la feina, i en conseqüència, el 
nostre govern municipal s’implicarà en la lluita contra els fraus en la 
contractació i en favor de la seguretat laboral. Reduir la sinistralitat 
laboral —una de les xacres de la nostra societat— és feina de tots. 
També de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Estem convençuts que la qualitat a la feina implica compatibilització 
d’horaris i conciliació de la vida familiar i laboral. L’Ajuntament de 
Barcelona no es pot quedar al marge de la promoció d’aquests aspectes. 
 
Finalment, donarem prioritat també a tot allò relacionat amb la formació 
professional i les noves professions que la nostra ciutat necessita, 
emfatitzant en especial l’aprenentatge de noves tecnologies i d’idiomes, 
factors claus, ambdós, per al desenvolupament futur de la nostra ciutat. 
 



 
 
 
 

 186

 
Objectius prioritaris 
 
Els nostres objectius prioritaris a l’Ajuntament de Barcelona passaran 
per: 
 

 Proximitat amb els ciutadans per poder ajudar a resoldre els 
problemes vinculats amb la feina. 

 
 Prestigiar les professions i els professionals i impulsar noves 

professions necessàries per a la ciutat. 
 

 Eradicació de la pobresa i lluita contra l’exclusió social. 
 

 Ajudar a aconseguir feina o millorar-la a les persones que més ho 
necessitin, donant prioritat a dones, joves, més grans de 45 anys 
i discapacitats físics, psíquics i sensorials. 

 
 Fomentar la mobilitat laboral dels joves de Barcelona arreu 

d’Europa. 
 

 Impulsar l’economia social, les empreses d’inserció i els autònoms 
per fomentar la inclusió social. 

 
 Prioritzar el suport a l’autònom com a peça clau de foment de 

l’activitat emprenedora. 
 

 Maldar per la qualitat laboral, lluitant contra el frau en la 
contractació i l’explotació laboral, i potenciant alhora la conciliació 
de família i feina. 

 
 Tolerància zero amb la sinistralitat laboral, potenciant al màxim la 

col·laboració entre les administracions i l’autoritat laboral a la 
nostra ciutat. 

 
 Prioritzar al màxim la millora a la nostra ciutat de la formació 

professional. 
 

 Potenciar l’aprenentatge d’idiomes i noves tecnologies. 
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 Prioritzar la col·laboració de les empreses privades, les entitats 
socials i l’administració per desenvolupar projectes en l’àmbit de 
la creació i millora de l’ocupació a Barcelona. 

 
Accions concretes 
 
Foment de l’ocupació: 

 
 Creació del Servei d’Orientació per a Treballadors, descentralitzat 

a nivell de barri per tal d’acostar-se al màxim al ciutadà. En el 
marc d’aquest servei oferirem orientació professional als 
ciutadans de Barcelona, tant si es troben en situació d’atur com si 
estan ocupats; en el cas dels treballadors aturats, mitjançant els 
itineraris personalitzats d’inserció laboral. 

 
 Pla especial d’inserció laboral de discapacitats físics, psíquics i 

sensorials. 
o Creació d’una xarxa d’empreses que insereixin a 

treballadors amb aquestes característiques. 
o Suport a la creació d’empreses d’inserció. 
o Aplicació de clàusules socials de contractació a 

l’Ajuntament que afavoreixin les empreses implicades en el 
projecte. 

 
 Pla específic d’integració sociolaboral de persones amb capacitat 

intel·lectual límit. 
o Creació d’una secció d’integració sociolaboral que tingui la 

finalitat de col·laborar amb empreses i entitats, per tal de 
promoure la inserció laboral en el mercat ordinari d’aquests 
col·lectius. 

 
 Pla específic d’integració sociolaboral de persones que quequegin. 

 
 Pla especial d’inserció laboral per a dones, joves i més grans de 

45 anys, en col·laboració amb les Oficines de Treball de la 
Generalitat. 

o Assessorament , orientació i inserció laboral. 
o Suport a les entitats que preparen persones d’aquests 

col·lectius. 
 



 
 
 
 

 188

 Projecte de foment de la mobilitat laboral de joves a d’altres 
ciutats de la UE: “Jove treballa’t Europa”. L’Ajuntament ajudarà 
els joves a fer estades laborals a d’altres països. 

 
 Programa de lluita contra l’exclusió social i la pobresa, vinculat a 

la renda mínima d’inserció. 
 

 Desenvolupar nous filons d’ocupació vinculats als serveis a les 
persones, al turisme, medi ambient, etc. 

 
Impuls al prestigi professional, noves professions i autònoms 
 

 Elaboració d’un mapa de professions a Barcelona. 
 

 Detecció de noves professions prioritàries a la nostra ciutat. 
 

 Suport a la creació de noves escoles d’oficis amb gremis i 
associacions professionals. 

 
 Creació d’una xarxa de centres de formació professional, públics i 

concertats, per a la millora de la qualitat, la millor gestió dels 
recursos pedagògics i docents i la creació de nous programes 
formatius que millorin la inserció laboral dels joves. 

 
 Barcelona Activa tindrà especial cura en el suport als autònoms. 

o Suport a gestió. 
o Finançament. 

 
 Creació del Servei Integrat per a l’Empresa (SIEM), en 

col·laboració amb Barcelona Activa. Aquest servei donarà un 
suport integral a les pimes, principalment en quatre àmbits: 

o Assessorament i suport per a la creació d’empreses en tot 
el seu procés, facilitant la informació de les diferents línies 
d’ajuts (Generalitat, Diputació...) existents, en cada 
moment, per al foment de l’autoocupació, així com facilitar 
la seva tramitació administrativa. 

o Facilitar la millora de les condicions de treball a l’empresa, 
salut, seguretat i sostenibilitat ambiental. 

o Facilitar la formació a les empreses, informació dels plans 
de formació d’oferta adreçats a treballadors ocupats i, 
especialment, la informació i l’assessorament a pimes per  
fomentar i propiciar la formació de demanda per tal que les 
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empreses destinin el crèdit de què disposen procedent de 
la quota de formació professional (sistema de formació 
mitjançant el sistema de bonificacions). 

o Assessorament a les petites empreses en situació de crisi 
per donar una sortida a la seva situació. 

 
Qualitat laboral 
 

 Pla de xoc en col·laboració amb l’autoritat laboral per combatre la 
sinistralitat. 

 
 Col·laboració amb l‘autoritat laboral en la detecció d’explotació 

laboral. 
 

 Promoció de la conciliació familiar i laboral a Barcelona, amb 
mesures fiscals, creació d’escoles bressol i sensibilització en el 
canvi d’hàbits i d’horaris. 

 
Formació al llarg de tota la vida 
 

 Impulsarem una xarxa d’escoles d’idiomes per barri (centres 
privats, associacions i altres entitats) que promoguin cursos 
bàsics d’angles, francès, alemany, xinès i àrab, a un preu 
assequible. 

 
 Teixirem una xarxa d’entitats i institucions que facin classes de 

català. 
 

 Donarem suport a la creació de centres de formació professional 
que incloguin el tercer idioma de forma proporcional. 

 
 Elaborarem un pla especial per a la formació en tecnologies de la 

informació. Impuls de la certificació ECDL (certificat europeu de 
coneixement de tecnologies de la informació). 
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Barcelona, la cultura i la 
formació 

 
 
 

“Hem de fer una aposta important perquè 
Barcelona sigui un gran referent cultural. Al 

meu entendre, això passa per apostar 
clarament per un model cultural capaç de 
conjugar l’interès públic amb la iniciativa 

cívica. L’Ajuntament ha de tenir confiança 
amb les entitats de sempre, i això no és 

contradictori ni molt menys amb una aposta 
clara per la innovació dels joves, pels nous 

artistes i entitats emergents”. 
 

Xavier Trias 
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Més culta 
 
Des de CIU ens proposem portar a terme polítiques culturals  de suport 
a la creació, polítiques de dotació d’infraestructures, polítiques de 
difusió i polítiques de participació. I també polítiques que facin que 
Barcelona exerceixi la capitalitat cultural de Catalunya. 
 
Barcelona ha de ser la casa de tots els creadors catalans, que han de 
desitjar poder establir-se a la ciutat perquè aquí els sigui possible trobar 
oportunitats de donar-se a conèixer, de promocionar-se, d’aprendre, de 
relacionar-se amb altres creadors, d’estar prop del públic, de gaudir de 
les diverses visions de l’art i de la vida. Però no només els creadors 
catalans han de trobar un espai idoni a la ciutat, sinó que hem de situar 
Barcelona al mapa dels millors llocs per a la creació del món. 
 
L’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb altres institucions 
(públiques i privades), té responsabilitats en les infraestructures 
culturals de la ciutat. És a dir, el conjunt d’equipaments i instal·lacions 
de la ciutat destinades, per concepció, origen i utilització a usos 
culturals d’abast nacional. Amb l’excepció de la Biblioteca Central 
Urbana, el Centre Cultural del Born o el Centre Cultural del Disseny 
podem dir, doncs, que l’època de les urgències pel que fa a les grans 
infraestructures culturals s’ha acabat. Correspon ara fer polítiques 
d’infraestructures culturals orientades a la creació, consolidació i impuls 
dels equipaments culturals de base: escoles de música, centres de les 
arts, sales d’estudi, equipaments de barri... 
 
Les infraestructures se situen a mig camí entre la creació i la difusió. 
Sense polítiques clares i decidides en aquest camp, qualsevol política 
cultural quedarà coixa, li mancarà allò que li dóna sentit: el pas d’una 
acció individual, íntima, a una acció pública, social. Entenem la difusió 
com un flux constant i multidireccional d’informacions i coneixements. 
Barcelona també ha de ser un centre de producció i indústria cultural. 
Sense capacitat de producció, la creativitat canvia de ciutat.  
 
Fins ara, l’Ajuntament ha vist els ciutadans merament com a 
consumidors culturals, no com a protagonistes, com a subjectes passius 
més que no pas actius. La participació ha estat, en aquest sentit, la 
gran absent de les decisions sobre les polítiques culturals a Barcelona. 
Tots els barcelonins ens hem de sentir protagonistes de la cultura que 
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es fa a la ciutat, no mers espectadors. Des de l’Ajuntament cal garantir 
l’accés generalitzat a la cultura: tothom que tingui inquietuds culturals 
ha de trobar el camí per expressar-les o per gaudir-ne. En aquest sentit, 
donarem suport a les actuacions orientades a fer pedagogia de la 
cultura i a treballar per l’extensió dels horitzons culturals de la 
ciutadania, fomentar el gust per la lectura, pel teatre, la dansa, la 
música… 
 
Ser capital comporta avantatges i servituds. No s’hi val a voler només 
els privilegis (infraestructures culturals) i oblidar les responsabilitats. 
Fer polítiques culturals de capitalitat de la cultura catalana no vol dir 
impulsar una cultura merament folklòrica o antropològica o centrada en 
la llengua. No. Vol dir, entre altres coses, tenir una relació fluida i 
constant amb els altres nuclis de creació o difusió de la cultura del país i 
ser conscient de fins a quin punt la solidesa de la cultura catalana 
depèn, en bona part, de la que aquesta tingui a la ciutat de Barcelona. 
En aquest sentit, treballarem perquè Barcelona exerceixi i faci de capital 
de la cultura catalana, de la mateixa manera que París ho és de la 
francofonia o Madrid de la hispanitat. 
 
La presència de la llengua catalana a la ciutat de Barcelona no pot 
deixar-se a mercè de la inèrcia o de les lleis del mercat. És per això que 
l’Ajuntament de Barcelona ha de fer una política activa en el procés de 
normalització lingüística del català. Barcelona i el seu Ajuntament s’han 
de comprometre de forma més decidida en l’ús del català. 
 
Aquestes polítiques les durem a terme d’acord amb els següents 
principis: 
 

 La cultura és allò que permet a les persones i a les societats 
d’interpretar el món d’una determinada manera, i és, alhora, 
progrés individual i benestar col·lectiu. Abraça tota la persona i el 
seu univers vital. És creativitat, pensament, participació i 
identitat. Des de Convergència i Unió, volem posar l’accent en 
aquesta vessant de la cultura, més que no pas en la cultura 
entesa com a simple entreteniment, producte de consum o 
l’espectacle per l’espectacle. Promourem la presència de la 
cultura de la ciutat al carrer, a les escoles, universitats i centres 
de treball.  

 
 El primer que cal fer és recuperar allò que hi havia de 

fonamental en el concepte de cultura abans que fos pervertit i 
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passés de ser substantiu a adjectiu. Cultura no és sinònim 
d'indústria cultural o de consum cultural. Cultura és 
coneixement, és educació, és civilitat i és art. Volem 
retornar el protagonisme de la cultura a la ciutadania, considerar-
la com a actora de la cultura, no simplement com a consumidora. 

 
 Cal tornar a relligar cultura, educació i ciència. Massa 

fronteres mentals i administratives les separen. No cal que hagin 
d'estar unificades sota una mateixa regidoria, però el que no 
poden és ignorar-se com ara està passant a l'administració, a 
l'escola, a la universitat, als mitjans de comunicació, al carrer... 

 
 Cal retornar el prestigi polític a la cultura. Cal que sigui 

realment una prioritat. Invertint des de la base, més en la 
formació que en el consum. O tant en la formació com en el 
consum. El Fòrum de les Cultures ha servit per ampliar els 
horitzons culturals dels barcelonins i les barcelonines? Ha servit 
per millorar el seu gust per la lectura? Ha servit per fer que la 
cultura musical o plàstica entri a les seves vides? 

 
 La cultura és identitat, però no és només identitat. I la 

identitat és cultura, però no és només cultura. I és evident 
que aquí hi té un pes important la llengua. Les polítiques de 
normalització lingüística han de ser transversals i no sectorials. 
Barcelona, com a capital del país, té, però, un plus de 
responsabilitat en la difusió, extensió i projecció del català. 

 
 Cal afavorir la indústria cultural, és clar que sí, però no ens 

pensem que, pel sol fet de fer-ho, estem contribuint decisivament 
a augmentar el nivell cultural dels catalans. Seria tant com 
pensar que si ajudem els productors d'avellana —per exemple—, 
estem millorant la nutrició dels catalans. La indústria cultural 
ha de ser el mitjà, no l'objectiu. Últimament s’ha fet el discurs 
de fer equivaler política cultural i indústria cultural. Aquest és un 
discurs aparentment impecable, aparentment neutre, però portat 
a les seves darreres conseqüències, deixarem que sigui la inèrcia 
del mercat qui marqui la llengua, els ritmes i els continguts de la 
producció cultural de Catalunya. 

 
 Apostem per unes polítiques culturals equilibrades 

territorialment. La cultura no pot passar només al centre de la 
ciutat. Cal estendre-la a tots i cadascun dels districtes i dels 
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barris de la ciutat: amb equipaments, amb activitats, amb 
formació. Barcelona és una xarxa de ciutats. Una xarxa 
d’equipaments, però, sobretot, també una xarxa de creadors i 
una xarxa d’iniciatives. I és en aquesta xarxa on brillen amb llum 
pròpia alguns espais que han aconseguit, gràcies a la seva 
especialització, constància, dinamisme i entusiasme, ser una 
referència en el seu àmbit: el circ a Nou Barris o la música 
tradicional a Gràcia en són un bon exemple. 

 
 Barcelona bull de creativitat, i el Govern de la ciutat no pot 

deixar que aquesta s’evapori en benefici d’uns quants o en 
activitats efímeres. El que cal és obrir portes, desvetllar 
consciències i neguits, donar sortida a la creativitat per tal de 
crear nous públics i llenguatges. 

 
 La creativitat sense difusió es veu reduïda a satisfer únicament 

els creadors o els cercles culturalment privilegiats. Cal fer 
conèixer l’art —en totes les seves vessants— al màxim de gent 
possible. Democratitzarem i socialitzarem l’accés a la 
cultura. 

 
 La Barcelona culturalment forta que volem no pot dependre de 

glòries passades. Volem una ciutat culturalment forta pel 
que hi passa avui, no pel que hi va passar fa 30, 100 o 500 
anys. 

 
 Aprofundirem la projecció internacional dels creadors 

barcelonins i catalans. Avui, més que mai en la història, hem 
de dir allò que “el nostre món és el món”. I això que és vàlid per 
a les empreses, per als estudiants, per als esportistes, també ho 
ha de ser per als creadors culturals. 

 
 La política cultural s’ha de fer amb la col·laboració dels 

agents de la cultura: des de les empreses privades vinculades a 
la cultura, les entitats i organitzacions sense ànim de lucre, les 
administracions públiques, els protagonistes de la cultura  i el 
públic consumidor de propostes culturals. 

 
 D’entre totes les ciutats del món, hi ha un element, però, que fa 

única Barcelona: que és la capital de Catalunya. Volem una 
capital que se senti orgullosa del seu origen, que no en renegui i 
que se’n senti responsable. Barcelona, culturalment parlant, no 
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seria el que és sense el coixí, el fons, la solidesa que li ha donat 
Catalunya i tots els Països Catalans. O Barcelona exerceix com a 
capital cultural de la catalanitat o la cultura catalana se’n quedarà 
sense. Barcelona ha de voler jugar aquest paper central de la 
xarxa. 

 
Biblioteques 
 

 En el curs del mandat 2007-2011 s’acabarà el Pla de Biblioteques. 
En revisarem la idoneïtat i, si s’escau, plantejarem nous 
equipaments bibliotecaris per tal de fer-los arribar a tots els 
racons de la ciutat. 

 
 Posarem en funcionament les biblioteques de districte 24 hores 

ininterrompudes tots els dies de l’any, dissabtes i diumenges 
inclosos.  

 
 Incrementarem els horaris d’obertura de les biblioteques. 

 
 Farem la pressió política i institucional necessària per accelerar la 

construcció de la Biblioteca Central Urbana, que ha d’anar al 
costat de l’Estació de França, que ha d’actuar com un autèntic 
motor de dinamització cultural de la ciutat, i ha de ser el node 
principal de la xarxa de biblioteques de la ciutat.  

 
 Convertirem el carnet de les biblioteques en l’autèntic carnet 

cultural de la ciutat, per tal de facilitar-hi l’accés i promoure els 
esdeveniments culturals de Barcelona.  

 
 Estudiarem el rol que han de tenir les biblioteques com a 

autèntiques culturoteques, amb la presència creixent no només 
de discs, sinó també de DVD, CD-Rom, etc., i com a veritables 
motors d’agitació i difusió cultural dels barris. En aquest sentit, 
afavorirem, sempre que sigui possible, la creació de sinergies 
entre les biblioteques i els altres centres culturals i els arxius dels 
districtes. 

 
 Crearem sales d’estudi en tots els barris de la ciutat, 

preferentment vinculades a les biblioteques de barri. 
 

 Donarem suport a les biblioteques d’entitats i associacions sense 
afany de lucre de Barcelona. Barcelona té una riquesa 
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bibliogràfica immensa en mans d’entitats, universitats, centres 
religiosos… Volem aprofitar tot aquest patrimoni en benefici de la 
ciutat.  

 
Difusió i internacionalització 
 

 Posarem en marxa la Plataforma Barcelona Exposició, formada 
per tots els agents, públics i privats, que organitzen exposicions a 
la ciutat, per tal de situar Barcelona com a centre internacional 
d’exposicions en l’imaginari cultural i turístic europeu i mundial. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona potenciarà la presència d’escriptors en 

llengua catalana menors de vint-i-cinc anys i d’editorials amb una 
facturació menor a 1 milió d’euros a la Fira de Frankfurt. 

 
 Volem fer de Barcelona el principal focus cultural de les dues 

ribes de la Mediterrània. Compartim amb molts pobles 
mediterranis bona part dels nostres orígens culturals. Afavorirem 
els intercanvis i els projectes compartits.  

 
Creació i Formació 
 

 D’acord amb el sector i amb les societats gestores de la propietat 
intel·lectual destinarem recursos a la formació dels actors de la 
cultura, a l’estil del que es fa amb els esportistes (recordem el Pla 
ADO o el CAR).  

 
 De la mateixa manera que alguns festivals d’arts tenen un Off-

festival, des de l’Ajuntament de Barcelona promourem, als 
museus de la ciutat, un Off-Museus: autèntics centres 
interdisciplinaris que siguin, alhora, tallers i exposició, campus 
artístics i centres de producció.  

 
 Barcelona també ha de ser un centre de producció i d’indústria 

cultural. Sense capacitat de producció, la creativitat canvia de 
ciutat.  

 
 Treballarem perquè Barcelona esdevingui un pol d’atracció per a 

creadors d’Europa i el món. Facilitarem l’intercanvi  amb altres 
centres i ciutats. Promourem els agermanaments culturals amb 
altres ciutats del món, com a instruments d’intercanvi d’idees i de 
noves tendències creatives. 
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 Convidarem creadors d’arreu del món a establir col·laboracions 

amb els creadors locals (artists in residence). 
 

 Cedirem espais per a la creació, especialment destinats a la gent 
jove, a tots els districtes de la ciutat. El model Hangar és un 
exemple que cal estendre a altres disciplines artístiques, no 
únicament a les plàstiques.  

 
 Estudiarem la creació de Centres de les Arts, on es combinin i es 

creïn sinergies entre les diferents disciplines artístiques. 
 

 Estudiarem amb el sector destinar l’espai conegut com “la gruta”, 
sota l’esplanada del Fòrum, al foment de la creació cultural. 

 
 Posarem BTV al servei dels creadors per tal d’afavorir la difusió 

de la seva obra. 
 

 Establirem la gratuïtat per a la entrada als museus, exposicions i 
altres equipaments culturals per als estudiants menors de 25 
anys, per als més grans de 60 anys i per a les persones que es 
trobin en situació d’atur. 

 
Capitalitat i Identitat 
 

 Donarem un impuls definitiu al Centre Cultural del Born, fent-hi 
un gran centre d’interpretació de la història moderna de 
Barcelona i de Catalunya, que reculli l’esperit de resistència i de 
represa de la Catalunya de 1714, i que expliqui la voluntat de ser 
i la capacitat de recuperació demostrada pels catalans del segle 
XVIII i XIX, en tots els ordres: polític, cultural, econòmic i social.  

 
 Així mateix, el Centre Cultural del Born ha d’esdevenir un referent 

de l’activitat cultural més dinàmica de la ciutat, vinculant-lo a la 
recerca i a la divulgació de la història i el coneixement. En un dels 
espais expositius del Born  hi  promourem la creació de l’ Espai 
Barcelona-Catalunya, que es faci ressò de les activitats culturals 
que se celebren arreu dels Països Catalans i que sovint tenen 
dificultats per mostrar-se a la ciutat. 

 
 Farem un programa que dignifiqui, relligui i reuneixi en un sol 

itinerari els diferents espais de la ciutat vinculats als fets de 1714 
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(Fossar de les Moreres, el Born, la Ciutadella, situació dels 
baluards de les muralles), per tal de recuperar la memòria 
històrica d'uns fets decisius per a Barcelona i Catalunya. 

 
 Els carrers de la ciutat són la seva història viva, tant pel nom que 

porten com pels fets històrics que hi han succeït o les persones 
que hi han viscut. Assenyalarem els indrets i els espais que hagin 
estat l’escenari d’esdeveniments remarcables per a la vida de la 
ciutat. 

 
 Recuperarem les quatre columnes de Puig i Cadafalch i les 

situarem a la ubicació original, a la muntanya de Montjuïc. 
 
Patrimoni documental 
 

 Potenciarem l’Arxiu d’Història de la Ciutat, i n’accelerarem el 
procés de digitalització dels fons. 

 
 Potenciarem els arxius dels districtes, que han de ser els 

dipositaris de la història dels antics municipis del pla de 
Barcelona. 

 
Patrimoni històric 
 

 Completada la seva ampliació, el Museu Picasso —i tot el carrer 
Montcada (Fundació Cuixart, Museu Barbier-Mueller)— mereix un 
entorn de més qualitat. Promourem la recuperació integral de tots 
els antics palaus del carrer Montcada, incrementarem la vigilància 
i millorarem la difusió tant de l’exposició permanent com de les 
temporals. 

 
 Recuperarem els vestigis de la Barcelona jueva. Potenciarem el 

barri del Call, la Sinagoga Major i les restes del cementiri jueu de 
Montjuïc. 

 
 Dotarem un fons per a la recuperació del patrimoni històric de la 

ciutat, ja sigui públic o privat, per posar-lo en valor. 
 

 Elaborarem un nou pla d’excavacions i recerques arqueològiques, 
amb una cura especial en la conservació i la museització 
posteriors. 
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 Estudiarem establir bonificacions en els costos de la llicència en 
aquelles obres de restauració d’edificis catalogats. 

 
 Volem la desmilitarització completa de Montjuïc; recuperarem les 

gairebé 10 hectàrees de recinte militar per a l’ús dels ciutadans i 
les ciutadanes. 

 
 Dotarem un fons per a l’adquisició de peces per als museus de la 

ciutat, coherent amb el discurs museístic de cada centre. 
 

 Promourem una política de donacions i cessions d’obres d’art a la 
ciutat per part de particulars i corporacions. 

 
Català 
 

 L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Consorci de 
Normalització Lingüística, promourà els cursos de català de tots 
els nivells en tots els barris de Barcelona, dedicant una atenció 
especial als nous immigrants. Cap ciutadà amb voluntat 
d’aprendre el català s’ha de quedar sense plaça per fer-ho. 

 
 Tots els acords, convenis i contractes que celebri l’Ajuntament es 

faran, com a mínim, en català. 
 

 D’acord amb el nou Estatut, vetllarem per la capacitació 
lingüística de tots els funcionaris municipals per tal de garantir, 
d’una banda, el dret dels ciutadans a ser atesos en qualsevol de 
les dues llengües oficials i, de l’altra, el deure dels funcionaris de 
conèixer-les. 

 
 Programarem música en català a BTV i en totes aquelles 

celebracions o festes que s’organitzin des de l’Ajuntament. 
 

 Donarem suport a l’establiment a Barcelona de la Casa de les 
Llengües 

 
Música 
 

 Impulsarem el Pla Municipal de les Escoles de Música per tal de 
dotar cadascun dels deu districtes de la ciutat d’una escola de 
música que, d’acord amb el règim de contractació administrativa, 
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sempre que sigui possible serà gestionada per una entitat o per 
professionals vinculats a l’entorn on se situï. 

 
 Retornarem el prestigi al Conservatori Municipal de Música de 

Barcelona 
 

 Cercarem una ubicació definitiva i en condicions a l’escola de 
música la Casa dels Nens. 

 
 Promourem la presència d’intèrprets barcelonins en tots els 

escenaris de la ciutat, i en aquells actes que organitzi 
l’Ajuntament garantirem sempre la presència de músics locals. 

 
 Traballarem amb el sector i els servies municipals implicats 

(urbanisme, bombers ) per tal d’establir acords que facin possible 
la presència a la ciutat de locals de música en viu. 

 
 A l’inici del curs escolar facilitarem a cada alumne un Quadern de 

Cultura que, en bescanviar-lo per l’entrada, donarà accés a un 
nombre determinat d’espectacles de les arts escèniques (teatre, 
música, dansa, arts plàstiques) en la programació ordinària 
existent en els equipaments municipals.  

 
 Farem del nou Museu de la Música un centre de recerca i difusió 

de la música, estretament vinculat a l’Auditori, a l’OBC i al sector 
musical de la ciutat. 

 
 Farem que la Banda Municipal i la Cobla Sant Jordi tinguin una 

presència més constant en la vida de la ciutat i arribin a tots i 
cadascun dels barris de la ciutat. 

 
 Donarem suport als diferents festivals de música que es 

programen a la ciutat vetllant sempre per la presència 
d’intèrprets locals. 

 
 Donarem un major suport a la programació del cicle de música 

Tradicionàrius. 
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Cultura científica 
 

 Difondrem les activitats científiques i farem jornades de portes 
obertes als centres de recerca, d’acord amb la direcció d’aquests 
centres. 

 
 Promourem la ciència a les escoles i la seva presència en els 

mitjans de comunicació, amb especial referència als treballs 
científics duts a terme a la ciutat. 

 
 Aprofitant la centralitat del Cosmocaixa, en farem l’eix central de 

la Ronda de la Ciència, que integrarà un conjunt d’equipaments 
científics, acadèmics i tècnics situats al voltant de la Ronda de 
Dalt. 

 
Participació 
 

 Donarem al Consell de Cultura de Barcelona els instruments 
necessaris per esdevenir, de veritat, el consell de participació 
ciutadana en l’àmbit cultural 

 
 Establirem acords de col·laboració amb museus i col·leccions 

privades o de titularitat mixta, per tal de sumar sinergies 
(Fundació Tàpies, Fundació Miró, Museu Egipci, Fundació 
Francisco Godia, Fundació Cuixart, Fundació Vila-Casas, Caixa 
Fòrum…) en benefici de l’activitat cultural de Barcelona. 

