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Introducció 

 

Barcelona està canviant, i les dones i els homes d’ICV-EUiA ens sentim compromesos 

a participar, al costat de milers de ciutadanes i ciutadans, en la configuració 

quotidiana d’aquests canvis: des de valors i propostes d’esquerres, ecologistes i 

feministes. Volem, des del govern municipal, liderar un nou projecte polític, ben 

arrelat en el dia a dia de la gent, que faci de Barcelona una ciutat sostenible. Una 

ciutat on totes les persones puguin realitzar, en plenes condicions d’igualtat, el seu 

projecte vital. I una ciutat, alhora, solidària amb totes les persones i pobles que 

lluiten per un altre món possible i necessari, una ciutat compromesa amb el planeta i 

el benestar de les generacions futures. 
 

Vivim en una ciutat més dinàmica i complexa que mai. Cada cop les persones som 

més actives, però l’organització social dels temps respon sovint al que és bo per als 

beneficis econòmics, i no pas a models humanament satisfactoris de vida quotidiana. 

A Barcelona hi conviuen moltes modalitats de família amb necessitats diverses però 

moltes expectatives compartides; persones de totes les edats que proporcionen 

mirades diferents sobre la ciutat; nous veïns i veïnes que vénen de lluny, i que 

construeixen ja un futur compartit amb els qui porten més temps aquí. Cal 

reconèixer i valorar aquesta nova diversitat com a un factor extraordinari de riquesa 

humana. I cal fer-ho des del convenciment que només la plena igualtat de drets 

civils, socials i polítics proporciona un marc de ciutadania sense exclusions. No 

podem parlar d’una democràcia municipal plena si no es reconeix el dret de vot a 

tothom qui viu a la ciutat, amb independència del seu lloc d’origen i nacionalitat. 
 

Barcelona és una ciutat pròspera i viva, però travessada de riscos d’exclusió antics i 

emergents. Creix l’esperança de vida i l’accés a la formació, però les desigualtats 

educatives i de salut segueixen ben presents. Milers de persones viuen en situació de 

pobresa, amb pensions indignes. Es generen noves ocupacions, però massa sovint i de 

manera inacceptable, comporten precarietats laborals i vitals. L’accés a l’habitatge, 

tot i l’esforç de construcció de pisos socials, segueix essent molt difícil per a la 

majoria, i de manera especial per als joves, sovint se’ls impedeix el dret a 

emancipar-se. Les persones soles i grans són vulnerables a noves formes de violència 

immobiliària. Barcelona és una ciutat per gaudir-la i passejar-la, però els cotxes 

segueixen massa presents i no tenim, encara, la xarxa de transport públic que 

voldríem. La ciutat del coneixement crea magnífiques oportunitats, però apareix 
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també la fractura digital, i no tothom té accés a internet i a les noves formes 

d’informació i comunicació. 
 

Barcelona és una ciutat participativa, referent dels moviments socials i de la lluita 

per la pau; amb un dens teixit social implicat en la millora dels barris; amb xarxes 

veïnals que doten d’identitat i sentit comunitari la vida quotidiana. A Barcelona ens 

agrada sentir com a propi l’espai públic, fer-ne un ús intensiu, viu i democràtic. 

Aquesta ciutadania crítica i activa no sempre ha trobat, per part de l’Ajuntament, el 

reconeixement i la complicitat merescuda. Han mancat marcs de confiança i de 

visibilitat de la ciutat real. Els espais institucionals de participació no han estat prou 

rellevants. D’altra banda, l’ordenança del civisme expressa una concepció de l’espai 

públic que reflecteix, sobretot, els interessos dels poderosos; un model de regulació 

de la convivència que desconfia del diàleg i la mediació; i una aposta inacceptable 

pel control policial de l’exclusió social. 
 

Els homes i les dones d’ICV-EUiA som gent inconformista. Que sabem posar en valor 

els avenços socials produïts per la lluita de moltes persones i organitzacions, que 

creiem que és possible canviar la vida personal i col·lectiva, que sabem articular 

propostes i accions per una ciutat humana en un planeta habitable. Tenim ideals i la 

capacitat d’innovació pròpia de l’esquerra verda, i tenim la voluntat irrenunciable de 

traduir aquests ideals en dinàmiques quotidianes de treball transformador. La 

transformació social; la revolució ecosocialista, situada al bell mig de la vida 

quotidiana, és en l’esforç i en la lluita de cada dia on hi ha la prova del valor de la 

ciutat que somiem. 
 

Venim treballant des de fa molt de temps, a l’Ajuntament, als moviments socials, als 

barris. Hem realitzat aportacions cabdals, des de l’esquerra i l’ecologisme, al procés 

de canvis que ha viscut Barcelona: la descentralització, el govern dels districtes des 

de la radicalitat democràtica, l’Agenda 21 i les polítiques de medi ambient, 

l’habitatge social i dotacional, el Pla d’Inclusió i les polítiques de benestar, la salut 

pública. Hem treballat a peu de carrer, de costat amb molts ciutadans i ciutadanes, 

en els processos d’elaboració participativa de plans d’equipaments, en l’urbanisme 

dignificador dels barris populars, en l’eixamplament dels espais de participació. I 

hem sabut també ser resistents i dir no quan el planejament i les requalificacions han 

operat al servei d’interessos privats i especulatius, quan s’han volgut situar els grans 

esdeveniments al bell mig del projecte de ciutat.  
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Ara volem anar més enllà. Estem convençuts que els valors d’igualtat, ecologia, 

radicalitat democràtica, respecte a les diferències, autonomia personal, solidaritat i 

convivència intercultural són valors amb una presència creixent, en molts casos 

majoritària, entre una ciutadania de Barcelona reflexiva i progressista. I sobre 

aquestes bases volem fonamentar un creixement sòlid i ambiciós d’ICV-EUiA a 

Barcelona. La ciutat, la ciutadania ha obert ja una nova etapa, en la realitat social i 

en la forma d’abordar-la i viure-la. Ara cal que el govern municipal sàpiga participar 

en aquesta nova narrativa de la ciutat. Liderar-la al servei d’un nou projecte de 

ciutat inclusiva, ecològica i quotidiana, des de la capacitat de governar amb valors i 

ideals, de lluitar amb honestedat, d’incorporar una ètica feminitzada i cuidadora, de 

teixir confiances i complicitats ciutadanes, de plantar cara als interessos dels 

poderosos, de dir no i construir alternatives democràtiques de convivència. Per tot 

això és imprescindible que ICV-EUiA tingui més i més força, capacitat de decisió i de 

lideratge de l’Ajuntament. Estem ja encapçalant el debat i les propostes (lluita 

contra l’exclusió social, acció contra el canvi climàtic, habitatge i ocupació digne i 

per a tothom, mobilitat sostenible i infraestructures de la quotidianitat, nova 

organització dels temps...), ara cal traduir en vots i força electoral aquesta 

coincidència creixent, a Barcelona, entre les nostres propostes i els interessos de la 

majoria. 
 

Per tal d’afrontar aquest repte, el programa electoral d’ICV-EUiA s’articula sobre 

tres grans eixos prioritaris:  
 

• Una Barcelona inclusiva, amb drets socials i benestar per a tothom. 

• Una Barcelona ecològica, amb un model econòmic i urbanístic sostenible. 

• Una Barcelona quotidiana, participativa, convivencial i diversa. 

 

• Una Barcelona inclusiva, amb drets socials i benestar per a tothom. 
 

Volem fer una ciutat amb justícia social, on totes les persones puguin dur a terme 

amb autonomia, i en condicions d’igualtat real, els seus projectes vitals. Una ciutat 

amb habitatge digne i ocupació de qualitat. On els joves puguin emancipar-se. Sense 

pobresa ni exclusions de cap mena. Plenament accessible, sense barreres físiques ni 

comunicatives. Una ciutat per a totes les edats i per a totes les famílies. Impulsora 

del coneixement lliure. Compromesa amb la pau, la cooperació i els drets humans. 
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• Una Barcelona ecològica, amb un model econòmic i urbanístic sostenible 
 

Volem fer una ciutat habitable, amb un model urbanístic basat en la mixtura social i 

d’usos, amb activitat productiva neta. Amb infraestructures sostenibles, al servei de 

les persones i de la vida quotidiana. Amb un model de mobilitat sostenible i segura, 

amb menys cotxes. Una ciutat amb més espai públic, biodiversitat i verd urbà. Amb 

menys soroll. Compromesa amb les energies renovables i amb l’acció contra el canvi 

climàtic. 
 

• Una Barcelona quotidiana, participativa, convivencial i diversa. 
 

Volem fer de la vida quotidiana un espai de transformació social, amb dones i homes 

compartint una nova organització dels temps i els treballs, amb una ciutadania 

crítica, activa i responsable. Volem construir xarxes i vincles de solidaritat veïnal a 

partir dels valors de radicalitat democràtica i de desenvolupament comunitari. 

Xarxes i vincles des d’on enfortir relacions de convivència basades en l’acollida, la 

interculturalitat, el diàleg, la mediació i el respecte a totes les diferències. Amb el 

català com a llengua pròpia, eina d’integració i patrimoni compartit. 
 

El programa electoral expressa el compromís d’ICV-EUiA amb la ciutadania, amb les 

dones i els homes de totes les edats que conviuen a Barcelona. Un compromís de 

treball constant, convençut i humil alhora; ambiciós i orientat al creixement social i 

electoral, disposat a liderar la ciutat des d’una nova esquerra ecologista, però sense 

arrogàncies ni paternalismes. Un compromís per una Barcelona sostenible, més 

humana i habitable. Una Barcelona inclusiva, ecològica i quotidiana. 
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UNA BARCELONA INCLUSIVA, AMB DRETS I BENESTAR PER A TOTHOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fer una ciutat amb justícia social, on totes les persones puguin dur a 

terme amb autonomia, i en plenes condicions d’igualtat, els seus 

projectes vitals. Una ciutat amb habitatge digne i ocupació de 

qualitat. Sense pobresa ni exclusions. Una ciutat per a totes les 

edats. Compromesa amb la pau, la cooperació i els drets humans”. 
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I. HABITATGE DIGNE I OCUPACIÓ DE QUALITAT 

 

EL DRET DE TOTHOM A UN HABITATGE DIGNE 
 
Aquests darrers  anys han estat caracteritzats per un seguit de canvis que defineixen 

una societat més complexa. Són canvis que estan tenint una forta repercussió en 

l’habitatge, i especialment en l’accés a l’habitatge assequible. D’una banda, es 

troben els canvis derivats de l’estructura demogràfica, social i familiar: l’increment 

de l’esperança i la qualitat de vida ha fet créixer el nombre de gent gran que viu 

sola; el nombre de membres per família s’ha reduït; ha augmentat el nombre de gent 

que viu sola o amb parella i el de persones separades i famílies monoparentals; el 

fenomen migratori. D’altra banda, els increments dels preus dels habitatges nous, de 

segona mà o de lloguer, que han arrossegat un increment desmesurat del preu del 

sòl, plantegen un nou panorama d'exclusió que afecta especialment als joves, a la 

gent gran i, fins i tot, a amplis sectors de població de nivells de rendes mitges, amb 

l’extensió del problema de l’accés a l’habitatge a nous col·lectius. 

 

El canvi en el govern de la Generalitat, i les actuacions durant aquests darrers tres 

anys, han representat un gir important cap a una nova cultura de l’habitatge, que ha 

comportat un augment de la complicitat entre l’Ajuntament i el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge, amb més recursos i més coordinació de les actuacions a 

través del funcionament del Consorci de l’Habitatge. El Pla Català d’Habitatge, els 

Decrets del Pla pel Dret a l’Habitatge 2004-2007, a favor de la promoció d’habitatge 

protegit i amb més recursos; la reforma de la Llei d’Urbanisme; la Llei de Barris; el 

Decret d’Ecoeficiència de l’Edificació; o el projecte de llei del Dret a l’Habitatge, 

són factors d’un canvi radical, tant en els objectius com en la forma d’assolir-los. 

 

Al maig de 2004 es va aprovar el Pla d’Habitatge de Barcelona 2004-2010, amb cinc 

objectius operatius ben definits: promoció i extensió de l’accés a l’habitatge 

assequible i protegit, amb especial atenció a les polítiques d’inclusió social i resposta 

a col·lectius específics; potenciació dels programes de rehabilitació; impuls de 

millora i remodelació dels barris que requereixen atenció especial o que estan 

afectats per patologies de l’edificació; canalització del desenvolupament 

d’iniciatives en el mercat d’habitatge adaptades als nous hàbits i condicionaments 

familiars i socials; disposició de medis i instruments de gestió idonis per desenvolupar 

el Pla d’Habitatge a Barcelona. Aquest Pla tindrà la seva continuïtat en els 

compromisos durant el proper mandat. 
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Així mateix, també es va aprovar el Programa de Rehabilitació de Barcelona 2004 -

2010 que estableix les actuacions que es realitzaran fins el 2010 amb l'objectiu de 

millorar la situació de diversos edificis i habitatges així com habilitar-ne d'altres per 

a la seva ocupació. 
 

Des de l’Ajuntament, en aplicació del Pla, s’han promogut 10.332 habitatges de 

protecció oficial, el 45% en règim de lloguer. El Patronat Municipal de l’Habitatge 

(PMHB) ha promogut (acabats, en construcció o iniciats) en aquest període 3.821 

habitatges (el 37% del total d’habitatges protegits), en les diferents tipologies. Del 

total d’aquests habitatges, 2.597 són de lloguer i 1.224 de venda. Això representa 

que en aquest mandat, el Patronat ha incrementat el seu patrimoni propi 

d’habitatges de lloguer en un 50%. S’ha completat la 1a fase de remodelació del barri 

del Bon Pastor, amb l’execució i adjudicació dels primers 152 habitatges. 
 

S’ha incorporat la Memòria Social de l’Habitatge a les modificacions de PGM o plans 

de millora urbana aprovats, que ordenen sòl en destí a habitatge, en un total de 12 

planejaments, que preveuen 16.688 habitatges, dels quals el 46% seran de protecció, 

i 6.637 habitatges dotacionals. 
 

S’està completant el procés de constitució del Consell d’Habitatge Social, com a 

organisme de participació i consulta del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.  
 

Objectius 

 

1. Garantia del dret a l’accés a un habitatge digne com a contribució a una ciutat 

més inclusiva. Increment de la proporció d’habitatge protegit i de lloguer 

assequible. 

2. Creació d’un extens parc d’habitatge protegit públic, que doni resposta a la 

demanda existent, especialment amb habitatge de lloguer. 

3. Foment de la rehabilitació i el manteniment dels habitatges, així com de 

l’ocupació dels habitatges buits. 

4. Retenció de la propietat del sòl. 

5. Avanç en el registre municipal de sol·licitants. S’ha de fer més àgil la inscripció i 

l’adjudicació d’habitatge protegit, tant públic com privat. 

6. Aprofundiment en l’aplicació dels criteris de sostenibilitat en l’edificació. 
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Compromisos programàtics 
 

- Promoció pública i protecció 
 

• Cal donar continuïtat als compromisos del Pla d’Habitatge de Barcelona 2004 -

2010. 

 

• Promoció de 12.000 habitatges protegits, de les diferents tipologies (HP 

concertat, HP de règim general, HP de règim especial i habitatges dotacionals). 

D’aquests, 9.000 hauran de ser promoció pública. Promoció de 4.000 habitatges 

des del Patronat Municipal de l’Habitatge. 

 

• Increment del parc públic de lloguer. El 50% dels nous habitatges protegits en 

règim de lloguer. 

 

• Promoure 2.500 habitatges dotacionals, especialment per a gent gran. 

Introducció de noves tipologies d’usuaris d’habitatges dotacionals amb serveis 

(persones discapacitades, dones maltractades, famílies d’alta vulnerabilitat...), 

segons les possibilitats obertes a la Llei d’Urbanisme. Concreció de propostes 

d’accés a l’habitatge protegit o dotacional assistit a famílies monoparentals. 

 

• Redefinició de noves tipologies i usuaris d’habitatge dotacional, amb extensió a 

situacions de famílies amb pocs recursos. 

 

• Redefinició i reorientació d’habitatge dotacional de lloguer per a joves. 

 

• Promoció d’habitatges de lloguer social subvencionat, per a persones i famílies 

amb rendes mínimes, amb uns lloguers en funció dels seus ingressos. 

 

• Establiment d’acords que impliquin a les entitats socials d’estalvi i altres 

promotors socials, en els objectius de la política d’habitatge social. 

 

• Aplicació de fórmules, com la cessió de sòl en dret de superfície, entre d’altres, 

per fer habitatge assequible, de lloguer, mitjançant convenis que defineixin 

l’objectiu social de l’habitatge i les condicions de la reversió municipal. 
 