 
Equipaments i Arts 
 

 El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha de continuar 
essent una referència amb relació als nous debats que s’estan 
generant al voltant de la cultura, la identitat, la multiculturalitat i 
la globalització. El CCCB s’ha de caracteritzar pel risc en les seves 
propostes. I això ho ha de fer des del seu arrelament a la cultura 
catalana, de manera que aquesta catalanitat, explícita i sense 
complexos, esdevingui l’eix vertebrador del seu cosmopolitisme. 

 
 El Museu Marítim ha de jugar un paper més decidit com a gran 

museu marítim de la Mediterrània, tot ampliant col·leccions i 
discurs, i utilitzant una part del port com a museu flotant, a 
través de la recuperació d’antigues embarcacions. 
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 Completarem el Museu d’Història de la Ciutat amb nous espais i 
seccions que permetin el seguiment de totes les etapes de 
formació de l’actual ciutat de Barcelona. 

 
 Una inversió com la que està prevista —90 milions d’euros— pel 

Centre Cultural del Disseny exigeix una major participació de la 
ciutadania i dels diversos sectors implicats.  

 
 Reconvertirem l’oficina de la Barcelona-Catalunya Film 

Commission en un autèntic nucli de suport al món del cinema, i 
impulsarem definitivament la ciutat de l’audiovisual de Ca 
l’Aranyó. 

 
 Donarem suport, a través de la Plataforma de Festivals, als 

diferents festivals de cinema independent que se celebren a la 
ciutat. 

 
 Farem una aposta potent pel MACBA i el vincularem als nous 

creadors en arts plàstiques. Donarem suport als seus projectes 
d’expansió, tant al Raval com al Poble Nou. 

 
 Promourem el Museu del Modernisme a l’antic Hospital de Sant 

Pau en el marc d’una proposta d’utilització de tot el recinte 
històric. 

 
 Recuperarem la idea de la Triennal d’Art de Barcelona, definint-ne 

els objectius, sense dirigismes ni improvisacions i amb la 
participació activa del sector des del moment de la gènesi del 
projecte.  

 
 Promourem la creació d’una fira d’arts plàstiques per a joves 

artístes i creadors de la ciutat. 
 

 Convertirem Montjuïc Cultura en un punt d’atracció cultural 
potent: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Etnològic, 
la Fundació Miró, el Castell de Montjuïc, el Jardí Botànic, el Mercat 
de les Flors, el Teatre Grec, el CaixaFòrum, la Fundació Mies van 
der Rohe… 

 
 Dotarem un fons per a la recuperació, manteniment i 

modernització dels teatres, auditoris i altres equipaments 
culturals d’entitats de la ciutat. 
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 Potenciarem i crearem noves rutes culturals,  petits museus i  

centres especialitzats com, per exemple, el  Museu Verdaguer, 
que esdevindrà  un centre important d’activitats, estudi i difusió 
de l’obra del poeta. 

 
 Reconvertirem alguns centres cívics en nuclis especialitzats 

d’ofertes culturals, cedint-ne la gestió a entitats sense ànim de 
lucre.  

 
 D’acord amb el Govern de la Generalitat, reconvertirem els 

actuals Museu de les Ciències Naturals, Museu de Geologia i el 
Museu de Zoologia en el Museu Nacional d’Història Natural. 

 
 Donarem un nou impuls al Festival Barcelona Poesia. Portarem la 

poesia al carrer, a les aules, a les empreses. 
 

 Potenciarem el GREC i el convertirem en un autèntic festival 
d’estiu, orientat principalment a la coproducció i a l’estrena de 
nous espectacles de creadors catalans i a la presència dels millors 
espectacles de la temporada a Europa i al món. I en el seu marc, 
afavorirem les col·laboracions entre creadors catalans i 
estrangers. 

 
 Farem del Mercat de les Flors un centre de referència pel que fa a 

la dansa i donarem suport a aquells centres que, com la Caldera, 
apropen la dansa a la ciutat des de l’exigència professional i la 
innovació en el llenguatge escènic. 

 
Indústria cultural 
 

 Barcelona és ja una capital editorial. Potenciarem aquest sector —
especialment les petites editorials— i farem de Barcelona una 
ciutat literària. Barcelona ha de ser un espai de trobada 
d’escriptors i agents del món editorial. D’acord amb el sector, 
donarem un nou impuls al Líber, a la Fira del Llibre Vell i 
d’Ocasió, al Saló del Llibre de Barcelona i a la Setmana del Llibre 
en Català, que mantindrem a la seva ubicació actual. 

 
 Posarem en marxa, a través de la participació en societats de 

capital-risc, produccions culturals que necessitin del suport 
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institucional per fer-se visibles, sobretot aquelles que siguin 
iniciatives de joves menors de 25 anys.  

 
Turisme cultural 
 

 Promourem la creació de la Fundació Gaudí, per tal de donar 
continuïtat a la difusió i estudi de la figura d’Antoni Gaudí, que ha 
esdevingut un dels principals actius del turisme cultural a la 
nostra ciutat. 

 
 Potenciarem la imatge de Barcelona com a destí del turisme 

cultural, creant productes turístics i culturals específics. 
 
Cultura popular i tradicional 
 

 Ajudarem i promourem les entitats dedicades a la cultura popular 
i tradicional de Catalunya: castellers, colles sardanistes, 
bastoners, esbarts...  

 
 Obrirem els escenaris públics de la ciutat a les companyies 

amateurs de teatre, música i dansa. Aprofitarem al màxim les 
possibilitats de les instal·lacions d’alta qualitat existents (Liceu, 
Palau de la Música, Auditori...) 

 
 Donarem un fort impuls a les festes populars com la Mercè, Santa 

Eulàlia o la Cavalcada de Reis, fent que es visquin en tots els 
districtes de la ciutat. 

 
 Considerarem les festes majors dels barris i dels districtes, com 

també altres festes de la ciutat (Sant Medir, els Tres Tombs…), 
com a festes que cal impulsar i protegir des de l’Ajuntament. 

 
 Vetllarem perquè les entitats que promouen la cultura popular i 

tradicional a la nostra ciutat tinguin els espais suficients per  
poder desenvolupar la seva activitat. 
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Més preparada 
 
Barcelona, com tot Catalunya, té entre el seu patrimoni històric una 
llarga i rica tradició pedagògica, vinculada sempre a la realitat del país. 
Des dels temps de la Mancomunitat, passant per l’esclat escolar dels 
anys de la República, com a conseqüència de la pròpia tradició, fins al 
dia d’avui, el nostre país ha sabut fer de l’excel·lència educativa un dels 
seus signes d’identitat. 
 
Des de CIU estem convençuts que el futur de Barcelona passa per 
l’educació que entre tots siguem capaços d’oferir. En aquest sentit, 
l’educació és també transversal i abasta tots els àmbits de la societat: la 
família, l’escola, l’administració, la publicitat,... L’educació no és, doncs, 
una responsabilitat exclusiva de l’escola o dels centres d’ensenyament: 
l’educació és una responsabilitat de la societat i com a tal és, també, 
una responsabilitat municipal. Com diu una vella dita africana, “per 
educar un infant cal tota la tribu”. De ben poc serveix fer una despesa 
molt important en equipaments educatius i després promoure des de 
l’Ajuntament uns models socials o de comportament que s’allunyen dels 
objectius educatius. Recordem, per exemple, com l’Ajuntament 
promogué un festival de música a la ciutat amb la imatge d’un conegut  
delinqüent, exaltant-lo com a icona i model social. Que Barcelona sigui 
una ciutat educadora no pot ser només un eslògan. Ha de ser un 
compromís que abasti tots els àmbits de la societat. I l’Ajuntament ha 
de ser el primer a donar exemple. 
 
L’educació no ha de limitar-se a la transmissió formal de coneixements 
en un espai i una edat determinada, sinó que ha de d’entendre’s com un 
procés continuat al llarg de tota la vida i que es desenvolupa en 
diferents àmbits de la societat.  Avui ja ningú dubta que els anys en què 
algú podia dir que havia acabat la seva etapa educativa ja no tornaran. 
Cal, per tant, adequar el discurs educatiu a aquesta nova realitat i 
preparar les polítiques adients a aquestes necessitats. 
 
Barcelona necessita un ajuntament actiu en tot aquest procés, un 
ajuntament que col·labori, de manera entusiasta, amb les 
administracions, famílies, docents i alumnes que formen la comunitat 
educativa de la nostra ciutat. Cal projectar la tradició pedagògica 
catalana vers el futur, fent que totes les escoles de la ciutat de 
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Barcelona, públiques, concertades i privades, estiguin en condicions 
d’afrontar els reptes que, dia a dia, ens proposa un món canviant. 
 
L’educació és també una qüestió de llibertat. Defensarem el model 
educatiu vigent a Catalunya, un model amb una xarxa educativa amb 
diferents titularitats, on conviuen, de manera mútuament enriquidora, 
centres públics, concertats i privats, en un exercici de llibertat personal i 
d’opció dels pares i mares. En aquest sentit, dins de les nostres 
competències, garantirem al màxim el dret dels pares i mares a escollir 
l’escola que volen per als seus fills i filles, ja sigui en centres públics o 
concertats, sense que, en cap cas, hi hagi cap mena de barrera 
econòmica que impedeixi l’accés d’un alumne a un d’aquests centres. 
 
Cal, també, que la persona que ocupi a l’Ajuntament la Regidoria 
d’Educació se senti responsable de tota la comunitat educativa de la 
ciutat, no només dels centres públics, sinó també d’aquells centres 
suportats amb fons públics (concertats) i fins i tot d’aquells que no ho 
estan. 
 
Amb aquesta voluntat, presidida per una actitud de diàleg amb tots els 
sectors implicats, proposem les següents mesures i prioritats en el 
sector educatiu a la ciutat de Barcelona: 
 
Escoles bressol 
 

 Impulsarem un nou conveni amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya per aconseguir, al final del mandat,  que 
cap infant quedi sense plaça si opta a una escola bressol, tant si 
és de titularitat pública com privada. En aquest sentit, ens 
proposem elaborar el mapa de les escoles bressol a la ciutat, 
evitant les duplicitats i la competència i establint un sistema 
d’acreditacions i de reconeixement de les escoles bressol de 
titularitat privada que vulguin formar part del sistema d’utilització 
pública. 

 
 Farem una política proactiva per facilitar l’adequació constant a la 

normativa d’accessibilitat i de seguretat de les escoles bressol. En 
el cas de les públiques perquè serà la nostra obligació, i en les de 
titularitat privada que no compleixin les normes vigents, 
estudiarem, si fos necessari, la cessió d’espais públics.  
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Planificació, equipaments, recursos i participació 
 

 Des del Consorci d’Educació impulsarem els treballs de revisió del 
mapa escolar de Barcelona, omplint els buits que té l’actual, fent 
un esment especial en l’educació especial, les escoles de música, 
les escoles bressol, la xarxa de biblioteques escolars, les escoles 
d’idiomes,  els estudis professionals, etc,  amb la voluntat que 
aquest no esdevingui una foto fixa, sinó un instrument àgil que 
permeti donar resposta a la realitat educativa de la ciutat. 

 
 En el cas que sigui necessària la creació d’algun nou centre 

públic, agilitarem al màxim la cessió dels solars corresponents, 
l’emplaçament i característiques dels quals decidirem, d’acord 
amb el mapa escolar i després d’un procés participatiu, amb 
presència de totes les parts afectades, administracions i 
particulars. 

 
 Impulsarem el Pla Municipal de les Escoles de Música que 

comportarà la creació, com a mínim, d’una escola municipal de 
música per districte. 

 
 Impulsarem el desenvolupament del Consorci d’Educació de 

Barcelona d’acord amb el que preveu la seva normativa. Aquest 
és l’ens públic de caràcter associatiu on s’apleguen la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió conjunta 
de les funcions, activitats i serveis en matèria educativa. Aquest 
procés de cooperació entre les dues administracions educatives a 
la ciutat de Barcelona finalitzarà amb la redefinició de les funcions 
de l’Institut Municipal d’Educació. Una gestió eficaç i pròxima a la 
ciutadania demana simplificar l’estructura de les administracions. 

 
 Impulsarem el mapa de les escoles oficials d’idiomes de la ciutat. 

 
 Impulsarem la feina dels Centres de Recursos Pedagògics com a 

motors de l’activitat pedagògica en els seus respectius àmbits 
territorials. 

 
 Donarem veritable contingut als instruments de participació a 

través dels respectius Consells Escolars de Districte i del Consell 
Escolar Municipal, per tal que esdevinguin uns instruments útils 
als que la comunitat educativa se senti vinculada. 
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 Revisarem l’estructura i funcionament del Projecte Educatiu de 

Ciutat, per tal d’aconseguir vincular-hi més centres educatius en 
les seves activitats ordinàries. 

 
 Activarem programes d’orientació acadèmica i laboral per als 

alumnes que acabin l’ensenyament obligatori. 
 

 Facilitarem l’existència d’acords que permetin gaudir de les 
instal·lacions esportives de les escoles a entitats del barri fora de 
l’horari escolar, per tal de contribuir a la dimensió cívica de 
l’educació i aconseguir una major rendibilitat social de les 
instal·lacions. 

 
 Des de l’Ajuntament, posarem totes les infraestructures 

municipals culturals al servei de l’educació. Tots els museus, 
auditoris, teatres, sales d’exposicions, centres cívics... elaboraran 
programes d’activitats que comportin diferents accions culturals, 
possibilitant que s’adaptin al variat món escolar i familiar. 

 
 A l’inici del nou curs escolar facilitarem a cada alumne un 

Quadern de Cultura que, en bescanviar-lo per l’entrada, donarà 
accés a un nombre determinat d’espectacles de les arts 
escèniques, en la programació ordinària existent en els 
equipaments municipals. 

 
Barcelona, ciutat educadora 
 

 Tindrem una cura especial a facilitar la integració dels alumnes 
immigrants a la ciutat de Barcelona, amb les mesures de reforç 
pedagògic necessàries i atenció personal i social, perquè puguin 
incorporar-se, com més aviat millor, a la nostra societat. 

 
 Millorarem la implicació municipal en els programes transversals 

d’interès per a la ciutat, per tal de potenciar-los en els centres 
educatius (educació per a la salut, educació viària, educació 
ambiental, entre d’altres). 

 
 L’Ajuntament tindrà un paper actiu en l’avaluació de les 

mancances i deficiències del projecte educatiu de la ciutat. 
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 Afavorirem el contacte entre els docents i els pares i mares 
d’alumnes, per tal que participin tots plegats en el procés 
educatiu de una manera activa, estimulant la participació dels 
pares i mares. 

 
 Cercarem la implicació dels pares i mares dels alumnes 

immigrants per tal de vincular-los al projecte d’escola i afavorir, 
així, la seva integració social i lingüística a Catalunya. 

 
 Promourem l’associacionisme entre les diferents AMPA de la 

ciutat. 
 

 Treballarem per tal que els docents siguin valorats d’acord amb el 
reconeixement de la seva feina. Un sistema educatiu que aspiri a 
ser de qualitat necessita uns docents de qualitat i reconeguts 
socialment.  

 
 Afavorirem els intercanvis docents entre les escoles de Barcelona 

i les del nostre entorn cultural i geogràfic, com una font 
enriquidora de transmissió d’experiències. 

 
 Crearem ajuts per a alumnes amb necessitats específiques 

derivades de la seva situació socioeconòmica, perquè puguin 
accedir al desenvolupament d’activitats escolars complementàries 
i extraescolars que millorin la seva educació, com també perquè 
gaudeixin de colònies. 

 
 Destinarem ajuts en l’escolarització primària per a menjador i 

llibres destinats als infants i joves de famílies amb menys 
recursos econòmics. 

 
 Establirem la gratuïtat de les visites guiades dels grups escolars 

tant dels parcs i jardins de la ciutat així com dels museus, 
exposicions i altres equipaments culturals de titularitat municipal. 

 
 Garantirem que tota la comunitat educativa, tant docents com el 

personal d’administració i serveis, estigui en condicions de fer un 
ús normal de les dues llengües oficials. La implantació de la 
sisena hora o la contractació externa de serveis de suport 
(consergeria, monitors de menjador) no ha de ser una justificació 
per rebaixar l’exigència del coneixement del català que fixen les 
lleis. 
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 Les escoles de la ciutat han de sentir-se plenament partícips de la 

seva ciutat, del seu districte. Farem que les mostres de cultura 
popular que ens són pròpies tinguin una presència en les 
activitats escolars, com un element més d’arrelament en la 
societat catalana. 

 
 Des de l’Ajuntament, promourem fòrums de reflexió i participació 

amb els mitjans de comunicació i àmbits associatius per tal 
d’avançar cap a una cultura de l’educació. 

 
 Potenciarem el Consell Educatiu de BTV com una eina real i eficaç 

de vetllar pels continguts de la televisió pública de Barcelona. 
 

 Promourem campanyes i accions permanents d’educació cívica i 
d’urbanitat. De saber viure i conviure a la ciutat.  

 
 Des de l’Ajuntament, dispensarem l’atenció i els serveis adients a 

aquelles entitats sense afany de lucre d’educació no formal i que 
desenvolupen activitats i accions culturals, artístiques, espirituals, 
intel·lectuals, esportives o de lleure. 

 
Seguretat 
 

 Combatrem l’absentisme escolar, d’acord amb els centres 
educatius i els serveis socials de proximitat. 
 

 Eliminarem les barreres arquitectòniques dels centres docents, tot 
permetent una integració efectiva dels alumnes amb disminucions 
físiques. 
 

 Afrontarem la prevenció de riscos en l’àmbit escolar, fent dels 
centres uns espais segurs per a docents i alumnes, d’acord amb 
les normatives actuals sobre la matèria.  
 

 En els casos en què es pogués produir una agressió física o verbal 
contra un membre de la comunitat educativa dins d’un centre 
escolar, l’Ajuntament estudiarà personar-se com a acusació 
particular en els procediments judicials que eventualment 
s’obrissin. 
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 Treballarem per la dignificació dels centres. D’una banda, 
intensificarem el manteniment dels centres perquè estiguin en les 
condicions necessàries per complir correctament amb la seva 
finalitat; d’altra banda, vetllarem perquè els entorns dels centres 
siguin llocs nets i segurs, perquè els centres docents són realitats 
presents en un entorn ciutadà. 
 

 Agilitarem les actuacions municipals del petit manteniment de les 
escoles per tal d’evitar riscos. 
 

 Vetllarem amb especial cura per les condicions higièniques i 
sanitàries dels centres escolars, tant de les seves instal·lacions 
com de programes de prevenció i informació sanitària escolar. 
 

 La guàrdia urbana, actuant com a policia de barri, tindrà especial 
cura dels entorns dels centres docents, especialment en les hores 
d’entrada i sortida dels alumnes. 
 

 Impulsarem el Pla de Seguretat Viària als entorns escolars, per 
tal d’estandarditzar les condicions de seguretat que han de tenir 
els nous equipaments escolars i com s’adapten els existents. 
 

Educació especial 
 

 Potenciarem la integració dels alumnes amb necessitats 
educatives especials en la xarxa educativa, tant amb polítiques 
actives en l’àmbit docent com amb campanyes informatives de la 
seva realitat. 
 

 Potenciarem la col·laboració habitual entre les escoles d’educació 
especial i altres centres educatius. 
 

 Impulsarem la redacció del mapa de l’educació especial de 
Barcelona. 
 

 Donarem suport a les iniciatives socials, per tal de crear més 
escoles bressol d’educació especial i donar una resposta a aquells 
infants que, pel fet de tenir algun tipus de discapacitat extrema,  
no puguin ser escolaritzats en la xarxa d’escoles bressol. 

 
 Garantir la lliure elecció del centre per part dels alumnes amb 

discapacitat o, si és el cas, dels pares/mares i tutors/es, tot 
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assegurant l’equitat en els recursos i l’atenció rebuda tant 
educativa com complementària (transport, menjador, 
especialistes...). 

 
 Analitzar l’accessibilitat dels centres educatius dels municipis i 

realitzar un pla de millora per als propers quatre anys. 
 

 Creació d’un programa de capacitació en escoles bressol, per  
dotar-les de professionals especialitzats per a l’atenció 
primerenca d’alumnes amb discapacitat física, de forma integrada 
amb la resta dels nens. 

 
 Analitzar les causes que mantenen un alt percentatge d’alumnes 

en centres d’educació especial i aplicar mesures que permetin 
avançar cap a l’escola inclusiva. 

 
Formació professional 
 

 Impulsarem la redacció del mapa dels ensenyaments 
professionals com a instrument de planificació i d’adequació de 
l’oferta i la demanda. 
 

 Fomentarem la relació entre empreses i centres de formació 
professional per a una correcta inserció laboral dels alumnes, 
afavorint la realització de pràctiques en les empreses. 
 

 Difondrem i prestigiarem  la importància social i econòmica de la 
formació professional com a element formatiu i llavor de riquesa 
econòmica. 
 

 Impulsarem la innovació en el camp de la formació professional, 
detectant quines són les necessitats formatives de present i de 
futur en la nostra societat.  
 

 Potenciarem el Consell Municipal de Formació Professional com a 
instrument de participació real i de trobada dels diferents agents 
econòmics, educatius i institucionalitzats implicats en el sector. 

 
Formació d’adults 
 

 La formació, per a nosaltres, és un dret que ha d’estar a l’abast 
en qualsevol edat.  En una societat com l’actual, on les persones 
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viuen més anys i amb una millor qualitat de vida, la formació per 
a la gent gran és una necessitat cada cop més evident, tant per 
garantir el seu accés a la cultura com per permetre’ls un gaudi 
ple de la seva vida.  
 

 Impulsarem la redacció del mapa escolar de les escoles d’adults 
de Barcelona. 
 

 Crearem programes d’alfabetització per a la gent gran i també 
per als nouvinguts. 
 

 Impulsarem activament campanyes específiques de formació dels 
adults immigrants, perquè puguin adquirir els coneixements 
culturals que permetin la seva integració a Barcelona. En 
aquestes campanyes es farà un esment especial de la realitat 
pròpia de Catalunya. Facilitarem l’aprenentatge del català a les 
persones que no el van poder aprendre en edat escolar. 
 

 Promourem activitats culturals i educatives amb participació 
intergeneracional. 

 
La Universitat 
 

 La universitat és un element fonamental per tal que Catalunya, i 
per tant Barcelona, continuï essent un país competitiu. Amb 
aquesta voluntat, volem potenciar la capitalitat universitària de 
Barcelona des de tots els seus aspectes: acadèmic, d’innovació i 
recerca, de vitalitat cultural, de crítica... 
 

 Aprofitarem la capacitat dinamitzadora del món universitari en la 
revitalització de zones de la ciutat. La universitat no pot ser un 
món tancat a la resta de la ciutat.  
 

 Treballarem per tal que els diferents campus universitaris de 
Barcelona (Diagonal, Llevant, Raval, Ronda de Dalt...) trobin un 
encaix favorable amb la ciutat, pel que fa a instal·lacions i 
accessibilitat. Les universitats trobaran en l’Ajuntament el seu 
aliat. 
 

 Potenciarem les relacions entre les universitats que tenen 
presència a Barcelona i el teixit productiu i cultural de la ciutat, 
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per garantir una bona relació entre aquells que acaben la seva 
formació universitària i els seus futurs ocupadors. 
 

 Impulsarem la creació de residències universitàries que permetin 
la presència a Barcelona d’alumnes vinguts de fora. 
 

 Volem fer de Barcelona un centre universitari de referència 
internacional i posarem els instruments municipals necessaris al 
servei de les universitats. 
 

 Comptarem amb els diferents àmbits universitaris per a les 
polítiques sectorials que hagi de fer l’Ajuntament, demanant-los 
el seu criteri, fent-los participar de les decisions i obrint-nos als 
seus plantejaments. 
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Barcelona al món 
 
 
 

“La relació entre les ciutats s’ha de basar en 
la competència i no pas en la dependència, 

hem de competir, i ho hem de fer de tu a tu, 
en igualtat de condicions i des de la 

col·laboració i el diàleg, convençuts que si les 
coses ens van bé, li aniran bé a tot el món”. 

 
Xavier Trias 
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Més capital 
 
Barcelona té una història llarga i íntimament lligada a la història de 
Catalunya. Barcelona, com a capital dels països de parla catalana, ha 
estat i és cap i casal de Catalunya: es fa difícil entendre la identitat de 
Catalunya sense Barcelona, i viceversa. 
 
Com es pot entendre el naixement de Catalunya sense el lideratge del 
Comtat de Barcelona, al capdavant d’altres comtats? Quins són els 
colors del Casal de Barcelona, sinó els de la bandera catalana? Quantes 
viles, quants ports i quants carrers de Catalunya no ho van ser, alhora, 
de Barcelona? Que potser no és l’expansió catalana a la Mediterrània, 
amb els seus consolats de mar, una empresa de Barcelona amb tot un 
país al darrere? 
 
Barcelona també ha estat un símbol de la recuperació de Catalunya en 
les situacions adverses. N’és un exemple el mateix Mercat del Born. 
Sobre les ruïnes d’una desfeta, Barcelona va ser capaç d’aixecar una 
estructura de ferro, moderna i sòlida, símbol de la recuperació 
econòmica i social d’un país, feta amb l’esforç dels ciutadans, a partir 
del teixit social de Barcelona. El resorgiment de Barcelona ha estat, 
també, el resorgiment de Catalunya. 
 
La Federació de CiU adquireix els compromisos següents: 
 

 Promourem la capitalitat de Barcelona i la seva identitat catalana; 
encara més, ens proposem que Barcelona sigui un referent per a 
tota la catalanitat perquè estem orgullosos de ser barcelonins. 
Barcelona ha d’exercir el lideratge cultural català generosament 
en l’àmbit dels Països Catalans. 

 
 Des de l’Alcaldia de Barcelona, sempre estarem al costat del 

Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat i del seu 
president en la defensa de la identitat i de l’autogovern de 
Catalunya. 

 
 Barcelona, des de la seva condició de capital de Catalunya, serà 

generosa amb tots i cadascun dels pobles i ciutats de Catalunya. 
Farem que Barcelona, per la seva condició de capital de 
Catalunya, desplegui tota la seva capacitat d’influència i tota la 
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seva solidaritat en benefici del municipalisme de Catalunya, dels 
seus municipis i comarques. 

 
 Barcelona sempre ha estat un símbol de llibertat i progrés, i des 

del Govern municipal de Barcelona aprofundirem en aquesta línia 
de treball característica de la ciutat de Barcelona. 

 
 Des de la posició de capital de Catalunya, CiU proposa iniciar per 

a Barcelona una nova etapa que promogui una decidida política, 
dirigida a consolidar i reforçar la capitalitat de la ciutat a l’Àrea 
Mediterrània. 
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Més metropolitana 
 
L’execució del Pla general metropolità (PGM), de 1976 fins a l’any 1992, 
va ser força encertada. La millora de l’espai públic, la recuperació de la 
façana marítima, la construcció d’equipaments, la remodelació de barris 
afectats per patologies estructurals amb la col·laboració de l’Ajuntament 
i de la Generalitat, van donar qualitat a la ciutat. 
 
Malauradament, després dels Jocs Olímpics, la política municipal 
d’urbanisme ha esdevingut erràtica, mancada de model, i les decisions 
s’han pres, no pas en funció d’un model de ciutat, sinó en funció que 
l’inversor de torn volgués que es construïssin grans superfícies 
comercials, centres lúdics o hotels. Aquest tipus d’actuacions han 
provocat una important focalització en determinats punts de la ciutat 
que, en molts casos, ha afectat greument el teixit urbà (comerços, 
cinemes...), que tant costa de regenerar. El Govern municipal actual ha 
acceptat fer un urbanisme “a la carta”, en comptes de mantenir la 
qualitat de l’urbanisme tradicional de Barcelona. 
 
Per mantenir la qualitat de la ciutat, cal tornar a definir el model de 
ciutat, que ha de ser equilibrat i consensuat amb els ciutadans, i que ha 
de permetre resoldre els reptes de la ciutat mediterrània del segle XXI. 
 
El PGM està vigent des de fa 30 anys i si bé en fem una valoració 
positiva, la contínua modificació per adaptar la ciutat a noves 
necessitats està produint actuacions del Govern municipal arbitràries i 
amb manca de seguretat jurídica per als ciutadans.  
 
Nou pla territorial metropolità de Barcelona 
 
Atès que la Carta Municipal de Barcelona preveu l’elaboració del Pla 
general d’ordenació del municipi, des del govern de l’Ajuntament de 
Barcelona impulsarem l’aprovació d’un nou Pla territorial metropolità de 
Barcelona. 
 
Una àrea metropolitana formada per una xarxa de ciutats i pobles, que 
conviuen des de fa molts anys, és una realitat preexistent i és una dada 
que cal tenir en compte com a antecedent d’un espai metropolità que 
podem considerar natural. 
 