• Promoció d’una política d’habitatge integral, des d’un marc de plantejament 

social, com a un factor més de les polítiques socials per a la cohesió. 
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- Rehabilitació i recuperació d’habitatges buits 

 

• Continuació dels objectius i compromisos establerts en el Programa de 

Rehabilitació de Barcelona 2004 - 2010, per a la millora i conservació d’immobles 

i la recuperació d'altres per a la seva ocupació. 

 

• Increment dels esforços per a la rehabilitació del parc d'habitatges, amb 

l’acceleració dels ajuts i els permisos en les obres de rehabilitació, promoció de 

la sostenibilitat, per a la millora del parc d'habitatge, i per a la recuperació 

d’habitatges buits. 

 

• Reforç de les Oficines de Rehabilitació de districte. Incidència específica en la 

supressió de dipòsits d'aigua per a aigua corrent i per a la instal·lació d'ascensors i 

l’eliminació de barreres arquitectòniques. 

 

• Sol·licitud de noves ARI en els nuclis històrics dels barris. Promoció del 

“manteniment preventiu” de l’habitatge antic, especialment del més degradat. 

 

• Suport al “manteniment preventiu” de l’habitatge antic, especialment del més 

degradat. 
 

• Control de les situacions de sobreocupació en habitatges, mitjançant la 

combinació de programes d’allotjament alternatiu, i la vigilància del compliment 

dels criteris d’habitabilitat. 
 

• Creació d’un cens amb dades fiables sobre els habitatges buits que existeixen. 

 

• Recuperació d’habitatges buits, per a adquisició o a través de convenis i acords 

de cessió temporal, rehabilitació i disposició per a lloguer públic. Constitució 

d’una borsa d’habitatge de lloguer protegit. Establiment d’acords amb entitats 

socials sense afany de lucre, amb els mateixos objectius. 

 

• Reforç del Pla de Suport a l’Accés a l’Habitatge i la Borsa de Lloguer Social per a 

la disposició en lloguer assequible, d’habitatges del mercat secundari, amb el 

reforç de la xarxa d’intermediació per al lloguer social. 

 

• Redefinició del model de Borsa i Ajuts a Barcelona tot adaptant-lo a la situació de 

l’accés a l’habitatge. Unificació de la gestió de les Borses socials i de joves a la 

ciutat. 
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• Continuació del procés de remodelació de les Cases Barates del Bon Pastor. 

Continuació de la rehabilitació dels barris de Canyelles, Sud-oest del Besòs i 

d’altres. 
 

• Promoció de modificacions puntuals de PGM en els nuclis antics dels barris per tal 

d’incrementar, consolidar i millorar l’habitatge social a partir de la qualificació 

urbanística del sòl amb la clau hs, amb destí a habitatge de protecció pública i 

especialment de titularitat municipal. 
 

• Exercici del dret de tempteig i retracte per part de l’Ajuntament en els casos de 

promocions públiques que siguin d’interès, per tal de retenir-ne la propietat. 
 

• Estudi de la possibilitat de qualificació de determinades zones o barris de la 

ciutat, per exercir el dret de tempteig i retracte, tal com preveu la futura Llei 

d’Habitatge.  
 

- Sòl 
 

• Establiment en els nous planejament de cessions de sòl per a habitatge protegit 

no dotacional del 35 - 50% o proporcions superiors quan sigui possible. 

 

• Consolidació i ampliació del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge. Destinant del 

producte de les alienacions dels seus béns, quan sigui necessari, a la seva 

conservació i ampliació, i a la construcció d’habitatges subjectes a algun règim 

de protecció pública o a altres usos d’interès social. 

 

• Adquisició de nou sòl per a promoció d’habitatge de protecció. Increment del 

pressupost destinat a aquest objectiu. 

 

• Supressió de les subhastes de sòl. Execució de les alienacions de sòl per concurs, 

amb compensació de sòl per habitatge protegit i els convenis amb aquest mateix 

objectiu. 

 

• Recuperació de sòl amb qualificacions de reserva viària o protecció de sistemes 

pel PGM que no es destinaran als usos previstos, per tal de qualificar-los per a la 

construcció d'habitatge públic, especialment de lloguer. 
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• Impuls de les actuacions dels PERI pendents, gestió del sòl i realització de les 

actuacions d'habitatge protegit previstes. Increment dels percentatges sempre 

que sigui possible. Garantia de reallotjament dels afectats en el mateix àmbit. 

 

• Recuperació de sòl de l’administració de l’estat en desús per a destinar-lo a la 

promoció d’habitatge públic. 

 

- Recursos, informació i accés a l’habitatge assequible 

 

• Reforç del Patronat Municipal de l'Habitatge, en recursos i en competències, com 

a principal organisme impulsor de polítiques d'habitatge a la ciutat. 

 

• Promoció de les Oficines d’Habitatge, com a punts d’informació i gestió global en 

matèria d’habitatge a la ciutat. Assoliment de l’objectiu d’una Oficina per 

Districte. 

 

• Impuls de programes de mediació entre joves i propietaris, a través de les 

Oficines, amb garanties i aval. 
 

• Assessorament, des de les Oficines d’Habitatge, en les situacions de conculcació 

del dret a l’accés a l’habitatge, així com de l’assetjament immobiliari o de les 

pràctiques discriminatòries. Garantia d’igualtat en l’accés i l’ocupació de 

l’habitatge. 

 

• Increment del nombre d’habitatges d’inclusió social. 

 

• Contribució a la definició i concreció de noves mesures de promoció del lloguer i 

de caràcter fiscal, per a incrementar el parc de lloguer. 

 

• Consolidació del Registre Únic d’Accés a l’Habitatge, com a garantia de 

transparència en l’adjudicació de l’habitatge protegit. 

• Tramitació i increment del nombre de beneficiaris dels Ajuts al Lloguer de la 

Generalitat, a través de les Oficines d’Habitatge. 

 

• Aplicació de la Memòria Social d’Habitatge en tot el nou planejament que 

defineixi els objectius i tipologies d’habitatge protegit. 

 

• Impuls del Consell d’Habitatge Social com a organisme de participació i consulta 

del Consorci de l’Habitatge. 
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• Reforç del paper del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, com a organisme 

d’aplicació i gestió de les polítiques d’habitatge a la ciutat de Barcelona. 

 

• Impuls de la coordinació de les polítiques d’habitatge en l’àmbit metropolità, 

amb l’objectiu de constituir un Consorci Metropolità de l’Habitatge compatible 

amb el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

 

• Promoció de la integració de les polítiques d’Urbanisme, Habitatge i 

Rehabilitació, i la redefinició de les funcions de cada operador. 

 

- Sostenibilitat 
 

• Aplicació dels criteris de sostenibilitat en l’edificació i en la utilització de 

plaques solars tèrmiques i/o fotovoltaiques a les promocions públiques. 

 

• Aplicació de la certificació energètica en les promocions públiques d’habitatge. 

 

• Inclusió en els convenis de cessió de sòl en dret de superfície per a la construcció 

d’habitatge de protecció, a operadors socials i cooperatius, de condicions 

d’edificació sostenible, segons els aplicats pel Patronat Municipal de l’Habitatge. 
 

• Promoció de la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques en la 

remodelació integral d’edificis. 
 

• Defensa de l’educació en l’ús de l’habitatge, especialment en els aspectes de 

sostenibilitat i manteniment. Habilitació d’un espai de modelació i educació de 

l’habitatge sostenible. 

 

LA LLUITA CONTRA L’ASSETJAMENT IMMOBILIARI 
 

El fenomen de l’assetjament immobiliari afecta diferents col·lectius, que veuen 

vulnerat el seu dret a l’habitatge. Qüestió greu en que conflueixen dos factors: les 

expectatives de plusvàlua que tenen els propietaris de pisos, i la vulnerabilitat 

econòmica i social de determinats col·lectius (pobresa, gent gran, joves amb salaris 

precaris...). Pressió sobre arrendataris de renda antiga per fer-los fora. És un 

problema complex, divers i difús, que s’aprofita d’aparents espais d’impunitat, amb 

insuficiència de sistemes específics de protecció i tutela. 
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La futura Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya, fa per primer cop una definició 

legal de l’assetjament immobiliari i la seva consideració com a discriminació. Fa un 

tipificació legal com a infracció administrativa molt greu i estableix la càrrega de la 

prova en el demandat (ha de demostrar que no hi ha hagut vulneració de drets) i el 

seu impacte en els diferents tipus de processos judicials. L’any 2004, es va obrir dins 

del marc de l’OMIC un servei per atendre els casos d’assetjament immobiliari. Del 

conjunt de casos atesos, el 41% correspon a Ciutat Vella i el 17% a l’Eixample. 

 

Compromisos programàtics 

 

• Incorporació de l’atenció sobre assetjament immobiliari a la Xarxa d’Oficines 

d’Habitatge i a l’Oficina per la No Discriminació, de forma coordinada. Orientació 

i informació amb l’establiment de mecanismes d’inspecció i control necessaris, i 

coordinació amb altres serveis municipals, com els serveis socials o la guàrdia 

urbana. 

• Establiment d’un protocol d’actuació per garantir el seguiment integral des dels 

diferents àmbits d’actuació. 

• Requeriment dels deures legals de conservació i rehabilitació per part del 

propietari, i incoació del corresponent expedient administratiu. 

• Creació de convenis amb el Col·legi d’Advocats per tal de poder facilitar suport 

jurídic als afectats que ho sol·licitin. 

• Trasllat a la Fiscalia dels expedients oberts sobre casos d’assetjament immobiliari 

documentats per les oficines, que puguin tenir el caràcter de delicte. 

• En cas de denúncia, actuació de l’Ajuntament com a acusació particular 

juntament amb la persona afectada, especialment en els casos de manca de 

recursos, en els procediments penals que es tramitin. 

• Xerrades divulgatives, especialment adreçades a la gent gran i en els Casals de 

Gent Gran, sobre els drets derivats dels contractes sotmesos a la LAU. 

 

EL DRET DE TOTHOM A UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT 
 

Principals eixos de treball 
 

1. Per la millora de la qualitat de l’ocupació. 
 

La precarietat explica que, malgrat el descens de l’atur, els problemes relacionats 

amb el treball estiguin entre les principals preocupacions de la ciutadania de 
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Barcelona. A Catalunya, una de cada quatre persones que treballen està subjecta a 

un contracte temporal. En un hipotètic rànquing de la temporalitat a l’Europa dels 

25, Catalunya ocuparia el tercer lloc, només per darrera d’Espanya i de Polònia. 
 

Pel que fa a l’atur, a la ciutat hi ha 51.000 persones sense feina. Davant l’atur hi ha 

col·lectius particularment vulnerables: els majors de 45 anys, les persones amb baix 

nivell de qualificació, les dones, els joves, les persones immigrants. 
 

La temporalitat “precaritza” el desenvolupament vital de les persones, 

particularment dels joves. Per a la majoria de joves, els baixos salaris son el 

principal signe de precarietat. Malgrat la millora generalitzada de les xifres 

d’ocupació, la precarietat fa que els joves d’avui, sens dubte la generació més ben 

formada de la història, pateixin especials dificultats per assolir la seva emancipació. 

 

2. Per un nou model productiu 
 

El model de creixement al nostre país comença a mostrar els seus límits. Una 

economia basada en la baixa productivitat, que fonamenta la seva competitivitat en 

els baixos costos laborals i en l’ocupació precària, una producció de baix valor afegit 

i un model de creixement depredador del territori. El creixement econòmic els 

darrers anys s’ha vist impulsat per la construcció i pel sector serveis, molt 

particularment per les activitats relacionades amb el comerç, l’hoteleria i el turisme. 

La dependència d’aquests sectors té costos molt importants perquè són sectors molt 

sensibles a les conjuntures de recessió. Aquests sectors ocupen una part massa 

important del creixement econòmic. 
 

És necessari, doncs, un nou model productiu, basat en el coneixement, la innovació i 

la qualitat. La transformació del model productiu tindrà èxit si és capaç d’augmentar 

la cohesió social i si és respectuós amb el medi ambient. En aquest model la indústria 

hi té cabuda. Barcelona no ha de renunciar al seu perfil industrial. Cal impulsar una 

estratègia, concertada amb les altres administracions i els agents socials, que 

afavoreixi la implantació d’aquelles indústries amb capacitat d’innovació i 

d’adaptació, on la qualitat, la tecnologia i la productivitat siguin els eixos de la 

competitivitat. Aquells sectors industrials que basin la competitivitat en baixos 

salaris i ocupació precària, difícilment tindran futur, perquè altres economies 

d’altres països estaran en millors condicions de competir en aquest terreny. 
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3. Consolidació del servei públic d’ocupació i suport a la seva descentralització. 
 

Els darrers anys s’ha iniciat el procés de descentralització de les polítiques actives 

d’ocupació. El model organitzatiu adoptat és per mitjà dels consorcis. Els Consorcis 

d’Ocupació representen un avenç molt important en el terreny de la 

descentralització en el territori i de la concertació amb les administracions locals i 

els agents socials. No obstant això, la figura del consorci no significa una millora 

quant a les competències de les administracions locals. ICV-EUiA defensarà les 

reformes legals necessàries per tal de reconèixer les competències municipals en 

polítiques d’ocupació. 
 

La descentralització del Servei d’Ocupació de Catalunya a través dels consorcis ha de 

contribuir al reforç del seu caràcter com a servei públic de qualitat, participatiu, 

basat en la igualtat, la gratuïtat, la universalitat i l’atenció personalitzada. 
 

D’altra banda, amb la millora de la situació de l’ocupació, juntament amb 

l’ampliació de la Unió Europea, Catalunya rebrà menys recursos del FSE per a 

polítiques actives. Es necessari el compromís de les administracions públiques per tal 

que es garanteixi la continuïtat de les polítiques per a la defensa de l’ocupació i la 

millora de la seva qualitat. 

 

Compromisos programàtics 
 

1. Constitució del Consorci d’Ocupació de Barcelona, com a ens de gestió 

descentralitzada de les polítiques actives d’ocupació, amb la participació del 

Servei d’Ocupació de Catalunya, l’Ajuntament i els agents socials. 

2. Reconeixement d’un espai de competències en matèria d’ocupació als municipis, 

d’acord amb l’estratègia europea d’ocupació. Impuls de la reforma legal 

necessària per tal de fer efectiu aquest reconeixement. 

 

3. Promoció de Barcelona Activa com a agència de desenvolupament local. Cal 

aprofundir en l’estratègia de concertació amb les administracions, les 

organitzacions sindicals i empresarials, i altres entitats ciutadanes. 

 

4. Establiment de mecanismes de col·laboració en l’àmbit metropolità en matèria 

de promoció econòmica, d’acord amb la dimensió supramunicipal de les 

dinàmiques econòmiques i del mercat de treball. 
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5. Millora de la integració entre les polítiques de formació i les polítiques 

d’ocupació, amb la consolidació del Consell de la Formació Professional de 

Barcelona, com a òrgan de participació i coordinació del conjunt de l’oferta de 

formació professional a la ciutat. Control de l’adequació entre l’oferta formativa 

i la demanda del mercat de treball. 

 

6. Accés universal al Servei Públic d’Ocupació, promoció de les reformes legals 

necessàries per tal que puguin rebre serveis totes les persones immigrants. 

 

7. Desenvolupament dels programes que integren formació i experiència laboral per 

tal de facilitar la inserció de les persones aturades. 

 

8. Promoció del reciclatge professional dins de les empreses. Facilitació d’eines de 

suport a les empreses per a l’elaboració de plans de formació. 

 

9. Accions de sensibilització, en col·laboració amb les organitzacions empresarials i 

sindicals, sobre la necessitat de la formació permanent. 

 

10. Desenvolupament de plans de foment de les noves ocupacions en sectors 

emergents (serveis de proximitat, cultura de la sostenibilitat, oci...) 

 

11. Aprofundiment en la col·laboració amb les empreses d’economia social i el tercer 

sector per la inserció laboral de col·lectius amb dificultats especials. 

 

12. Reducció de la sinistralitat laboral. Impuls d’accions en els sectors amb més 

sinistralitat per tal d’endegar plans de millora de la seguretat i la salut en el 

treball. 

13. Reforç de les accions de suport, orientació i acompanyament de les iniciatives 

emprenedores. Facilitació d’un entorn més favorable per la continuïtat dels 

projectes empresarials. 

 

14. Accions específiques per afavorir l’esperit emprenedor entre les dones. 

 

15. Impuls a la col·laboració amb les entitats no lucratives especialitzades per tal 

d’ampliar l’oferta de microcrèdits i poder facilitar l’accés a persones 

emprenedores que no troben resposta en el sector financer. 

 

16. Ampliació de les iniciatives de capital risc orientades al finançament de projectes 

de nous emprenedors de la ciutat. 
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II. EMANCIPACIÓ JUVENIL 
 

 
En els darrers anys s’ha anat creant el consens general que en matèria de polítiques 

públiques de joventut les prioritats han d’anar encaminades a generar instruments 

que permetin garantir la plena ciutadania de la gent jove. En les darreres eleccions 

al Parlament de Catalunya, proposàvem un Pacte Nacional per l’Emancipació Juvenil. 

El proper mandat municipal constitueix una oportunitat i un pas més per garantir 

unes veritables polítiques de joventut. 

 

Barcelona, a través del seu govern d’esquerres, ha estat una ciutat capdavantera en 

la formulació de polítiques de joventut. El pla director de la política de joventut 

2006 - 2010, aprovat a la tardor de 2006, és l’instrument que permetrà decididament 

posar en marxa polítiques per a l’emancipació, que permetin garantir una millor 

qualitat de vida i un augment del benestar de la gent jove barcelonina. Una societat 

més forta i més lliure és aquella que permet que la ciutadania s’impliqui en les 

decisions que repercuteixen en la cosa pública. Per això entenem la participació com 

a una eina bàsica per al disseny, la realització i l’execució de cadascuna de les 414 

mesures que constitueixen el Pla Jove. En aquest sentit, creiem que les polítiques de 

joventut necessàriament han d’estar protagonitzades per la pròpia gent jove. Per tot 

plegat, creiem del tot necessari que l’Ajuntament de Barcelona doti cadascuna de les 

accions del Pla Jove amb la corresponent partida pressupostària per tal que les 

propostes que la gent jove ha elaborat i que han estat canalitzades a través del 

Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i les seves associacions, esdevinguin una 

realitat. Tal com demanava el Consell, creiem necessari dotar de recursos a les 

associacions per tal que puguin desenvolupar la seva tasca. 

 

Com a joves, tampoc ens podem oblidar de fer una menció a l’ordenança del civisme 

que l’Ajuntament va aprovar el desembre de 2005. Justament creiem que el model 

de convivència que imposa aquesta ordenança és exactament contrària al model que 

defensem. No podem estar d’acord amb una ordenança que en molts casos està 

centrada a prohibir o limitar activitats típicament juvenils, perquè aquestes són un 

patrimoni de la ciutat de Barcelona a les quals cal donar-hi suport i no pas limitar. 

Tampoc podem estar d’acord amb què es barregin qüestions exclusivament incíviques 

amb qüestions que tenen una marcada arrel social. La regulació de realitats tant 

diverses en l’origen no només és erroni des del punt de vista de la gestió de l’espai 
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públic, sinó que a més a més suposa un menyspreu i una estigmatització de 

col·lectius en dificultats o en situació d’exclusió social. Defensem que l’espai públic 

ha de poder ser utilitzat per tothom i per diferents activitats, i no excloure’n algunes 

en benefici d’altres com fa l’ordenança barcelonina. El repte de la convivència a la 

nostra ciutat passa per fer compatibles els diferents usos de l’espai públic a través 

del diàleg, la participació i la mediació de l’Ajuntament quan així sigui necessari. 

 
-  El camí cap a l’emancipació de la gent jove  
 

Els i les joves de Catalunya i de Barcelona se segueixen trobant davant de grans 

dificultats a l’hora d’emancipar-se. Aquestes dificultats vénen donades per les 

condicions de temporalitat i baixos salaris en què s’incorporen al mercat laboral i per 

la pràctica impossibilitat d’accedir a un habitatge, tenint en compte els alts preus 

que imposa el mercat. 
 

Els i les joves pateixen taxes d’atur i temporalitat molt superiors a la mitjana del 

nostre país. Aquest diferencial augmenta, més encara, si fem la comparativa amb el 

jovent europeu. Aquesta precarietat del treball, que consisteix amb ingressos baixos 

i intermitents, condueix els joves a retardar cada cop més l’edat d’emancipació per 

la impossibilitat de deixar la residència familiar. 
 

Aquest endarreriment en l’edat d’emancipació comporta diferents greuges 

socioculturals, des de la pròpia concepció de la família als diferents models 

conjugals, els conflictes relacionals i de desenvolupament personal o el retard en 

l’assumpció de compromisos personals que fa uns anys eren més habituals o 

s’assumien més aviat. 
 

Apostem per una societat en la qual els i les joves puguin decidir de forma autònoma 

quin ha de ser el seu desenvolupament personal, quin nucli de convivència volen 

crear o quan volen viure de forma independent. Amb aquest objectiu creiem 

imprescindible el compromís de totes les administracions públiques per tal de 

treballar conjuntament per facilitar l’emancipació dels i les joves de Barcelona i del 

nostre país. 
 

Per tal d’assolir aquest objectiu creiem necessari la intervenció de les 

administracions en el mercat de treball i en el de l’habitatge, per tal de facilitar-ne 

l’accés de forma digne i corregir les desigualtats generades pel mercat. Defensem, 
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també, que les polítiques de joventut siguin transversals en totes les accions dels 

poders públics. 
 

En aquest sentit, valorem molt positivament els plans d’habitatge per a joves (10HJ, 

ara dits HJD7-Habitatge per a joves dotacional) que l’Ajuntament ha tirat endavant, 

com a eina per facilitar l’accés dels i les joves al primer habitatge. Tot i això, queda 

molta feina per fer per tal de rebaixar l’edat d’emancipació del jovent. 
 

a. Educació 
 

L’educació és una peça clau a l’hora de desenvolupar el projecte vital autònom, com 

també ho és a l’hora de millorar la situació laboral. L’educació, com a dret 

fonamental i bàsic, ha de ser tractada per les institucions públiques com un dels 

pilars per construir el futur de la nostra societat. 
 

Des d’aquest punt de vista l’educació ha de promoure valors com: 
 

1) L’educació per la salut. Impuls de programes de salut amb la col·laboració de 

Centres d’Atenció Primària, per tal d’evitar malalties, trastorns... 
 

2) L’educació per les llibertats personals. L’educació ha de garantir la llibertat de la 

persona de manera que aquesta sigui autònoma per viure la seva vida i les seves 

experiències. 
 

3) L’educació per la democràcia. La persona ha de poder viure lliurement en una 

societat, ser crítica amb el seu entorn i ser conscient dels seus drets i deures. 

D’aquesta manera involucrar-se en la societat. 
 

4) L’educació per la participació. Cal educar també en la participació col·lectiva i així 

educar en el compromís, la responsabilitat, l’organització i la dimensió col·lectiva. 

És a dir, el model que ens ensenya a viure plenament la democràcia i exercir els 

drets i deures de la ciutadania alhora que pot ser una bona eina per fomentar 

l’associacionisme. 
 

5) L’educació en el medi ambient. L’educació ha de promocionar les bases per poder 

viure en un món més sostenible que respecti el medi ambient. Aquesta educació 

mediambiental s’hauria de promoure en tots els àmbits, tant l’infantil com el juvenil, 

impulsant accions d’informació activa i comunicació que apropin els joves a les 
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polítiques ambientals actuals per tal d’afavorir la participació activa del jovent en la 

cultura del medi ambient i potenciar el seu paper de sensibilitzadors socials. 
 

6) L’educació en l’esport. Promoció de l’esport com a element educatiu que ajuda a 

desenvolupar les capacitats motrius i alhora és una bona eina per fomentar el 

treball en equip. 
 

7) L’educació laica per la igualtat i la diversitat. L’educació ha de fomentar la 

interculturalitat i el respecte a la pluralitat així com la igualtat formal i informal 

d’oportunitats per als dos sexes i el respecte a totes les orientacions sexuals. La 

coeducació és en aquest sentit, la millor eina per dotar d’instruments que permetin 

eliminar les barreres del sexisme. És fonamental treballar per una escola pública 

laica, ja que és indispensable per a construir una escola inclusiva i amb respecte a 

la diversitat i respectuosa amb els drets de les dones.   
 

8) L’educació ha de fomentar la interculturalitat i el respecte a la pluralitat. És 

fonamental treballar per una escola pública laica per tal de construir una escola 

inclusiva i amb respecte a la diversitat. 
 

9) Educació per la pau. L’educació ha de potenciar valors com el diàleg i l’intercanvi 

que permeti l’adquisició de capacitats per la comprensió i la resolució de conflictes 

per tal de millorar la convivència a la ciutat.  
 

La política municipal ha de vetllar per l’aplicació real d’aquests criteris però, a més, les 

polítiques municipals han d’enfortir i donar prestigi al paper de l’associacionisme 

educatiu, així com al diàleg entre les associacions externes de l’escola com ara les 

associacions de pares i mares, fent-les protagonistes de la política educativa. 
 

1. Fer del Projecte Educatiu de la Ciutat de Barcelona (PEC-B) el principal pla 

director de la ciutat en educació, depenent orgànicament del Consorci 

d’Educació, i amb l’objectiu principal de potenciar el diàleg escola – família - 

alumne, alhora que reforça el paper dels i les mestres. 

2. La creació d’un Consell educatiu de Districte, que tingui com a objectiu la 

coordinació, realització i avaluació de totes les iniciatives educadores, de 

participació i gestió dels barris i districtes. 

3. Donar continuïtat al projecte de “Joves Associats parlen de Convivència als IES” 

potenciant les propostes de participació associativa existents al voltant del 

districte. 
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4. Permetre la participació activa en l’Observatori de la Formació Professional i 

transició al món del treball de l’associacionisme juvenil mitjançant el Consell de la 

Joventut de Barcelona (CJB) i els sindicats d’estudiants.  

5. Impulsar la realització del mapa educatiu de Barcelona amb la implicació de les 

entitats ciutadanes i les diferents xarxes de barri i districte sota la direcció dels 

Consells Educatius de Districte, que permeti que els centres educatius es 

vinculin amb les entitats ciutadanes, principalment amb les entitats 

d’associacionisme educatiu (esplai i escoltisme). 

6. Permetre la participació del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i de les 

organitzacions juvenils com a interlocutors al Consell de la Formació Professional 

de Barcelona. 

7. Potenciar el Servei d’Informació i Dinamització als centres d’educació com espais 

d’informació i assessorament juvenil als IES en temes com la formació, la 

orientació laboral o l’educació sexual entre d’altres. 

8. Facilitar i garantir els recursos de les associacions juvenils i els sindicats 

d’estudiants als IES. 

9. Potenciar la pràctica de l’esport fent de les instal·lacions esportives un espai on 

la gent jove hi pugui accedir a uns preus accessibles. En aquest sentit, cal 

promocionar convenis de col·laboració entre els centres educatius i les entitats 

esportives de tal manera que aquestes puguin fer ús de les instal·lacions i els i 

les estudiants puguin disposar d’una oferta d’activitats gratuïtes.  

10. Ampliar la xarxa d’escoles públiques artístiques (música, art, dansa, teatre, etc.). 

de la ciutat. 

 

b. Formació - ocupació - treball 
 

La realitat laboral de la gent jove a Barcelona es veu àmpliament marcada per la 

precarietat, una precarietat que s’expressa en termes de temporalitat, rotació, baixos 

salaris i una elevada sinistralitat però destaca especialment la situació de la gent jove 

amb un baix nivell d’estudis.  

 

Si unim doncs, les dades de fracàs escolar i les de mobilitat laboral, obtenim una 

enorme borsa de joves poc qualificats que van rotant de feina continuadament sense 

poder optar mai a unes bones condicions laborals. 

 

Però la precarietat no només s’expressa en termes de temporalitat i rotació, una altra 

de les seves cares són els baixos salaris. La gent jove percep 8.200€ menys del salari 
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mig. D’altra banda, els i les joves pateixen més la temporalitat, i tenint en compte que 

els i les treballadores temporals guanyen menys que els indefinits, podem dir que els i 

les joves pateixen una doble discriminació: una per ser joves i una altra per l’alta 

temporalitat. Una persona jove amb contracte indefinit cobra menys que un adult amb 

un contracte temporal. Resulta, per tant, un factor més discriminatori l’edat que no pas 

el tipus de contracte. 

 

Durant els últims anys, la precarització del treball exerceix una pressió enorme sobre 

uns treballadors i treballadores que, tot i tenir drets, no estan en condicions d’exigir-los. 

La temporalitat, que afecta especialment a la gent jove i a les dones, suposa tres 

vegades més risc de patir accidents laborals, provocant índex d’incidència més elevats 

entre la gent jove. 

 

En l’àmbit local, un dels problemes que dificulten les tasques i les polítiques per la 

millora d’aquesta situació és que hi ha una indefinició del marc competencial i financer 

de les administracions locals. 

 

Per això considerem necessari que l’Ajuntament adopti mesures tant en polítiques 

d’ocupació com en la contractació de treballadors. Així, proposem: 
 

11. Desenvolupament de mecanismes d’informació i orientació laboral per a joves en 

coordinació amb els Punts d’Informació Juvenils (PIJ’s), equipaments i centres 

educatius. 

12. Reequilibri de la destinació de recursos, l’impuls polític i l’aposta per la innovació 

i l’experimentació entre totes les línies de Barcelona Activa per tal que les línies 

adreçades a treballadors i treballadores en atur (formació, informació, atenció 

específica a col·lectius i l’Observatori) tinguin un tractament equivalent a la línia 

adreçada a joves emprenedors i emprenedores amb l’objectiu de fer esdevenir 

Barcelona Activa un centre de referència a tota Europa en matèria d’orientació i 

formació ocupacional com ja ho és en matèria d’ajuda a joves emprenedors i 

emprenedores. 

13. Diversificar la concentració de temàtiques dins de la línia de joves emprenedors i 

emprenedores de Barcelona Activa. 

14. Incrementar el nivell d’estabilitat de la plantilla de treballadors i treballadores de 

Barcelona Activa per garantir la qualitat i la millora permanent dels projectes. 
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15. Diversificar l’oferta de cursos de formació per tal de donar resposta a les 

demandes dels sectors que actualment tenen dificultats per cobrir determinats 

perfils professionals ( indústria, logística, transport,...). 

16. Dotar als serveis de mediació laboral d’una xarxa d’agents que estableixin 

contacte directe amb les empreses per tal de promocionar el servei, localitzar 

ofertes de treball i detectar les demandes en els diferents sectors. D’aquesta 

manera també es podrà establir una xarxa de cooperació i ajuda mútua entre les 

diferents empreses 

17. Introduir una oferta de formació de més especialització a Barcelona Activa 

adreçada a persones amb nivells intermedis de qualificació laboral per tal de 

donar resposta a les seves necessitats. 

18. Realitzar un seguiment de tots els usuaris dels cursos de formació i dels 

projectes d’inserció per tal d’adequar millor l’oferta a les demandes realment 

existents i revisar la política de convenis amb les empreses i oferir sortides als 

treballadors i treballadores que no han assolit una inserció laboral de qualitat en 

primera instància. 

19. Coordinació dels sistemes d’orientació acadèmica i professional a l’educació 

secundària amb el servei públic d’ocupació per tal de promocionar el seu ús en la 

recerca de la primera ocupació.  

20. Assolir la finestreta única per als treballadors i treballadores en recerca de feines 

mitjançant acords entre les diferents administracions. 

21. Cal reforçar els programes específics d’ocupació de dones joves i també d’acció 

positiva. 

22. Situar en el debat públic els actius que aporten les treballadores i treballadors 

estrangers a l’economia catalana i espanyola i visibilitzar públicament el col·lectiu 

i les seves situacions laborals. 

23. Fer cursos específics d’inserció laboral a les dones joves. 

24. L’Ajuntament ha de treballar perquè es visibilitzi la precarietat com a un obstacle 

per a la inclusió social. 

25. Afavorir accions positives per la igualtat d’oportunitats laborals entre gèneres. 

26. L’Ajuntament ha d’impulsar un programa d’acollida específic  conjuntament amb 

els sindicats per tal d’explicar a les persones nouvingudes el funcionament de les 

relacions laborals, els drets i deures dels treballadors i de les treballadores i la llei 

d’estrangeria.     

27. Cal assegurar que totes les persones migrades puguin accedir a la oferta 

ocupacional i de formació continuada.  

 27



28. L’Ajuntament ha de ser exemplar i no ha de establir cap tipus de contracte ni 

subcontracte amb empreses de serveis integrals ni Empreses de Treball 

Temporal (ETT’s) 

29. Control per part de l’Administració Local previ a l’atorgament de la llicència 

d’activitat, de l’existència de conveni col·lectiu. 

30. Reglamentar la no subcontractació de serveis per part de l’Administració en 

aquelles empreses que no acompleixin la LISMI (Llei d’Integració Social del 

Minusvàlid) 

31. L’ajuntament ha d’introduir clàusules als concursos públics perquè les empreses 

que s’hi presentin incorporin mesures de conciliació per als seus treballadors i 

treballadores. 