 
 
 
 

 219

Per a la Federació de Convergència i Unió, la millor definició del 
concepte Barcelona Àrea Metropolitana és el preàmbul de la Carta 
Municipal de Barcelona —consensuada per totes les forces polítiques a 
l’Ajuntament de Barcelona i al Parlament de Catalunya. Aquest 
preàmbul diu: 
 
“Barcelona és el nucli central d’un continu urbà i d’un territori que 
s’expressa en realitats municipals plurals i amb valor propi, però que, 
pel seu caràcter de conurbació, demana la coordinació, l’entesa i 
l’aplicació de criteris comuns en àmbits diversos.  
 
La voluntat de Barcelona és compartir amb les ciutats del seu entorn 
metropolità formes específiques de col·laboració institucional en la 
prestació de determinats serveis, que tinguin, així, en compte el pes 
específic de la Barcelona Metropolitana, en el marc del desplegament 
regional de Catalunya. El planejament territorial i estratègic de l’àmbit 
regional, la planificació, la coordinació i la gestió del transport urbà, i la 
planificació, la construcció, la coordinació i la gestió de les grans 
infraestructures de comunicacions i de promoció econòmica, i també de 
les mediambientals, són objectius que Barcelona comparteix amb el seu 
entorn. 
 
La vitalitat de Barcelona es posa al servei de tot el país, però de manera 
singular d’aquelles ciutats que comparteixen amb la capital de 
Catalunya una mateixa problemàtica, que demana solucions 
específiques per damunt de delimitacions administratives, que molt 
sovint la realitat social i urbana supera.” 
 
Una primera característica que s’ha de tenir en compte en el 
funcionament de la regió metropolitana de Barcelona és que és possible 
identificar-hi altres ciutats que són autònomes i que juguen, alhora, un 
paper de centralitat respecte del seu entorn més immediat. En el fons, 
estem davant d’una regió metropolitana que funciona com a ciutat de 
ciutats.  
 
És des d’aquesta perspectiva de respecte a les realitats municipals, 
plurals i amb valor propi, que s’ha de construir el model de gestió de la 
regió metropolitana de Barcelona. 
 
Aquests anys s’ha iniciat un procés d’elaboració del Pla territorial 
metropolità en el qual la Federació de Convergència i Unió diposita la 
seva esperança, com també manifesta la voluntat de treballar-hi per tal 
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de buscar el màxim consens possible de totes les forces polítiques a fi 
d’articular la gestió de la Regió metropolitana. 
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Més oberta al món 
 
L’Ajuntament socialista de Barcelona va voler moure el món. La 
Barcelona governada per Convergència i Unió voldrà formar part del 
món, barrejar-s’hi, però no des de fora o des d’aquella posició arrogant, 
de superioritat moral, que ens feia dir que mouríem el món. 
 
Projectarem Barcelona al món, i ens oferirem al món. Tenim molt per 
donar, és cert, però també tenim molt per aprendre. 
 
La projecció de Barcelona al món és quelcom que l’Administració 
municipal ha sabut fer, aprofitant l’actiu que van suposar els Jocs 
Olímpics, tot consolidant la marca “Barcelona”. D’aquí ve que Barcelona 
sigui una de les destinacions turístics per excel·lència i, fins i tot, model 
de transformació de ciutat.  
 
Ara bé, que el món ja ens conegui i que el món ens tingui presents no 
vol dir en cap cas que Barcelona està per sobre del món. No volem ser 
la millor ciutat del món, si el preu és que no s’hi pugui viure. No 
renunciem, ans al contrari, a ser una de les millors ciutats del món. Per 
ensenyar-la, per veure-la, però sobretot per viure-hi. 
 
Barcelona ha d’aconseguir ser un referent per al món. Un referent 
concret i una obligació prioritària: esdevenir clarament, sense discussió, 
la capital de la Mediterrània. I ser capital de la Meditèrrania implica un 
seguit d’obligacions, de compromisos, als quals no podem deixar de fer 
front. Som plenament conscients que la capital d’un país n’ha de ser el 
motor, el líder. S’ha d’acompanyar el país. I el país s’hi ha de poder 
recolzar. 
 
Barcelona no es pot conformar a posar el seu nom a un procés polític o 
a un coet. Barcelona i el seu alcalde, i Convergència i Unió així ho farà 
des del Govern de la ciutat, ha de ser el referent polític i la consciència 
del Procés de Barcelona. La seva ànima, que va més enllà de les 
competències que la ciutat pugui tenir. 
 
Impulsarem, en aquest sentit, el diàleg entre les principals ciutats 
mediterrànies, treballant per a la creació d’una Xarxa de Ciutats 
Mediterrànies, i posant aquesta xarxa al servei del Procés de Barcelona.  
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Treballarem amb l’objectiu de generar relacions en confiança, a nivell 
local, entre les grans capitals mediterrànies, per tal que els pobles 
mediterranis aprofitin fins a les últimes conseqüències tot el que implica 
tant el Procés de Barcelona com la Política Europea de Veïnatge: un 
futur en pau i pròsper. 
 
Barcelona ha d’aspirar legítimament, doncs, a fer de l’espai que envolta 
aquest Mare Nostrum un tot, on la prosperitat i la cohesió social que 
volem ciutat endins sigui també possible ciutat enfora. Respectant i 
mantenint el gresol d’identitats que és aquest espai, sense la riquesa 
dels quals no seria tal com és i volem que continuï sent. 
 
També, i en conseqüència, Barcelona ha d’esdevenir un referent social 
per als pobles mediterranis. Només així, des de la coherència entre el 
que es fa ciutat endins i el que es fa ciutat enfora, podrem ser punt de 
referència, també social, d’aquesta mar tan nostra. 
 
Alhora, i al marge de la vocació de capitalitat mediterrània, Barcelona 
també ha de seguir projectant-se al món com a ciutat —destí de milions 
de turistes, capital d’un país que mereix ser visitada, com el mateix 
país. 
 
Però és hora d’anar més enllà. Barcelona també ha de projectar-se com 
a seu de grans empreses i institucions, tot facilitant que puguin tenir la 
seva seu a Barcelona. 
 
La projecció internacional de Barcelona, més enllà del turisme, ja 
esmentat, i l’empresa, la focalitzarem en l’atracció d’investigadors de 
primer nivell, oferint-los alhora potencialitats professionals i una ciutat 
agradable per viure. 
 
Finalment, però no menys important, projectarem Barcelona al món 
com a ciutat culturalment inquieta, guardiana i hereva d’una cultura 
mil·lenària, singular i alhora universal. 
 
Barcelona serà cosmopolita perquè acollirà investigadors de renom, 
perquè rebrà un turisme de tota mena i condició, atret per tot el que els 
barcelonins els oferim, perquè grans empreses ens escolliran com a 
ciutat–seu, i perquè serem un punt de referència i de reflexió pel que fa 
al Procés de Barcelona i a la convivència a tota la Mediterrània. I només 
com a conseqüència de tot plegat, Barcelona serà una ciutat 
cosmopolita. Pels fets, i no pel desig de ser-ho. 
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Més solidària 
 
Creiem fermament en el valor de la convivència, en una convivència de 
generacions, ideologies i maneres de viure diverses que ens enriqueix, 
en la mesura que es fonamenta en el respecte als altres i a la seva 
dignitat. Per això, propiciarem, a Barcelona i des de Barcelona, i amb 
caràcter general, que la cultura del diàleg i de l’acord s’imposi sobre la 
cultura del litigi i de la confrontació. 
 
Partint de la premissa que la nostra és una ciutat plural i oberta, hem 
de saber harmonitzar-hi llibertat, seguretat i solidaritat, en un context 
de gaudi fecund dels drets cívics i d’acompliment dels deures envers la 
comunitat. Així, avançarem d’una manera efectiva vers una Barcelona 
més habitable, respectuosa i respectable. 
 
Entenem que tothom té el mateix dret a la ciutat, entesa com a espai 
públic de convivència i de solidaritat, tal com figura a la Carta Europea 
de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, aprovada l’any 2000 a 
Saint Denis. 
 
Això ens fa ser perseverants en el treball per fer una democràcia 
veritablement propera i participativa, i exigents en la nostra actuació 
pública. Tal com estableix el preàmbul de la Llei 22/1998, de 30 de 
desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, “la qualitat com a 
exigència cívica s’ha de traduir en una millora efectiva dels serveis 
municipals, en tots els camps, per a tothom, sense excepcions ni 
discriminacions per raó de sexe, d’edat, de llengua, d’origen o de 
religió”. I entenem que el Govern municipal no es pot trobar sol en 
aquesta tasca: comptarem amb els diferents sectors socials, amb el 
moviment associatiu i fundacional i amb el voluntariat, la 
corresponsabilitat dels quals en el treball per a una millora universal de 
la qualitat de vida esdevé cada vegada més necessària. 
 
La celebració del Fòrum Universal de les Cultures, el Fòrum 2004, 
hauria pogut ser una magnífica oportunitat per projectar al món els 
valors de pau, justicia, llibertat i respecte que la nostra ciutat i el món 
sencer necessiten. Però, malauradament, no ha estat així. Ha estat una 
oportunitat perduda que ens ha llegat pedres i espais buits de contingut 
i idees. 
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S'ha deixat passar l’oportunitat de fer la síntesi perfecta entre 
europeisme i mediterraneïtat, per estar així a l’altura de les aspiracions i 
de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.  
 
Barcelona ha demostrat al llarg de la seva història ser una ciutat de pau 
i per la pau, ben lligada a la democràcia i a la llibertat ideològica. Volem 
ser coherents amb aquesta trajectòria ciutadana, amb la qual ens 
identifiquem plenament, i a la qual es refereix el preàmbul de la Llei 
22/1998, en fer-nos avinent que “els Usatges, primer precedent de la 
Carta (Municipal de Barcelona), ja establien, al segle XIII, que a 
Barcelona no es retrauria a ningú la seva religió i que tot acusat tenia 
dret a ésser defensat”. 
 
Seguint la Declaració final del Segon Congrés de Municipis de Catalunya, 
els ajuntaments catalans resumeixen els seus compromisos i la visió 
que orienta les seves decisions de renovació en un model: ser 
“comunitats de cohesió social i impulsors del desenvolupament 
sostenible”. Concretament, hom defensa que els municipis siguin 
“comunitats de comunitats” i permetin una resultant socialment 
integradora amb capacitat d’incloure la diferència social, cultural o 
ètnica. Per això, la cohesió social té en l’ocupació, l’accés a l’habitatge, 
a la sanitat, a l’educació i a la cultura, els factors clau de l’èxit de la 
seva consolidació. 
 
L’Ajuntament actual, esclau com ha estat de l’heterogeneïtat del seu 
equip de govern, no ha reeixit en aquest objectiu de cohesió social: els 
càlculs i les parcel·les privatiux de cada partit i regidor/a han prevalgut 
sobre una política global, coordinada i harmònica en l’àmbit —tan 
sensible— dels drets dels ciutadans i ciutadanes. Això ha comportat que 
les regidories de Drets Civils i Cooperació sovint hagin portat a terme 
actuacions inconnexes, desvinculades de la marxa global de la política 
municipal a Barcelona. 
 
Pretenem reconduir la situació present, i introduir un nou enfocament a 
la Regidoria d’Integració i Drets Civils, en el qual, més enllà de 
proclames més o menys “políticament correctes”, es privilegiï l’esforç 
per tal d’incidir d’una manera efectiva en la vida quotidiana, tot 
avançant significativament cap a una ciutadania plena i universal. I val 
a dir que aquest nou enfocament pressuposa i reclama una estreta 
coordinació amb les diferents polítiques sectorials de ciutat (política 
social, ensenyament, habitatge, ocupació, etc.). 
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Defensem, especialment en aquest tema, la conveniència de cercar 
consensos, d’afavorir una concertació política i social sobre la promoció 
dels drets civils a Barcelona, que ens permeti evolucionar positivament, 
sense traumes ni experiments, en un clima de total respecte a la 
diversitat i des de l’aspiració irrenunciable de garantir a tothom una vida 
digna en una ciutat viva i amable. 
 
Per tot això, i pel que fa al període 2007-2011, prendrem les iniciatives 
següents en els àmbits de la promoció i la defensa dels drets civils i de 
la cooperació: 
 

 Amb la creació de la Regidoria d’Integració i Drets Civils, 
rellançarem les polítiques de drets civils i de cooperació, tot 
integrant-les efectivament en la vida diària dels barcelonins i 
barcelonines. 
 

o Reforçarem l’Oficina per a la no-Discriminació, en la seva 
qualitat de servei d’orientació per a la defensa dels drets 
de les persones, tot donant una atenció especial als 
col·lectius que pateixen discriminació per raó de gènere, 
pertinença cultural, salut física i mental o edat a la ciutat 
de Barcelona, alhora que insistirem en el paper de caire 
preventiu que ha de jugar l’esmentada oficina. 

 
o Adoptarem una posició de tolerància zero respecte del 

racisme, en totes les seves formes. 
 
o Insistirem en l’educació en valors cívics, i farem de la 

nostra actuació pública un acte permanent de pedagogia 
del respecte i de la diferència, i, amb el concurs 
imprescindible de la comunitat educativa i el món 
associatiu i acadèmic barcelonins, difondrem els drets 
humans a tota la població, i fonamentalment entre els 
infants i els joves. 

 
 Per tal de buscar solucions operatives als problemes de 

convivència veïnal o ciutadana que puguin suscitar-se, 
potenciarem, des del govern de la ciutat, aquelles eines que 
afavoreixin el diàleg i esdevinguin bones alternatives a la 
resolució judicial dels conflictes. I ho farem mitjançant l’acció d’un 
regidor/a responsable de la gestió dels conflictes amb àmbit obert 
a la mediació i a l’arbitratge. 
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 Incentivarem la figura de la persona voluntària i ajudarem les 

entitats de voluntariat, perquè som ben conscients de les grans 
potencialitats que aquest té en una societat de benestar, en la 
mesura que ocupa un espai social rellevant de relació i pràctica 
democràtica, potencia la participació i esdevé una bona escola de 
ciutadania, a més de proveir les persones de benestar social i de 
qualitat de vida. 

 
 Continuarem desplegant la Carta Europea de Salvaguarda dels 

Drets Humans a la Ciutat, tot acomplint els compromisos 
continguts en el text esmentat i que fins ara l’actual equip de 
Govern municipal no ha estat capaç de tirar endavant. 

 
o Aprovarem l’Agenda Local de Drets Humans, on es 

recolliran totes les polítiques de caire municipal, per tal 
d’implementar els drets reconeguts a la Carta Europea, i 
també la seva temporalització. 

 
 Potenciarem la institució de la Sindicatura de Greuges Municipal, 

com a institució independent i imparcial encarregada de vetllar 
per la defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques 
dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona i de totes les persones 
que es trobin a la nostra ciutat. 

 
 Impulsarem el lideratge de Barcelona en l’àmbit del 

municipalisme solidari i oferirem el nostre suport i 
assessorament, si escau, a les ciutats mundials immergides en 
conflictes armats o en situacions de catàstrofe. 
 

 Farem que Barcelona participi activament en els programes i 
campanyes que dugui a terme l’ACNUR per a l’acollida de 
refugiats i refugiades; i que també esdevingui un espai cívic franc 
on puguin expressar-se lliurement i desenvolupar-se les idees, les 
arts i el pensament. 
 

 Eliminarem tots els símbols franquistes que encara hi ha als 
nostres carrers i places, i singularment les plaques de l’habitatge 
social construït durant la postguerra, on figuren el jou i les fletxes 
falangistes. 
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 Consensuarem, amb totes les parts implicades, un mapa religiós 
de la ciutat, acotant-hi espais i pràctiques, des del principi de 
neutralitat municipal. 
 

o En aquest punt, seguirem l’esperit del Pacte de la 
Immigració signat el desembre de 2002, en el qual hom 
preveu acordar amb les autoritats religioses recomanacions 
sobre els usos dels llocs de culte i vetllar per les condicions 
de salubritat i seguretat, i també la necessitat d’aplicar 
criteris de proximitat, accessibilitat i convivència a l’hora de 
distribuir territorialment els llocs de culte. 

 
Cooperació internacional 
 
En matèria de cooperació internacional i de potenciació de la 
sensibilització i la solidaritat amb els països del Tercer Món, ens 
comprometem a impulsar i promoure el codesenvolupament, entès com 
la participació activa de les persones immigrades en el 
desenvolupament dels seus països d’origen, des de la seva experiència 
professional i personal, l’orientació cap a activitats generadores de la 
utilització dels seus estalvis i, en qualsevol cas, des d’un compromís 
amb la democràcia i els drets humans. Així mateix, donarem suport a 
l’aprofitament de les iniciatives empresarials de contractació temporal 
que incorporin processos de formació i posada en marxa d’iniciatives 
econòmiques en els seus països d’origen. 
 
En aquest mateix context, ens comprometem a promoure la participació 
activa de les persones immigrades en els programes orientats a la 
pedagogia de la solidaritat, el respecte a la diversitat cultural i la 
sensibilització del conjunt de la societat barcelonina. 
 
CiU destinarà el 0,7% del pressupost de l’Ajuntament de Barcelona a la 
cooperació internacional 
 
Amb aquesta proposta, ens comprometem a impulsar i promoure la 
conversió en actors de cooperació internacional de les persones 
immigrades residents a Barcelona, com a part de la seva acció exterior i 
com a sistema d’estimular el diàleg intercultural i la cooperació 
internacional entre la ciutat de Barcelona i els països d’origen dels seus 
ciutadans i ciutadanes d’origen estranger. 
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Barcelona i la participació 
 
 
 

“Cal encetar un nou procés de 
descentralització a les antigues viles i barris 

de la ciutat. Una segona descentralització 
dels districtes per apropar les institucions als 
ciutadans, amb l’elecció directa de consellers 
i regidors municipals, modificant si cal la llei 

electoral, replantejant el paper dels districtes, 
o creant l’Oficina municipal de Barri, 

l’Ajuntament de Barri, com a finestreta única 
per agilitzar tots els tràmits administratius i 

accedir als serveis municipals”. 
 

Xavier Trias 
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Millor gestionada 
 
Un nou model d’administració per a Barcelona 
 
La gestió política i administrativa d’una ciutat moderna i dinàmica com 
Barcelona, capital de Catalunya, que té, a més a més, l’oberta vocació 
d’esdevenir capital europea de la Mediterrània, requereix d’un model 
d’organització adequat als seus afanys d’innovació i cohesió social: una 
organització competent, sòbria i orientada al servei del conjunt de la 
societat barcelonina i de totes i cadascuna de les persones que 
l’integren. 
 
Per fer-ho possible ens proposem: 
 

 Fomentar la col·laboració i la participació ciutadana com a 
fonament de la voluntat popular que legitima l’activitat i la presa 
de decisions d’un ajuntament democràtic. 

 
 Redefinir i racionalitzar el funcionament de l’administració amb 

una perspectiva més justa, eficient, transparent i participativa. 
 
Volem, doncs, iniciar una nova etapa en què les persones i la voluntat 
de ser presents en la resolució dels seus problemes quotidians 
constitueixin la màxima prioritat en l’acció diària del govern de la ciutat. 
 
L’assoliment d’aquests objectius requereix que es repensi l’estructura 
administrativa a partir de nous objectius estratègics i renovar a fons les 
bases ideològiques i els valors que fonamenten l’organització de 
l’Ajuntament. 
 
Volem construir una nova estructura política i administrativa que 
afavoreixi una major descentralització i agilitació burocràtica i que 
garanteixi la màxima professionalització dels empleats públics de 
l’Ajuntament. És el ciutadà qui, finalment, serà el principal beneficiari 
d’una reducció dels costos burocràtics i d’una motivació més gran dels 
empleats públics. 
 
Resulta, doncs, indispensable la col·laboració d’aquests professionals, 
avui poc considerats, gens escoltats i desmotivats per la desorganització 
i el caos municipal, que disposaran amb CiU de les condicions materials 
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òptimes i d’una justa promoció i carrera professional per poder 
desenvolupar la seva tasca amb il·lusió i eficàcia. 
 
Ens proposem, doncs: 
 

 Reduir el nombre de càrrecs de confiança política. 
 

 Reduir la despesa publicitària. 
 

 Agilitar el funcionament de l’administració i fer-la accessible a 
tota la ciutadania. 

 
 Reduir la burocràcia municipal. 

 
 Incrementar la despesa social. 

 
 Fer més austera l’administració. 

 
 Fomentar la participació ciutadana. 

 
 Retornar la il·lusió als empleats públics. 

 
 Professionalitzar l’administració. 

 
Una nova Administració municipal més professional 
 
La nova Administració municipal es caracteritzarà per una clara 
diferenciació entre les accions del Govern municipal de caire polític 
d’aquelles altres de caràcter gerencial o administratiu. L’alcalde dirigirà 
el Govern de la ciutat tot presidint el Govern municipal, que formaran 
regidors i regidores i tots els directors delegats de serveis. Sota la 
direcció política de l’alcalde, l’Administració municipal estarà dirigida per 
un director general, com a màxim responsable tècnic. Aquesta serà 
l’estructura administrativa bàsica del Govern municipal. 
 
Els regidors i regidores de l’Ajuntament de Barcelona tindran com a 
funció principal l’activitat i la representació política, i, per tant, estaran 
en contacte permanent amb els ciutadans i ciutadanes i amb les entitats 
de Barcelona, per escoltar i transmetre als òrgans de govern municipal, 
l’opinió i les propostes de la ciutadania i dirigir l’estratègia i l’acció 
política. 
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Els regidors i regidores, conjuntament amb l’alcalde, elaboraran i 
aprovaran el programa d’actuació municipal, que serà executat per 
l’Administració municipal. 
 
L’Administració municipal s’estructurarà en serveis que seran dirigits 
pels directors delegats, amb criteris professionals, i tindran funcions de 
planificació, programació, gestió, execució i coordinació dels diferents 
àmbits de l’acció municipal. 
 
Una nova estructura política més transparent 
 
Des de Convergència i Unió impulsarem l’elecció directa dels regidors i 
consellers de districte. 
 
L’alcalde no dirigirà els plenaris, per a la qual cosa es crearà la figura 
del regidor president del Plenari municipal. 
 
D’acord amb la legislació vigent incorporarem professionals de 
reconegut prestigi en el Govern municipal, amb l’objectiu de facilitar la 
no-acumulació de càrrecs institucionals en una sola persona i la rendició 
de comptes en el plenari. 
 
El Govern municipal celebrarà les seves sessions periòdicament en la 
seu dels diferents districtes, des d’on durà a terme la gestió ordinària de 
l’Ajuntament. 
 
Un nou model d’administració i funció pública 
 
Eixos de la nostra proposta en matèria d’administració i funció pública: 
 

 Simplificarem l’organigrama municipal racionalitzant-ne el 
funcionament i promourem la professionalització de la funció 
pública municipal. 

 
 Reduirem els procediments administratius i potenciarem 

l’eficiència de l’Administració, tot desburocratitzant-la. 
 

 Elaborarem i aprovarem el catàleg i la relació de llocs de treball 
de l’Administració municipal. 

 
  Reduirem els càrrecs de confiança i eventuals de l’Administració 

municipal. 
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  Practicarem una política permanent de promoció interna i 

mobilitat que permeti el progrés professional del personal de 
l’Administració municipal. 

 
 Tots els llocs base que quedin vacants en l’estructura de 

l’Ajuntament sortiran a concurs públic en un termini màxim de 
tres mesos, tot possibilitant d’aquesta manera la mobilitat interna 
dels seus empleats. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona, preservant en qualsevol cas els drets 

adquirits dels seus empleats, facilitarà, tant des del punt de vista 
jurídic com polític, la seva mobilitat en la totalitat de llocs de 
treball de les administracions públiques de Catalunya (Generalitat 
i Administració local). 

 
 L’Ajuntament de Barcelona activarà i sistematitzarà els concursos 

de promoció de forma àgil i transparent. 
 

 L’Ajuntament de Barcelona establirà una carrera professional per 
a tots els seus empleats, fonamentada en la formació, l’avaluació 
continuada i l’antiguitat. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona avaluarà i requalificarà els llocs de 

treball base, alhora que facilitarà la promoció professional en el 
mateix lloc de treball. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona realitzarà un estudi de 

dimensionament de plantilles —que actualitzarà periòdicament—, 
que determinarà els recursos humans necessaris per realitzar 
eficientment les funcions que té encomanades. 

 
 Cercarem els acords amb els representants sindicals dels 

treballadors i treballadores de l’Administració municipal per 
millorar els beneficis socials i col·lectius que l’Ajuntament de 
Barcelona pot oferir als seus treballadors i treballadores. 

 
 Farem una enquesta de clima laboral, com a instrument per 

conèixer les inquietuds de la plantilla i instrumentar les mesures 
necessàries per millorar l’entorn laboral. 
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 L’Ajuntament de Barcelona vetllarà en tot moment per la 
professionalitat i la imatge pública dels seus empleats. 

 
 Crearem l’Oficina d’Atenció al treballador municipal, dirigida per 

una persona de prestigi reconegut, on els empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona puguin plantejar les possibles 
disfuncionalitats en l’organització i gestió de personal de 
l’Ajuntament. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona, actuant com a empresari 

responsable, fomentarà de forma molt especial la conciliació de la 
vida laboral amb la vida familiar. 

 
 L’Ajuntament de Barcelona garantirà l’aplicació de  les clàusules 

socials en la contractació d’empreses i el percentatge de 
treballadors amb disminucions físiques  i psíquiques que 
assenyala la llei. 

 
Ampliació de competències del personal responsable del control 
de les àrees verda i blava 
 
Aquest personal no pot dedicar la seva jornada laboral en exclusiva a 
una activitat que té un rerefons recaptador. El profund coneixement de 
l’espai en el qual operen fa que puguin compatibilitzar la seva actual 
tasca amb la d’agents cívics especialitzats en aspectes rellevants per a 
la vida ciutadana, com ara el control de la neteja, de l’estat de la via 
pública i del seu arbrat, de la situació de les façanes dels edificis, de les 
obres, etc. 
 
Per una gestió pública de qualitat 
 
Per tal de millorar l’eficàcia i la simplificació de l’Administració 
municipal, junt amb el Pla d’Actuació Municipal, definirem indicadors de 
qualitat de servei i d’eficàcia administrativa i econòmica, que serviran 
per complir amb els tres objectius següents: 
 

 Disposar d’un instrument públic d’avaluació de l’activitat i qualitat 
de l’Administració municipal. 

 
 Disposar d’un instrument que permetrà a l’alcalde i regidores i 

regidors fer una avaluació continuada del funcionament de 
l’Administració municipal. 
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 Disposar d’un instrument de gestió pública que permeti millorar 

les retribucions del personal de l’Ajuntament en funció dels 
objectius aconseguits. 

 
Participació ciutadana 
 
El govern actual ha convertit el concepte de participació ciutadana en 
una pura befa a la ciutadania. En aquesta darrera legislatura, s’ha 
reculat amb relació a les anteriors i, a hores d’ara, no existeixen 
mecanismes públics transparents que comportin la implicació, el 
coneixement i la presa de posició de la ciutadania en els grans projectes 
de la ciutat i en el seu dia a dia. 
 
Volem impulsar decididament la realitat participativa  en els seus tres 
nivells: informació, debat i presa de decisió, i en aquest sentit ens 
proposem: 
 

 Instaurar la participació i la demanda d’opinió oberta a la totalitat 
de la ciutadania, mitjançant les noves tecnologies amb una 
producció de continguts contextualitzats per als col·lectius en risc 
d’exclusió. 

 
 Lluitar contra la divisió digital per facilitar la participació 

democràtica a tota la ciutadania. 
 

 Establir la consulta popular com a mecanisme per conèixer 
l’opinió del ciutadà respecte dels grans temes de la ciutat o del 
barri. 

 
 Establir la figura dels agents cívics voluntaris com aquelles 

persones que —convenientment seleccionades en funció de les 
seves habilitats i capacitats— decideixen aportar una part del seu 
temps i esforç per adquirir un compromís en benefici de la 
comunitat. Alguns dels àmbits on es desenvoluparia aquesta 
vocació de servei serien: vigilància i ordenació del trànsit a la 
sortida de les escoles, vigilància de l’estat de neteja dels espais 
públics, esborrar pintades dels propis habitatges, vigilància de 
l’estat de seguretat de les façanes, voluntaris d’ordre en les grans 
concentracions ciutadanes... 
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 Autogestió de determinats serveis per part dels usuaris (llars 
d’infants, de jubilats, local de joves, hotels d’entitats...). 
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Més participativa 
 
 
Barcelona ha de ser la ciutat dels ciutadans, uns veïns i veïnes implicats 
en la marxa diària dels seus barris, que puguin participar en la presa de 
les decisions que els afecten molt directament. La participació 
ciutadana, com a dret fonamental implícit en el mateix concepte de 
ciutadania, ha d’acompanyar totes les actuacions de l’Ajuntament, 
especialment aquelles directament relacionades amb la qualitat de vida i 
la quotidianitat de les veïnes i veïns de Barcelona.  
 
Per tal d’avançar en els processos de participació —complementant 
l’actual democràcia representativa— cal un nou estil de governar la 
ciutat de Barcelona, basat en la concertació i el diàleg entre ciutadans i 
administració: cal una aposta decidida per la democràcia participativa. 
La democràcia, a la nostra ciutat, pot anar més enllà del simple dret a 
votar en les eleccions; pot ser una opció per aprofitar tot el potencial 
humà de la ciutat —actualment menystingut— en la presa de decisions 
municipals.  
 
Però aquesta aposta per la democràcia participativa no serà completa si 
no va acompanyada d’un altre element, una opció decidida per la 
segona descentralització de Barcelona, la Barcelona dels barris. Les 
decisions que afecten les veïnes i els veïns han de poder ser discutides i 
treballades als seus barris, per tal d’arribar a pactar, en aquest nivell 
proper, aquells aspectes fonamentals que incideixen directament sobre 
la convivència ciutadana. I és als barris i als districtes on s’han de poder 
prendre les decisions, de manera coordinada amb el conjunt de la 
ciutat. El barri ha d’esdevenir, així, l’eix de convivència, la unitat de 
referència municipal, des d’on es plantejaran, treballades amb les 
veïnes i els veïns, les polítiques de districte i de ciutat.  
 
Simplifiquem la participació 
 
La proliferació d’òrgans de participació implica forçosament una reducció 
de la participació real; per participar no és necessària més burocràcia, 
sinó una major voluntat dels òrgans polítics de consultar i decidir en 
funció de les respostes obtingudes. Es fan necessaris menys consells 
generals i més comissions per a projectes específics i propers als 
ciutadans. I cal potenciar els òrgans participatius amb visió de conjunt, 
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per tal d’assolir la coordinació necessària entre els diversos projectes 
específics: 
 

 Reducció del nombre total d’òrgans participatius. 
 

 Potenciació del Consell ciutadà o Consell de Cent com a òrgan 
central de la participació ciutadana a Barcelona, del que 
dependran tots els altres òrgans participatius. 

 
Eduquem en la participació 
 
Per participar de manera real és necessari concebre la participació com 
un dret i un deure dels barcelonins. Cal conscienciar la ciutadania de la 
seva responsabilitat com a membres de la comunitat, amb l’objectiu de 
reforçar el seu compromís i la seva eficàcia i capacitat de decidir. I cal, 
alhora, incorporar de manera decidida la cultura de la participació i el 
diàleg en els processos municipals de presa de decisions. Hem de 
garantir la participació de les ciutadanes i ciutadans en les polítiques 
municipals, fomentant el contacte constant entre aquestes i 
l’Ajuntament, amb la finalitat que l’adopció de les decisions municipals 
es faci després d’un ampli debat ciutadà.  
 

 Potenciació de campanyes municipals per educar en la 
participació ciutadana. 

 
 Treballar per un canvi en la mentalitat administrativa, que 

permeti arribar a la “cultura del compartir”. 
 
Informem per participar 
 
La transparència ha de ser la divisa sobre la qual actuï la gestió 
municipal; la base i garantia del model participatiu la trobem en 
l’elaboració i presentació d’informes de progrés i de rendiment de 
comptes als ciutadans. La participació només es pot assolir d’una 
manera madura si el ciutadà està ben assabentat de la situació real i 
dels progressos. La informació és la base sobre la qual es pot articular 
qualsevol model participatiu; si la informació no és completa, o no 
arriba a temps, la participació esdevé impossible:  
 

 Creació d’un sistema independent d’indicadors que enregistrin els 
principals paràmetres de la ciutat. 
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 Ús de tots els mitjans necessaris per fer arribar a temps la 
informació municipal als ciutadans i entitats interessats. 

 
Donem eines a la participació 
 
La participació ben entesa implica treball; qualsevol projecte treballat 
des d’un punt de vista participatiu requereix més esforç, però és, 
alhora, més complet i enriquidor, ja que no desaprofita els 
coneixements de qui experimentarà de ben a prop els resultats 
d’aquella decisió política. Ens hem de dotar de noves eines que 
permetin una participació efectiva i eficient: 
 

 Elaboració obligatòria d’una memòria participativa, prèvia i 
vinculant, en tots els projectes de la ciutat.  

 
 Creació de la figura del Tècnic de Participació, responsable de 

coordinar i fer funcionar els diferents instruments participatius. 
 
Decidim participant 
 
No té cap sentit plantejar un model participatiu que no incideixi sobre la 
decisió política final; la participació no pot quedar en un simple exercici 
de recollida d’opinions, sinó que ha de vincular d’alguna manera la 
decisió política, més enllà de les eleccions cada quatre anys. No hem de 
tenir por a la consulta ciutadana, ans al contrari, l’hem de veure com un 
instrument enriquidor, signe d’un canvi cap a una democràcia més 
participativa:  
 
Farem referèndums vinculants i consultes de barri per decidir tots 
plegats aquells temes més importants que afecten el futur dels nostres 
barris, de la nostra ciutat. Els resultats d’aquests referèndums seran 
vinculants per a l’Administració municipal. 
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Millor descentralitzada 
 
 
La globalització duu molts canvis, però també reforça el sentiment de 
pertinença al lloc on es viu, del que la persona se'n sent veí. 
L'arrelament al barri esdevé així fonamental per viure en una ciutat més 
amable, més còmoda i, sobretot, que facilita que les veïnes i veïns 
siguin més feliços.  
 
El model de la Barcelona metropolitana, la suma de ciutats, pobles i 
barris, amb la seva pròpia identitat, competitius i en competència, no 
només no es pot perdre, sinó que ha de ser potenciat com a fet 
diferencial únic, una porta oberta a múltiples possibilitats d'enriquiment 
personal i col·lectiu. El model de Barcelona que proposem des de 
Convergència i Unió es basa precisament en la proximitat; les veïnes i 
veïns d'un barri han de poder disposar de tots els serveis i activitats 
possibles en desplaçaments curts i agradables. Apostem així pel barri 
com a nucli de l'activitat política i social dels ciutadans; la proximitat i la 
convivència generen coneixement i diàleg, i aquests són aspectes clau 
per tal d'aconseguir una ciutat més acollidora i interrelacionada.  
 
En aquesta darrera legislatura, el tripartit municipal ha tirat endavant 
un pla de barris de cartró pedra que pretén iniciar una segona 
descentralització quan la primera encara no s’ha conclòs. En l’actualitat, 
els districtes són uns bons elements de descentralització administrativa, 
però no política. 
 
Convergència i Unió promourà una veritable segona descentralització de 
Barcelona, establint el barri com a unitat d’actuació municipal i els 
districtes com a òrgans de descentralització política, ja que aquest és el 
marc de referència comunitària per a les persones que viuen a 
Barcelona. Així, les polítiques municipals, siguin de seguretat, habitatge, 
família o mobilitat, tindran sempre com a element de referència 
territorial, més enllà del districte, el barri. Des de l'Ajuntament es 
treballarà per desenvolupar un concepte integral de barri que faciliti els 
desplaçaments a peu dels ciutadans per accedir als serveis més 
necessaris per viure, per anar a l’escola, per anar al metge, per anar a 
treballar... Un model de barri que converteix la ciutat en un espai humà, 
sostenible i mediterrani. Aquest és el model de ciutat que Convergència 
i Unió defensa per a Barcelona.  
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Convergència i Unió es proposa apropar a les ciutadanes i ciutadans de 
Barcelona les eines que faran possible una major participació, un major 
nombre d’oportunitats, una millor seguretat i millor convivència. I, per 
fer-ho, prenem el barri com a nou element de referència i proximitat 
municipal. 
 
Elecció directa dels regidors i consellers de districte 
 
La ciutat és, per definició, el lloc de trobada i de convivència dels 
ciutadans i el marc d’exercici dels seus drets i dels seus deures. Els 
regidors i els alcaldes n’han de prendre una gran consciència, han de 
dirigir les polítiques públiques a fomentar aquests valors d’ajuda mútua, 
de convivència i de progrés col·lectiu. I per fer-ho cal que els regidors i 
consellers municipals siguin triats tan directament com sigui possible 
pels barcelonins i barcelonines. 
 
Des de Convergència i Unió proposem un nou sistema electoral per a 
Barcelona, en el qual cada districte triarà un regidor per majoria, cosa 
que assegura l’increment i l’estímul de la relació directa entre ciutadans 
i regidors. Aquest regidor de districte ha de contribuir de manera 
fonamental a forjar la mentalitat d’assumpció de la responsabilitat 
pública per part del polític, que haurà de passar comptes personals 
davant dels seus votants al marge de l’empara del partit. 
 
En aquest nou sistema, el nombre total de regidors que aconsegueix un 
partit vindrà determinat únicament pel nombre total de regidors que ha 
obtingut en la votació de la circumscripció única. Els noms finals dels 
escollits seran la combinació dels que aconsegueixin guanyar al seu 
districte, més els restants de la llista municipal fins completar el nombre 
de regidors obtinguts a la llista general. 
 
De la mateixa manera treballarem per aconseguir l’elecció directa dels 
consellers municipals de districte i assegurar la seva adscripció a un o 
més barris del seu districte. 
 
El Poblenou i el Clot-Camp de l’Arpa, barris de Barcelona 
 
Convergència i Unió desenvoluparà la seva aposta per fer dels barris el 
centre de l’Administració municipal, tot respectant la delimitació de 
barris feta pel tripartit municipal, a excepció del Poblenou i del Clot-
Camp de l’Arpa, que recuperaran la definició de barri que mai se’ls  
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hauria d’haver negat. En el cas d’aquests barris i d’altres que la 
proposta tripartita va respectar, malgrat la seva dimensió se 
subdividiran en àrees de planejament per generar unitats poblacionals 
que facilitin la seva comparabilitat i gestió. 
 
Apropem la participació també als barris 
 
Proposem fer una aposta decidida per la democràcia participativa; la 
democràcia, al nostre parer, és un exercici que va més enllà del deure 
cívic d’exercir el dret a vot en les diferents eleccions. La participació 
ciutadana en els assumptes públics ha d’esdevenir constant i fructífera. 
 
L’aposta de Convergència i Unió és la Barcelona dels ciutadans: una 
ciutat en què les persones que hi viuen s’impliquin en la marxa diària 
dels seus barris, participant en la presa de decisions que després els 
afectaran molt directament. Per aconseguir-ho, cal governar 
l’Ajuntament de Barcelona amb un nou estil, que situï el diàleg i el pacte 
en el centre de l’activitat política.  
 
Però, a més d’aquesta nova manera de fer, calen nous instruments de 
participació, que permetin exercir-la des de la proximitat, al barri de 
referència del ciutadà. És per això que, des de Convergència i Unió, en 
la nostra opció pels barris, plantegem la creació de noves eines de 
proximitat, com el Consell de Barri, com a elements clau en aquesta 
nova descentralització municipal, juntament amb un segon compromís, 
la consulta ciutadana del Pla d’actuació municipal i pressupost, que dota 
de contingut polític l’acció ciutadana i associativa, més enllà de les 
eleccions, i implica els barcelonins en la construcció d’uns barris millors.  
 

 Consell de barri. Creació del Consell de Barri com a òrgan de 
participació i debat municipal. Presidit pel regidor-president del 
districte, assistit pel regidor del districte, regidors adscrits, 
consellers municipals i tècnics del districte, la seva funció 
fonamental serà el debat de les actuacions municipals sobre el 
territori amb les associacions, entitats i veïnes i veïns del barri. 
Entre les seves sessions, una comissió de seguiment constituïda 
per polítics, tècnics i representants veïnals vetllarà pel 
compliment dels compromisos adquirits.  

 
 Consulta ciutadana del Pla d'Actuació Municipal i 

Pressupost. Consulta prèvia, anterior a l'aprovació al Plenari de 
l'Ajuntament de Barcelona del Pla d'actuació municipal, on les 
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veïnes i veïns del barri podran, mitjançant el seu vot, establir 
prioritats sobre la proposta que elabori el Consell Ciutadà del 
Districte, participant així de l'elaboració del Pla d'actuació 
municipal del districte i afectant-ne el pressupost.  

 
Apropem les oportunitats 
 
Barcelona ha de representar, en certa forma, el somni català, el somni 
d’unes persones que, vingudes d’arreu, han buscat a Catalunya 
l’oportunitat de millorar les seves condicions de vida, tant personals 
com col·lectives. L’Ajuntament de Barcelona ha de liderar els esforços 
per garantir que tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona tinguin 
l’oportunitat d’aconseguir viure amb dignitat a la nostra ciutat. Una 
política d’oportunitats basada en tres pilars: serveis socials, accés a 
l’habitatge i foment de l’activitat econòmica. 
 
Per tal d’aconseguir-ho, el govern municipal ha de ser capaç de 
col·laborar molt estretament amb les persones i entitats dels barris, 
construint plegats dos elements fonamentals per a una política 
d’oportunitats propera i efectiva: el pla estratègic de desenvolupament 
del barri i el pla d’equipaments concret de cada barri, que complementi 
el de la ciutat. 
 

 Pla estratègic de desenvolupament del barri. Elaboració d'un 
pla estratègic de desenvolupament per a cadascun dels barris de 
la ciutat, en col·laboració amb les entitats i veïns, amb un horitzó 
de 10 anys, que permeti plantejar-ne un concepte integral, amb 
tot el que es consideri necessari per tal de fer dels barris uns 
autèntics espais de convivència i referència identitària. Cal que 
les veïnes i veïns dels barris hi puguin créixer i viure en plenitud, 
escollint romandre-hi o marxar en funció de la seva voluntat 
personal, amb instruments com els pisos de lloguer per a la gent 
jove, els apartaments tutelats, els centres de dia, les residències 
per a la gent gran... Cal, també, que el petit comerç continuï sent 
l'element fonamental en la xarxa vertebradora de l'activitat 
econòmica i social del barri. Serveis socials, accés a l'habitatge i 
foment de l'activitat econòmica, com a eixos d'impuls i 
desenvolupament del barri. 

 
 Pla d’equipaments concret per a cada barri. Elaboració i 

aprovació d'un pla d'equipaments definit per a cadascun dels 
barris de la ciutat, per tal de completar i ampliar la xarxa de 
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serveis, en col·laboració amb les entitats i veïns; segons aquest 
plantejament, cada barri ha de disposar com a mínim d'un centre 
de dia —vinculat, en la mesura de les possibilitats, a una 
residència— per a la seva gent gran, un centre cívic, un espai 
polivalent per a les entitats i associacions que en vulguin 
disposar, una biblioteca i sala d’estudi... Es tractaran de manera 
especial i diferenciada els mercats municipals, com a elements 
fonamentals de centralitat econòmica i social dels barris de la 
ciutat. 

 
Apropem la seguretat 
 
Convergència i Unió planteja la política de seguretat a Barcelona com un 
servei pensat amb i per als ciutadans. Per tal d’aconseguir-ho, és 
necessària, més enllà de l’opció per la prevenció, la col·laboració amb 
els veïns i les veïnes. Un bon funcionament de la seguretat implica que 
les persones puguin sentir aquesta com alguna cosa real i propera que 
afavoreix una minva de la idea de risc dins la vida quotidiana. La nostra 
política de seguretat troba el seu referent en el guàrdia de barri, com a 
base d’un model de seguretat basat en la proximitat de la policia al 
ciutadà. Un sistema de seguretat que implica una millor coordinació de 
les diferents policies i el suport dels ciutadans, per tal de fer efectiva 
una estratègia tant per als barris com per al conjunt de la ciutat. 
 
Crearem una autèntica policia de barri, una guàrdia urbana amb més 
agents al carrer, assignats territorialment als barris; una policia de barri 
que, a partir de la seva proximitat i coneixement del territori, complirà 
una funció no només relacionada amb la seguretat, sinó també com a 
referent cívic i social. Així, coneixent les persones, els botiguers i les 
associacions, podrà exercir autèntiques tasques de prevenció de la 
delinqüència i, alhora, de seguiment de les conductes incíviques que 
deterioren la qualitat de vida dels nostres barris. 
 
Apropem la convivència 
 
Ser ciutadà implica conviure acceptant els límits que la convivència 
imposa. La ciutat, i cadascun dels seus barris, no són res més que el 
resultat de molts pactes entre ciutadans amb interessos legítims, però 
sovint contraposats. El paper de l’Ajuntament no ha de ser altre que 
aconseguir el pacte, la situació de conformitat entre els ciutadans en 
aquells temes que els preocupen. 
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Per arribar a posar-se d’acord, però, cal un gran esforç, un treball 
constant i participatiu que permeti l’apropament de postures. 
Convergència i Unió aposta també pel barri com a marc de referència 
d’aquests pactes entre tots els actors implicats: ciutadans, associacions, 
entitats, empreses... Aquesta manera de governar, concertada amb el 
ciutadà, no desaprofita el coneixement i l’experiència que acumula la 
societat, i, per tant, gestiona millor els recursos existents, i permet un 
millor assoliment dels objectius proposats, amb aportacions noves i 
imaginatives. 
 
És en el marc d’aquests nous pactes dels barris que emmarquem sis 
problemàtiques molt diverses, que coincideixen en la necessitat d’assolir 
pactes entre les veïnes i els veïns dels barris, per tal d’afrontar-les amb 
garanties de millora. Tots aquests pactes volen ser, en definitiva, eines 
participatives que permeten articular plans municipals d’actuació 
concrets per a cada barri, donant resposta conjunta: l’administració 
juntament amb els afectats i implicats, a les diverses problemàtiques 
associades. 
 

 Pacte de barri per a la immigració. El fenomen de la 
immigració planteja nous reptes i situacions, molt diverses en 
funció, entre d'altres, de l'àmbit territorial i social. És per això que 
proposem l'elaboració d'un pacte per a la immigració per a 
cadascun dels barris de la ciutat, liderat per l'Ajuntament, en el 
qual tots (administracions, associacions, entitats i veïns) 
plantegem els nostres compromisos de cara a la convivència. 

 
 Pacte per treure el soroll del barri. Elaboració d'un pla 

específic per a cada barri per a la reducció de la contaminació 
acústica, en col·laboració amb les entitats i veïns, per tal 
d'aconseguir una ciutat més agradable i una millor convivència. 

 
 Pacte de barri per a l’accessibilitat. Elaboració d'un pla 

específic d'accessibilitat, concret per a cada barri, en col·laboració 
amb les entitats i veïns, que ajudi a pal·liar l'actual situació de 
discriminació que molts dels nostres veïns i veïnes pateixen pel 
simple fet de la seva discapacitat o edat. 

 
 Pacte de barri per al manteniment. Elaboració d’un pacte, 

amb la participació i el compromís de les entitats i els veïns, per 
tal d’aconseguir que el manteniment dels carrers i places del barri 
sigui el que tots desitgen. 
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 Pacte de barri per a la neteja. Elaboració d’un pacte, amb la 

participació i el compromís de les entitats i els veïns, per tal 
d’aconseguir que els carrers i les places del barri estiguin nets. 
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Barcelona i els barris 
 
 
 

“El cor de la vida ciutadana de Barcelona són 
tots els seus barris i la diversitat de la ciutat 
s’estructura al seu voltant. De la Barceloneta 
a Sant Genís, del Poble Sec a Prosperitat, la 

ciutat es fa d’aquests fragments amb vida 
pròpia que construeixen cada dia sobre la 

seva identitat una Barcelona millor. Les 
antigues viles de la ciutat: Gràcia, Horta, 

Sarrià, Sants, Sant Andreu, Les Corts, Sant 
Gervasi, Sant Martí de Provençals són els 

eixos d’aquesta xarxa de carrers, transports i 
serveis per a tothom que és la Barcelona que 

somio”. 
 

Xavier Trias 
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Ciutat Vella 
 
RAVAL 
 

 Extensió de la revitalització dels entorns de la plaça dels Àngels 
cap a la zona compresa entre els carrers Joaquim Costa, Ronda 
de Sant Antoni i Ronda de Sant Pau, i tractament especial i 
d’atenció als eixos vertebradors del barri: carrers Carme, Sant 
Antoni Abat, Sant Pau, Hospital, Nou de la Rambla, Joaquim 
Costa, Riera Alta i Rambla del Raval. 

 
 Consolidar la Rambla del Raval com a espai de referència de la 

ciutat, amb l’impuls de l’activitat cultural (Filmoteca de la 
Generalitat) del conjunt de l’Illa Robadors, i en equilibri amb els 
veïns i veïnes de la zona. 

 
 Urbanització de l’àrea de l’Arc del Teatre, amb la continuació de la 

regeneració urbanística i la creació d’un nou espai públic. 
 

 Recuperació de la plaça de la Gardunya com a espai d’ús cívic i 
reurbanització de la plaça. 

 
 Fer les obres d’adequació de la càrrega-descàrrega soterrada i 

ampliació dels frigorífics del mercat de la Boqueria. 
 

 Impulsarem la construcció de la tresoreria de la seguretat social 
aprovada a l’espai de l’antic mercat del Carme. 

 
 Consolidació i difusió de l’eix d’equipaments públics des de la 

zona de la plaça de Castella fins a l’avinguda de les Drassanes. 
 

 Vigilància activa per no consolidar els problemes de veïnatge que 
ha generat la prostitució a determinades zones del barri (Joaquim 
Costa, Ronda de Sant Antoni, Sant Pau, Salvador Seguí, 
Mendiargues...). 

 
 Facilitar l’accés al poliesportiu dels joves en situació de risc i 

cercar espais de barri on es puguin fer activitats juvenils de 
lleure. 
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 Millorar l’estat de la neteja al barri i elaborar un pla de neteja 
específic al Raval amb la participació dels veïns. 

 
 Millorar la seguretat i aplicar les mesures de govern per a la 

promoció del civisme al Raval i informar a la ciutadania sobre les 
normes cíviques i sobre com combatre les conductes errònies. 

 
GÒTIC 
 

 Millora dels entorns del carrer de Santa Anna, amb la 
singularització del seu patrimoni i la seva dinamització. 

 
 Recuperació de la vitalitat urbana del sector del Call, amb l’impuls 

del Centre d’Interpretació de la Cultura Jueva. 
 

 Consolidació dels espais oberts com a espais públics de trobada 
ciutadana, amb l’extensió d’actuacions com les practicades a la 
plaça de Sant Miquel. 

 
 Urbanització de la plaça de Duran i Bas, amb la seva obertura cap 

a la trama del barri. 
 

 Urbanització i rehabilitació de la zona de la plaça dels Traginers, 
amb la recuperació d’elements patrimonials, la millora de les 
ajudes a la rehabilitació privada i la reformulació de l’activitat i els 
edificis de Correus. 

 
 Reordenació de la Via Laietana i Jonqueres, com a eix vertebrador 

i revitalitzador cultural i de comerç del Gòtic i del Casc Antic. 
 

 Creació de noves zones d’interès especial per a les activitats 
artesanals, com els entorns del carrer Comtal. 

 
 Finalització de les obres de l’escola bressol al carrer Carabassa. 

 
 Ampliació del centre cívic del Pati Llimona amb la connexió al 

Centre de Serveis Personals del Gòtic. 
 

 Ubicació de la biblioteca del Gòtic a la placeta del Pi. 
 

 Nova Escola Baixeres al carrer Rull. 
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 Ampliació física de l’Arxiu Municipal de Ciutat. 
 

 Estudiar la posible construcció o ubicació d’un nou poliesportiu. 
 

 Millorar la Via Laietana amb intervencions que augmentin la seva 
permeabilitat i millorin el trànsit rodat i l’espai disponible per a 
vianants. 

 
 Prosseguir amb la reducció del trànsit a la Rambla. 

 
 Eliminar la venda ambulant de begudes alcohòliques. 

 
 Actualitzar el pla d’usos amb la col·laboració de les entitats tal 

com hi està establert i fer-lo complir conjuntament amb les 
ordenances sobre soroll, mediambientals i de civisme. 

 
 Posada en marxa de processos de participació respecte de totes 

les problemàtiques del barri, especialment la neteja, la 
convivencia i l’oci nocturn. 

 
 Millora dels carrers i pla de dinamització comercial del Gòtic Sud. 

 
CASC ANTIC 
 

 Recuperació del Born per a la ciutat i per al país, fent que 
esdevingui un centre cultural modern, obert i creatiu. 

 
 Millora de l’espai públic dels entorns de l’estació de França i del 

Pla de Palau. 
 

 Recuperació del paper vertebrador i dinamitzador del nou mercat 
de Santa Caterina, fomentant-hi les activitats comercials i 
ciutadanes. 

 
 Urbanització de la zona de Renfe-Rodalies i Circumval·lació amb 

habitatges per a joves i de protecció oficial, i construcció d’un 
poliesportiu municipal al “campillo” del passeig de 
Circumval·lació. 

 
 Millora de la connectivitat del barri de Santa Caterina amb el de la 

Ribera a través de la recuperació del paper vertebrador del carrer 
de Montcada. 
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 Potenciació dels carrers Princesa, Carders, Sant Pere més Baix i 

Sant Pere més Alt com a eixos transversals vertebradors del 
comerç al barri. 

 
 Foment de les activitats cíviques a la plaça de Sant Pere i 

entorns. Donar un ús ciutadà a l’estació de França. 
 

 Definir un pla director, amb la participació dels veïns, que prevegi 
una actuació conjunta a l’estació de França i al Parc de la 
Ciutadella: arribada del Parc a la platja, creant una gran zona 
verda que inclogui, a més del Parc de la Ciutadella, el Parc de la 
Catalana de Gas i les actuals vies ferroviàries, i que s’estendria 
per sobre de la Ronda litoral. 

 
 Potenciació de l’eix format pel carrer Comerç fins a l’estació de 

França com a nucli de promoció cultural i educativa. 
 

 Construcció d’habitatges de lloguer per a joves als edificis 
propietat de l’Ajuntament o de Foment de Ciutat Vella, prèvia 
rehabilitació. 

 
 Finalitzar les obres del Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. 

 
 Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial en un solar 

prop de l’estació de França. 
 

 Impulsar i potenciar la presència de la cultura popular catalana 
d’arrel tradicional a la nova Casa dels Entremesos. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran al carrer de la 

Sèquia. 
 

 Nova escola bressol al CEIP Pere Vila. 
 

 Millora dels sistemes de neteja i de recollida de deixalles, amb 
l’extensió de la recollida pneumàtica a altres zones del barri. 

 
 Creació d’un minipunt verd de barri a la zona de Santa Caterina. 

 
 Aparcament amb concessió a la zona de la Ribera (Marquès de 

l’Argentera / Pla de Palau). 
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 Impulsar accions de diversificació de les activitats productives a 

l’entorn del carrer de Trafalgar i de Sant Pere més Alt. 
 

 Respectar la normativa municipal sobre sorolls i contaminació 
acústica que permetin una bona qualitat de vida. 

 
BARCELONETA 
 

 Dinamització del carrer del Dr. Aiguader mitjançant la 
transformació de l’espai de l’antiga estació de Rodalies. 

 
 Millora dels usos del passeig Joan de Borbó i del passeig Marítim. 

 
 Recuperació dels elements patrimonials distintius de la 

personalitat urbana del barri. 
 

 Reurbanització de la plaça del Poeta Boscà i entorns. 
 

 Reurbanització del Moll de la Fusta. 
 

 Millorar l’accessibilitat i els equipaments de la platja de la 
Barceloneta, amb una atenció especial al seu manteniment i amb 
la construcció de passadores de fusta sobre la platja per tal que 
els disminuïts físics puguin accedir-hi. 

 
 Executar el Pla d’habitatge de la Barceloneta amb les garanties 

previstes per als veïns i comerciants afectats. 
 

 Execució de les obres previstes a les pistes esportives de La 
Maquinista. 

 
 Ampliació de la biblioteca de La Fraternitat. 

 
 Construcció d’un museu marina/pescador al barri. 

 
 Manteniment de la política de renovació de l’espai públic del barri 

que no ha estat renovat en els últims anys. 
 

 Conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat de la 
Barceloneta. 
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 Posada en funcionament del bus de barri amb circuits que 
connectin els serveis socials i santaris. 

 
 Establir parades amb plataformes a les parades de bus al carrer 

Almirall Cervera per a la gent amb problemes de mobilitat (gent 
gran, persones amb disminució,...). 

 
 Demanar el traspàs de la comissaría del passeig de Joan de Borbó 

als mossos d’esquadra de la Generalitat de Catalunya. 
 