32. L’ajuntament, en les seves contractacions, ha de promoure i obligar al 

compliment de les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals, i a 

l’aplicació per part de les empreses contractades a complir-les. A través de plecs 

de clàusules es penalitzarà a les empreses que no compleixin la normativa de 

prevenció de riscos laborals. 
 

c. Habitatge 
 
L’accés a un habitatge digne ha esdevingut un dels principals problemes entre la gent 

jove i s’ha situat en primera plana de l’agenda política i mediàtica. Els elevats preus del 

mercat privat, la minsa oferta de lloguer i la manca de polítiques públiques semblaven 

condemnar els i les joves a posposar l’edat d’emancipació de forma indefinida. El canvi 

de govern a la Generalitat, amb l’aprovació de la Llei pel dret a l’habitatge i la creació 

d’un nou parc públic d’habitatges protegits, junt la posada en marxa del pla 

d’habitatges per a joves (HJD7) per part de l’Ajuntament han començat a posar 

mesures per revertir aquesta situació. 

 

Per fi sembla que tant l’administració local com la Generalitat, amb el nou govern 

d’Entesa, tenen com a prioritat facilitar l’accés a l’habitatge i, en concret, pels joves. 

Tot i això el camí cap a l’emancipació serà llarg i requereix del compromís de totes les 

administracions en diferents camps. 

Per això, des del marc competencial de l’Ajuntament de Barcelona proposem: 

 

33. Ampliació progressiva del Parc públic d’habitatge per a joves (HD/7-J) aprovat al 

Pla d’Habitatge 2004-2010. 
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34. Consolidació de la Borsa d’Habitatge Jove com a mecanisme d’acompanyament i 

suport a l’accés de l’habitatge de lloguer.  

35. Aposta perquè la veu de la gent jove sigui present en la definició i avaluació de 

les polítiques d’habitatge a través de la participació del CJB en el Consell de 

l’Habitatge Social. 

36. Garantir la gestió transparent dels processos de difusió, selecció i accés al 

conjunt de l’oferta de places en una segona fase del (HD/7-J)  que superi els 

4.000 habitatges. Aquests haurien d’estar repartits proporcionalment entre els 

districtes segons la renda mitja d’aquests. 

37. Garantir sempre que sigui possible un percentatge mínim d’habitatge per a joves 

en les promocions promogudes per l’Ajuntament i destinades a les persones amb 

rendes més baixes. 

38. Garantir sempre que sigui possible un percentatge mínim d’habitatge per a joves 

en les promocions municipals dins del propi barri i districte. 

39. Vetllar perquè els habitatges de protecció oficial siguin gestionats per promotors 

socials de la pròpia administració municipal. 

40. Crear el Servei d’Habitatge Jove des d’on es gestioni el parc d’habitatge públic 

adreçat a la joventut. Les funcions del servei haurien de ser l’assessorament, 

informació i gestió tant dels habitatges protegits com de la rehabilitació 

d’habitatges.  

41. Garantir la reconstrucció d’edificis històrics, industrials o d’interès arquitectònic 

amb un projecte de futur que permeti mantenir la idiosincràsia dels barris. 

42. Regular la masoveria urbana com a element de renovació de zones degradades. 

43. Establir un pla integral d’acollida de joves estudiants mitjançant la destinació de 

sòl qualificat d’equipament públic per a la construcció de residències d’estudiants 

i el desplegament del programa Viure i Conviure. 

44. Promoció d’habitatge de lloguer públic a preus assequibles, en condicions de 

prioritat per a les famílies monoparentals joves. 

45. Reservar part dels habitatges de promoció pública a persones amb discapacitats 

i adaptar-los a les seves necessitats. 

46. Intermediar entre les persones migrades i els propietaris que es neguen a llogar 

el pis a persones nouvingudes.  

47. Control dels pisos sobreocupats amb una solució positiva per a les persones 

nouvingudes. 

48. Disposar d'una borsa d'habitatges de protecció oficial per al col·lectiu de 

persones migrades, que no es concentri en barris concrets. 
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49. Reduir el recurs de la contractació temporal per part de l’administració municipal 

fins als nivells estrictament necessaris. 

50. Reduir el recurs de l’externalització de serveis per part de l’administració 

municipal fins als nivells estrictament necessaris. 
 

-  La gent jove i el doble risc d’exclusió 

 

Ser jove, però a més, ser dona, ser immigrant, ser discapacitat o ser del col·lectiu de 

GLBT pot constituir un doble risc d’exclusió. Per lluitar contra aquesta doble 

discriminació, creiem que s’ha d’actuar en l’arrel de la problemàtica, tot impulsant 

aquelles accions que puguin ajudar a una sensibilització social que eviti conductes 

discriminatòries i que ajudi a visibilitzar les problemàtiques d’aquests sectors socials. 

Per això cal:  
 

Ser jove, però a més, ser dona, ser immigrant, ser discapacitat o ser del col·lectiu de 

GLBT pot constituir un doble risc d’exclusió. Per lluitar contra aquesta doble 

discriminació, JEV creiem que s’ha d’actuar en l’arrel de la problemàtica, tot impulsant 

aquelles accions que puguin ajudar a una sensibilització social que eviti conductes 

discriminatòries i que ajudi a visibilitzar les problemàtiques d’aquests sectors socials. 

Per això cal:  

 

- Dur a terme campanyes entre la gent jove  de Barcelona per tal de donar a conèixer i 

garantir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, s’hauria de 

crear una pàgina web informant sobre aquestes qüestions i promocionar el respecte a 

la diferència. 

 

- Donar a conèixer l’Oficina per la No- DISCRIMINACIÓ, tot establint una comunicació 

amb els centres juvenils. 

 

- Fer difusió del servei d’atenció als homes maltractadors i el servei per a  infants i 

joves que han viscut maltractaments a la família. 

 

- Establiment de mecanismes de coordinació entre els diferents serveis d’educació i 

promoció social que actuen en un mateix territori per garantir una atenció integral a 

joves amb risc d’exclusió social.  
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a. Persones amb discapacitats 
 

Les persones joves amb discapacitats veuen cada cop més lluny la possibilitat 

d’emancipar-se, amb una situació de dependència continua i per la impossibilitat de 

realitzar accions concretes de la vida quotidiana. El conjunt de les institucions ha de 

garantir l’eliminació de les barreres físiques i comunicatives que impedeixen l’accés 

autònom a actes, serveis, i espais a persones amb discapacitat. Però concretament les 

institucions més immediates i properes a la ciutadania, els ajuntaments, han de poder 

garantir d’una forma real que aquestes situacions no es produeixin en el dia a dia. Amb 

el desplegament de la Llei de Dependència, aprovada al Congrés, es vol abordar les 

situacions de dependència i garantir el finançament que permeti donar-hi resposta. Així 

doncs, creiem necessari que des de l’àmbit municipal s’implementin accions perquè 

totes les persones, també els i les joves, realment tinguin la mateixa igualtat 

d’oportunitats i possibilitats d’emancipació.  

 

51. Promoció de la plena accessibilitat a través d’un pla d’adequació dels 

equipaments i serveis juvenils de l’Ajuntament de Barcelona.  
 

52. Elaboració d’un pla d’adequació d’accessibilitat dels equipaments juvenils que hi 

ha a la ciutat. Incloure tots aquests criteris d’adequació d’accessibilitat en tots 

aquells equipament juvenils nous. 

53. Fer aquelles obres que facilitin l’accés a les persones amb discapacitat i evitar 

aquelles obres que no garanteixen una total accessibilitat als serveis públics.  

54. Garantir que les persones invidents puguin enviar missatges de text (sms) des 

d’aquells Punts d’Informació Juvenil que disposin de telèfon públic. 

55. Establir un canal de coordinació entre l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat i la xarxa de Punts d’Informació Juvenil.  

56. Editar fulletons i informació sobre serveis establerts per a joves en llenguatge 

Braile, i fer-los arribar a aquelles entitats i col·lectius juvenils formats per 

persones invidents. 

57. Introduir uns criteris clars d’accessibilitat a la contractació d’obres públiques i 

privades. 

 

b. Persones migrades 
 

Barcelona és una ciutat d'acollida. La major part de les persones migrades són joves, 

moltes de les quals es troben en risc d'exclusió social. Per tant les polítiques que faci 
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l'Ajuntament adreçades a aquest col·lectiu són determinants. Volem una societat de 

mestissatge, on la convivència, la relació i el feed-back entre les diferents cultures 

sigui constant, de manera fluïda i permanent. Una societat de mestissatge que elimini 

el racisme, la xenofòbia, l’islamofòbia i qualsevol mena d'actitud discriminatòria en la 

societat. Els nostre objectiu és aconseguir una societat democràtica, justa i inclusiva. 

 

Per aconseguir-ho, hem de començar per fer polítiques integrals d'inclusió social. S'ha 

d'entendre que les persones migrades estan assentades al nostre país i són persones 

actives que modifiquen i construeixen la realitat del dia a dia, per tant no han de ser 

només objectes de polítiques concretes, sinó també subjectes que puguin participar i 

opinar sobre el tipus de societat que volem construir tots plegats. Les polítiques 

d'inclusió social el que volen es posar les persones migrades en les mateixes 

condicions que la resta de la ciutadania per tal que aquest diàleg sigui veritable i 

democràtic.  

 

Per tant  l'Ajuntament ha de ser la primera institució que canviï el seu concepte de 

ciutadania, tot lligant-la amb la residència. A partir d'aquí podrà fer polítiques per tota 

la gent jove que viu a Barcelona.   

 

És evident que una veritable política de inclusió social requereix una equiparació de 

drets, per això lluitem per la plena ciutadania a tot els àmbits. Creiem que des de la 

política municipal, amb accions concretes, es pot canviar part de la situació actual de  

la immigració. La inclusió social ha de partir de la participació de les persones 

migrades en peu d'igualtat en els processos que passen al seu entorn social. 

 

Les propostes que fem per tal de fer polítiques socials d'inclusió social adreçades als i 

les joves migrades, són: 
 

58. Elaboració de campanyes de promoció de l’associacionisme juvenil a joves 

nouvinguts d’origen immigrant.  

59. Elaborar un balanç de bones pràctiques d'inclusió social, a centres de joventut, 

escoles, instituts, tot permetent que les pròpies persones migrades expressin la 

seva opinió i siguin actives a l'hora de elaborar un pla d'actuació. 

60. Organitzar xerrades i campanyes de sensibilització a les escoles i instituts, 

indiferentment del percentatge de nens i nenes migrats que tinguin. Les escoles 

són llocs de primera socialització, essencials per fomentar els valors d'una 

societat de mestissatge i d’igualtat. 
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61. Facilitar la primera acollida amb mesures com: 

o Dotar de més recursos econòmics i humans al centres cívics i juvenils 

per facilitar la primera acollida. 

o Disposar d'informació sobre el funcionament dels serveis públics en 

diferents idiomes, com dels espais culturals, esportius i d'oci 

o Augmentar els horaris de classes gratuïtes de català i castellà. 

o Disposar de la informació d'empadronament en diferents idiomes, i 

explicar les avantatges d'estar empadronat (escola primària i sanitat) 

o Fer difusió entre la gent jove nouvinguda a la ciutat del Servei d’Atenció 

als Immigrants Estrangers i Refugiats (SAIER) i els programes que 

porta a terme: informació i orientació general de recursos i serveis a la 

ciutat, atenció social, assessorament jurídic, tramitació de la 

documentació específica d’estrangeria, orientació per a la formació i la 

inserció laboral, i informació per a l’aprenentatge de la llengua i 

inscripció a cursos bàsics. 

 

b.1. Associacionisme 
 

62. Elaborar una campanya de promoció de l’associacionisme juvenil i d’acolliment a 

joves nouvinguts d’origen immigrant que fomenti la participació d’aquests en 

entitats juvenils per tal que puguin crear nous vincles socioafectius amb persones 

que ja fa temps que viuen a la ciutat.  

63. Promoure la participació al Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) d’aquelles 

entitats que, tenint un grup estable de joves, estan formades principalment per 

persones nouvingudes a la ciutat i/o per persones pertanyents a altres cultures. 

 

64. Promoure la participació del Consell de la Joventut de Barcelona en el Consell 

Municipal d’Immigració com a espai en el qual establir vincles de col·laboració 

amb entitats formades per persones d’origen immigrant o amb entitats que 

treballen per a la seva acollida i així poder treballar per a objectius comuns. 

65. Promoure la incorporació de les entitats de persones migrades a les plataformes 

territorials de joventut i a les Comissions de joventut de districte.  

66. Incorporar en tots els Punts d’Informació Juvenil aquella informació necessària 

per poder donar una atenció bàsica en qüestions d’estrangeria a joves 

nouvinguts. 

67. Mantenir i desenvolupar el Servei de detecció i contacte de Menors Estrangers 

Immigrants No Acompanyats (MEINA), com a programa d’intervenció en menors 
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i grups de menors estrangers indocumentats, sense referents familiars, que viuen 

als carrers i espais públics de la ciutat de Barcelona en situació de risc social 

greu. 

68. Els espais públics comuns han de permetre la interacció entre els diferents joves. 

Els parcs, espais esportius, les biblioteques o els centres cívics han de tenir un 

horari flexible i fomentar punts de trobada.  

69. Augmentar el nombre de treballadors socials que es dedica a tractar a joves 

persones migrades i la formació i atenció especial per als nens i nenes que es 

troben sols sense permís legal. 

70. Fomentar el esport com a eina d'inclusió social i contacte. 

 

d. Lesbianes, Gais, Bisexuals, Homes i Dones Transexuals 
 

71. Promoció de l’Oficina per la No-Discriminació (OND) entre la població juvenil 

coordinada amb la Xarxa de Punts d’Informació Juvenils (PIJ’s) per lluitar contra 

la discriminació del col·lectiu GLBT.  

72. Donar a conèixer l’Oficina per la No- DISCRIMINACIÓ tot establint comunicació 

amb els centres juvenils. 

73. Fer una campanya de conscienciació sobre la discriminació que pateixen  les 

persones seropositives en el marc del Dia Mundial de la Sida.  

74. Crear un telèfon d’assistència i d’assessorament psicològic per persones amb 

sida o que creuen haver-se contagiat. 

75. Garantir que els i les joves que tenen dubtes sobre la seva sexualitat puguin 

dirigir-se als Centres d’Atenció Primària i puguin tenir una persona que els hi doni 

suport psicològic. 

76. L’Ajuntament ha de continuar donant suport el dia 28 de juny i impulsar el dia 17 

de maig, Dia conta l’homofòbia. 

77. Creació d’un espai propi per a GLBT al lloc web de joventut, tot indicant les 

diferents entitats i les seves activitats com preguntes freqüents. 

78. Visualitzar el col·lectiu GLTB, i per tant, normalitzar a través de reportatges, 

entrevistes, etc en els diferents mitjans de comunicació que tingui l’Ajuntament 

(Revistes,  butlletins informatius, webs, etc.) 

79. Promocionar dins del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones 

Transsexuals, l’associacionisme juvenil GLTB i garantir la seva presència dins 

d’aquest.  

80. Promocionar un llenguatge no discriminador cap el col·lectiu GLTB. 

 34



81. Treballar conjuntament amb la regidoria de dona la doble discriminació que 

pateixen les lesbianes. 
 

-  La igualtat de gènere 

 

La precarietat d’emancipació és veu agreujada, si a més de joves som dones. 

De fet, la pauta d’emancipació es diferencia per motius de gènere: les dones 

s’emancipen abans (4 anys de mitjana), però en condicions de major precarietat: les 

joves passen a formar part activa i motriu d’un món dissenyat sense tenir en compte 

les seves necessitats. En el món laboral, ser dona i ser jove implica una doble 

discriminació: el de les dones joves és el col·lectiu que pateix els índexs més alts de 

precarietat i temporalitat,  i a més, els treballs més feminitzats estan menys remunerats 

i, poc considerats socialment. Tampoc hem d’oblidar el fenomen especialment greu 

que és l’assetjament sexual a la feina, que, sumat a contractes temporals o a temps 

parcial, agreuja la vulnerabilitat de moltes treballadores en les empreses.   

 

Per altra banda, mentre en el cas dels homes la transició de la joventut a la maduresa 

normalment és una línia continua sense cap punt d’inflexió, en les dones la transició 

que és produeix pot ser molt més dràstica, perquè els rols de “mare” i de “jove” 

socialment són molt diferenciats. La maternitat és, donada la manca d’ajuts i serveis 

públics, una carrera d’obstacles. Es pot dir que més que un procés d’estabilització 

laboral, com en el cas dels homes, les dones poden viure, sense solució de continuïtat, 

el pas entre dos tipus de discriminació socioeconòmica. Aquesta diferent trajectòria per 

raó de gènere pot provocar a mig termini una situació de dependència econòmica de 

les dones respecte a les seves parelles, i per tant la perpetuació dels rols tradicionals, 

encara que el nivell formatiu de les dones sigui a hores d’ara superior al dels homes. 

 

Malauradament, la violència física i psicològica és un altre dels temes que afecten de 

ple els drets de les dones La violència de gènere és un fenomen que afecta tots els 

nivells de la societat i, malgrat el que es podria pensar, afecta també a totes les 

franges d’edat. Aquesta situació es veu agreujada per la inexistència de mecanismes 

efectius que detectin i acabin amb els casos de maltractament.  
 

Així, per incorporar a la construcció de la ciutat que volem, l’opinió de les dones joves, 

no només la farà més democràtica, sinó que pot contribuir a dissenyar una ciutat més 

habitable. Cal recordar que les dones joves són estadísticament el col·lectiu més 

compromès amb iniciatives solidàries i amb un concepte sostenible de ciutat (tria de 

deixalles, ús del transport públic, etc). En aquest sentit cal que les institucions 
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visibilitzin les dones joves com agents ciutadans i polítics de primer ordre, superant la 

invisibilitat d’aquest col·lectiu en la presa de decisions sobre la ciutat. 

 

És evident que per superar aquesta situació no en tenim prou amb legislar o amb 

donar més suport social, cal un canvi en les pautes de comportament en tots el àmbits. 

També des de la política municipal es pot actuar en conseqüència, i potser és el millor 

lloc per fer-ho, ja que els municipis tenen més fàcil el disseny participatiu de 

campanyes per a problemes auditats.  

Per tot això, creiem que des de l’Ajuntament s’ha d’impulsar: 

82. Disseny de campanyes de sensibilització adreçades a la gent jove per acabar 

amb les relacions desiguals de poder entre homes i dones. 

83. Aplicar la transversalitat: a la regidoria de la dona i a la de joventut. Les joves i 

els joves volem una ciutat pensada per a tota la població, on la gent jove 

d'ambdós sexes pugui exercir la seva plena ciutadania. Per aconseguir-ho 

considerem que s'ha d'aplicar el principi de transversalitat en l'acció política de 

les administracions. Cal vetllar perquè unes polítiques aparentment neutres no 

contribueixin a reproduir les discriminacions.  

84. Promoure l’associacionisme de les dones joves i garantir-ne la seva presència, 

mitjançant l’acció positiva, als òrgans de participació de l’Ajuntament. També cal 

donar a conèixer entre la gent jove, i en especial a les dones joves i les entitats 

juvenils, el Centre d’informació i Recursos per a Dones, coma servei que ofereix 

un ampli ventall de recursos pedagògics i materials bibliogràfics. 

85. Formació ocupacional amb perspectiva de gènere:  

a)recollir noves necessitats com la cura als altres o la sostenibilitat,  

b)incentivar mitjançant accions positives, la presència de dones joves en 

formació típicament masculina i la presència d’homes joves en formació 

típicament femenina.  

86. Adaptar els horaris dels serveis públics i del mercat de treball en els àmbits que 

són de competència municipal per afavorir que homes i dones joves comparteixin 

responsabilitats en l’àmbit domèstic i del treball. 

87. Garantir la creació de llars d’infants suficients per a les famílies.  

88. Garantir el servei de telèfon durant les 24h d’informació sobre sexualitat i 

contracepció. 

89. Utilitzar els centres d’ensenyament (espais dependents del municipi) com a 

espais d’atenció, informació, assessorament i sensibilització sobre els drets 

sexuals i reproductius de les dones. 
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90. Informació en tots els espais juvenils (com Casals, Centres cívics, Punts 

d’Informació Juvenil o centres d’ensenyament secundari) que faciliti a les dones 

joves la detecció de situacions de violència de gènere i que garanteixi l’accés als 

recursos que existeixen a Barcelona per a les víctimes. 

91. Cal potenciar dins de l’Operatiu contra la violència vers les dones la prevenció de 

la violència entre la gent jove. Així, cal  treballar la prevenció des de tots els 

àmbits: amb els pares i les mares i fins i tot des de l’associacionisme educatiu. 

92. Elaborar campanyes de sensibilització i materials formatius sobre nutrició i sobre 

hàbits alimentaris en els primers cursos escolars. Paral·lelament, informar i 

formar al voltant dels Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) i de la gravetat 

de les seves conseqüències, com a via de prevenció. 

93. Promoure de forma transversal i integral, dins del currículum educatiu, l’educació 

afectiva, com a via per formar persones respectuoses amb les altres i sense 

prejudicis, basades en el respecte a la diferència. 

94. Crear un observatori del sexisme als mitjans de comunicació i entreteniment, que 

tingui en compte el factor de l’edat en la creació d’estereotips i que faci gestions 

de mediació o si cal, de denúncia dels programes o empreses anunciants que 

atemptin contra la dignitat de les persones. Cal intervenir també en els continguts 

sexistes de dibuixos animats i vídeojocs. 

95. Cal difondre, a través de l’educació, la importància del paper de les dones en el 

sosteniment de la ciutat i, cercar iniciatives participatives en aquest sentit, com 

activitats de recuperació de la memòria històrica en un sentit no androcèntric (per 

exemple, concursos per a nens i nenes en edat escolar, per posar noms de 

dones al carrer) etc. 

96. Elaborar campanyes de sensibilització perquè la ciutadania recuperi els valors i 

les actituds que es desprenen de la coeducació per tal de distingir-la clarament 

de l’educació mixta. 

97. Garantir l’enlluernament del espais públics de manera que la ciutat sigui un lloc 

segur per a totes les persones.  

98. Portar a terme campanyes que promoguin l’eliminació de la divisió sexual 

estereotipada del treball per tal de desligitimar les relacions desiguals de poder 

entre homes i dones.  

99. Fomentar la coeduació sexual per garantir la igualtat de gènere.  

100. Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer a la població de dones de la ciutat, 

fent incidència en el sector de dones més joves majors de 16 anys, els tallers de 

sexualitat que es porten a terme des dels Punts d’Informació i Atenció a les 

Dones (PIAD). 
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101. Mantenir i ampliar la difusió del contingut de l’Acord ciutadà per una Barcelona 

lliure de violència vers les dones entre les associacions i col·lectius juvenils de la 

ciutat, així com el catàleg de recursos que hi ha per a aquelles entitats que el 

signen. 

102. Elaborar campanyes de sensibilització i materials formatius sobre nutrició i sobre 

hàbits alimentaris en els primers cursos escolars. Paral·lelament, informar i 

formar al voltant dels Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) i de la gravetat 

de les seves conseqüències, com a via de prevenció. 

103. Promoure de forma transversal i integral, dins del currículum educatiu, l’educació 

afectiva, com a via per formar persones respectuoses amb les altres i sense 

prejudicis, basades en el respecte a la diferència. 

104. Crear un observatori del sexisme als mitjans de comunicació i entreteniment, que 

tingui en compte el factor de l’edat en la creació d’estereotips i que faci gestions 

de mediació o si cal, de denúncia dels programes o empreses anunciants que 

atemptin contra la dignitat de les persones. Cal intervenir també en els continguts 

sexistes de dibuixos animats i vídeojocs. 

105. Cal difondre, a través de l’educació, la importància del paper de les dones en el 

sosteniment de la ciutat i, cercar iniciatives participatives en aquest sentit, com 

activitats de recuperació de la memòria històrica en un sentit no androcèntric (per 

exemple, concursos per a nens i nenes en edat escolar, per posar noms de 

dones al carrer) etc. 

106. Elaborar campanyes de sensibilització perquè la ciutadania recuperi els valors i 

les actituds que es desprenen de la coeducació per tal de distingir-la clarament 

de l’educació mixta. 

107. Garantir l’enlluernament del espais públics de manera que la ciutat sigui un lloc 

segur per a totes les persones.  

108. Portar a terme campanyes que promoguin l’eliminació de la divisió sexual 

estereotipada del treball per tal de desligitimar les relacions desiguals de poder 

entre homes i dones.  

109. Fomentar la coeduació sexual per garantir la igualtat de gènere.  

110. Mantenir, desenvolupar i donar a conèixer a la població de dones de la ciutat, 

fent incidència en el sector de dones més joves majors de 16 anys, els tallers de 

sexualitat que es porten a terme des dels Punts d’Informació i Atenció a les 

Dones (PIAD). 

111. Mantenir i ampliar la difusió del contingut de l’Acord ciutadà per una Barcelona 

lliure de violència vers les dones entre les associacions i col·lectius juvenils de la 
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ciutat, així com el catàleg de recursos que hi ha per a aquelles entitats que el 

signen. 
 

-  La salut 

 

Si analitzem els principals problemes de salut lligat als joves, ens adonem que els 

més comuns són aquells que van lligats a estils de vida poc saludables com són el 

consum de substàncies addicitves, les pràctiques sexuals de risc, els trastorns de la 

conducta alimentària o bé els accidents de trànsit. Tot i que creiem que s’ha de fugir 

d’actituds paternalistes i sobreprotectores, creiem necessari que l’Ajuntament 

promogui tot tipus d’accions per tal de conscienciar i incidir per fomentar conductes 

i hàbits responsables, educant per la salut. Per això cal: 

 
112. Introduir la perspectiva de gènere pel que fa a les estratègies i programes de 

prevenció i promoció de la salut. 

113.  Reconeixement de les associacions i els centres educatius com a agents de 

salut efectius (atenció especial a malalties de transmissió sexual, trastorns 

alimentaris, consum de substàncies addictives i accidents de trànsit). 

114. Creació de nous centres joves d’anticoncepció i sexualitat a tots els districtes. 

115. Crear una taula de polítiques de salut per a la gent jove, amb la participació 

activa del Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) en representació del teixit 

associatiu juvenil de la ciutat, que permeti, entre altres mesures, el disseny, el 

seguiment de campanyes i propostes en terme de salut  

116. Fer estudis sobre els estils de vida relacionats amb la salut que serveixin per 

valorar les tendències i avaluar les intervencions preventives. 

117. Incloure el variable d’edat (15-29 anys) en els diferents estudis d’iniciativa 

municipal que es facin en matèria de salut, així com també la franja d´edat que 

va del 30 als 34 pel que fa al consum de drogues tal com apareix a tots els 

estudis de l’Observatori Europeu. 

118. Promoure campanyes de sensibilització i conscienciació sobre els riscos de 

consumir drogues.  

119. Tenir en compte les diferents orientacions sexuals en l’aplicació dels estudis i de 

les mesures corresponents. 

120. Promoure un estudi de viabilitat per a la instal·lació de màquines expenedores de 

compreses i tampons, a preu econòmic, principalment als centres poliesportius i 

centres d’educació secundària. 
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121. Instal·lació màquines expenedores de preservatius a tots els equipaments i 

entitats juvenils així com els centres educatius de la ciutat. 

  

122. Abaratiment dels preservatius a un preu simbòlic. No n'hi ha prou amb la 

promoció de la salut incidint en l'ús del preservatiu, si aquest missatge no va 

acompanyat de polítiques que facin assequible la seva adquisició. 

123. Realitzar un estudi sobre les principals conductes de risc en el trànsit de la 

població en general i, en particular, de la gent jove. 

124. Realitzar un estudi entre les dones joves sobre el número d’interrupcions 

voluntàries de l’embaràs que tenen lloc a la ciutat de Barcelona.  

125. Garantir que hi hagi espais d’atenció i d’informació sobre sexualitat i mètodes de 

planificació familiar accessibles a les dones joves, amb especial atenció a les 

dones migrades procedents d’altres cultures i normes socials. 

126.  Garantir un fàcil accés en els espais relacionals de la gent jove, tan econòmic 

com proper als mètodes anticonceptius.  

127.  Garantir un fàcil accés a la informació, prevenció, recursos per obtenir 

l’anomenada píndola de l’endemà, fruit de l’augment del consum existent.  En 

última instància, les dones joves haurien de tenir llibertat per exercir el seu dret a 

avortar. 

 

128. Prioritzar polítiques de prevenció d’aquells aspectes que afectin a la gent jove, 

sobretot les relacionades amb la sida i les Malaties de Transmissió Sexual (MTS) 

però també conscienciar dels embarassos no desitjats.  Tot això haurà de anar 

dirigit a les escoles però també mitjançant les entitats juvenils. 

129. Dotar d’informació en tots els espais juvenils per a la detecció precoç dels 

símptomes de trastorns alimentaris, com l’anorèxia i la bulímia.  

130. Impulsar l’assessorament i oferta de recursos a mares i pares d’adolescents, a 

través de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), en matèria de 

Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) i sobre la importància de mantenir 

bons hàbits alimentaris. 

131. Promoure programes de prevenció sobre les conseqüències del tabaquisme i 

begudes alcohòliques. 

132. Campanyes o accions de sensibilització sobre les conseqüències del consum de 

drogues. 

133. Efectuar accions educatives sobre nutrició, per tal de prevenir possibles trastorns 

alimentaris i crear hàbits saludables en aquesta qüestió, adreçades a centres 

d’educació secundària i centres juvenils. Al mateix temps promoure visites, tant 
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de l’alumnat dels centres d’educació com les entitats juvenils, a espais que 

permetin el coneixement de l’elaboració dels productes alimentaris o la 

possibilitat d’aprendre a cuinar-los, per tal d’adquirir hàbits alimentaris 

saludables. 

134. Promoure que es posin als centres d’educació secundària maquines de 

preservatius a un preu econòmic. 

135. Impulsar intervencions de sensibilització, informació, formació i assessorament a 

mares i pares per millora i enfortir la seva implicació en la seva tasca educativa, 

sobretot pel que fa a la salut sexual. 

136. Impulsar intervencions de sensibilització i informació de seguretat vial i les 

possibles conseqüències  de l’incompliment de les seves normes als centres 

d’ensenyament primari i secundari amb l’objectiu principal de prevenir les 

conductes de risc associades amb la sinistralitat entre la gent jove. 

 

137. Impulsar la creació de nous centres joves d’anticoncepció i sexualitat a la ciutat i 

donar suport per al manteniment i desenvolupament dels ja existents per tal de 

millora la qualitat del servei pel que far principalment a ampliació de la franja 

horària. 

138. Mantenir i millorar  a tots els districtes l’atenció particularitzada a la gent jove en 

els Centres d’Atenció Primària (CAP’s), pel que fa a termes de salut sexual i 

reproductiva, mitjançant la realització setmanal de les anomenades tardes joves. 

139. Garantir que els casals de Barcelona tinguin informació sobre la salut sexual. 

140. Incrementar la difusió entra la gent jove de tots aquells serveis sociosanitaris 

existents a la ciutat. 

141. Crear un telèfon d’assistència per les persones que creuen haver-se contagiat 

per la sida o que el tenen per un assessorament psicològic,  per informació sobre 

sexualitat i contracepció. 

142. Obrir una web específica per a joves per trobar tots els serveis sanitaris i 

preguntes freqüents  

143. Consolidar i garantir el Servei d’orientació sobre drogues com un servei d’atenció 

i orientació als i les joves i adolescents. 

144. Accés fàcil i econòmic del mètodes anticonceptius (píldora, preservatius...) 

145. Instal·lar als equipaments juvenils màquines de preservatius a preu econòmic.  

146. Desenvolupar accions i promoure accions i estratègies de disminució de riscos 

en espais d’oci juntament amb els treballadors de la nit  i les entitats. 

147. Fer que durant els caps de setmana en totes les activitats promogudes per 

l’Ajuntament es reparteixi en els llocs d’oci un quid de prevenció el qual constarà 
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d’un preservatiu, un lubricant i un fulletó indicatiu. Juntament amb aquest dies es 

repartirà també, durant el dia mundial de la sida a tots centres juvenils. 

148. Desenvolupar accions i promoure accions i estratègies de disminució de riscos 

en espais d’oci juntament amb els treballadors de la nit  i les entitats  

149. Dotar d’informació sobre la salut sexual als casals de Barcelona.  

150. Assegurar l’atenció de les persones drogodependents  
 

- El temps d’oci i de lleure de la gent jove 

 

a. Oci  
 

Quan parlem d’oci i gent jove de seguida ho relacionem amb la nit. No és casual: cada 

vegada més els i les joves utilitzen la nit com l’espai de diversió i de relació. Per això,  

creiem que l’Ajuntament haurà de treballar perquè els i les joves puguin compatibilitzar 

els usos de l’espai públic en el seu temps d’oci, també a la nit. El Programa Joves i Nit 

que ha dut a terme conjuntament la regidoria de Joventut, el Consell de la Joventut de 

Barcelona (CJB), la Fundació Bofill i la Federació d’Associacions de Veïns de 

Barcelona (FAVB) destaca que Barcelona no té un model d’oci fruit d’una planificació 

prèvia, sinó que s’ha anat construint sobre la marxa al llarg dels anys. Cal ara que 

l’Ajuntament recondueixi la situació, garantint una oferta planificada i alternativa. 