 Renovar el Pla d’enllumenat del districte, especialment per mitjà 
de l’augment d’aquest enllumenat. 
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Eixample 
 
SANT ANTONI 
 

 Remodelació del mercat de Sant Antoni. Potenciació del mercat 
del Llibre d’Ocasió dels diumenges, dels Encants i del conjunt del 
teixit comercial del barri, vertebrat mitjançant el Sant Antoni 
Centre Comercial (SACC). Reforç de les actuacions de suport al 
petit comerç del barri.  

 
 Estudi de la possibilitat d’instal·lar equipaments esportius públics 

als nous interiors d’illa, i de l’obertura al públic en horari no 
escolar dels equipaments esportius escolars del barri.  

 
 Millora dels carrers Tamarit, Campo Sagrado i Comte Borrell, i 

ampliació de les seves voreres. 
 

 Avinguda Mistral de l’Art: pla de suport a joves artistes perquè hi 
puguin exposar les seves obres a l’aire lliure.  

 
 Recerca d’un espai polivalent per a les entitats infantils i juvenils 

del barri, que pugui esdevenir un casal de joves, recollint la bona 
experiència de l’Espai Jove de l’Eixample.  

 
 Millora de les voreres del barri i del manteniment d’arbres i 

mobiliari urbà.  
 

 Finalització de la reforma de la Gran Via, en el tram comprès 
entre la plaça Espanya i el carrer Llançà.  

 
 Recerca d’un espai, amb la participació de la Coordinadora 

d’Entitats del Barri de Sant Antoni, per ubicar un punt verd, 
aprofitant la bona experiència del barri de la Sagrada Família. 

 
 Recerca d’espais al barri per crear nous habitatges de lloguer per 

a joves. 
 

 Estudi de la millora acústica de l’entorn del CAP de Manso. 
 

 Obertura de l’interior d’illa del Palau Foronda al barri.  
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 Impuls decidit a les accions comunitàries plantejades al barri.  

 
 Nou interior d’illa a Sepúlveda/Casanovas/Floridablanca/Villarroel. 

 
 Nou interior d’illa a Calàbria/Gran Via. 

 
 Promourem un acord per tal de recuperar l’espai de l’antic teatre 

Talia-Martínez Soria, a l’Av. Paral·lel cantonada Borrell, d’acord 
amb la propietat actual i els veïns del barri per tal de donar-li un 
ús social. 

 
ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 
 

 Trasllat definitiu del centre penitenciari de la Model abans de 
2011 a la Zona Franca; reconversió de l’espai que ara ocupa en 
una illa model, amb nous equipaments de barri, habitatge públic 
de lloguer i zona verda. 

 
 Cessió dels 400 metres quadrats per a ús públic de Les Arenes 

per a local d’esplai i joves.  
 

 Finalitzar la reforma de la Gran Via, amb el tram comprès entre la 
plaça Espanya i el carrer Llançà.  

 
 Nous centres d’atenció primària i centre de serveis socials de 

l’Esquerra de l’Eixample a Borrell 305. 
 

 Elaborar un pla concret per millorar acústicament la zona de 
l’entorn de l’Hospital Clínic i la central de bombers, amb una nova 
reurbanització, que prevegi l’especificitat acústica de la zona i, 
per tant, la necessitat d’un tracte diferencial.  

 
 Residència per a gent gran amb centre de dia al carrer Viladomat, 

unida a la urbanització definitiva de l’interior d’illa delimitat pels 
carrers Viladomat – Diputació – Calàbria - Consell de Cent. 

 
 Segona fase de la remodelació integral de l’Avinguda de Roma 

entre Urgell i el carrer Tarragona, continuant la nova Avinguda de 
Roma. 
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 Finalització de la millora del Parc de l’Escorxador, i reforç del seu 
manteniment. 

 
 Reforç del manteniment i vigilància dels Jardins Montserrat. 

 
 Remodelació del Mercat del Ninot, modernitzant-lo per tal de 

donar un nou impuls al seu eix comercial. 
 

 Millor aprofitament per al barri dels espais esportius i d’oci de 
l’Escola Industrial, amb horaris de cap de setmana. 

 
 Espai de l’illa de les Germanetes: construcció dels equipaments 

necessaris per al barri, de comú acord amb els veïns: escola 
bressol, institut d’ensenyament secundari, habitatge tutelat per a 
gent gran, habitatge per a gent jove, casal per a la gent gran. 

 
 Nou equipament poliesportiu municipal públic al nord del barri; 

negociació amb la Diputació de Barcelona per tal d’utilitzar per a 
aquesta finalitat algun dels espais que s’alliberaran a l’Escola 
Industrial. 

 
 Nou centre cívic al nord del barri, aprofitant el solar del carrer 

Urgell 145, recuperant també l’interior d’illa i fent-hi una 
biblioteca. 

 
 Recerca d’un espai, amb la participació de l’Associació de Veïnes i 

Veïns de l’Esquerra de l’Eixample, per a la ubicació d’un punt 
verd. 

 
 Intensificar la vigilància dels establiments de concurrència 

pública. Actuació especial a la zona compresa entre els carrers 
Aribau, Muntaner, Balmes, Enric Granados, Consell de Cent i 
París. 

 
 Nou interior d’illa a l’illa delimitada pels carrers Calàbria, París i 

Còrsega, amb un nou equipament. 
 

 Durem a terme les gestions necessàries davant la Generalitat per 
tal de començar, al més aviat possible, les obres del geriàtric i 
centre de dia a l’interior de l’illa Paula Montal. 
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 Acabarem definitivament les obres del carrer Borrell fins a la Gran 
Via. 

 
DRETA DE L’EIXAMPLE 
 

 Remodelació de la segona fase del Passeig de Sant Joan, entre 
Diagonal i Arc de Triomf. 

 
 Recerca d’un espai per ubicar-hi un casal per a la gent gran del 

barri.  
 

 Concertació de places públiques amb els centres de dia privats 
per a la gent gran del barri. 

 
 Promoció del teixit comercial del barri, tot garantint la diversitat 

de l’oferta. 
 

 Potenciació dels eixos comercials del barri, com l’Eix Comercial 
Cor Eixample, com a dinamitzadors del comerç. 

 
 Instal·lació de bancs a les voreres ja ampliades del carrer Aragó.  

 
 Recerca d’un espai, amb la participació de l’Associació de Veïnes i 

Veïns de la Dreta de l’Eixample, per a la ubicació d’un punt verd. 
 

 Recerca d’un espai polivalent per a un casal de joves al barri, 
gestionat per les entitats infantils i juvenils. 

 
 Recuperació de l’interior d’illa Maria Callas (Passeig de Gràcia - 

Gran Via - Pau Claris - Diputació).  
 

 Nou interior d’illa a Pau Claris-Provença. 
 

 Recuperar l’interior d’illa Roger de Flor/Provença/Passeig de Sant 
Joan/Rosselló 

 
SAGRADA FAMÍLIA 
 

 Finalització del Pla Myrúrgia, d’acord amb l’Associació de Veïns de 
la Sagrada Família i la resta d’entitats veïnals: manteniment de 
l’antiga façana de la fàbrica, construcció d’una nova escola 
bressol i d’un nou equipament sociocultural per desenvolupar 
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activitats diverses: centre d’assessorament i orientació per a 
immigrants, espai d’assaig de les corals i associacions de dansa 
del barri, aula informàtica… 

 
 Nou centre sociocultural a Fustes Gelabert (interior d’illa Flora 

Tristan) 
 

 Reforma integral de l’avinguda Gaudí per tal de convertir-la en un 
veritable eix comercial i per a vianants del barri, tenint en compte 
l’itinerari Sagrada Família - Hospital de Sant Pau. Dinamització de 
l’eix comercial. 

 
 Reforma integral de les voreres, mobiliari urbà, enllumenat de la 

zona compresa entre els carrers València, Sardenya, Av. Diagonal 
i Dos de Maig. 

 
 Cercarem una solució definitiva a l’aparcament dels autocars 

turístics a l’entorn de la Sagrada Família, i evitarem especialment 
l’aparcament il·legal d’aquests vehicles en zones no autoritzades. 

 
 Actuació ferma sobre la venda ambulant a l’entorn de la Sagrada 

Família. 
 

 Jardins de la indústria; modificació i modernització del mobiliari 
de la plaça amb la millora de la il·luminació. Supressió total de la 
rampa pantalla del carrer Indústria per una rampa de gespa, amb 
nou arbrat en tota la vorera per fer d’aquest tram un passeig. 
Estudiar la construcció d’un aparcament soterrat per a residents. 

 
 Eixamplament de les voreres del carrer València, entre Sardenya i 

Dos de Maig. 
 

 Recerca d’un espai polivalent per a un casal de joves al barri, 
gestionat per les entitats infantils i juvenils. 

 
 Suport decidit al Punt d’Informació i Atenció per a la Dona (PIAD), 

i a les entitats que hi donen suport. 
 

 Actuació ferma sobre la venda ambulant nocturna que afecta la 
zona dels carrers Consell de Cent, Cartagena, Castillejos i Plaça 
de les Glòries. 
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 Millora de la seguretat a la zona sud del barri, la zona compresa 
entre els carrers València, Gran Via, Dos de Maig i Marina, 
mitjançant l’increment de presència dels cossos policials per tal 
de reduir els nombrosos robatoris a pàrquings, habitatges i 
comerços. 

 
 Ajudes a la dinamització comercial i social de les galeries 

comercials dels Encants Nous, per tal de reimpulsar un teixit 
comercial important a la zona. 

 
 Millora de l’enllumenat nocturn tant a la Plaça Sagrada Família 

com a la Plaça Gaudí. 
 

 Reforç de la neteja a l’entorn del temple de la Sagrada Família 
per tal de pal·liar els efectes de la enorme quantitat de visitants 
que transiten per la zona.  

 
 Recuperació de l’interior d’illa Jardins Beatriu de Provença 

(Provença - Nàpols - Mallorca - Sicília).  
 

 Recuperació de l’interior d’illa Passatge Simó – Sardenya – 
Rosselló – Marina.  

 
FORT PIENC 
 

 Reforma de la plaça de les Glòries amb la supressió de l’actual 
anella viària, pacificació del trànsit i remodelació de la zona i el 
seu entorn, en col·laboració amb els veïns. 

 
 Profunda remodelació del Mercat de Bellcaire, conegut 

popularment com els Encants Vells, tot conservant-ne l’esperit i 
mantenint-lo a l’entorn de la seva ubicació actual, d’acord amb 
els venedors. Aquesta actuació anirà acompanyada d’una intensa 
actuació contra la venda il·legal i la brutícia. 

 
 Finalització de la tercera fase de reforma i conversió en zona de 

vianants de la carretera de Ribes, de Lepant a Castillejos. 
 

 Reforma de la Gran Via entre els carrers Marina i Castillejos. 
 

 Remodelació del Pont de Marina. 
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 Construcció de l’institut d’ensenyament secundari Angeleta 
Ferrer, projectat i acordat amb la Generalitat de Catalunya, a 
l’espai delimitat pels carrers Sardenya – Marina – Diputació - 
Consell de Cent. 

 
 Semaforització de la cruïlla Ribes-Padilla. 

 
 Regulació del temps de pas dels semàfors de la Gran Via, 

especialment amb Lepant, Padilla i Marina. 
 

 Espai per a projectes associatius als baixos del nou equipament 
per a joves d’Ali Bei-Sardenya, gestionat per l’Associació de Veïns 
del Barri de Fort Pienc. 

 
 Avaluació i replantejament, si s’escau, del model de gestió de 

l’Espai Jove de l’Eixample com a espai destinat als joves del 
districte. 

 
 Recuperació de l’interior d’illa delimitat pels carrers Roger de Flor 

- Avinguda Vilanova - Passeig de Sant Joan - Alí Bei. 
 

 Recuperació de l’interior d’illa delimitat pels carrers Marina - Casp 
- Sardenya - Gran Via. 

 
 En el cas que no fos possible mantenir l’actual centre d’atenció 

primària de Marina, aprofitarem part de l’espai actual per a 
equipaments per al barri, com s’ha fet en el cas del casal de gent 
gran i de l’ambulatori del carrer Provença. 

 
 Dotarem el Fort Pienc d’una segona escola bressol. 
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Sants-Montjuïc 
 
SANTS 
 

 Impuls i seguiment de les actuacions lligades al projecte TGV - 
Estació de Sants. Establirem un calendari per a la comissió de 
seguiment, on entre d’altres accions en aquest òrgan es vetllarà 
per la programació de les obres i coordinació de les actuacions 
urbanístiques, de tal manera que les obres del TGV vagin 
paral·leles a la transformació urbanística dels barris. Elaborarem 
un pla d’actuació urgent per a les zones dels barris de Sants, 
Hostafrancs i La Bordeta, afectades per les obres del TGV i de 
l’estació de Sants i entorns per minimitzar les conseqüències 
sobre aquests barris, que entre altres qüestions preveurà:  
garantir una mobilitat i senyalització correctes dels itineraris a 
seguir mentre es desenvolupin les obres, reduir els efectes 
negatius que puguin provocar en el teixit comercial i associatiu, 
establir mecanismes de coordinació per evitar les activitats més 
sorolloses en els períodes nocturns. 

 
 Remodelació dels carrers Violant d’Hongria, Tinent Flomesta, 

Tenor Massini, Alcolea, Panissars i Riera Escuder, entre d’altres. 
 

 Finalitzar la remodelació de l’avinguda Madrid, entre els carrers 
Brasil i Numància, i de Berlín, entre els carrers Numància i 
Tarradellas. 

 
 Trasllat de l’escola bressol Guimbó al nou emplaçament del carrer 

Olzinelles. 
 

 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri de 
Sants: Acadèmia Lloret, CEIP Barrufet, CEIP Carles I, CEIP N-1 i 
N-2 de Pràctiques, Col·legi Josep Tous, Maristes Sants – Les 
Corts, escola Guinyol, IES Emperador Carles, Nuestra Señora del 
Carmen, Peter Pan, Pumby, el Ratolinet, Sagrada Família, Santa 
Elena... 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 

residències de gent gran: Equipament Gent Gran Josep Miracle,  
Residència “Els avis de Sants”... 
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 Remodelació de la plaça Can Mantega i construcció d’un 

aparcament per a residents, estudiant la possible connexió amb 
l’aparcament del carrer Joan Güell. 

 
 Soterrament de les línies elèctriques (carrers Alcolea, Tenor 

Massini, Papin...), tot actuant preferentment en aquells punts on 
es puguin eliminar pals ubicats a les voreres. 

 
 Finalitzar la remodelació del carrer de Sants, al tram comprès 

entre la plaça de Sants i l’avinguda Madrid. 
 

 Reordenació del Triangle de Sants, millorant-ne l’accessibilitat i la 
qualitat de l’espai públic tot arranjant carrers i voreres i posant 
mobiliari urbà. Ens comprometem a fer un estudi de mobilitat de 
la zona, així com també farem un estudi de viabilitat per fer un 
aparcament a la Plaça d’Osca. 

 
 Remodelació completa del clavegueram de la zona que afecta els 

CEIP N-1 i N-2 de Pràctiques (carrers Melcior de Palau, Comtes de 
Bell-lloc i Guitard). 

 
 Actuació integral (seguretat, mobiliari urbà, pavimentació...) a la 

Plaça Bonet i Muixí. 
 

 Dignificació del solar situat entre els carrers Almeria, Rei Martí i 
Cros. 

 
 Neteja i dignificació dels jardins Elisard Sala, tot garantint la seva 

accessibilitat i manteniment dels espais verds i jardineres, i fent 
compatible l’ús dels jardins entre els veïns i veïnes de la zona i 
l’escola bressol. 

 
 Cessió a títol gratuït i de forma definitiva a l’Ajuntament de 

Barcelona del solar del carrer Roger cantonada Juan de Sada, 
actualment propietat del Ministeri de Defensa, per destinar-lo a 
equipaments per al barri. 

 
 Reordenarem, d’acord amb els operadors del mercat, el mercat 

de Sants així com les botigues de l’entorn. 
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HOSTAFRANCS 
 

 Recerca de sòl per a la nova construcció del CEIP Miquel Bleach. 
 

 Impuls a la finalització del PERI d’Hostafrancs, tot garantint la 
reubicació de les famílies afectades i el seu trasllat de forma 
immediata, alhora que s’aixecarà l’afectació urbanística d’aquells 
veïns i veïnes que s’hagi pogut veure, un cop executat ja el PERI, 
que no cal que continuï la seva afectació. 

 
 Remodelació dels carrers Moianés, Leyva i Sant Roc, entre 

d’altres. 
 

 Remodelació de la plaça Herenni. 
 

 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri 
d’Hostafrancs: CEIP Gayarre, ETP Joan Pelegrí, IES Joan 
Coromines, CEIP Francesc Macià, Montserrat Xavier... 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 

residències de gent gran: habitatges tutelats Espanya Industrial... 
 

 Urbanització i nou espai de zona verda i plaça als terrenys de 
l’antiga fàbrica Hamsa, entre els carrers Ermengarda, Llobet i 
Miquel Bleach. 

 
 Elaboració d’un pla d’usos que reordeni l’activitat comercial del 

barri. 
 
BORDETA 
 

 Impuls i seguiment de la transformació de Can Batlló – La 
Magòria. Elaborarem un pla integral on es determini el calendari 
d’execució de les inversions, així com la ubicació dels diferents 
equipaments. Garantirem la continuïtat de l’activitat econòmica 
que avui dia es desenvolupa al recinte febril així com el seu 
trasllat. 

 
 Construcció d’un nou centre d’atenció primària a Can Batlló. 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri. 
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 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 
residències de gent gran. 

 
 Recerca de sòl per a la nova construcció del CEIP Perú. 

 
 Acabament de la remodelació del Carrer Alpens. 

 
 Arranjament dels carrers Olzinelles, Sant Baltasar i Noguera 

Pallaresa, entre d’altres. 
 

 Estudi de viabilitat per fer un aparcament a la plaça de la Farga. 
 
POBLE SEC 
 

 Construcció de la Línia 2 del metro per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Construcció de pisos tutelats per a gent gran al carrer Creu dels 

Molers / Magalhães (edifici propietat del Patronat Municipal de 
l’Habitatge). 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri. 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 

residències de gent gran. 
 

 Ampliació del CEIP Jacint Verdaguer. 
 

 Promoure la recuperació d’El Molino com a equipament cultural de 
ciutat. 

 
 Remodelació dels carrers Roser, Poeta Cabanyes, Avinguda 

Paral·lel i carrer Lleida, entre d’altres. 
 

 Dinamització dels eixos comercials existents, com els dels carrers 
Blai i Roser. 

 
 Millora dels accessos a Montjuïc respecte de la il·luminació, la 

neteja i la seguretat, així com intensificar la neteja dels jardins 
del barris que afronten amb la muntanya. 
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 Millora de la qualitat de l’espai públic i del manteniment i la 
il·luminació de les places Ovidi Montllor i Doctor Pere Franquesa. 

 
 Creació d’un itinerari cívic que uneixi el Paral·lel amb la Ciutat del 

Teatre, pels carrers de Teodor Bonaplata i Bòvila. 
 

 Actuació integral al carrer de la Puríssima Concepció (entorns de 
la Ciutat del Teatre). 

 
 Realització d’un pla d’usos que reordeni l’activitat comercial del 

barri, tot revitalitzant la xarxa comercial existent. 
 

 Eliminació del mur dels jardins Walter Benjamin. 
 

 Pla integral de millora de la mobilitat al barri, amb instal·lació de 
nous semàfors, com a la cruïlla Blasco de Garay amb el Passeig 
de l’Exposició, entre d’altres. 

 
 Impuls definitiu a la Llei de barris tot preveient-ne la total i ràpida 

execució. 
 

 Construcció d’un nou equipament per a la gent gran. 
 

 Creació a la Ciutat del Teatre i els seus entorns d’un projecte 
integral que ajudi a crear escenaris de trobades cíviques, tot 
incrementant la seguretat dels voltants i regenerant 
urbanísticament la zona, i obrint aquest equipament cultural als 
veïns, dignificant els entorns i garantint la seva integració al 
barri. 

 
FONT DE LA GUATLLA 
 

 Construcció de la Línia 2 del metro per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Construcció d’un nou equipament infantil. 

 
 Remodelació dels carrers Amposta i Morabos, entre d’altres. 

 
 Estudi de mobilitat del barri per minimitzar l’impacte de les 

activitats de la Fira. 
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 Finalitzar la reforma del Turó. 
 

 Tancament al trànsit del tram del carrer Chopin entre Valls i Rabí 
Rubèn. 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri. 

 
 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 

residències de gent gran. 
 

 Construcció de clavegueram per a la recollida d’aigües pluvials al 
carrer Sant Ferriol. 

 
 Priorització del carrer Fontflorida per als vianants. 

 
 Funcionament a ple rendiment i amb plena dotació de recursos 

humans i materials de la Residència Fontflorida. 
 

 Garantirem l’ús públic dels jardins de Miramar. 
 
LA MARINA (Zona Franca) 
 

 Construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran a la 
zona de Can Ferrero. 

 
 Millorar l’accessibilitat del pis superior de l’equipament de La 

Bàscula (instal·lació d’un ascensor). 
 

 Construcció de la Línia 2 del metro per part de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Impulsar el Pla especial per a la reforma del barri de Plus Ultra. 

 
 Ubicació de la Fundació Paco Candel a l’espai que actualment 

ocupa la biblioteca Francesc Candel. 
 

 Impuls i seguiment dels treballs i actuacions del nou barri de la 
Marina. 

 
 Construcció d’habitatges de promoció pública al nou barri de la 

Marina. 
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 Establiment de Zones 30 al voltant dels col·legis del barri. 
 

 Establiment de Zones 30 al voltant dels centres de dia i 
residències de gent gran. 

 
 Millora de l’accessibilitat de la plaça de les Matemàtiques. 

 
 Incorporarem la recollida neumàtica al nou barri de la Marina. 

 
 Garantirem que els antics equipaments esportius de la Seat 

segueixin estant oberts a l’ús del barri. 
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Les Corts 
 
LES CORTS 
 

 Potenciar l’ús comercial del nucli antic, l’eix Les Corts–Sants i el 
mercat de Les Corts, tot estudiant la oferta d’aparcament. 

 
 Reformar integralment el mercat per tal de garantir la seva 

continuïtat i competitivitat. 
 

 Finalització del Pla especial Europa-Anglesola.  
 

 Dins del Pla Anglesola: entregar el SOL a la Generalitat per a la 
construcció d’un institut d’ensenyament secundari i traslladar 
l’escola bressol municipal Xiroi.  

 
 Realitzar un Pla cultural del districte on s’analitzi l’oferta i 

producció cultural, així com la necessitat de nous equipaments 
(auditori, sala exposicions, museu...). Creació d’un circuit històric 
del districte que eviti la pèrdua de consciència de barri. 

 
 Reurbanitzar els jardins de la plaça Roses. 

 
 Reordenar el tros de carrer d’en Prat del Rull entre Travessera i 

Taquígraf garriga. 
 

 Millorar el mètode de recollida de les escombraries al nucli antic. 
 

 Modificació del Pla urbanístic per a la Colònia Castells aprovat pel 
Govern municipal. Aquesta modificació ha d’assegurar la no-
afectació dels veïns del carrer Entença correctament alineats, no 
ha d’afectar la plaça del Carme i ha d’assegurar el reallotjament 
de totes les famílies afectades. 

 
 Construcció del centre d’atenció primària al carrer Montnegre i els 

equipaments per al districte. 
 

 Nova biblioteca de districte. 
 



 
 
 
 

 268

 Finalització de la remodelació de l’avinguda Madrid, entre els 
carrers Brasil i Numància, i del carrer Berlín, entre els carrers 
Numància i Tarradellas.  

 
 Control de la GU de barri de l’ús de la plaça del Sol de Baix. 

 
 Instal·lació d’un semàfor, al carrer Vallespir a l’alçada del carrer 

Caballero, per reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el pas de 
vianants. 

 
 Vigilar quin equipament es fa al solar de telefònica del carrer 

Bordeus. 
 

 Construcció de pistes de petanca als jardins de Joaquim Ruyra.  
 

 Manteniment de la part central de l’avinguda Josep Tarradellas, 
des de la plaça Francesc Macià fins al carrer Berlín. 

 
 Posar ascensor a la parada de metro de Les Corts, i finalitzar 

l’adaptació de la parada de plaça del Centre. 
 

 Millora de la il·luminació nocturna del carrer Numància, entre 
Diagonal i Travessera de Les Corts. 

 
 Estudiar solucions a la saturació del CAP de Maternitat: valorant 

desdoblar el CAP en dos edificis, l’actual i un altre a Sant Ramon. 
 

 Creació de noves zones de càrrega i descàrrega per tal de donar 
servei als comerciants de la Gran Via de Carles III. 

 
 Estudiar la mobilitat del carrer Sabino Arana, per tal de millorar el 

trànsit i afavorir el futur flux de persones per dinamitzar el 
comerç de la zona. 

 
 Posar un semàfor al pas de vianants de Carles III, 97, per tal de 

facilitar el pas dels veïns i reduir la velocitat dels cotxes. 
 

 Explorar amb la Diputació de Barcelona les possibilitats de 
disposar d’espai per a ús o equipaments del districte. 
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 Recuperar la massa verda del Frenopàtic. Millorar i adaptar els 
jardins de Jaume Vicens i Vives per a persones de mobilitat 
reduïda. 

 
 Estudiar la remodelació paisatgística del cobriment del cinturó per 

tal de disposar d’ombra, així com de major zona verda. 
 

 Buscar un emplaçament per posar un punt verd de barri. 
 

 Buscar un emplaçament per posar un hotel d’entitats. Si és 
possible un a cada zona del districte.  

 
 El joves han de poder disposar, com a mínim, d’un casal 

independent. 
 
SANT RAMON 
 

 Qualsevol acord amb el F.C. Barcelona per remodelar la zona 
haurà de suposar una millora de la mobilitat del districte, 
l’obtenció d’equipaments i el suport dels veïns.  

 
 El projecte del Barça ha de comportar una solució definitiva a la 

demanda d’un pavelló cobert i l’accés a una piscina coberta pels 
veïns. 

 
 Dins de l’aplicació de l’àrea verda d’aparcament gratuïta pels 

veïns, en aquesta zona es dotarà d’un distintiu de veí, per facilitar 
la circulació en dies de partit i evitar l’ocupació de vehicles de no-
residents en la zona. 

 
 Prioritzar l’objectiu de desenvolupar el parc de Can Rigalt, 

incorporant els veïns i les altres poblacions implicades en el 
disseny futur. Acordar l’ús temporal de la part de Can Rigalt del 
districte amb el veïns.  

 
 Ampliar la vorera i estudiar l’expropiació de la finca de la cruïlla 

entre Travessera de Les Corts i el carrer Collblanc per a 
equipaments. 

 
 Obtenció de sòl com a prioritat per a desenvolupar el Pla 

d’equipaments en els entorns del carrer Danubi. 
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 Buscar un solar per a una escola bressol. 
 

 Estudiar la millor connectivitat de la nova estació de metro de la 
L5, l’estació de la L9 i el Trambaix al barri. 

 
 Acord, en el marc del conveni amb les universitats, per tal que les 

veïnes i els veïns del barri puguin utilitzar les instal·lacions 
esportives de la universitat.  

 
 Estudi de mobilitat del carrer Pisuerga i la seva cruïlla amb 

Cardenal Reig. 
 

 Solucionar el gir del Trambaix a la rotonda 
 

 Incrementar la plantilla de la GU per implementar la policia de 
barri. Fixar la zona de Cardenal Reig i avinguda de Xile com a 
prioritària per combatre actes incívics i vandàlics els caps de 
setmana (“botellón”, orins, destrossa del mobiliari, etc) 

 
 Millora de la senyalització, il·luminació, accés i canalitzacions de 

gas dels Jardins Ernest Lluch. 
 

 Pavimentar la vorera de l’avinguda Doctor Marañón des de la 
Diagonal fins a l’avinguda de Xile. Creació de carril bici enllaçant 
els carrils bici de la Diagonal amb l’avinguda de Xile. 

 
 Prolongació del trajecte del bus de barri 113. 

 
 Urbanització de l’últim tram del carrer Poblet. 

 
 Buscar solucions per a l’aparcament d’autocars a la zona de 

càrrega i descàrrega per als comerços i escoles, a l’avinguda de 
Sant Ramon Nonat. 

 
 Nova urbanització del passatge de Xile. 

 
 Buscar un emplaçament per posar-hi un punt verd de barri. 

 
RACÓ DE LES CORTS – LES CORTS SUD 
 

 Dins de l’aplicació de la zona verda gratuïta per als veïns, en 
aquesta zona es dotarà d’un distintiu de veí, per facilitar la 
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circulació en dies de partit i evitar l’ocupació de vehicles de no-
residents a la zona 

 
 Construcció d’una residència assistida per a la gent gran amb 

centre de dia, mitjançant el desenvolupament del PERI Bacardí. 
 