 

Però no només l’oci de la gent jove es concentra a la nit. També cal tenir en compte 

que són necessaris equipaments i serveis per tal de satisfer les necessitats de la gent 

jove de la ciutat. Així, creiem que l’Administració ha de poder garantir que els i les 

joves tinguin espais on puguin trobar-se i desenvolupar les seves activitats.  

 

151. Ampliació de la freqüència de pas dels autobusos nocturns i consolidació de 

l’obertura del metro les 24 hores als caps de setmana. 

152. Ampliació de la Xarxa de sales d’estudi nocturnes, principalment a les 

biblioteques de districte. 

153. Millora i abaratiment de l’oferta d’oci existent. 

154. Obertura d’equipaments municipals a la nit que permetin als i les joves gaudir 

d’alternatives d’oci diferents acompanyats d’una bona difusió. 

155. Diversificació de l’oferta d’oci nocturn a determinats districtes afavorint-hi 

l’atorgament de llicències en detriment d’altres zones massa massificades. 
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156. Creació de figures de mediadors en casos que l’ús de l’espai públic creï 

conflictes entre diferents col·lectius (com joves, veïns i administració) com a 

mesura que millora la convivència als districtes.  

157. Augment de la visibilització l’oferta d’oci institucional perquè sigui més coneguda 

entre els i les joves de la ciutat. 

158. Difusió de les activitats relacionades amb les associacions. 

159. Obertura d’equipaments municipals com biblioteques, centres cívics, casals de 

joves o poliesportius a la nit. 

160. Millora de la informació i la difusió sobre aquells locals que obren a la nit i de les 

activitats que s’hi realitzen.  

161. Ampliació dels horaris dels bars i dels equipaments municipals, ja siguin 

biblioteques, poliesportius, casals de joves o centres cívics. 

162. Control dels locals d’oci nocturn perquè compleixin la normativa vigent en quant 

a sortides d’emergència, qualitat dels productes, higiene i insonorització.  

163. Regular els horaris dels after-hours. 

164. Control del criteri d’admissió als locals d’oci nocturn per evitar l’arbitrarietat. 

 

b. Equipaments 
 
Una gran ciutat com Barcelona ha de disposar d’espais públics per acollir la diversitat 

d’activitats de la ciutat. Des de la salut fins l’oci passant per l’associacionisme 

necessiten d’espais per tal de fomentar la creació d’activitats i el teixit social de la 

ciutat. Es fa especialment necessari per als joves obrir aquests espais a la proposta 

d’activitats d’oci, que creïn alternatives al model d’oci de consum imposat per les 

inèrcies del mercat. Perquè els joves puguin exercir plenament i activament la seva 

ciutadania necessiten equipaments per poder-ho fer. L’associacionisme permet als 

joves adquirir responsabilitats i experiència per al seu projecte emancipatori. 

 

Aquestes necessitats requereixen de la creació de nous espais, l’obertura a noves 

activitats dels ja existents, l’ampliació d’horaris i personal i la coordinació efectiva de 

tots aquests espais i activitats. 

 

165. Crear equipaments exclusius per a joves (espais joves) amb un mínim de 

condicions i de metres quadrats a cada barri de la ciutat, que serveixin com a 

espais relacionals de la gent jove. 

166. Utilitzar les escoles i els IES, en horari no lectiu, com qualsevol altre equipament 

públic. 
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167. Realitzar un pla d’equipaments juvenils amb la participació activa del Consell de 

la Joventut de Barcelona (CJB) i permetent que aquest s’impliqui tant en el 

disseny com en la gestió del Pla esmentat. Aquest ha de garantir la cobertura de 

tots els barris i districtes de la ciutat i esdevingui una veritable xarxa. 

168. L’Ajuntament ha d’establir un compromís per tal que es garanteixi que el Consell 

de la Joventut de Barcelona (CJB) pugui decidir sobre el disseny i la gestió dels 

espais i equipaments juvenils. Cal estendre les experiències actuals de gestió 

popular, cogestió i autogestió, que superin els models consultius, de gestió 

municipal directa o la gestió a càrrec d’una empresa o servei. 

169. Que cada equipament municipal disposi d’un pla funcional que en defineixi la 

finalitat i funcions d’aquest. I que se’n faci una publicitat mitjançant els PIJ (Punts 

d’Informació Juvenil). 

170. Els PIJ (Punts d’Informació Juvenil) han de ser gestionats per la pròpia gent jove. 

Han de ser les associacions juvenils les qui gestionin els punts d’informació. 

171. Establir un espai de coordinació de tots els equipaments juvenils i punts 

d’informació juvenil. 

172. Promoure el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona (CAJB) com a 

equipament referent per a les entitats juvenils. 

173. Garantir una biblioteca oberta 24h per districte en els períodes d’exàmens 

secundaris i universitaris. 

174. Adaptar tots els equipaments de la ciutat a les necessitats dels col·lectius amb 

algun tipus de discapacitat. 

175. Garantir la gratuïtat dels equipaments públics per a activitats realitzades per 

associacions juvenils. 

176. Apostar per les noves tecnologies. És necessari un pla d’adequació a les noves 

tecnologies de tots els espais i equipaments juvenils amb un pressupost adient. 

177. Finançar els espais i equipaments juvenils gestionats o cogestionats per gent 

jove, mitjançant convenis pluriauals de 3 o 4 anys. 

178. Impulsar els ajuts públics per al lloguer i el manteniment dels locals de les 

associacions juvenils. 

179. Creació d’hotels o casals d’associacions als deu districtes de Barcelona, vigilant 

que les entitats que hi resideixin tinguin el seu àmbit d’incidència al districte on 

estiguin localitzades. 

180. Garantir que en cada districte de la ciutat hi hagi equipaments esportius en parcs 

i places d’accés gratuït i on s’hi puguin desenvolupar diferents esports com 

bàsquet, futbol, tenis taula... 
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181. Finançar les obres per eliminar les barreres arquitectòniques presents en molts 

locals de les organitzacions juvenils i als equipaments culturals, lúdics o 

esportius destinats a infants i joves. 

182. Impulsar mesures de suport municipal en la línia de plantejar l’exempció de 

taxes, per tal que les entitats no es vegin obligades a pagar per la utilització 

equipaments o serveis municipals. 

 

c. Cultura 
 
Però no hem d’oblidar un altre factor molt important: la cultura. Cal que les 

administració adopti mesures per facilitar, d’una banda, l’accés a la cultura, i de l’altra, 

fer que  els i les joves puguin ser també actors culturals. 

Per això creiem necessari:  

 

183. Ampliació i flexibilització dels horaris dels equipaments públics per tal de facilitar 

la participació i la creació juvenil.  

184. Elaboració d’eines de promoció que permetin conèixer les creacions realitzades 

pels els i les joves  

185. Ampliació de l’oferta i promoció d’oci existent quant activitats culturals a la nit. 

186. Acabar de fer el desplegament de la xarxa de biblioteques prevista a tots els 

districtes. 

187. Campanyes informatives per donar a conèixer els recursos existents per tirar 

endavant projectes culturals. 

188. Impulsar la creació d’espais públics per l’expressivitat, l’assaig i l’experimentació. 

189. Adequació de part de la programació i de les propostes culturals als interessos 

de la gent jove. 

190. Impuls de polítiques de descomptes per al consum cultural (2x1, menors de 30 

anys, bitllets d’última hora més econòmics...) acompanyada de campanyes que 

les donin a conèixer entre els i les joves.  

191. Suport i promoció dels espais de creació jove perquè els i les joves de la ciutat 

tinguin al seu abast la possibilitat d’assajar i dur a terme tallers. 

192. Gratuïtat d’ús i accés pels i les joves als equipaments municipals culturals, com 

són els centres cívics, els espais de creació i els museus. 

193. Dotació de més recursos a les xarxes, plataformes i espais de creació que ja 

treballen en projectes culturals. 

194. Creació d’un banc de recursos com micròfons, tarimes, tallers, materials per 

facilitar la creació. 
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195. Elaboració de campanyes informatives que donin a conèixer els espais de 

creació.  

196. Foment de circuits de connexió entre joves professionals dedicats al món de la 

cultura. 

197. Millora del paper dels IES com a centres d’acció cultural mitjançant la seva 

interacció amb els Casals de joves, biblioteques de barri i centres cívics dotant-

los de més recursos. 

198. Inclusió de l’art i l’expressivitat dins dels programes escolars. 

199. Foment de les companyies de teatre escolar, grups de música, corals... 

200. També podeu incloure la promoció de la cultura tradicional entre la gent jove.  

201. Facilitar la cogestió dels i les joves en els usos i programacions dels 

equipaments municipals culturals.  

202. Tenir en compte la diversistat i la interculturalitat en la creació cultural. 

203. Creació d’una xarxa d’internet inalàmbrica municipal d’ús públic. 

204. Adequació d’espais urbans per a la creació jove. 

205. Regular l’espai públic de tota la ciutat i no només de Les Rambles per tal de 

fomentar la cultura i l’expressivitat artística dels i les joves.  
 

- Sostenibilitat i mobilitat ciutadana 

 

Si volem una Barcelona sostenible, caldrà que des de l’Ajuntament es treballi per tal de 

potenciar aquelles conductes que puguin afavorir-ho. Els joves són el col·lectiu més 

dinàmic de la ciutat, ja sigui per estudiar o per treballar, són els que amb més 

freqüència es desplacen per la ciutat. Per tant, creiem que les necessitats dels joves 

han de ser prioritàries pel que fa a la mobilitat i a la sostenibilitat de la ciutat. Les 

actuacions municipals s’han de vertebrar entorn a dos eixos principals: el transport 

públic i la bicicleta. Així, creiem del tot indispensable que es potenciï l’ús del transport 

públic i de la bicicleta.  

 
a. Transport públic 
 

Pel que fa al transport públic, els joves són la franja d’edat que més l’utilitzen i també 

els més crítics amb ell, fet que obliga a posar èmfasi en les seves reclamacions i 

suggeriments. Fent-nos ressò dels problemes que els joves veuen al transport públic, 

proposem:  
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206. Ampliació i millora del transport nocturn, especialment els caps de setmana. 

Ampliant la freqüència de pas del transport públic (metro i autobusos), 

principalment en hores punta, dies festius i l’existent actualment en l’horari 

nocturn, modificant els trajectes de les línies de Nit Bus per tal de que no siguin 

radials. 

207. Ampliar les franges horàries del transport públic, tendint a l’obertura del metro i 

del FGC les 24h, també els divendres, els festius i les vigílies de festius. 

208. Reduir les tarifes actuals del transport públic per a la gent jove, creant més 

ofertes tarifàries que arribin fins els 29 anys, modificant les condicions de preu i 

de pertinença de l’actual T-Jove.  

209. Personalitzar els títols de transport de llarga durada i informatitzar-los per evitar 

pèrdues o sostraccions. 

210. Fer campanyes de sensibilització per fomentar l’ús del transport públic.  

211. Augmentar la inversió per millorar el servei de transport públic.  

212. Potenciar un model de mobilitat sostenible basat en la utilització del transport 

públic de qualitat, en la facilitació dels desplaçaments en bici i a peu i amb 

mesures de pacificació del trànsit. Així, cal incrementar i millorar els serveis del 

metro, la RENFE, els FGC i els autobusos, així com la intermodalitat.  

213. Cal tendir cap a la integració tarifària total. 

214. Augmentar la flota d’autobusos d’hidrogen i ecològics. 

 

b. Ús de la bicicleta i vehicles no motoritzats 
 

L’altre eix fonamental és l’ús de la bicicleta i dels vehicles no motoritzats. Els joves 

també són el col·lectiu que més fan servir aquests mitjans de transport i creiem que 

s’ha de potenciar el seu ús per tal de fer de Barcelona una ciutat més sostenible. 

Proposem: 

215. Ampliació i millora de la xarxa de carrils bici per tal que tota la ciutat estigui 

connectada i sigui segura. La pacificació de la circulació  en carrers secundaris 

(zones 30) possibilita la circulació de vehicles a motor i bicicletes sense 

necessitat de carrils segregats. 

216. Afavorir recorreguts que permetin la connexió entre la xarxa de carrils bici i els 

transports públics; metro, trens de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat. 

217. Ampliació de la xarxa d’aparcament gratuït per a bicicletes a tota la ciutat, donant 

un especial servei en totes les zones de gran afluència; equipaments, eixos 

comercials, zones d’oci... i garantint la reserva de places per a bicicletes en els 

aparcaments públics. 
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218. Crear una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes en equipaments 

municipals, centres d’estudi i altres llocs freqüentats per la gent jove. 

219. Creació del parc públic de bicicletes de lloguer en l’àmbit municipal així com la 

creació de sistemes de protecció. 

 

220. Potenciar l’ús cívic de la bicicleta i garantir-ne la seguretat dels desplaçaments 

per la ciutat, fent campanyes de sensibilització ciutadana sobre seguretat viària i 

bicicletes, dirigides als usuaris i usuàries de la bici, però també a conductors i 

conductores de cotxes, a professionals del volant i al sector de les autoescoles. 

 

221. Afavorir recorreguts que permetin la connexió entre la xarxa de carrils bici i els 

transports públics, metro, RENFE i FGC.  

 

222. Potenciar la signatura de convenis amb les companyies de transport públic per 

tal que adeqüin vagons per afavorir que la bicicleta hi entri el màxim d’hores al 

dia.  

 

223. Habilitar espais adients per l’ús de l’skate, els patins i els patinets.  

 

c. Sostenibilitat 
 

La sostenibilitat abraça tota mena de polítiques sectorials, la mobilitat n’és una de 

fonamental però no podem oblidar la necessitat d’actuar de manera transversal en tots 

els àmbits de la vida quotidiana: el consum, la producció, el tractament de residus, 

l’urbanisme, el mobiliari urbà, les energies... 

Des d’alguns d’aquests àmbits, poden articular-se actuacions especialment dirigides 

als joves. 

Algunes de les nostres propostes en aquest sentit són:  

224. Ampliar el suport als compromisos de l’Agenda 21 entre aquells col·lectius o 

associacions juvenils que encara no ho han fet. 

225. Impuls dels Plans d’Acció 21 als centres educatius, equipaments i serveis 

municipals. 

226. Continuar facilitant l’ús de materials, forns solars, o gots reutilitzables per a la 

promoció de la sostenibilitat entre les entitats juvenils. 

227. Fomentar també la instal·lació permanent de tecnologies sostenibles com 

plaques fotovoltàiques, dipòsits d’estalvi d’aigua, sistemes de compostatge, 

entre les associacions juvenils.  
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228. Fomentar bones pràctiques com l’estalvi energètic i de recursos, la reducció de 

residus, el consum responsable, col·laborant amb les entitats juvenils per a 

sensibilitzar a la gent jove. 

229. Afavorir aquelles iniciatives joves que incloguin criteris de sostenibilitat, ja sigui 

en l’àmbit lúdic i d’organització d’activitats com en altres àmbits; productiu, 

artístic, etc. 

 

-  El poder per als joves: la participació juvenil 

 

Si volem una ciutat participativa caldrà que l’Ajuntament doti a les associacions de 

base amb les eines necessàries perquè puguin desenvolupar la seva tasca de  

promoure la implicació de la gent jove. Perquè al cap i a la fi, el que demostra si una 

societat és forta és el seu teixit associatiu que es mobilitza per reivindicar els drets 

de la ciutadania. Per això proposem: 

 

230. Suport a l’associacionisme juvenil de barri i a la seva coordinació a través del 

reconeixement polític i econòmic de les plataformes territorials de joventut. 

Aquest suport ha de ser de la Regidoria de Joventut, la Regidoria de Participació 

i els districtes implicats. 

231. Augment d’un 25% de la partida pressupostària destinada a les subvencions 

d’entitats i col·lectius juvenils. 

232. Creació d’un programa per allotjament per a entitats juvenils a la ciutat  

233. Implementació del Pla d’Equipaments juvenils amb models avançats de gestió 

cívica i la plena complicitat de les entitats juvenils a través del Consell de la 

Joventut de Barcelona (CJB).  

234. Creació del Servei d’Informació i Dinamització als centres d’educació secundària 

que promogui la participació als instituts. 

235. Creació d’una xarxa integral de Punts d’Informació Juvenil (PIJ) 

236. Suport a l’associacionisme juvenil de barri i a la seva coordinació a través del 

reconeixement de les plataformes territorials de joventut. 

237. Creació d’un programa per allotjament per a entitats juvenils a la ciutat  

238. Creació del Servei d’Informació i Dinamització als centres d’educació secundària 

que promogui la participació als instituts 

239. Dotar de més recursos econòmics a les associacions perquè puguin dur a terme 

la seva activitat.  

240. Gratuïtat del transport públic per les activitats que realitzen les associacions i les 

entitats. 