 Substitució dels blocs per bancs per seure al carrer Pintor 
Pahissa. 

 
 Urbanització del passatge del Comte Güell i el carrer Regent 

Mendieta. 
 

 Millora dels jardins de Bacardí. 
 

 Arranjament del carrer Felipe de Paz. Reordenació de la cruïlla 
Emèrita Augusta - Felipe de Paz. 

 
 Revisar el pla d’usos dels carrers Maria Barrientos i Felipe de Paz. 

 
 Millora de l’enllumenat i mobiliari urbà dels carrers de la zona 

 
 Realitzar un estudi de mobilitat dels veïns de la zona de Les Corts 

Sud. 
 

 Senyalitzar l’emplaçament de la deixalleria mòbil. 
 

 Elaborar un calendari d’eliminació progressiva del cablejat aeri de 
Fecsa i Enher d’aquest barri i del districte en general. Cada procés 
de reurbanització haurà d’especificar si s’ha de soterrar aquest 
cablejat. 

 
ZONA UNIVERSITÀRIA 
 

 Implantar la policia de barri, tot incrementant la plantilla de la GU 
del districte. Garantir l’aplicació de l’ordenança del civisme, en 
especial al “botellon” de cap de setmana i a la prostitució en 
aquesta zona. 

 
 Estendre l’àrea verda gratuïta per als veïns, tot incorporant noves 

zones de càrrega i descarrega. 
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 Millora de la pavimentació i urbanització de l’entorn dels carrers 
Jordi Girona i Trias i Giró. 

 
 Millora de l’enllumenat dels carrers González Tablas, Gran 

Capitán, Trias i Giró, Jordi Girona i Joan Obiols, entre d’altres. 
 

 Reparació de les voreres i asfaltat de la biblioteca de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, i dotació de nou mobiliari 
urbà i arbrat. 

 
 Revisar el pla d’usos dels carrers Trias i Giró, Alfambra, Joan 

Obiols i avinguda de l’Exèrcit. 
 

 Recuperació de la Caserna del Bruc per a la ciutat. 
 

 Construcció d’habitatges de lloguer de promoció pública a la 
Caserna del Bruc i equipaments per al districte. 

 
 Recuperació i millora dels jardins Torre Girona. 

 
 Buscar un emplaçament per a l’esbarjo de gossos i pipican a la 

zona. 
 

 Modificar el conveni amb la Generalitat per tal de garantir que els 
jardins de Pedralbes continuaran sent d’accés públic. 

 
 Recerca d’espai per a una nova escola bressol, dins del conveni 

amb les universitats.  
 

 Potenciar el roserar del Parc Cervantes com a destinació turística 
de qualitat de la ciutat de Barcelona i d’ús dels veïns del districte. 

 
 Estudi de la possibilitat de dotar de funcionament diari la línia 75 

d’autobús, incrementar-ne la freqüència en períodes no lectius. 
Ampliació fins a la Zona Universitària de la línia 59 d’autobús. 

 
 Ubicació de zona blava i noves zones de càrrega i descàrrega a 

l’entorn del mirall de Pedralbes. 
 

 Definició de les dues estacions de la L9 de la Zona Universitària. 
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 Recerca d’espai per crear un consultori per a la Zona 
Universitària, Pedralbes i el barri de la Mercè.  

 
BARRI DE LA MERCÈ - PEDRALBES 
 

 Canalització del torrent de la Barrina. 
 

 Estudi de les possibilitats d’eixamplament de les voreres del barri 
de la Mercè. 

 
 Estudi de mobilitat del barri, que permeti les direccions úniques 

en tots els carrers en què sigui possible. 
 

 Urbanitzar el vial de Can Falgàs. 
 

 Allargar trajecte de bus de barri fins a la parada de Collblanc i 
acostar la ruta a l’escola Paideia i Jeroni de Moragues. 

 
 Trobar un solar per facilitar la continuïtat de l’escola Paideia al 

districte.  
 

 Control de la circulació de motos i autocars. 
 

 Control de l’ús del carrer Bosch i Gimpera per part de les escoles 
de conduir. 

 
 Expropiar la casa Hurtado, per a l’ús d’equipament per al 

districte. 
 

 Connexió del carrer Font del lleó amb la Carretera de les Aigües. 
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Sarrià-Sant Gervasi 
 

 
SARRIÀ  

 
 
 Prosseguirem el procés de conversió en zona per a vianants del 

nucli antic de Sarrià. 
 

 Aprovarem el Pla especial de protecció del Nnucli antic de Sarrià 
(tot potenciant la restauracio d’edificis antics, el foment de la 
rehabilitació i restauració d¡edificis i façanes...), prèvia discussió 
amb els veïns i veïnes del barri. 
 

 Revisarem el sistema de recollida domiciliària d’escombraries al 
nucli antic, impulsant el soterrament dels contenidors 
d’escombraries i l’eliminació progressiva de la recollida en bosses. 
 

 Fomentarem l’habitatge públic de lloguer al voltant de la Via 
Augusta. 
 

 Ubicarem un punt verd de recollida de residus a Sarrià-Tres 
Torres. 
 

 Construirem una nova escola bressol al nucli antic de Sarrià o al 
seu entorn. 
 

 Construcció d’un nou centre d’atenció primària al voltant de la Via 
Augusta. 
 

 Obrirem l’espai del Torrent de les Monges com a parc públic. 
 

 Mantindrem i rehabilitarem les Casetes d’Hort de la Vila per 
destinar-les a equipament públic. 
 

 Nou equipament públic a l’edifici que ara és la comissaria 
provisional dels mossos d’esquadra al carrer Iradier, prèvia cessió 
de la titularitat de la finca a l’Ajuntament per part del Govern de 
la Generalitat. 
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 Habilitarem un espai i farem una programació per a la ballada fixa 
habitual de sardanes. 
 

 Construcció d’una nova caserna per a la guàrdia urbana. 
 

 Potenciarem el nucli de casetes del carrer Canet. 
 

 Estudiarem la reducció dels semàfors a les rotondes en especial 
les dels laterals de la Ronda de Dalt 
 

 Crearem 500 noves places d’aparcament soterrat en el període 
2007-2011.  
 

 Reconvertirem de manera integral l’espai que ocupa la guàrdia 
urbana a Can Ponsic com a biblioteca de barri i nova seu de 
l’arxiu del districte, recuperant i rehabilitant la torre annexa. 
 

 Devolució simbòlica del monestir de Pedralbes al districte de 
Sarrià - Sant Gervasi. 
 

 Cobertura de l’espai dels antics tallers dels Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) a la Via Augusta, amb la 
construcció d’un aparcament dissuassiu (tipus “park&ride”) 
soterrat amb el màxim aprofitament del nombre de places i 
relacionat amb l’estació de Sarrià, d’acord amb el Govern de la 
Generalitat. 
 

 Obertura del carrer Cardenal Sentmenat fins al carrer dels Vergós 
i elaboració d’un pla de mobilitat de la zona, per tal d’estudiar-ne 
la conversió per a zona de vianants. 
 

 Impulsarem l’estació de Sarrià com a intercanviador de FGC i 
futures L9 i L12 de metro, tot facilitant la relació amb la plaça que 
quedarà entre els futurs edificis administratius i estimulant la 
ubicació, a les plantes baixes, de serveis i petits comerços, 
d’acord amb el Govern de la Generalitat. 
 

 Urbanitzarem les places i zona enjardinada sobre la cobertura 
dels antics tallers dels Ferrocarrils de la Generalitat, entre la Via 
Augusta i el carrer Cardenal Sentmenat.  
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 Engegarem i impulsarem el desenvolupament del pla Futur de 
Sarrià, que es va redactar i aprovar al seu dia amb la participació 
dels veïns, i que marcava les línies estratègiques i propostes 
concretes per a la millora i desenvolupament de la vila de Sarrià. 
 

 Potenciarem l’eix cívic i passeig verd Vergós-Hort de la Vila-Plaça 
Sarrià-Torrent de les Monges. 
 

 Estudiarem l’establiment d’un bus de barri que comuniqui Sarrià 
Nord, Sarrià Sud i les Tres Torres. 
 

 Actualitzarem i farem un manteniment correcte de la senyalització 
viària de Sarrià. 
 

 Finalitzarem la remodelació de la Porta de Sarrià. 
 

 Col·locarem jocs infantils sobre la llosa de la Via Augusta, fent-ho 
compatible amb la celebració d’activitats ciutadanes. 
 

 Arranjarem la placeta darrera el mercat de Sarrià (en la 
confluència dels carrers Pare Miquel de Sarrià i Parròquia), 
buscant una solució definitiva per a l’edificació inacabada i 
soterrament de la recollida de deixalles del mercat 
 

 Recuperarem i reubicarem les pistes de petanca que hi havia als 
terrenys de FGC-Via Augusta 
 

 Incidirem en la modificació del mapa escolar per aconseguir la 
ubicació d’un nou institut d’ensenyament secundari a Sarrià. 
 

 Finalitzarem els treballs d’ampliació de voreres a l’avinguda de 
Vallvidrera, amb la implantació d’elements per garantir la 
seguretat dels escolars i vianants. 
 

 Impulsarem l’obertura d’un passeig per a vianants i camí escolar 
segur, pel costat de les vies dels FGC, entre l’estació de Peu del 
Funicular, la plaça Borràs i connexió amb el nucli antic de Sarrià. 
 

 Vetllarem perquè Ferrocarrils de la Generalitat apliqui mesures 
per a l’esmorteïment de l’impacte acústic dels trens al seu pas pel 
barri de Peu del Funicular. 
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 Estudi de viabilitat d’un bus de barri que connecti els barris de 
Peu del Funicular i la Font del Mont amb Sarrià. 
 

 Urbanització i asfaltat dels carrers Montclar i del Bosc. 
 

 Habilitació d’espais com a locals socials a les zones més disperses 
del barri (Can Caralleu i Peu del Funicular), com a punt de 
trobada i relació interveïnal i associativa. 
 

 LES TRES TORRES 
 

 Construirem un centre de dia per a la gent gran. 
 

 Reordenarem i millorarem les Places de Manuel Corachán i de 
Martí i Llauradó. 
 

 Millorarem el manteniment i les condicions de neteja del parc 
Joan Vinyoli. 
 

 Estudiarem l’establiment d’un bus de barri que comuniqui Sarrià 
Nord, Sarrià Sud i les Tres Torres. 
 

 Cobriment de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat entre el 
passeig de la Bonanova  i el carrer Immaculada, d’acord amb el 
Govern de la Generalitat, aprofitant per donar continuitat als 
carrers Margenat i Immaculada. 
 

 Estudiarem la viabilitat de construcció d’una rotonda a la cruïlla 
de la plaça de l’Orient. 
 

 Elaborarem un estudi detallat de la cruïlla de la Via Augusta amb 
la ronda General Mitre, aprofitant la remodelació de la Ronda, per 
tal d’aconseguir una millor funcionalitat circulatòria i la 
remodelació dels jardins adjunts de les Tres Torres, per fer-los 
més permeables i segurs. 
 

 Elaborarem un pla de mobilitat per al barri de les Tres Torres; 
amb una atenció especial a les zones en contacte amb la Ronda 
del General Mitre i l’àmbit de la cruïlla de l’avinguda Diagonal-
Ganduxer-avinguda Sarrià. 
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 Crearem 500 noves places d’aparcament soterrat en el període 
2007-2011.  
 

SANT GERVASI  –  BONANOVA 
 

 Construirem la nova biblioteca del districte de Sant Gervasi, 
relacionada amb el centre cívic de la Vil·la Florida. 
 

 Impulsarem la construcció de la nova comissaria dels mossos 
d’esquadra del districte al carrer dels Quatre Camins. 
 

 Estudiarem la reducció dels semàfors a les rotondes, en especial 
les dels laterals de la Ronda de Dalt 
 

 Resituarem el semàfor del passeig de la Bonanova amb el carrer 
Muntaner, per tal de facilitar la circulació al voltant de les escoles 
properes. 

 
 Nova escola bressol a la Plaça Alfons Comin. 

 
 Nou equipament esportiu públic al carrer Ciutat de Balaguer, 

prèvia obtenció de la titularitat de la finca per part de 
l’Ajuntament. 
 

 Crearem una oficina d’atenció ciutadana a la zona de Sant 
Gervasi-Putget-Farró per aproximar els tràmits i informació de 
l’Administració als ciutadans. 
 

 Remodelació i millora del trànsit a la ronda General Mitre. 
 

 Remodelació del carrer Balmes i ampliació de voreres al tram de 
la plaça Joaquim Folguera i a la plaça Molina. 
 

 Cobriment de les vies dels ferrocarrils de la Generalitat entre el 
passeig de la Bonanova  i el carrer Immaculada, d’acord amb el 
Govern de la Generalitat,  aprofitant per donar continuitat als 
carrers Margenat i Immaculada. 
 

 Aprofitarem, de manera estable, la sala Hipòstila del parc de Ca 
n’Altimira com a fòrum de participació ciutadana i debat per al 
disseny de la ciutat i discussió dels projectes del districte. 
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 Potenciarem  l’Espai de Joves de la Tamarita. 
 

 Seguirem amb l’arranjament dels carrers del Camp, Reus, Artesa 
de Segre, Bigai, Bisbe Sivilla i Sant Gervasi de Cassoles, tot 
estudiant-ne possibles conversions en zones per a vianants. 
 

 Col·locarem una nova il·luminació per a les voreres de vianants a 
la part alta del carrer Muntaner. 
 

 Instal·larem jocs infantils a la plaça Bonanova 
. 

 Remodelarem i ampliarem les voreres del carrer de Jesús i Maria. 
 

 Arranjarem els carrers Císter i Vendrell. 
 

 Pla d’aparcament entorn del campus universitari Abat Oliba. 
 

 Recuperarem els jocs infantils a la plaça Calvó. 
 

 Obrirem i urbanitzarem el carrer Alcoi. 
 

 Urbanitzarem la plaça Comte de Sert. 
 

 Negociarem amb la propietat per tal d’evitar noves construccions 
a Torre Vilana que tinguin un fort impacte visual i mediambiental. 
 

 Garantirem que, com a mínim, un bus de barri, amb connexions 
amb d’altres transports públics, tingui parada davant la nova 
comissaria dels mossos al carrer Quatre Camins. 
 

 Equipament cultural a l’antiga Mina Partagaz (Dipòsit del Rei 
Martí), als carrers Bellesguard - Jaume Càncer. 
 

 Evitarem la coincidència al carrer del Císter del centre 
d’acolliment d’indigents amb un centre d’educació especial 
intensiva per a joves, al qual buscarem una ubicació alternativa.  
 

 Col·locarem bancs a l’avinguda Tibidabo, davant de les escoles. 
 

 Arranjaments i millora de la seguretat i la il·luminació de la plaça 
de Rosa Sabater i dels jardins ubicats al passatge de Maluquer. 
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 Crearem 500 noves places d’aparcament soterrat en el període 
2007-2011.  
 

 Estudiarem la viabilitat de construir un aparcament soterrat al 
carrer Craywinkel. 
 

 Reordenarem la plaça Kennedy i proximitats pel que fa a zones de 
càrrega i descàrrega i les parades d’autobusos. 
 

 Realitzarem l’estudi de mobilitat del triangle avinguda República 
Argentina (Alfons Comin) – passeig Sant Gervasi/Roman Macaya 
– Craywinckel. 
 

 Estudi de la construcció d’un aparcament dissuassiu a prop de la 
Ronda-avinguda Tibidabo per fomentar l’ús del funicular per a 
visitants del Tibidabo 
 

 Funcionament del Tramvia Blau amb integració tarifària. 
 

SANT GERVASI - GALVANY 
 

 Obertura d’un procés de participació amb els veïns, associacions i 
entitats de Sant Gervasi, del Putget i del Farró per elaborar un pla 
de futur, desglossat per barris. Hauria de detectar i proposar 
orientacions en temes com ara les mancances i necessitats, les 
potencialitats, la revisió del catàleg del patrimoni, els focus 
d’interès i centres gravitacionals de veïnatge, nuclis i carrers de 
protecció especial, etc. 
 

 Crearem una oficina d’atenció Ciutadana a la zona de Sant 
Gervasi-Putget-Farró per aproximar els tràmits i informació de 
l’Administració als ciutadans. 
 

 Nova biblioteca de barri i centre cívic a la casa Muñoz Ramonet, al 
carrer Muntaner amb Marià Cubí. 
 

 Negociarem amb els propietaris per obrir Can Ferrer com a jardí 
públic (al carrer Alfons XII). 
 

 Incidirem per recuperar l’antiga clínica del Doctor Ripoll (al 
xamfrà dels carrers Alfons XII – Madrazo) com a residència per a 
gent gran. 
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 Establirem un circuit estable de concerts setmanals per a joves 

autors i intèrprets en parcs i jardins. 
 

 Impulsarem la ubicació d’un equipament públic a la finca de Can 
Ferrer del carrer Alfons XII. 
 

 Estudiarem la creació d’un itinerari cívic de passeig per a vianants 
que relligui la Plaça Molina amb el centre de la ciutat (plaça 
Universitat), amb la conversió en zona per a vianants dels carrers 
Alfons XII i Tuset, i a través del carrer d’Enric Granados. 
 

 Semiconversió en zona per a vianants i reordenació d’usos dels 
carrers Tuset, la Granada i Moià. 
 

 Estudiarem la viabilitat de construir un aparcament soterrat al 
carrer Tuset. 
 

 Millora del trànsit nocturn a la Travessera de Gràcia i als carrers 
Marià Cubí, Laforja, Madrazo, Aribau, Muntaner, Santaló, Amigó i 
Calvet. 
 

 Crearem 500 noves places d’aparcament soterrat durant el 
període 2007-2011.  
 

 Exercirem un control estricte de la legalitat i les condicions de 
funcionament dels locals d’oci nocturn del carrer Marià Cubí. 
 

 Reurbanització i semiconversió en zona per a vianants del tram 
baix dels carrers Tavern i Calaf. 
 

 Ordenarem l’accés de vehicles als aparcaments de la plaça 
Cardona. 
 

 Remodelació del mercat de Galvany, i estudi de la construcció 
d’un aparcament subterrani. 
 

 Millorarem l’accessibilitat i la il·luminació dels carrers Berlinès, 
Corint i la part alta de Monterols, per a accés al turó i parc de 
Monterols. 
 



 
 
 
 

 282

 Potenciarem el corredor verd Parc Güell - Jardins Turó del Putget 
- Parc Turó de Monterols 
 

 Remodelarem i ampliarem les voreres del carrer Plató. 
 

 Remodelarem la plaça Adrià i el carrer Gualbes. 
 

 Remodelació de la plaça Wagner i construcció d’un aparcament 
subterrani. 

 
 Potenciarem l’avinguda Pau Casals i els carrers del seu entorn 

com a pol d’atracció comercial. 
 

 Elaborarem un estudi detallat de la cruïlla de la Via Augusta amb 
la Ronda General Mitre, aprofitant la remodelació de la Ronda, per 
tal d’aconseguir una millor funcionalitat circulatòria i la 
remodelació dels jardins adjunts de les Tres Torres, per fer-los 
més permeables i segurs. 
 

PUTGET / FARRÓ 
 

 Crearem una oficina d’atenció ciutadana a la zona de Sant 
Gervasi-Putget-Farró per aproximar els tràmits i informació de 
l’Administració als ciutadans. 
 

 Equipament públic a l’edifici del col·legi major Montseny al carrer 
Portolà amb Claudi Sabadell. 
 

 Nova escola bressol al carrer Marmellà i trasllat de l’escola bressol 
BIP. 
 

 Incidirem perquè l’edifici de l’antiga clínica Sant Josep als carrers 
Cadis-Manacor sigui un equipament per a ús públic residencial o 
assistencial. 
 

 Equipament esportiu públic, casal de barri i aparcament soterrat 
al carrer Marmellà. 
 

 Incidirem perquè l’edifici que fins ara era el col·legi Siervas de 
San José es mantingui com a equipament educatiu per al 
districte. 
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 Crearem 500 noves places d’aparcament soterrat en el període 
2007-2011.  
 

 Intervenció de millora del passatge de la Costa del Putget. 
 

 Millorarem la seguretat i la il·luminació dels jardins entre 
República Argentina i carrer de la Costa. 
 

 Millora del parc del Putget (mobiliari, il·luminació i neteja). 
 

 Ubicarem un punt verd de recollida de residus a Sant Gervasi-
Putget-Farró. 
 

 Nova entrada al Parc del Putget pel carrer Roca i Batlle-Pare Fidel 
Fita, conjuntament amb la remodelació del carrer Pare Fidel Fita. 
 

 Potenciarem el corredor verd Parc Güell - Jardins Turó del Putget 
- Parc Turó de Monterols. 
 

 Realitzarem l’estudi de mobilitat del triangle Av. República 
Argentina (Alfons Comín) – passeig Sant Gervasi/Roman Macaya 
– Craywinckel. 
 

 Estudiarem la viabilitat de construir un aparcament subterrani al 
carrer Craywinkel. 
 

 Ampliarem les voreres del carrer Lucà. 
 

 Millorarem la plaça Ventura i Gasol.  
 

 Eixamplament de voreres i reurbanització del carrer Pàdua al 
tram entre la Ronda General Mitre i l’avinguda República 
Argentina. 
 

 Remodelació i millora del trànsit a la Ronda General Mitre. 
 

 Recuperació de la casa Tusquella com a equipament públic per al 
districte. 
 

 Nou aparcament subterrani als jardins de Josep Amat. 
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 Remodelació del carrer Balmes i ampliació de voreres al tram de 
la plaça Joaquim Folguera a la plaça Molina. 
 

 Revisió de la mobilitat al barri del Putget-Farró a partir de la 
remodelació de Mitre i millora de la continuïtat als carrers que el 
creuen. 
 

 Seguirem amb la remodelació del barri del Farró, ampliant-ne 
voreres i fent els carrers més agradables per als vianants. 
 

 Nou centre d’equipaments que inclogui un hotel d’entitats, un 
centre de dia per a la gent gran i un casal de joves per donar 
servei al barri del  Farró. 
 

 Obertura d’un procés de participació amb els veïns, associacions i 
entitats de Sant Gervasi, del Putget i del Farró per elaborar un pla 
de futur, desglossat per barris. Hauria de detectar i proposar 
orientacions en temes com ara les mancances i necessitats, les 
potencialitats, la revisió del catàleg del patrimoni, els focus 
d’interès i centres gravitacionals de veïnatge, nuclis i carrers de 
protecció especial, etc. 
 

VALLVIDRERA–LES PLANES 
 

 Reorientarem el model de parc per al Tibidabo com a parc 
d’atraccions familiar, fent-lo més accessible tant econòmicament 
com físicament a tothom; aprofitant la seva privilegiada ubicació, 
integrat a Collserola, gran pulmó i futur parc natural metropolità, 
per vincular-lo al respecte per la natura i la divulgació de la 
biodiversitat. Li donarem un enfocament per a l’aprenentatge dels 
valors de la sostenibilitat i que serveixi per educar les futures 
generacions en un ús del lleure respectuós amb l’entorn.   
 

 Protegirem de manera efectiva les àrees forestals del Cim del 
Tibidabo. 
 

 Protecció integral del Parc de Collserola, convertint-lo en parc 
natural. 
 

 Obertura durant tot l’any del parc de bombers de Vallvidrera. 
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 Establiment d’una presència estable de policia motoritzada, 
d’acord amb els mossos d’esquadra, al barri. 
 

 Reconvertirem el mercat de Vallvidrera en un centre de serveis, 
amb comerços, estafeta de correus, oficina municipal 
descentralitzada, estanc, dotació de guàrdia urbana a la zona i un 
centre informatiu del parc de Collserola. 
 

 Nou equipament poliesportiu a Vil·la Joana. 
 

 Construirem un centre de dia per a la gent gran.  
 

 Construirem una nova escola bressol. 
 

 Creació d’una oficina d’atenció ciutadana per a la zona de 
Vallvidrera-Les Planes (amb relació al nou ajuntament de barri). 
 

 Potenciarem el Museu Verdaguer de Vil·la Joana. 
 

 Adequació de l’antiga caseta del guarda del pantà de Vallvidrera 
com a Centre d’Informació i divulgatiu de biodiversitat i d’oci de 
Collserola 
 

 Habilitarem un aparcament per a residents a les estacions dels 
ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a les Planes. 
 

 Seguirem amb l’execució de la part pendent del Pla parcial de les 
Planes. 
 

 Millorarem les condicions d’urbanització (enllumenat, voreres...) 
dels carrers Espinagosa, Ginestera i Mont d’Orsà a Vallvidrera, i 
adoptarem mesures per reduir la velocitat dels vehicles en aquest 
darrer, especialment davant del centre Aspasim i de la residència 
Betània 
 

 Reordenarem la plaça Vallvidrera. 
 

 Millorarem la zona infantil del centre cívic de Vallvidrera i de la 
zona de jocs de la plaça Pep Ventura. 
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 Habilitació d’espais com a locals socials a les zones més disperses 
del barri (Mas Sauró, Mas Guimbau, Rectoret i Font del Mont) 
com a punt de trobada i relació interveïnal i associativa. 
 

 Millorarem i dignificarem l’entrada al barri del Rectoret. 
 

 Incidirem perquè Ferrocarrils de la Generalitat minimitzi el soroll 
dels trens, a les proximitats del centre cívic Elèctric, amb  
pantalles acústiques. 
 

 Millorarem l’accés al barri de Mas Sauró des de la Carretera de 
Vallvidrera. 
 

 Adequació de l’”esplanada verda” (al costat de la plaça de serveis 
de Mas Guimbau) com a espai d’esbarjo amb la neteja, col·locació 
de jocs infantils i elements fixos per a la pràctica de l’esport. 
 

 Remodelarem la plaça de la Mina Grott. 
 

 Millorarem el manteniment de les finques públiques per evitar 
incendis, i establirem les mesures necessàries per al compliment 
de la Llei de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions 
sense continuitat immediata amb la trama urbana. 
 

 Instal·larem nous hidrants. 
 

 Actualitzarem el Pla d’actuació urgent en cas de nevades i 
aiguats. 
 

 Executarem tots els plans d’autoprotecció pendents. 
 

 Elaborarem, d’acord amb les companyies de serveis, un protocol 
per al soterrament de línies elèctriques de BT i de telèfon i la 
retirada de torres elèctriques, o l’adopció de mesures de 
disminució de l’impacte visual per a les que no sigui possible de 
retirar. 
 

 Establirem un Pla especial de protecció del patrimoni per a 
Vallvidrera. 
 

 Millorarem el control de disciplina urbanística pel que fa a les 
edificacions. 
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 Millora i actualització de la senyalització dels carrers i itineraris de 

passeig. 
 

 Impulsarem la neteja i rehabilitació de Santa Maria de Vallvidrera 
i el seu entorn. 
 

 Modificació i urbanització del carrer Romaninar. 
 

 Restauració del passatge entre el camí de la Reineta i la Font dels 
Pins. 
 

 Unificació en una de les parades dels busos 111 (baixada carrer 
de Mont d’Orsà) i 118 de la plaça Vallvidrera. 

 
 Renovarem el funicular del Tibidabo, connectat amb el Tramvia 

Blau i integrat tarifàriament. 
 

 Potenciarem l’eix turístic Plaça Catalunya - Tramvia Blau - 
Funicular Tibidabo - Tibidabo - Parc de Collserola. 
 

 Extensió del bus de barri fins a la part alta del barri de Mas 
Guimbau. 
 

 Remodelació i potenciació de la Carretera de les Aigües com a 
centre d’esbarjo i ludicocívic de la ciutat. 
 

 Augmentarem els punts de llum entre el baixador del Funicular de 
Vallvidrera a la Carretera de les Aigües i el barri de la Font del 
Mont. 
 

 Estudi de viabilitat d’un bus de barri que connecti els barris de la 
Font del Mont i del Peu del Funicular amb Sarrià. 
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Gràcia 
 
VILA DE GRÀCIA 
 

 Millora de l’accés als jardinets del passeig de Gràcia, eliminant els 
carrils de circulació de la banda propera a Riera de Sant Miquel 

 
 Parada de metro de la Línia 9 a Torrent de les Flors. 

 
 Estudiar nou recorregut per als autobusos que han d’accedir a 

Travessera de Dalt en direcció Lesseps. 
 

 Pla de protecció de nuclis antics. 
 

 Incrementarem els ajuts a les comunitats de veïns que hagin 
acordat la instal·lació d’ascensor al seu edifici, sempre que 
tècnicament això sigui possible. 

 
 Nova política de mercats a Gràcia. 

 
 Remodelació dels mercats de la Llibertat i l’Abaceria. 

 
 Millorar l’aparcament al voltant dels mercats de Gràcia. 

 
 Instal·lació de jocs infantils a les places i ampliació dels que ja hi 

ha (plaça de la Revolució). 
 

 Periodicitat semestral del consell de barri de la Vila de Gràcia. 
 

 Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Gràcia. 
 

 Resoldrem durant la propera legislatura la zona urbanística de 
Vallcarca – Lesseps – Travessera, tot solucionant el problema de 
Vallcarca – Farigola, portant a terme la zona de passeig de 
Bolivar, acabant les obres de la Plaça Lesseps i executant l’acord 
de reducció de carrils de la Travessera de Dalt. 

 
 Acabar amb la tradicional divisió entre els barris del nord i el barri 

de Gràcia, amb l’execució de l’acord per a la reducció de carrils de 
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la Travessera de Dalt, tot responent a l’objectiu de connectivitat 
nord – sud i pacificació del trànsit. 

 
 Remodelació de la plaça Gal·la Placídia per recuperar més espai 

per als ciutadans. 
 

 Pla d’interconnexió de Gràcia nord amb Gràcia sud. 
 

 Reforma del PGM del 1976 amb nova planificació i desafectació de 
totes les zones afectades per reformes urbanístiques ja 
desfasades, com la de la plaça Joanic o Alzina. 

 
 Completar la xarxa de transport públic amb autobús i bus de barri 

a Gràcia. 
 

 Aplicació del Pla de mobilitat de Gràcia tot permetent l’arribada 
dels vehicles a pràcticament tots els carrers i atenent totes les 
casuístiques derivades de la seva aplicació. 

 
 Circulació en horari restringit per les zones tancades de vianants. 

 
 Aparcaments de bicicletes a les boques de metro, escoles, 

equipaments municipals i parcs de Gràcia. 
 

 Nova política de mercats a Gràcia (amb inclusió de les noves 
tecnologies) i millora d’aparcaments. 

 
 Cobertura d’Internet i mòbil a l’interior dels mercats. 

 
 Fomentar el repartiment a domicili dels productes dels mercats. 

 
 Creació del web dels mercats de Barcelona, amb informació 

diversa i de compra-venda de parades. 
 

 Remodelació del mercat de l’Abaceria. 
 

 Promoció dels eixos comercials i el seu entorn i foment de nous 
eixos comercials a l’interior dels barris. 

 
 Potenciar la Festa Major de Gràcia tot dotant-la d’una dimensió 

més humana i més de barri. 
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 Garantir a tots els carrers participants en la Festa Major de Gràcia 
un espai on poder desenvolupar les seves activitats i preparació 
dels decorats.  

 
 Proposta de busos llançadores cap als parcs del districte. 

 
 Les biblioteques del districte romandran obertes fins a la una de 

la matinada, com a serveis de sales d’estudi en èpoques 
d’examens.  

 
 Les biblioteques del districte disposaran del material i elements 

necessaris per fer les funcions de sales d’estudi.  
 

 Creació del guàrdia de barri. Atenció i efectivitat. 
 

 Eliminar el “botellón” de les places. 
 

 Recuperació dels refugis heretats de la Guerra Civil. 
 
CAMP D’EN GRASSOT – GRÀCIA NOVA 
 

 Aparcaments de bicicletes a les boques de metro, escoles, 
equipaments municipals i parcs. 

 
 Foment dels interiors d’illa com a zones verdes i manteniment de 

les places interiors del barri. 
 

 Més seguretat i manteniment a la plaça de la Sedeta i 
manteniment i rehabilitació de l’edifici de la Sedeta. 

 
 La Sedeta, seu de l’Ajuntament del barri, al servei de tots els 

ciutadans. 
 

 Recerca d’espai per a la construcció d’una nova escola bressol. 
 

 Foment del comerç al barri. 
 

 Suport a les festes populars del barri. 
 

 Millora del mobiliari urbà. 
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 Periodicitat semestral del consell de barri del Camp d’en Grassot 
– Gràcia Nova. 

 
 Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Camp d’en Grassot – 

Gràcia Nova. 
 

 Pla d’interconnexió de Gràcia nord amb Gràcia sud. 
 

 Completar la xarxa de transport públic amb autobús i bus de barri 
a Gràcia. 

 
 Aplicació del Pla de mobilitat de Gràcia tot permetent l’arribada 

dels vehicles a pràcticament tots els carrers i atenent totes les 
casuístiques derivades de la seva aplicació. 

 
 Circulació en horari restringit per les zones tancades de vianants. 

 
 Nova política de mercats a Gràcia (amb inclusió de les noves 

tecnologies) i millora d’aparcaments. 
 

 Cobertura d’Internet i mòbil a l’interior dels mercats. 
 

 Fomentar el repartiment a domicili dels productes dels mercats. 
 

 Creació del web dels mercats de Barcelona, amb informació 
diversa i de compra-venda de parades. 

 
 Promoció dels eixos comercials i el seu entorn i foment de nous 

eixos comercials a l’interior dels barris. 
 

 Proposta de busos llançadores cap als parcs del districte.  
 

 Foment dels interiors d’illa com a zones verdes. 
 

 Creació de la figura del guàrdia de barri. Atenció i efectivitat. 
 
VALLCARCA - PENITENTS 
 

 Pla per als barris del nord. 
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 Construcció de pàrquing soterrat a la futura zona verda d’Hospital 
Militar. 

 
 Parada de metro de la línia 9 a plaça Lesseps, amb accés directe 

per als veïns de Vallcarca. 
 

 Aparcaments de bicicletes a les boques de metro, escoles, 
equipaments municipals i parcs. 

 
 Instal·lació d’un semàfor de braç a Hospital Militar 

Militar/Agramunt, per tal de millorar la seguretat viària. 
 

 Ampliarem les voreres als carrers on sigui possible, especialment 
dels carrers que connecten, com a zona per a vianants, amb els 
altres barris 

 
 Creació de camins escolars i millora de la senyalització per 

accedir a les escoles Rius i Taulet i Farigola. 
 

 Manteniment acurat de les escales de la Baixada de la Glòria. 
 

 El nou Pla urbanístic de Barcelona protegirà la zona al nord de la 
plaça Alfons Comín. 

 
 Millora general del carrer Sant Camil. 

 
 Millora del passatge Isabel. 

 
 Estudi de la mobilitat i aparcament a l’entorn d’Alfons Comín. 

 
 Mesures de foment del comerç a Vallcarca. 

 
 Rehabilitar la “casa colonial” —carrer Farigola / carrer Calendau / 

carrer Bécquer— com a equipament per al barri. 
 

 Millorar les condicions de manteniment dels boscos municipals de 
Can Turull. 

 
 Nova residència assistida per a la gent gran amb centre de dia al 

Pere Virgili. 
 

 Periodicitat semestral del consell de barri de Vallcarca–Penitents. 
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 Construcció d’un centre de dia a l’interior del parc sanitari Pere 

Virgili. 
 

 Cerca d’espai per a la construcció d’habitatges de protecció 
oficial. 

 
 Pla per potenciar una zona comercial al barri dels Penitents. 

 
 Neteja i manteniment dels boscos del barri. 

 
 Obertura del carrer Cesare Cantú. 

 
 Nova biblioteca al barri. 

 
 Condicionar una zona d’aparcament per evitar aparcaments sobre 

les voreres del carrer Tizià. 
 

 Treurem els pals de la llum de les voreres dels carrers. 
 

 Millora de l’asfaltat i manteniment dels carrers del barri. 
 

 Protecció de Collserola de l’especulació urbanística. 
 

 Estudiar el cobriment de la Ronda de Dalt. 
 

 Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Vallcarca–Penitents. 
 

 Resoldrem durant la propera legislatura la zona urbanística de 
Vallcarca – Lesseps – Travessera, solucionant el problema de 
Vallcarca – Farigola, portant a terme la zona de passeig de 
Bolivar, acabant les obres de la Plaça Lesseps i executant l’acord 
de reducció de carrils de la Travessera de Dalt. 

 
 Establiment d’una àrea de rehabilitació i millora. 

 
 Pla d’interconnexió de Gràcia nord amb Gràcia sud. 

 
 Soterrament de les línies elèctriques i telefòniques. 

 
 Completar la xarxa de transport públic amb autobús i bus de barri 

a Gràcia. 
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 Aplicació del Pla de mobilitat de Gràcia tot permetent l’arribada 

dels vehicles a pràcticament tots els carrers i atenent totes les 
casuístiques derivades de la seva aplicació. 

 
 Circulació en horari restringit per les zones tancades de vianants. 

 
 Arribada del metro a tot Gràcia amb l’acabament de les obres a 

les línies 5 i 9. 
 

 Gràcia connectada a Barcelona amb autobus i metro. 
 

 Bus de Nit: més recorregut, més serveis. 
 

 Àrea verda estesa a tot Gràcia i gratuïta per als veïns. 
 

 Promoció dels eixos comercials i el seu entorn i foment de nous 
eixos comercials a l’interior dels barris. 

 
 Promoció i reforç del teixit cultural als barris del nord. 

 
 Les biblioteques del districte romandran obertes fins a la una de 

la matinada, com a serveis de sales d’estudi en èpoques 
d’examens. 

 
 Les biblioteques del districte disposaran del material i elements 

necessaris per fer les funcions de sales d’estudi. 
 

 Creació de la figura del guàrdia de barri. Atenció i efectivitat. 
 
EL COLL 
 

 Pla per als barris del nord. 
 

 Arribada del metro al Coll amb la prolongació de la línia 5. 
 

 El Bus Turístic ha d’arribar al Coll. 
 

 Arribada de l’autobús 87 fins a la Diagonal. 
 

 Recuperació del bus nocturn N4. 
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 El Coll plenament connecta’t: completarem la xarxa d’autobusos 
de barri, connectant els barris del nord amb la resta de barris i 
amb la ciutat. 

 
 Millorar la connexió del Coll amb el barri de la Salut. 

 
 Estudiar i facilitar l’obertura de carrers per millorar les 

comunicacions interiors. 
 

 Obrir al trànsit el carrer de Clotés. 
 

 Millores i manteniment a diversos carrers del barri. 
 

 Manteniment de les escales mecàniques del barri. 
 

 Control de la velocitat dels vehicles que circulen pel passeig Mare 
de Déu del Coll. 

 
 Estudi sobre noves zones d’aparcament possibles. 

 
 Concedirem ajuts a les comunitats de veïns que hagin acordat la 

instal·lació d’ascensor al seu edifici, sempre que tècnicament això 
sigui possible. 

 
 El Park Güell i la Creueta oberts, més nets i més segurs. 

 
 Aprofitarem el Park Güell i el Parc de la Creueta del Coll per 

fomentar la pràctica esportiva. 
 

 Farem de la Font Rúbia un lloc d’estada i reconeixement digne de 
l’espai on es va crear el barri del Coll. 

 
 Millora en la il·luminació dels edificis emblemàtics del barri 

(Santuari de la Mare de Déu del Coll, Can Mora, casa Jujol) i del 
passeig de la Mare de Déu del Coll. 

 
 Canalització de l’aigüa de pluja al carrer Tahití. 

 
 Instal·lació de contenidors per a veïns i comerciants. 

 
 Restauració de la Font de Sant Salvador. 
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 Recuperació i conservació de les mines de ferro del barri del Coll 
com a element històric i identitari del barri. 

 
 Solucionar la manca de bústies de correu al barri. 

 
 Centre de dia per a la gent gran al Coll. 

 
 Nova escola bressol al CEIP Montseny. 

 
 Periodicitat semestral del consell de barri del Coll. 

 
 Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana del Coll. 

 
 Pla d’interconnexió de Gràcia nord amb Gràcia sud. 

 
 Soterrament de les línies elèctriques i telefòniques. 

 
 Solució als Tres Turons: consolidació dels edificis construïts abans 

del PGM de 1976. 
 

 Reforma del PGM de 1976 amb nova planificació i desafectació de 
totes les zones afectades per reformes urbanístiques ja 
desfasades, com la de la plaça Joanic o Alzina. 

 
 Completar la xarxa de transport públic amb autobús i bus de barri 

a Gràcia. 
 

 Aplicació del Pla de mobilitat de Gràcia tot permetent l’arribada 
dels vehicles a pràcticament tots els carrers i atenent totes les 
casuístiques derivades de la seva aplicació. 

 
 Circulació en horari restringit per les zones tancades de vianants. 

 
 Gràcia connectada a Barcelona amb autobus i metro. 

 
 Bus de Nit: més recorregut, més serveis. 

 
 Àrea verda estesa a tot Gràcia i gratuïta per als veïns. 

 
 Promoció dels eixos comercials i el seu entorn i foment de nous 

eixos comercials a l’interior dels barris. 
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 Promoció i reforç del teixit cultural als barris del nord. 
 

 El Park Güell i la Creueta del Coll oberts a Gràcia i més segurs. 
 

 Creació de la figura del guàrdia de barri. Atenció i efectivitat. 
 

 Detecció i recuperació de zones degradades dels nostres barris: 
Evitar la “guetització” dels immigrants. 

 
 Integració dels nouvinguts a la societat, cultura i costums 

catalans: Atenció social, classes de català, plans d’integració per 
als immigrants. 

 
LA SALUT 
 

 Pla per als barris del nord. 
 

 Dues parades de la nova línia 9 al barri (Torrent de les Flors i 
Sanllehí). 

 
 Millorar la connectivitat del barri amb la resta de la Vila, estudiant 

i millorant el recorregut dels busos de barri. 
 

 Estudi de mobilitat als carrers de la Salut est. 
 

 Estudi i millora de les possibilitats d’aparcament al barri. 
 

 Creació d’aparcaments per a motos als carrers on sigui possible. 
 

 Construcció d’un pàrquing soterrat als jardins de Menéndez i 
Pelayo. 

 
 Aparcaments de bicicletes a les boques de metro, escoles, 

equipaments municipals i parcs. 
 

 Millorar l’aparcament al voltant del mercat de Lesseps. 
 

 Nova política de mercats a Gràcia. 
 

 El Park Güell obert al barri i més segur. 
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 Aprofitarem el Park Güell i el Parc de la Creueta del Coll per 
fomentar la pràctica esportiva. 

 
 Centre de dia per a la gent gran a la Salut. 

 
 Periodicitat semestral del consell de barri de la Salut. 

 
 Creació de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la Salut. 

 
 Resoldrem durant la propera legislatura la zona urbanística de 

Vallcarca – Lesseps – Travessera, solucionant el problema de 
Vallcarca – Farigola, portant a terme la zona de passeig de 
Bolivar, acabant les obres de la Plaça Lesseps i executant l’acord 
de reducció de carrils de la Travessera de Dalt. 

 
 Acabar amb la tradicional divisió entre els barris del nord i el barri 

de Gràcia, amb l’execució de l’acord per a la reducció de carrils de 
la Travessera de Dalt, tot responent a l’objectiu de connectivitat 
nord–sud i millora del trànsit. 

 
 Estudiar nou recorregut per als autobusos que han d’accedir a 

Travessera de Dalt en direcció a Lesseps. 
 

 Pla d’interconnexió de Gràcia nord amb Gràcia sud. 
 

 Soterrament de les línies elèctriques i telefòniques.  
 

 Completar la xarxa de transport públic amb autobús i bus de barri 
a Gràcia. 

 
 Aplicació del Pla de mobilitat de Gràcia tot permetent l’arribada 

dels vehicles a pràcticament tots els carrers i atenent totes les 
casuístiques derivades de la seva aplicació. 

 
 Circulació en horari restringit per les zones tancades de vianants. 

 
 Arribada del metro a tot Gràcia amb l’acabament de les obres a 

les línies 5 i 9. 
 

 Gràcia connectada a Barcelona amb autobus i metro. 
 

 Bus de Nit: més recorregut, més serveis. 



 
 
 
 

 299

 
 Àrea verda estesa a tot Gràcia i gratuïta per als veïns. 

 
 Nova política de mercats a Gràcia (amb inclusió de les noves 

tecnologies) i millora d’aparcaments. 
 

 Cobertura d’Internet i mòbil a l’interior dels mercats. 
 

 Fomentar el repartiment a domicili dels productes dels mercats. 
 

 Creació del web dels mercats de Barcelona, amb informació 
diversa i de compra-venda de parades. 

 
 Promoció dels eixos comercials i el seu entorn i foment de nous 

eixos comercials a l’interior dels barris.  
 

 Promoció i reforç del teixit cultural als barris del nord. 
 

 El Park Güell i la Creueta del Coll oberts a Gràcia i més segurs. 
 

 Creació de la figura del guàrdia de barri. Atenció i efectivitat.  
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Horta-Guinardó 
 
CAN BARÓ 
 

 Millorar la inversió pública als equipaments existents al barri. 
 

 Obrir de nou l’escola Pirineus com a escola de titularitat pública 
infantil i de primària, i també obrir una escola bressol. 

 
 Creació d’un equipament cívic-hotel d’entitats i d’un espai jove. 

 
 Obrir una residència per a la gent gran, un centre de dia i casal 

per a la gent gran. 
 

 Remodelar la pista poliesportiva de la Font Castellana i l’entorn, i 
renovar la pista de patinatge. 

 
 Crear un punt verd. 

 
 Dotar el barri d’un aparcament públic. 

 
 Fer tot el barri més accessible, posant-hi baranes, rampes i 

millorant-ne la pavimentació. 
 

 Creació del centre d’informació del parc dels Tres Turons i un 
museu-mirador als antiaeris. 

 
 Desafectació dels habitatges afectats pel Pla dels Tres Turons 

(anteriors al PGM) i neteja i millora de tot el parc. 
 

 Fomentar activitats esportives al parc del Tres Turons: 
passejades a cavall pel parc, skate, possibilitat d’obrir vies 
d’escalada i un parc d’aventura. 

 
FONT D’EN FARGAS 
 

 Remodelació del casal parroquial per tal de fer un veritable centre 
cívic del barri. 
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 Desafectació dels habitatges afectats pel Pla dels Tres Turons 
(anteriors al PGM) i estructuració, normalització i vertebració del 
barri, incorporant-hi nous comerços i serveis. 

 
 Posada en marxa de nous microbusos de barri. 

 
 Estudiar la possibilitat de crear un centre d’assistència primària. 

 
 Remodelació de la plaça de la Font d’en Fargues. 

 
 Nova escola bressol al CEIP Font d’en Fargas i nova residència  de 

gent gran. 
 

 Accelerar tot el procés d’expropiació de la Masia de Can Fargas i 
endegar el seu funcionament per tal de convertir-la en un actiu 
cultural que sigui molt usat pels veïns de l’entorn. 

 
 Noves pistes de petanca i de bitlles. 

 
 Fer un nou projecte per a la rambla del Carmel, que la faci més 

accessible i més viscuda. 
 
EL CARMEL – TAXONERA 
 

 Instar les administracions competents a complir els compromisos 
adquirits que encara estan pendents amb els veïns del Carmel i 
de la Taxonera. No es pot permetre que encara hi hagi veïns amb 
esquerdes sense arreglar i edificis-façanes sense remodelar, amb 
l’incompliment de tots els terminis. En aquesta línia cal també 
revisar els compromisos adquirits amb el comerç. 

 
 Fer de l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns un veritable 

òrgan de gestió integral. I per això cal que les altres 
administracions també apostin per l’Agència i facin les 
transferències econòmiques que estan marcades en la memòria 
econòmica de constitució. 

 
 Revisió i execució dels projectes que estan previstos a l’AERI (2a i 

3a fase de l’eix Fastenrath, remodelació del xamfrà Conca de 
Tremp-Alcalde de Zalamea, remodelació del Camí Vell del Coll, 
remodelació del camp de futbol del Carmel, remodelació del 
carrer de Can Xirot, remodelació del carrer Pantà de Tremp, 



 
 
 
 

 302

remodelació de la 2a fase de Mare de Déu el Coll, escales del 
carrer Pasteur, remodelació de l’espai Cortada, edifici per a joves 
a la plaça del Carmel...). 

 
 Revisió del PERI del Carmel, redefinició, actualització amb noves 

propostes i execució. 
 

 Posar en marxa i executar tot el projecte del “Ranxo”, que 
inclogui un aparcament, un casal infantil i una escola-taller per a 
joves entre d’altres equipaments. 

 
 Noves escoles bressol (al CEIP Coves d’en Cimany i al Camí Vell 

del Coll). 
 

 Ampliació del CAP de Salut Mental. 
 

 Fer una nova proposta per millorar l’ús de la pista poliesportiva 
del complex del Carmel. 

 
 Definir conjuntament amb els veïns l’espai de la nova plaça del 

Carmel. 
 

 Nou casal de Barri i CSS del Carmel. 
 

 Fer una Pla integral periodificat d’instal·lacions d’escales 
mecàniques en ambdós sentits. 

 
 Nou equipament a la Bòvila, definit conjuntament amb els veïns. 

 
 Desenvolupament del Pla de millora urbana de la Taxonera, 

pactant amb els veïns els nous equipaments i posant una atenció 
especial a  la promoció d’habitatge protegit, especialment de 
lloguer tot prioritzant les necessitats del barri. 

 
 Revisar les instalacions semafòriques d’accessos a les Rondes. 

 
 Nou casal de joves a la Llosa. 

 
 Desafectació dels habitatges afectats pel Pla dels Tres Turons 

(anteriors al PGM) i neteja i millora de tot el parc. 
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 Instal·lació de pistes de bàsquet i per a la pràctica de l’skate al 
Parc dels Tres Turons. 

 
 Millorar el mobiliari urbà, el servei de neteja i la instalació de 

nous pipicans. 
 
GUINARDÓ – BAIX GUINARDÓ 
 

 Reordenament de l’illa Torrent d’en Melis, preveient la 
consolidació i l’arranjament dels següents equipaments: un 
auditori per al barri, una residència assistida per a la gent gran 
amb centre de dia, una residència per a discapacitats, un casal de 
gent gran, nous equipaments esportius, una piscina d’estiu, una 
gran plaça cívica i jardins amb mirador. 

 
 Execució del projecte del mercat del Guinardó i entorns: CAP 

Guinardó a Teodor Llorente, escola bressol, centre de dia, 
equipament per a joves, nous jardins, aparcament, remodelació 
integral del Mercat, residència gent gran-habitatges. 

 
 Rehabilitació integral del Mas Guinardó i dels seus jardins com a 

equipament cívic per al barri. 
 

 Millora i remodelació del Parc de les Aigües. 
 

 Deconstruir l’“scalextric” de la Ronda del Guinardó fent un 
passeig pel barri. 

 
 Tornar a fer doble sentit a l’avinguda Verge de Montserrat, 

d’acord amb els veïns i comerciants, i remodelar els carrers 
adjacents i fer un pla de mobilitat. Cercar un espai per fer un 
aparcament.  

 
 Nova escola d’adults. Ubicació de l’escola d’adults del Guinardó en 

un espai propi i permanent. 
 

 Crear un centre d’ajuda al malalt i a la família per a persones 
amb demències neurodegeneratives (Alzheimer, Pick, vasculars, 
etc.) amb tallers de memòria, centre d’estimulació i residència 
assistida amb places de “respir”. 

 
 Espai per a joves al barri del Guinardó (BOCA SUD). 
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 Els espais de La Jungla i Cinematografia Marín, al barri del 

Guinardó, han de deixar de ser un referent okupa i ser espais de 
què tots els veïns puguin gaudir. 

 
 Augment de la freqüència de pas del bus del barri (línia 117). 

 
 Construcció d’ un carril bici al passeig Maragall. 

 
 Nova escola bressol al CEIP Jovellanos. 

 
 Desafectació dels habitatges del carrer Sardenya/Encarnació. 

 
 Procurar que la Torre Garcini i els seus jardins mantinguin la seva 

estructura actual i tinguin un ús social. 
 

 Cercar un espai i habilitar-lo per fer un pati per a l’escola 
d’educació especial Mare de Déu de Montserrat. 

 
HORTA – LA CLOTA – CAN PAPANAPS 
 

 Posar en marxa la biblioteca del barri a la Masia Can Mariner i els 
aparcaments del Parc de la Unitat i del carrer Lisboa. 

 
 Cercar l’espai adequat per a la construcció d’un centre de dia i 

posar en marxa el casal de gent gran al carrer Feliu i Codina. 
 

 Cercar una solució per tenir un centre cívic més gran. 
 

 Millora de l’entorn i accessibilitat del CAP Horta, al carrer Lisboa, 
instal·lant-hi un ascensor. 

 
 Ampliació de l’equipament esportiu del carrer Eduard Toda. 

 
 Ampliació del CAP de Salut d’Horta. 

 
 Millora del Punt d’Informació Juvenil CJ7. 

 
 Creació d’un casal de joves i un espai jove (12-16) a Horta. 

 
 Promoció del Parc del Laberint i dels seus jardins per a activitats 

culturals. 
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 Remodelació de l’antic Palau-Residència de la família Desvalls al 

Parc del Laberint. 
 

 Fer un nou projecte per impulsar el Velòdrom com a referent del 
ciclisme a nivell internacional. 

 
 Executar el pla director de la Vall d’Hebron com a instrument que 

permeti resoldre els problemes històrics del barri de la Clota. 
 

 Remodelar l’avinguda de l’Estatut per fer uns circuits esportius. 
 

 Cercar l’espai adequat i fer el projecte per construir un centre de 
dia per a la gent gran, una escola bressol i un casal de joves a la 
Clota. 

 
 Desenvolupament del Pla de millora urbana de la Clota tot 

prestant una atenció especial a la promoció d’habitatge protegit i 
especialment de lloguer. 

 
 Remodelació de Torre Jussana. Agilitzar les obres per tal que 

s’obri immediatament pactant també amb els veïns part del seu 
ús. 

 
 Desafectació dels habitatges de Can Papanaps i Font del Gos, que 

van ser construïts de forma legal abans del PGM. 
 

 Fer un Pla de serveis i millores per a Can Papanaps i la Font del 
Gos. 

 
MONTBAU 
 

 Reducció de la contaminació acústica amb la implantació de les 
mesures adients a la Ronda de Dalt. 

 
 Recerca d’espai i construcció d’un centre de dia per a la gent gran 

i d’un espai jove. 
 

 Remodelació integral  del paviment del barri i del mobiliari urbà. 
 

 Millora de les zones verdes i dels espais infantils de joc. 
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 Arranjament de la plaça Mossèn Ferran, fent-la compatible per a 
diferents usos (pistes de bàsquet, jocs infantils i espais per a gent 
gran). 

 
 Allargament de la línia 17 del bus fins a Montbau. 

 
 Ampliació de la biblioteca de Montbau. 

 
 Fer les gestions amb la Generalitat, d’acord amb els veïns, per tal 

de procedir al tancament i substitució de la sala de venopunció 
per un autobús, mentre no es posin en marxa els altres centres 
més prioritaris previstos en el Pla de drogues.  

 
 Estudiar conjuntament amb els representants dels veïns la 

construcció d’un pàrquing.  
 

 Tirar endavant un projecte d’horts urbans. 
 

 Remodelar i optimitzar el gimnàs de Montbau. 
 
SANT GENÍS 
 

 La creació d’un espai per a la gent gran, que doni resposta a les 
necessitats reals del barri, més enllà del centre cívic Casa Groga. 

 
 Millorar l’estat dels aparcaments del barri i senyalitzar l’espai que 

es fa servir d’aparcament davant l’escola d’idiomes. 
 

 Millora dels carrers i serveis de la part alta de Sant Genís. 
 

 Remodelació i millora dels jardins i parcs tot ampliant els espais 
infantils i vetllant pel seu manteniment. 

 
 Creació d’un espai jove polivalent (esportiu i cultural). 

 
 Restauració de la pista de bàsquet i adaptació per a altres 

modalitats esportives. 
 

 Revisió de la pavimentació i de l’estat de les voreres de tots els 
carrers. 
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 Instal·lació de baranes de doble sentit i rampes als punts on 
siguin necessàries. 

  
 Remodelació dels espais interiors d’alguns blocs d’edificis per a 

l’ús del veinat. 
 

 Fer una parada de la línia 19 enfront del mercat de la Vall d’Hebró 
i allargar la línia fins a la part alta de Sant Genís i Montbau. 

 
 Augmentar la seguretat a tot el barri. 

 
VALL D’HEBRON 
 

 Fer un pla de connexió entre Can Marcet i el carrer Can Travi. 
 

 Nou centre de serveis socials de la Vall d’Hebron. 
 

 Nou CAP de salut, tenint present la previsió de creixement 
demogràfic de les noves edificacions. 

 
 Nous equipaments cívics a la Llosa i nou mercat de la Vall 

d’Hebron. 
 

 Desenvolupament del Pla de millora urbana tot prestant una 
atenció especial a la promoció d’habitatge protegit  i especialment 
de lloguer, i fent particular esment a les necessitats del barri. 