 49



241. Visualització de l’existència de les associacions juvenils i de les associacions 

educatives als districtes, dotant-les de recursos econòmics per a que puguin 

donar-se a conèixer entre la gent jove i promocionar-se. 

242. Adequació de les tarifes dels centres cívics als preus del casal d’Associacions on 

molts joves s’hi reuneixen als recursos d’aquest col·lectiu com una manera 

d’acabar amb els preus abusius que alguns equipaments municipals cobren. 

243. Impuls de mesures per consolidar el Casal d’Associacions Juvenils de Barcelona 

(CAJB) com a instrument de referència a la ciutat per dinamitzar i enfortir 

l’associacionisme de la ciutat que haurà de vetllar en tot moment perquè les 

seves necessitats estiguin cobertes impulsant, si es dona el cas, nous serveis i 

programes. 

244. Garantir que a tots els districtes hi haurà cartelleres, així com una pàgina web, 

perquè les entitats i associacions puguin fer difusió de les seves activitats a la 

vegada que informar-se de les serveis públics que poden trobar als districtes. 

245. Concretar, amb la participació de les entitats de joves, quina serà la funció dels 

tres equipaments juvenils bàsics inclosos en el Pla d’Equipaments 2005-2015 de 

l’Ajuntament de Barcelona: Espai Jove, Casal de Jove i Punts d’Informació 

Juvenil.  

246. Garantir un Espai Jove i un Punt d’Informació Juvenil a cada districte i un casal 

de Joves a cada barri . 

247. Establiment de convenis amb els mitjans de comunicació perquè periòdicament 

hi hagi programes dedicats a la gent jove i a la tasca que duen a terme. 

248. Reserva d’un espai en cada publicació municipal dedicada a les associacions i a 

les activitats que duen a terme com una manera de donar-se a conèixer i 

fomentar la participació. 
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III. BENESTAR PER A TOTHOM 

UNA CIUTAT SENSE POBRESA NI EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

 

La lluita contra la pobresa i l’exclusió social 

 

Compromisos programàtics 
 

1. Completar, en tot el seu ventall d’objectius i accions, el desplegament del Pla 

Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010.  Plans de Districte per a la Inclusió 

Social: el desplegament del Pla Municipal haurà de contemplar, entre 2007 i 2010, 

l’impuls a l’elaboració i aprovació de 10 plans territorials.  

 

2. Elaborar el Programa Pobresa Zero, en el marc del Pla Municipal per a la Inclusió 

Social. Promoure i facilitar el desenvolupament més ràpid i avançat possible de la 

Llei de Prestacions Econòmiques d’Assistència Social; continuar amb l’increment 

dels ajuts de serveis socials per a persones en situació de vulnerabilitat 

econòmica, en la perspectiva d’un Programa de Rendes d’Inclusió; garantir 

l’accés a la Renda Mínima d’Inserció i promoure de forma activa la seva evolució 

cap a una Renda Bàsica de Ciutadania.  
 

3. Continuar i aprofundir el Pla de Millora dels Serveis Socials d’Atenció Primària 

(SSAP), en tant que dispositiu bàsic d’inclusió social en el territori: incrementar 

els equips professionals d’acord a l’objectiu establert al Pla d’Inclusió i a les 

necessitats de desplegament del nou marc legal; continuar amb la revisió 

qualitativa dels models d’intervenció dels SSAP, tot i impulsant, de forma 

específica, el treball transversal, en xarxa i comunitari. Adaptar  els SSAP, de 

manera proactiva i creativa, al desplegament de la Llei d’Autonomia Personal i a 

la futura Llei de Serveis Socials de Catalunya.  
 

4. Elaborar un programa-marc per a l’impuls de dinàmiques transversals d’inclusió 

social que es concreti en 4 programes específics de cooperació entre els serveis de 

benestar social i la resta de sistemes d’acció social: l’educació (programa 

integral per a l’abordatge del fracàs escolar), la salut (coordinació sociosanitària 

en diverses dimensions), l’habitatge (programa integral d’habitatge per a la 

inclusió) i l’ocupació (programa integral d’inclusió sociolaboral).  
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5. Desplegar completament el Programa Municipal d’Atenció Social a les Persones 

Sense Sostre: enfortir el SIS amb nous professionals i un nou equipament de 

referència; culminar la xarxa d’equipaments i serveis, amb 5 nous centres, d’acord 

als principis d’equilibri territorial i diversificació tipològica. Elaborar i aprovar el 

Programa de Serveis i Xarxes d’Alimentació, garantitnt serveis d’alimentació als 10 

districtes. Ampliar en un mínim de 15 per any el parc municipal d’habitatges 

d’inclusió: integrar en un sistema compartit i en xarxa el programa municipal, amb 

els programes de districte i amb els impulsats per les entitats.    

 

6. Continuar potenciant l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva en tant que 

espai d’intercanvi i compromís de treball compartit entre l’Ajuntament i el 

conjunt d’entitats que operen a Barcelona en el marc de la inclusió. Potenciar les 

actuals 3 xarxes temàtiques d’acció: persones sense sostre, centres oberts 

d’infància i inserció sociolaboral. Crear de forma immediata la xarxa d’acollida i 

interculturalitat i la xarxa de suport a famílies cuidadores. Enfortir els convenis i 

acords amb les entitats integrants d’aquestes cinc xarxes, en la perspectiva de 

carteres de serveis conjuntes finançades per l’Ajuntament. Crear una xarxa 

específica d’empreses socialment compromeses en el finançament de projectes 

d’inclusió social, a partir de l’experiència del programa municipal B3 (Barcelona, 

Beneficis, Benestar). Assolir el 2011 un mínim de 10 xarxes d’acció operatives.  
 

7. En el marc de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, construir amb les 

entitats i associacions un Observatori Local dels Riscos d’Exclusió i d’Accions per 

a la Inclusió, que generi el coneixement necessari de les situacions d’exclusió i 

els processos d’inclusió a la ciutat, per tal de perfilar amb major criteri les 

polítiques que se n’han de derivar. Promoure un pla de recerca social amb el 

concert de les universitats; celebrar seminaris amb d’altres observatoris locals 

d’inclusió en l’àmbit internacional; editar una publicació periòdica –Barcelona 

Inclusiva- que doni compte d’informacions, accions i generació de coneixement 

en el ventall de temes referents a la inclusió social. Elaborar un Pla de 

Comunicació que tingui per objectiu donar a conèixer entre la ciutadania el 

conjunt de realitzacions que es facin en l’àmbit de la inclusió. 
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8. Fer de Barcelona una ciutat referent internacional en polítiques i pràctiques 

d’inclusió social. Garantir la presència activa de Barcelona en el grup promotor 

del Fòrum d’Autoritats Locals per a la Inclusió Social; assolir el lideratge polític i 

executiu de la Comissió d’Inclusió Social i Democràcia Participativa (CISDP) de 

l’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units. Impulsar la presència de 

Barcelona en l’espai d’inclusió social d’Eurocities. 

 

Uns serveis socials per a l’autonomia de les persones: 

atenció a la dependència i acció socioeducativa 

 

Els canvis socials i culturals que afecten les formes de viure i d’afrontar els riscos, que 

redefineixen les desigualtats clàssiques i en fan emergir de noves, requereixen a 

Barcelona d’uns serveis socials potents, universalitzats, arrelats al territori i amb 

capacitat de treball transversal i en xarxa. Els anys 2007-2011 han de ser el període 

de desplegament de les lleis de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

situacions de dependència; de serveis socials; i de prestacions econòmiques 

d’assistència social. Ha de ser un desplegament integral i en el sentit més progressista 

i avançat possible. 2007-2011 ha de ser també el període de desplegament integral del 

Pla de Millora dels Serveis Socials d’Atenció Primària (SSAP), i del Consorci de 

Serveis Socials de Barcelona.  

 

Compromisos programàtics 
 

1. La llei estatal de promoció de l’autonomia personal ha de fer efectiu l’accés 

universal a un nou dret social de ciutadania de caràcter subjectiu: el dret a rebre 

els serveis i les prestacions necessàries per a assolir la màxima autonomia 

personal i vinculació relacional en situacions de dependència de qualsevol tipus. 

La llei catalana de serveis socials ha de garantir també l’accés a tot el sistema en 

tant que dret de ciutadania, tot i enfortint l’espai català de benestar social; cal 

que la llei incorpori una cartera de serveis i prestacions àmplia, i que la intensitat 

de les atencions que se’n derivin respongui als perfils de necessitats socials 

realment existents a Barcelona.  
 

2. La llei de prestacions econòmiques d’assistència social ha de desplegar-se al 

ritme previst i amb les dotacions de recursos que facin possible l’acompliment 

íntegre del seu calendari. La llei ha de ser un primer pas cap a un sistema 
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universal de rendes mínimes garantides coma instrument de lluita contra la 

pobresa i tendent a l'objectiu de pobresa zero.  
 

3. El conjunt de les lleis han d’operar amb el principi d’accés com a dret subjectiu 

de ciutadania. El copagament no ha de ser en cap cas un principi, sinó un 

instrument a utilitzar només en casos de rendes mitges i altes, amb regulacions i 

topalls ben clars i definits i només operatiu en l’àmbit de serveis de substitució 

de la llar, però no pot projectar-se sobre el cost de l’atenció professional, que ha 

de ser finançada pel sistema fiscal general. 

 

4. El conjunt de les lleis han d’atorgar papers rellevants a l’Ajuntament. Aquest ha 

d’esdevenir els principal gestor de tot el sistema de serveis socials, des d’una 

dimensió de proximitat, relacional, comunitària i de vida quotidiana.   
 

5. El conjunt del sistema ha de mantenir l’equilibri entre els aspectes sociosanitaris 

(atenció a la dependència) i socioeducatius (suport a famílies, joves i infància). 

 

6. Enfortir els SSAP en la doble línia de: a) millores qualitatives en els models de 

treball i d’intervenció; b) increment de recursos econòmics i de professionals, 

arribant a les ràtios que marca el Pla Municipal per a la Inclusió Social i les que es 

derivin del desplegament a Barcelona de les noves lleis.  
 

7. Universalització del Servei d’Atenció Domiciliària, en tota la seva cartera de 

prestacions, i del Servei de Teleassistència 

 

8. Adaptació progressiva dels serveis socials a la nova organització territorial de la 

Barcelona dels Barris: presència dels SSAP a tots els barris de la ciutat. Aprovació 

del Pla de Centres de Serveis Socials de Barcelona 2007-2015. 

 

9. Un fort impuls a la dimensió socioeducativa dels SSAP, amb un increment 

substancial del nombre d’educadors socials, i amb la millora i intensificació de 

l’articulació dels educadors/es d’A Partir del Carrer (APC) a la xarxa bàsica de 

serveis socials 

 

10. Consolidació i ampliació de la xarxa de serveis socials d’àmbit de ciutat que  

donen suport a la xarxa bàsica descentralitzada: APC, centre d’atenció a les 

urgències socials, serveis d’atenció a persones sense sostre, serveis de suport a la 
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inclusió social, serveis d’acollida i mediació intercultural. Unificació del servei de 

gestió de conflictes socials en l’espai públic amb el programa APC.  
 

11. Desplegament integral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, amb 

l’assumpció de plenes capacitats de planificació de tot el sistema de serveis a la 

ciutat, i de les transferències de gestió que s’acordin políticament. 

 

12. Transferències plenes de gestió de serveis socials d’atenció especialitzada a 

l’Ajuntament de Barcelona d’acord a la Carta Municipal, l’Estatut d’Autonomia 

del 2006 i la nova llei de serveis socials. Reorganització de l’àmbit de benestar de 

l’Ajuntament, que permeti afrontar el nou escenari de creixement i complexitat 

de serveis en plenes condicions. Creació immediata de l’Institut de Benestar 

Social.  
 

13. En l’àmbit de l’atenció especialitzada: a) posada en funcionament de tots els 

centres i places previstos a l’Acord del 2005; b) nou Acord 2008-2010 que 

contempli, con a mínim, la creació d’un nombre de noves places públiques 

equivalent a l’Acord el 2005 i que, permeti, en tot cas, el ple desplegament del 

nou marc normatiu de serveis socials i suport a la dependència. 

 

Accessibilitat i dret a l’Autonomia 

de les Persones amb Discapacitat 
 

 

Barcelona ha fet un gran esforç en matèria d’accessibilitat i de recursos per a 

l’atenció i l’autonomia de les persones amb algun tipus de discapacitat. Però no n’hi 

ha prou, cal plantejar-se nous reptes i horitzons estratègics. D’una banda, segueixen 

havent-hi qüestions clàssiques pendents que cal abordar amb determinació (des de 

l’accessibilitat del metro fins a la manca de places públiques de residències); d’altra 

banda, els canvis en l’entorn ens obliguen a dotar de la màxima prioritat certes 

qüestions més caire més innovador (l’accessibilitat de les noves tecnologies, per 

exemple). Finalment, la creixent heterogeneïtat del col.lectiu (tipus de discapacitat, 

afectacions al llarg d’un cicle de vida que creix...) i els nous plantejaments que 

sorgeixen del mateix moviment associatiu (vida independent...) ens condueixen a 

noves polítiques i nous abordatges.  
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Compromisos programàtics 

 

• Accessibilitat i inclusió relacional 

 

- Completar la plena accessibilitat física del sistema de transport públic a 

Barcelona, tot i fent un especial èmfasi en: a) l’accessibilitat del metro 

(ascensors i gap); b) el desplegament del Pla de Parades de l’autobús. 

- Redefinir i incrementar la qualitat del servei de transport públic especial, de tal 

manera que funcioni com a un veritable sistema complementari al transport 

ordinari accessible, que cobreixi, de forma àgil i universal, totes les necessitats 

de mobilitat no cobertes, però que no substitueixi el servei regular. Cal que 

s’estengui al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona. Cal també 

incrementar el nombre de taxis adaptats. 

- Impulsar de forma proactiva la reforma del Codi d’Accessibilitat, de tal manera 

que proveeixi un marc normatiu que faci avançar els requeriments vinculants 

d’acessibilitat no només en l’espai públic, sinó també en l’habitatge i la resta 

d’entorns de la vida quotidiana. 

- Seguir promovent i aprofundir estratègies municipals d’entorns quotidians 

accessibles, tot i posant un especial èmfasi en: a) nous espais públics (platges, 

espais de joc infantil...); i b) xarxa de petits i mitjans comerços. 

- Elaborar un Llibre Blanc de l’accessibilitat comunicativa a Barcelona, que permeti 

fer una diagnosi acurada de les necessitats socials, i un plantejament de les línies 

de treball a emprendre.  

- En concret, i pel que fa a comunicació accessible: a) treballar per tal d’assolir la 

plena accessibilitat de l’entorn digital; b) assolir la traducció a llengua de signes i 

la transcripció o subtitulació de la programació dels mitjans de comunicació (amb 

especial consideració a BTV); c) fer accessible l’oferta cultural de la ciutat 

(teatres, cinemes, museus...) a les persones amb discapacitats visuals i auditives; 

d) seguir treballant per la plena accessibilitat comunicativa dels actes, els espais 

i els serveis públics municipals. 

 

 

Promoció de l’autonomia i suport a la dependència 

 

- Avançar en l’escola inclusiva al llarg de tota l’educació infantil (0-3) i obligatòria 

(primària i secundària) i millorar substancialment la presència de persones amb 
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discapacitat en els cicles d’ensenyament post-obligatoris. Crear els recursos 

públics d’educació especial necessaris per tal d’atendre les necessitats existents, 

tot i posant especial èmfasi l’etapa de 0 a 6 anys. 

- Avançar en les polítiques de suport a la integració de les persones amb 

discapacitat al mercat de treball ordinari, tot i reduint les taxes de desocupació i 

incrementant les d’activitat del col.lectiu. 

- Elaborar un Pla d’habitatge accessible i assequible a Barcelona que garanteixi 

l’accés a l’habitatge i condicions d’habitabilitat dignes per a les persones amb 

discapacitat.  

- Generalitzar l’opció de Vida Independent per aquelles persones amb discapacitat 

que optin per aquest model, que implica l’assistència personal i l’autogestió 

d’aquesta. 

- Garantir la plena implementació de l’Acord d’Equipaments Socials per a persones 

amb discapacitat signat per l’Ajuntament i la Generalitat el 2005. Signar un nou 

Acord, en el marc del Consorci de Serveis Socials, tendent a la cobertura 

universal de necessitats de suport. 

- Garantir el ple desplegament de les noves lleis de promoció de l’autonomia 

personal i de serveis socials a Barcelona en l’àmbit de la discapacitat, de manera 

que els sistemes d’atenció domiciliària, teleassistència, recursos d’atenció en la 

comunitat i centres residencials s’universalitzin de manera real i efectiva. 