 
 Posada en marxa del casal del barri Vall d’Hebron i dels 

apartaments amb serveis per a gent gran de Vidal i Barraquer. 
 

 Nou Espai Jove (12-16 anys). 
 

 Posada en marxa del casal per a gent gran del carrer Arquitecte 
Moragas. 

 
 Noves fórmules de connexió entre les dues vores de la Vall 

d’Hebron, i eliminació de les barreres arquitectòniques existents 
tot posant rampes i baranes. 

 
 Pla de manteniment de les escales mecàniques i ascensors. 

 
 Fer un Pla de mobilitat per al barri. 



 
 
 
 

 308

 
 Remodelació-manteniment del Pavelló de la República. 
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Nou Barris 
 
PORTA 
 

 Construcció d’un aparcament soterrat al passeig Palma de 
Mallorca i posterior urbanització i adequació de la rambla central 
del passeig. 

 
 Adequació com a casal de joves de l’espai actualment buit a 

l’equipament d’habitatges de Rosselló i Porcel entre l’avinguda Rio 
de Janeiro i el carrer Andreu Nin.  

 
 Finalitzar el procés de recuperació per al barri de la masia de Can 

Verdaguer i destinar tota la illa compresa entre el carrers Casas i 
Amigó i Pintor Alsamora a la construcció d’un centre cívic, una 
biblioteca i una ludoteca. 

 
 Impulsar mesures de foment al comerç de barri com a 

complement a l’activitat que es generarà a Renfe-Meridiana. 
 

 Compromís de mantenir la qualificació i l’ús com a equipament 
esportiu de les instal·lacions del Club Esportiu DAMM. Aparcament 
soterrat. 

 
 Remodelació de la plaça Sòller i estudi de la possibilitat de 

construcció d’un aparcament subterrani. 
 

 Recuperació de la masia de Can Valent com a equipament de 
barri per a escola taller de jardineria. 

 
 Demanar al Govern de la Generalitat l’estudi previ per a la 

instal·lació d’un nou CAP al carrer la Selva utilitzant, si és 
necessari, tot l’edifici del carrer qualificat com equipament. 

 
 Elaborar un nou PERI del barri per tal de dotar-lo d’habitatges de 

promoció pública i de lloguer. 
 

 Ampliar l’actual escola bressol per tal de donar resposta a les 
necessitats reals del barri. 
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 Construcció d’un aparcament soterrat al solar situat al costat del 
cementiri entre els carrers Escultor Ordoñez i l’avinguda Rio de 
Janeiro i construcció d’una gran zona d’esbarjo amb pistes 
esportives i zona verda. 

 
LA GUINEUETA 
 

 Programa de millora de l'enllumenat públic. 
 

 Programa de millora del Parc de la Guineueta - enllumenat públic, 
vigilància i serveis sanitaris públics. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran. 

 
 Construcció d’un poliesportiu cobert a l’actual pista descoberta. 

 
 Recuperació de la masia de Can Carreres com a equipament de 

barri. 
 

 Recuperació de l’antiga església del Mental com a església del 
barri, tot substituint l’actual Sant Rafael.  

 
 Programa de millora del cablejat, especialment el de telèfon, que 

actualment va penjat per les façanes dels edificis. 
 

 Continuar i ampliar, en la mesura que sigui possible, la 
instal·lació d’ascensors als edificis. 

 
 Construcció de dos aparcaments públics per a residents i rotació: 

l’un a la rambla del Caçador i l’altre al carrer Isard/plaça de les 
Palmeres. 

 
 Estudiar la possibilitat d’ubicar una escola bressol i un casal de 

barri en alguns dels espais que actualment estan sense ús a 
l’edifici de la seu del districte. 

 
PROSPERITAT 
 

 Execució del PERI, amb una gestió més àgil per obtenir sòl públic. 
 

 Soterrament de l'enllumenat elèctric. 
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 Nova escola bressol al CEIP Mercè Rodoreda. 
 

 Construcció dels equipaments per a la gent gran de Via 
Favència/Molí. 

 
 Urbanització dels carrers del barri amb el mateix criteri que el 

carrer Santa Engràcia. 
 
TRINITAT NOVA 
 

 Continuar l’execució del programa de remodelació dels habitatges 
afectats per patologies estructurals. 

 
 Remodelació i conservació del Parc de l'Amistat. 

 
 Construcció d'un casal de joves al costat del CAP. 

 
 Conversió de l'escola Benjamí en equipaments de barri. 

 
 Finalitzar les obres del metro de la línia 3 tot enllaçant amb la 11 

i la 4. 
 

 Millora i adequació del CAS. 
 
VALLBONA 
 

 Treballar per un nou planejament urbanístic al servei del barri. 
 

 Urbanització del barri: pavimentació, clavegueram i enllumenat 
públic, especialment a la part més alta del barri 

 
 Noves promocions d’habitatges públics per tal d’augmentar la 

població estable del barri i construcció de nous equipaments que 
cobreixin les necessitats dels veïns. 

 
 Un barri ben comunicat amb transport públic. Millora de les 

freqüències de pas de les línies 81 i 97 d’autobús, establint unes 
freqüències de 15 minuts. Modificar el recorregut de la línia N3 
per tal que entri al barri. 

 
 Recuperació  i neteja continuada del Rec Comtal. 
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 Continuació del pont de comunicacions, ara amb Santa Coloma de 
Gramenet, respectuós amb el barri i els seus habitants. 

 
 Recuperació de la “Granja del Ritz” com a equipament de 

districte. 
 

 Estudiar el cobriment de la claveguera del Torrent de Tapioles al 
carrer Oristà, sobretot a la part més propera als habitatges. 

 
CANYELLES 
 

 Continuar amb l’arranjament de les patologies estructurals dels 
habitatges del Patronat Municipal dels Habitatges. 

 
 Construcció d’un equipament esportiu per al barri, d’acord amb el 

projecte consensuat amb els veïns i amb prioritat d’ús per a les 
entitats del barri.  

 
 Estudiar la ubicació del camp de futbol —actualment situat a 

Horta— en un nou espai dins del barri.  
 

 Acabament de les obres de reforma i millora dels interiors dels 
edificis. 

 
 Estudiar l’adequació d’un espai públic com a centre per a joves.  

 
 Construcció  d’un centre de dia per a la gent gran. 

 
 Adequació de Sant Llàtzer com a equipament. 

 
 Estudiar la possibilitat de construcció d’un centre d’assistència 

primària. 
 
ROQUETES  
 

 Execució urgent del PERI. 
 

 Execució del Pla comunitari del barri. 
 

 Expropiació i desocupació urgent de l’edifici del carrer 
Alcántara/Rodrigo Caro. 

 



 
 
 
 

 313

 Incrementar l’habitatge públic de lloguer en aquells solars 
disponibles de titularitat pública.  

 
 Construcció d’un nou casal d’avis i d’una residència al costat de 

l’antic CAP. 
 

 Assegurar la mobilitat amb transport públic de superfície. 
Efectuar els canvis que siguin necessaris a les actuals línies 
d’autobús com a conseqüència de les obres del metro, però 
sempre garantint el servei de transport públic a tot el barri. 

 
 Construcció d’una deixalleria al costat del passeig del Bosc. 

 
 Ampliació de la xarxa de serveis socials, especialment pel que fa 

als mitjancers socials,  amb programes a llarg termini que donin 
estabilitat i solvència als diferents projectes. 

 
 Arranjament i nova urbanització dels carrers Artesania i 

Alcántara. 
 

 Ampliació de l’actual CAP del barri. 
 
TORRE BARÓ 
 

 Millora de les connexions viàries de la zona alta del barri. 
 

 Construcció del parc central de Torre Baró, amb instal·lacions 
esportives. 

 
 Reorganització i millora de les línies d’autobús. 

 
 Recuperació de la Font dels Eucaliptus. 

 
 Execució del pla comunitari del barri.  

 
 Execució urgent del PERI. 

 
 Impuls a la construcció de l’habitatge protegit al barri. 

 
 Adequació i millora de l’espai d’“El Campillo de la Virgen” com a 

centre neuràlgic del barri. 
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CIUTAT MERIDIANA 
 

 Reorganització i millora de les línies d’autobús. 
 

 Cessió de terrenys per a la construcció d'un centre de dia per a la 
gent gran. 

 
 Programa de reinserció laboral per als aturats més grans de 50 

anys. 
 

 Construcció d'una rambla integrada i respectuosa amb el paisatge 
de la serra de Collserola, des del camp de futbol de Ciutat 
Meridiana fins a la Font Noguera de Torre Baró. 

 
 Execució del Pla comunitari del barri. 

 
 Pla d’aparcaments públics per al barri, amb actuació prioritària 

sobre el ja previst en el subsòl del camp de futbol.  
 

 Finalitzar la construcció de la nova biblioteca per a la Zona Nord 
(Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró). 

 
 Neteja i arranjament del Torrent del Bosc. 

 
 Estudiar la possibilitat d’ubicar una escola bressol a l’Escola Sant 

Joan de la Creu. 
 

 Millora del manteniment de les escales mecàniques i establiment 
d’un protocol d’actuació per agilitar la reparació d’aquestes quan 
calgui. 

 
VERDUM 
 

 Acabament de la construcció i urbanització de les noves 
construccions dels antics "Habitatges del Governador". 

 
 Execució del Pla comunitari de barri. 

 
 Estudiar la possibilitat de continuar amb la cobertura de la Ronda 

de Dalt al seu pas pel barri 
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VILAPICINA 
 

 Rehabilitació del santuari de Santa Eulàlia. 
 

 Construcció d’un aparcament soterrat mixt (pupil·latge i rotació)  
a la plaça Santa Eulàlia. 

 
 Construcció d’una escola bressol. 

 
TORRE LLOBETA 
 

 Revisió urbanística de la plaça Torre Llobeta per permetre’n una 
millor accessibilitat i ús cívic, amb una atenció especial per a la 
creació d’una veritable zona de jocs infantils. 

 
 Execució urgent dels equipaments a construir i ja aprovats als 

terrenys de les antigues cotxeres de l’avinguda Borbó.  
 
TURÓ DE LA PEIRA 
 

 Continuar amb la urbanització del barri i millora de l'enllumenat 
públic i els paviments a la zona no-remodelada. 

 
 Construcció d'un nou aparcament per a residents. 

 
 Reutilització i remodelació de l'espai públic Ramiro de Maeztu, 

adaptant-lo a les activitats dels col·lectius de serveis socials i 
personals del districte. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran a l’antic espai 

de la guàrdia civil. 
 

 Reforma i millora de les instal·lacions del camp de futbol. 
 

 Revisió urgent i obligatòria d’aquells edificis que encara no l’hagin 
realitzat, per tal de garantir la seguretat dels seus inquilins. 

 
 Finalitzar la construcció dels habitatges públics actualment en 

execució per adjudicar-los a aquelles persones que van haver 
d’ocupar “pisos pont”. Pel que fa a la resta d’habitatges protegits 
seran adquirits per l’Ajuntament i oferts en règim de lloguer. 
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 Estudiar la instal·lació d’escales mecàniques a diferents carrers 
del barri 

 
CAN PEGUERA 
 

 Millora de la xarxa de l'enllumenat públic. 
 

 Millora de la neteja viària i del manteniment de parcs i jardins. 
 

 Recuperació digna dels refugis antiaeris de la guerra civil. 
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Sant Andreu 

 
CONGRÉS 
 

 Destinar l’espai del Canòdrom de la Meridiana per construir els 
següents equipaments: un CAP prèvia cessió dels terrenys a la 
Generalitat, un centre cívic, una biblioteca i un poliesportiu amb 
piscina. 

 
 Dinamització comercial de les zones Plaça del Congrés / Felip II. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran. 

 
 Fomentar i facilitar la instal·lació d’ascensors als blocs 

d’habitatges. 
 

 Polítiques d’arrelament al barri. 
 
NAVAS 
 

 Promoure la construcció d’habitatge públic de lloguer a l’espai 
alliberat per les antigues casernes de la guàrdia civil. 

 
 Construcció d’equipaments culturals i esportius a les actuals 

casernes de la guàrdia civil. 
 

 Dinamització de l’eix comercial Maragall-Trinxant. 
 

 Construcció d’una nova escola bressol a l’espai alliberat per les 
casernes de la guàrdia civil. 

 
 Construcció d’una residència assistida per a la gent gran amb 

centre de dia a l’espai alliberat per les antigues casernes de la 
guàrdia civil. 

 
LA SAGRERA 
 

 Arranjament de la plaça de l’Assemblea de Catalunya. 
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 Potenciació de la zona d’equipaments culturals, socials i esportius 
compresos entre els carrers Hondures i La Sagrera. 

 
 Ubicació de l’Escola de Música Municipal a l’antic IES Barenguer 

de Palou. 
 

 Construcció de l’estació del TAV a La Sagrera. 
 

 Cobriment del traçat de les vies. 
 

 Ubicació d’un gran pàrquing proper a l’estació de La Sagrera. 
 

 Ubicació d’un poliesportiu a l’alçada del pont de Calatrava. 
 

 Ubicació d’un gran hotel prop de l’estació. 
 

 Noves parades de la línia 9: La Sagrera-TAV, Sagrera-Meridiana. 
 
BARÓ DE VIVER 
 

 Construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. 
 

 Construcció d’un poliesportiu a l’espai situat entre els carrers 
Tucumán i Quito, al costat del col·legi públic. 

 
 Arranjaments dels carrers del barri en mal estat. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran. 

 
 Potenciació del Parc Industrial i Tecnològic del Baró de Viver. 

 
 Millorar el transport públic. 

 
 Arranjament de la Llosa. 

 
 Resolució de la problemàtica de les aigües residuals. 

 
BON PASTOR 
 

 Potenciació del Pla de Futur del Bon Pastor. 
 

 Parada de la línia 9 del metro al Bon Pastor. 
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 Execució del PERI del Bon Pastor. 

 
 Dinamització del centre cívic. 

 
 Construcció d’un centre de dia per a la gent gran. 

 
 Execució consensuada del PERI del Bon Pastor entre veïns i 

Ajuntament.  
 
SANT ANDREU 
 

 Remodelació del pavelló de Sant Andreu que permeti disposar, a 
més de la pista poliesportiva ja existent, d’instal·lacions per 
practicar altres esports. 

 
 Dinamització del Teatre Municipal de Sant Andreu. 

 
 Conversió en zones per a vianants dels carrers del centre històric 

de Sant Andreu amb l’acord  dels veïns i comerciants. 
 

 Execució del PERI de Can Portabella. 
 

 Adequació de l’estadi municipal de futbol del Narcís Sala. 
 

 Conversió de l’actual Centre Cívic en Ateneu Popular gestionat per 
les entitats. 

 
 Potenciació del Centre Cultural Can Fabra. 

 
 Potenciació del Centre de Cultura Popular Catalana. 

 
 Construcció d’aparcaments per a residents. 

 
 Adscripció del cementiri de Sant Andreu al districte. 

 
 Parada “Onze de Setembre” de la línia 9 del metro. 

 
 Pla d’equipaments per als terrenys de les antigues casernes i Can 

Fabra i Coats i construcció d’habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer. 
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 Promoció i rehabilitació del mercat municipal de Sant Andreu. 
 
 
TRINITAT VELLA 
 

 Realització del PERI amb el consens de tots els veïns. 
 

 Trasllat de la presó de joves i ubicació d’un parc amb 
equipaments culturals i habitatges de promoció pública. 

 
 Construcció d’una escola bressol definitiva. 

 
 Augment de la seguretat el carrer Foradada. 

 
 Construcció d’una nova biblioteca de barri. 

 



 
 
 
 

 321

 
Sant Martí 
 
POBLENOU (Vila Olímpica, Parc, Front Marítim, Diagonal Mar) 
 

 Aconseguir la cessió per part de l’Estat de l’antic edifici del parc 
mòbil per destinar-lo a la construcció d’equipaments pel barri i 
zona verda. 

 
 Recuperarem la qualitat que el Port Olímpic tenia en el moment 

d’obrir-lo a la ciutat, integrant-lo al barri. 
 

 Construcció del centre de barri de la Vila Olímpica a Can Gili Nou. 
 

 Obertura d’un nou mercat municipal als entorns de l’equipament 
penitenciari de Wad-Ras, davant la biblioteca tot generant un 
potent centre cívic per als veïns de la Vila Olímpica i el barri de la 
Plata. 

 
 Farem una consulta popular vinculant per tancar el carrer 

Cristóbal de Moura al seu pas pel parc central tot unificant la zona 
verda amb el pas del carrer Espronceda, parcialment cobert de 
manera que els usuaris del parc podran recorre’l sense haver de 
passar per cap semàfor. La zona verda, un cop unificada, 
disposarà d’un sistema de tancament nocturn per garantir-ne la 
seguretat. 

 
 Construcció d’una plaça amb un aparcament soterrat al solar de 

la rambla del Poblenou amb Sancho d’Àvila, traspassant 
l’equipament al solar de l’actual subestació elèctrica, on es 
construirà un edifici d’apartaments tutelats per a gent gran i als 
dos primers pisos un auditori amb sales polivalents. 

 
 Finalització del centre cultural de Can Saladrigas, destinant els 

espais no ocupats per a la biblioteca, el casal d’avis i el centre 
d’imagineria popular com a centre cultural gestionat per les 
entitats del barri seguint l’exemple de la Farinera. 

 
 Soterrament de les línies elèctriques i de telèfon que resten al 

Poblenou. 
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 Unificació de tots els trams de la rambla del Poblenou per tal que 
esdevingui el gran eix cívic entre el Clot i el Poblenou, usant 
materials que garanteixin el seu posterior manteniment. 

 
 Transformarem Pere IV en el gran eix cívic que uneixi el Parc 

Central amb el Parc de la Ciutadella, al seu tram comprès entre 
Pujades i Bac de Roda, i en l’Eix Patrimonial del Poblenou, al seu 
tram entre Bac de Roda i Prim. 

 
 Reordenar el litoral del districte per generar un passeig marítim 

de la mateixa amplada, amb un carril bici segregat i similar 
configuració que vagi des del Port Olímpic fins al final del terme 
municipal, camí al Port del Fòrum. 

 
 Desenvolupar el 22@ d’acord amb el seu esperit inicial de 

respecte als veïns i la identitat del barri. 
 

 Posar en servei una línia de microbús que enllaci els diferents 
barris del Poblenou amb el seu centre històric, i reforçarem 
l’actual dotació de transport públic a la zona de Diagonal Mar i el 
Front Marítim, millorant la seva connexió amb autobús amb el 
futur centre de La Sagrera i els actuals nusos de Glòries i plaça de 
Catalunya. 

 
 Fer de Can Ricart una factoria de serveis als ciutadans i de 

creació artística on han de poder conviure els equipaments de 
barri, com el casal d’avis o l’escola bressol, amb els nacionals, 
com el centre de recuperació i difusió de la memòria industrial i 
obrera de Catalunya amb tallers d’artistes.  

 
 La Escocesa serà propietat municipal: es destinarà el recinte 

industrial a una mixtura d’usos entre l’habitatge social per als 
pisos situats a la façana de Pere IV, els espais de creació i 
equipaments de barri. 

 
 Reforma de l'espai obert entre els carrers Gran Via - Selva de Mar 

- Perú, conegut com la plaça del "Totxo", amb la construcció d'un 
aparcament soterrani. 

 
 Desenvoluparem el projecte de la plaça de les Glòries per tal que 

aquell sector del Poblenou guanyi un nou centre d’assistència 



 
 
 
 

 323

primària i una nova escola d’acord amb la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Als entorns de la Plaça de les Glòries construirem un nou 

poliesportiu que doni servei tant als barris del Poblenou com de 
Fort Pienc. 

 
 Construcció d’un nou casal d’avis i d’una escola bressol en la 

reforma de la plaça de les Glòries, que doni servei a aquest sector 
del Poblenou. 

 
 No ampliarem el pavelló municipal de la Marbella, destinant els 

diners que l’actual equip de govern vol gastar en un nou pavelló 
en la remodelació de l’antic i la millora de les instal·lacions de Can 
Felipa. 

 
CLOT – CAMP DE L’ARPA 
 

 Tirarem endavant el planejament de la plaça de les Glòries tot 
prioritzant  l’enderroc de l’anella viària elevada, de manera que la 
manca de voluntat de construir l’intercanviador situat en el subsòl 
de la plaça freni la seva remodelació urgent. El resultat final ha 
de ser que la plaça esdevingui un espai de trobada amable amb 
les persones i d’una gran qualitat urbana. 

 
 Ubicarem el nou mercat de Bellcaire als voltants de la plaça de les 

Glòries, d’acord amb els encantistes i veïns de la zona. 
 

 Cobertura de la Gran Via des de la rambla del Poblenou fins a la 
plaça de les Glòries. 

 
 Construcció d’una residència i d’un centre de dia a la plaça de les 

Glòries, d’acord amb el Pla d’equipaments i la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 Construcció de la nova biblioteca a la plaça de les Glòries, d’acord 

amb el Pla d’equipaments del Clot-Camp de l’Arpa. 
 

 Construcció d’un nou centre per al barri del Clot amb sales 
polivalents i un auditori a la plaça de les Glòries, d’acord amb el 
Pla d’equipaments. 
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 Obertura del carrer Degà Bahí, del carrer Sospir fins a Meridiana, 
tot remodelant l’entorn del nou traçat urbà amb noves zones 
verdes, una escola bressol i la construcció d'un aparcament 
subterrani. 

 
 Construcció d'una escola bressol al Clot de la Mel, a l'interior d'illa 

delimitat pels carrers: Andrade, Concilio de Trento, Bilbao, Lope 
de Vega, en conveni amb la Generalitat de Catalunya. 

 
 Posar en servei una nova línia d'autobusos de barri que connecti 

la part baixa del Clot i la zona central del Camp de l'Arpa amb els 
hospitals de Sant Pau i de la Creu Roja. 

 
 Unificar les línies d'autobús 92 i 25 per unir els barris del 

Poblenou, Clot, Horta i Gràcia. 
 

 Construcció d’un nou casal d’avis i d’una residència, d’acord amb 
el conveni amb la Generalitat de Catalunya, deixant per a una 
segona fase l’escola bressol i una biblioteca al solar d’Alchemica i 
adquirir l’antiga Costa i Font per poder acabar de desenvolupar el 
Pla d’equipaments del barri.  

 
 Bulevarització de la Meridiana des del carrer València fins a la 

Gran Via de les Corts Catalanes. 
 

 Reordenació de l’espai conegut com a plaça de l’Oca a la cruïlla 
de Rogent amb València, amb una nova zona de jocs infantils, tot 
establint la prioritat per als vianants al carrer Corunya. 

 
 Iniciar els passos necessaris per aconseguir obrir l’interior d’illa 

de passeig Maragall amb Conca, Pare Claret i Indústria tot 
soterrant l’actual aparcament i destinant l’espai resultant a zona 
verda, amb la instal·lació de jocs infantils i pistes de petanca. 

 
 Pla de xoc per millorar els carrers del barri en pitjors condicions 

com Freser, Sant Joan de Malta, Ter i Edison.  
 
SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 
 

 Construcció d’una nova biblioteca al barri de Sant Martí, que 
ampliï els serveis que actualment ofereix la biblioteca del centre 
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cívic. Destinarem la planta que s’alliberarà del centre cívic a 
l’ampliació de l’escola d’adults de la Verneda. 

 
 Obertura al barri del teatre de l'IES Infanta Isabel, mitjançant un 

conveni amb la Generalitat de Catalunya. 
 

 Construcció d’un nou centre d’arts escèniques d’acord amb el Pla 
d’equipaments. 

 
 Construcció d'un centre de barri d’acord amb el Pla 

d’equipaments. 
 

 Remodelació de la ronda de Sant Martí d'acord amb la reforma 
impulsada per la nova estació de La Sagrera. 

 
 Aconseguir la cessió per part de l’Estat d’una part de la caserna 

de policia de la Verneda per construir els equipaments necessaris 
al barri d’acord amb el Pla d’equipaments. 

 
 Construcció d’una nova escola bressol al CEIP Joan Antoni Parera. 

 
 Millorar les instal·lacions del camp de futbol de Sant Martí amb la 

col·locació de gespa artificial. 
 

 Reorganització del mobiliari urbà de la rambla Guipúscoa amb un 
major nombre de bancs, la reubicació dels elements esculturals 
del passeig i una millora de la seva il·luminació. 

 
 Millorarem la qualitat de les instal·lacions esportives del Júpiter 

amb una millora substancial de la gestió de la piscina tot 
impulsant l’escola de natació. 

 
VERNEDA – LA PAU – TRAJANA 
 

 Reforma de la plaça de Conxita Badia. 
 

 Construcció d'un aparcament soterrani a la Pau per donar servei 
als veïns del barri. 

 
 Construcció d’una residència assistida per a la gent gran i d’un 

centre de dia al barri de la Pau, en el marc del proper conveni 
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amb la Generalitat de Catalunya, i cerca d’espai per a un casal 
d’avis.  

 
 Remodelació de la plaça de la Infància amb la construcció d'un 

aparcament subterrani. 
 

 Impulsarem la reforma de la zona industrial delimitada entre el 
carrer Binefar i la Rambla Guipúscoa amb una mixtura d’usos, 
equipaments residencial i terciari amb noves zones verdes que ha 
de facilitar la continuïtat dels barris de la Pau, Trajana i la 
Verneda Alta. 

 
 Millorar les instal·lacions esportives del poliesportiu de la Verneda 

i del casal d’avis en el context de la reconversió de la zona 
industrial que hi ha entre la rambla Guipúscoa i el carrer Binefar. 

 
 Garantir una forta presència de l’habitatge protegit en la 

reconversió de la zona industrial que hi ha entre la rambla 
Guipúscoa i el carrer Binefar. 

 
 Arranjament de l’interior d’illa de Puigcerdà, Maresme, Guipúscoa 

i Concili de Trento. 
 

 Reordenació de la plaça de la Palmera tot millorant la seguretat 
del mobiliari urbà i murs que la componen, amb una atenció 
especial a la zona de jocs infantils, suprimint el trencament visual 
que suposa actualment el mur escultural que divideix la plaça. 

 
 Semaforitzar la cruïlla de Concili de Trento amb Can Oliva per 

reduir la velocitat de la circulació a l’entorn del centre escolar. 
 

 Reordenar els usos actuals del “Piramidon” per donar una millor 
resposta a les necessitats socials del barri, amb una sala de 
lectura entre d’altres serveis. 

 
 Negociar amb la Generalitat de Catalunya el trasllat de l’hotel 

d’entitats a un nou casal de l’associació, que es podria situar al 
districte, a un altre barri amb major disponibilitat de sòl per 
desenvolupar el Pla d’equipaments als pisos que quedin vuits. 
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S.O. BESÒS – MARESME 
 

 Trasllat del Centre d’Avis dels carrers Paraguai - Perú al carrer 
Pere IV, cantonada amb el carrer Maresme. 

 
 Construcció d’un centre amb sales polivalents i auditori per al 

barri del Maresme, d’acord amb el pla d’equipaments. 
 

 Construcció d’un centre amb sales polivalents per als veïns de 
Paraguay-Perú d’acord amb el Pla d’equipaments. 

 
 Ampliarem els horaris de la biblioteca del barri, amb l’obertura els 

dissabtes tot el dia i els diumenge al matí. 
 

 Instal·lació d’un punt verd al barri i millora de la freqüència de 
pas de la deixalleria mòbil, tot ampliant-ne l’itinerari. 

 
 Construcció d’una nova escola bressol d’acord amb el pla 

d’equipaments. 
 

 Remodelació del complex esportiu Maresme amb la correcció dels 
errors de disseny de l’edifici actual i la construcció d’un nou 
pavelló cobert. 

 
 Remodelació del carril bici de rambla Prim del mar a la Gran Via, 

millorant-ne la seguretat. 
 

 Reparació i manteniment de l'enllosat i les llambordes de la 
rambla Prim. 

 
 Millora del camp de futbol del Pujades, amb la construcció de 

grades i millora de l’arranjament dels entorns del camp. D’altra 
banda, treballarem per posar en ordre la seva qualificació 
urbanística. 

 
 Creació d'un nou carril bici paral·lel a la costa fins arribar a Sant 

Adrià del Besòs. 
 

 Conversió del carrer Perpinyà en zona per a vianants i adequació 
de l'entrada del mercat del S.O. Besòs. 
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 Transformar en un memorial als afusellats del Camp de la Bóta el 
monument actual, tot conservant-ne l’emplaçament. 

 
 Reforma de la plaça Zenobia Camprubí amb la construcció d'un 

aparcament soterrani. 
 

 Cerca d’espai per a la construcció d’un centre de dia per a la gent 
gran. 

 
 Creació d’un espai de creació artístic al Fòrum, en un espai 

actualment en desús propietat municipal, autogestionat pels 
propis creadors i obert a la ciutat. 

 