 

Barcelona, ciutat saludable 

Participació i polítiques contra les desigualtats en salut 

 

• La salut a Barcelona 

1.  Equitat 

• Compromís envers la ciutadania  de Barcelona per l’atenció sanitària 

(planificació, organització, gestió, millora de la qualitat, etc,). 

• Manteniment del Sistema Nacional de Salut sigui veritablement universal, 

gratuït i de qualitat és la millor garantia per a que sigui realment 

equitatiu. 

• incrementar l’esforç per millorar l’equitat en la salut en el context dels 

canvis poblacionals, ambientals i en el sistema sanitari. 

• millora de la coordinació entre els serveis socials municipals i els serveis 

sanitaris. 
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• Desenvolupar el programa “Salut i barris”, en els barris de la ciutat 

beneficiats per la Llei de Barris. 

• potenciar que la gent gran que viu a la ciutat puguin sentir-se’n part, 

integrant i cohesionada.Especial atenció a la gent molt gran, que viu sola en 

molts casos. 

• dotar el sistema sanitari de mecanismes capaços de garantir l’accessibilitat 

real dels immigrants. 

• vetllar per a que les condicions laborals siguin una font de salut i no de 

malaltia. Prestar especial atenció a salut laboral i a la prevenció dels riscos, 

sobretot psicosocials. 

• prestar una atenció específica a les necessitats en salut de les dones, i vetllar 

per a que la perspectiva de gènere estigui present en tots els anàlisis que es 

realitzin i en les polítiques que s’implementin. 

• la nova legislació en atenció a les dependències ens obliga, també des de la 

salut, a reorientar les polítiques que s’adrecen a aquest segment social. 

 

2.  Visió integral 

• ens cal entendre la salut com una acció transversal en totes les polítiques 

públiques municipals, a més de les polítiques mediambientals en les que 

ja hi ha una certa integració. És per això que Barcelona, Ciutat Saludable 

ha de ser un projecte que impulsi el govern de la ciutat en la seva 

totalitat, tal com ens obliga la pertanyença a la Xarxa Europea de Ciutats 

Saludables de la OMS-Europa  

• les condicions de vida incideixen molt en la qualitat de la salut: habitatge 

(densitat, insalubritat), treball (atur, precarització). Això és especialment 

rellevant entre la pobjació nouvinguda i la joventut. 

 

3. Integració de la salut en tots els àmbits de la vida 

 

• seguirem potenciant les polítiques integrals de lluita contra la marginació i els 

factors que l’afavoreixin, especialment en relació amb les problemàtiques 

derivades de l’immigració, drogodependències i la sida-VIH. 

• de la mateixa manera, també cal realitzar polítiques integrals contra la 

violència a la comunitat, sota totes les seves formes: a la família (contra les 

dones, els infants, la gent gran, etc.), a l’escola (bulling), a la feina 

(moobing, burn out). 
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• Promoció i protecció de la salut 
 

1. estils de vida saludables i diversitat 

 

• potenciació de polítiques de salut, multidisciplinars, propiciant que les 

opcions més favorables en quant a estil de vida i hàbits siguin també les més 

fàcils d’assolir per als ciutadans, creant entorns favorables, basats en la 

prevenció del medi ambient i dels recursos naturals, possibilitant el 

desenvolupament d’hàbits individuals saludables, mitjançant la informació i 

l’educació sanitàries.  

• gestionar els fenòmens culturals de la població nouvinguda, respectant la seva 

identitat cultural: potenciar els aspectes saludables, disminuir els riscos i 

vetllar per la integració harmònica. 

• Infància: desenvolupar els serveis en salut a les escoles, amb més 

interactuació amb l’atenció primària de salut; prevenció de la violència i 

promoció de la salut mental; desplegament del programa “Salut i Escola” a 

tots els districtes de la ciutat, en col.laboració amb l’atenció primària; 

incorporació d’aspectes de salut en les activitats d’estiu i de vacances 

tutelades per l’Ajuntament. 

 

2. vigilància mediambiental 

 

• consolidar els sistemes d’informació sanitària en tot allò que ens envolta 

(qualitat aire, aigua, aliments, legionel.la, medi ambient) per tal d’obtenir 

dades que ens permetin corregir les polítiques a aplicar. 

• control de contaminants (sonors, llumínics, químics, ionitzants) per tal de que 

la ciutat no sigui font de malaltia per als seus ciutadans. 

 

3. salut laboral  

 

• potenciació de la vigilància i les tasques de promoció de la salut en el terreny 

de la salut laboral.  

• incrementar la col.laboració de la Guàrdia Urbana amb el cos dels Mossos 

d’Esquadra per tal de prevenir situacions de risc que es donen al carrer. 

• prestar especial atenció als accidents laborals in itinere que es donen a la 

ciutat de Barcelona. 
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4. seguretat i higiene dels aliments 

 

• reforçar la seguretat alimentària a la ciutat, potenciant les funcions 

d’autoritat sanitària, mitjançant la potenciació de la inspecció sanitària però 

també dels programes d’auto-avaluació. 

• adaptació del sistema de control de la seguretat alimentària a la ciutat als 

canvis, especialment en els comerços regentats per persones immigrades, per 

tal d’integrar les seves pautes culturals a les nornatives sanitàries vigents. 

 

5. acció sobre conductes addictives 

 

• extensió sales consum supervisat (minimització de riscos), tal com fixa el Pla 

de Drogodependències en vigor i el Pla d’Equipaments annex. 

• integració del servei d’atenció a les dependències amb l’atenció primària de 

salut i els serveis de salut mental. 

• més esforços d’informació i sensibilització a la població per evitar el rebuig 

als equipaments que atenen a persones amb dependències. 

• millorar el control de la promoció i consum de substàncies addictives d’ús 

institucional (tabac i alcohol). 

• sensibilització social envers els riscos per a la salut de l’alcohol, el cannabis i 

la cocaïna, especialment en infants i joves. 

• abordar el fenomen de les poliaddiccions i de les noves addiccions 

(ludopaties, internet, etc) abordant el problema en tota la seva complexitat i 

fent front comú amb la ciutadania organitzada. 

 

6.- especial atenció als col.lectius específics:  

 

• gent gran: millorar la seva alimentació, fixant pautes dietètiques; activitats 

per a reforçar la memòria i les habilitats; normes per evitar la iatrogènia.  

• infants: programes que permetin actuar de forma decidida contra l’avenç de 

l’obesitat entre els nens i nens, mitjançant la potenciació de l’activitat física 

i la importància de l’alimentació (assessorament en els menús escolars, 

substitució de les màquines expenedores de pastes industrials i begudes 

ensucrades en escoles i instituts per dispensadores de fruita i menjar 

saludable); Obesitat: Ordenança en la que als centres d’ensenyament es 

proposi exclusivament la venda d’aliments sans; atenció a la salut mental dels 
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infants i joves, en col.laboració amb l’assistència primària de salut i el 

programa « Salut i Escola ». 

• joves : readaptar els programes de prevenció sobre l’ús de substàncies 

addictives, així com noves adiccions d’especial impacte entre la gent jove 

(telèfons mòbils, internet, xats, ... ; nou abordatge per a la prevenció dels 

embarassos no desitjats en noies joves, mitjançant la difusió dels mètodes de 

sexe segur ; instal.lació de màquines expenedores de condons als instituts i 

facultats ; atenció a la salut mental i als transtorns d’alimentació ; prevenció 

de la salut entorn a la banalització de la cirurgia estètica entre la joventut ; 

Facilitar l’atenció dels joves a l’assistència primària sanitària. Salut i joves: 

Telèfon d’atenció a les hores en que el CJAS (Centre Jove d’atenció sanitària) 

no estigui obert. 

• dones : visió de gènere en tots els estudis i anàlisis que emprengui 

l’Ajuntament en temes de salut, per així poguer corregir les políriques en 

funció del seu impacte específic sobre les dones. Tractament especial 

d’aquelles malalties i transtorns que tenen una especial incidència en les 

dones o que es dónen en elles de forma diferenciada: transtorns de la 

conducta alimentària, fibromiàlgia i fatiga crònica, transtorns de la salut 

mental, etc. 

• immigració: facilitar la comunicació amb el sistema de salut, mitjançant 

l’acció de mediadors culturals; formació de les dones com a agents de salut 

dins dels grups familiars;  

 

7.- VIH+: davant de la situació actual, on augmenten els casos de VIH positius però la 

sida disminueix, quan la sida està en vies de convertir-se en una malaltia crònica, 

cal replantejar com atendre adequadament les persones portadores o afectades 

de la malaltia sense estigmatitzar-los, a la vegada que cal millorar-ne el control 

epidemiològic. Col.laboració amb el moviment social organitzat a la ciutat. 

 

8.- zoonosi i animals de companyia:  

 

• cal un nou enfocament en el control de plagues en edificis municipals i espais 

públics, disminuint l’ús de productes químics dins la ciutat i consolidant el 

programa de vigilància i educació en matèria de plagues emergents. 
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• consolidació del Pla d’Animals de Companyia, en col·laboració amb entitats 

de protecció i defensa dels animals, fomentant la tinença responsable de 

gossos i gats. 

• creació d’un Parc d’Acollida d’Animals de Companyia fora del casc urbà, que 

pugui oferir un espai més proper a la natura pels animals abandonats. 

• consolidació del programa de control de gossos potencialment perillosos i de 

vigilància d’agressions produïdes per animals. 

 

 
 

• El Sistema de Salut 
 

- defensem el manteniment de l’actual sistema de salut, per tal de que 

segueixi sent universal, gratuït i de qualitat. Per això ens seguirem 

oposant als co-pagaments,  ja que és una mesura que promou l’inequitat, i 

per tant defensem continuar incrementant l’esforç inversor de les 

administracions públiques. 

- és necessària la incorporació plena de treballadors socials, psicòlegs i 

altres professionals, per a la creació d’equips multidisciplinaris en 

l’atenció primària que permetin una atenció integral. 

- potenciació de la participació ciutadana en el sistema sanitari, a tots els 

nivells, com a mesura per apropar el sistema i fer-lo més transparent i 

permeable a la societat a la que serveix. 

-    millorar les relacions entre la comunitat i l’equip d’atenció, amb 

l’objectiu de potenciar un treball en comnú amb l’objectiu de millorar la salut i 

l’atenció a les persones de cada barri o sector. 
-    integració progressiva de la xarxa d’atenció primària de salut, salut mental,  

     dependències i addiccions. 

- dotar el sistema sanitari de mecanismes capaços de garantir 

l’accessibilitat real dels immigrants. 

- creació i potenciació del Govern Territorial de Salut (GTS) corresponent a 

Barcelona, que permeti una gestió més eficaç i transparent, amb la 

participació dels Ajuntaments i de la societat organitzada. 

 

• Participació 
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- potenciació participació comunitària en tots els nivells del sistema sanitari, 

des del CAP al Consell de Salut de Barcelona. 

- creació d’òrgans de participació en salut a tots els districtes (Consells de 

Salut), vertebració entre sí i amb els organismes de participació de ciutat. 

Impulsar la creació de consells de salut de les àrees bàsiques i fer-ne una  

eina real de participació.   

- modificació de l’actual composició del Consell de Salut del CSB, 

incorporant la veritable participació ciutadana en igualtat de condicions 

per tal de que sigui un veritable òrgan de participació. 

- integració de les xarxes de participació en salut municipals i del sistema 

sanitari en el marc dels GTS: foment de les associacions de malalts, 

familiars de mlalts, grups d’ajuda mútua i altres associacions relacionades 

amb altres aspectes de la salut. 

 

• Nous reptes 
 

- anàlisi de l’impacte de les noves tecnologies en la promoció de la salut: cal 

valorar les noves formes de comunicació que ens permeten arribar més i 

millor als ciutadans, potenciant la interactivitat, però a la vegada prevenint 

els nous riscos que comporten (noves addiccions). 

           - com s’aborda la salut dels col.lectius que no resideixen a Barcelona però 

que hi passen temporalment: turistes, gent que treballa a Barcelona i viu 

fora..., ja que en la seva estada temporal a la ciutat també tenen 

requeriments d’atenció i a la vegada també contribueixen al bon o mal 

estat de salut de la població habitual. 

- els canvis de la ciutat de Barcelona en els darrers 10 anys han estat molt i 

profonds. Cal obrir línies d’estudi per saber com afecta a la salut dels ciutadans, 

a les seves demandes d’atenció, etc. aquesta canviant societat i les seves 

estrutures: tipologies familiars, primacia del sector serveis i dràstica disminució 

de l’activitat industrial, progressiu envelliment de la població però millora del 

seu estat general de salut, plena incorporació de la població nouvinguda a 

l’estructura econòmica barcelonina, etc. Només des del coneixement real ens 

podrem plantejar polítiques concretes que ens permetin que Barcelona segueixi 

sent una ciutat saludable d’aquí a 10 o 15 anys més. 
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IV. UNA CIUTAT PER A TOTES LES EDATS 

 

 

Una ciutat per a totes les edats: suport a la diversitat familiar, 

drets dels infants i envelliment digne. 

 

A Barcelona creix el nombre d’infants i adolescents; i creix també el nombre de 

persones grans. És a dir, s’incrementa el nombre de persones que es troben en les 

etapes més fràgils i vulnerables del cicle de vida. Les desigualtats socials i els riscos 

d’exclusió de caràcter general s’expressen en la realitat de les famílies, la infància i 

la gent gran. Alhora, infants i gent gran estan subjectes a riscos més elevats 

d’exclusió econòmica i relacional. Calen doncs polítiques públiques ambicioses i 

innovadores, ben arrelades en valors d’igualtat i solidaritat, que garanteixin els drets 

de les persones al llarg de tot el seu cicle de vida.  
 

Els infants i la gent gran han de ser subjectes i protagonistes dels canvis i les 

transformacions socials, han d’implicar-se en processos participatius i la seva 

perspectiva ha d’estar present en tots els àmbits de la vida de la ciutat. En aquest 

sentit, calen polítiques i serveis de participació i promoció social d’infants i de gent 

gran que garanteixin, d’una banda, un desenvolupament integral dels nens i les 

nenes i, d’altra banda, trajectòries d’envelliment actiu. 

 

Polítiques de suport a la diversitat de famílies 

 

Compromisos programàtics 

 

1. Promoure el coneixement i el reconeixement social de la diversitat 

d’estructures i cultures familiars que, com a resultat de les dinàmiques de 

canvi social, conviuen a Barcelona. Atendre de forma adequada la diversitat 

de les seves necessitats. 

 

- Enfortir –en el marc de l’Observatori Social Barcelona- eines d’anàlisi estable de la realitat 

social de les famílies, de les seves necessitats i dels recursos i serveis existents. 

- Impulsar el reconeixement i la plena legitimació social del conjunt de grups familiars 

presents a  la ciutat. Donar suport a les famílies  que per la seva estructura (monoparental, 
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nombrosa, reconstituïda, extensa...) presenten necessitats específiques, per tal que puguin 

realitzar en peu d’igualtat  els seus propis projectes convivencials. 

- Posar en marxa recursos i accions d’acollida i d’integració social de les famílies nouvingudes o 

en procés de reagrupament. Impulsar els processos de mediació, interrelació i convivència, en 

el marc de la nova diversitat cultural que caracteritza avui les famílies de Barcelona. 
 

2. Oferir suport integral i de caràcter universal a les famílies en tant que espais de 

desenvolupament personal dels seus membres. Atendre de forma prioritària i 

específica a les famílies en aquelles funcions, situacions i fases del cicle 

familiar que es preveuen de major vulnerabilitat, sobrecàrrega o crisi. 
 

- Facilitar l’accés a tota la informació específica per a les famílies, tant per mitjà de les xarxes de 

serveis existents, com per la creació de nous espais d’informació, assessorament i orientació a 

les famílies. Impulsar estratègies de promoció social de les famílies en el marc dels serveis de 

proximitat i de ciutat (culturals, cívics, esportius , de lleure, ...). 

- Facilitar l’emancipació de la gent jove i donar suport a la formació de nous i diferents 

nuclis de convivència. 

- Enfortir els serveis i recursos de suport a les famílies que tenen cura d’una persona gran o 

d’una persona en situació de dependència. 

- Impulsar serveis d’atenció, assessorament i/o tractament a situacions temporals de crisi o 

dificultats familiars. 

 

 

3. Atendre i donar suport a les necessitats de les famílies en les seves tasques i 

funcions de criança, cura, socialització i educació dels seus fills i filles. 
 

- Enfortir els serveis i els programes educatius i socials per a la petita infància (0-3 anys): 

xarxa d’escoles bressol i altres recursos socioeducatiu complementaris. 

- Reforçar els serveis de suport i orientació a les famílies quant a les funcions i habilitats 

parentals i educatives  de les seves filles i fills. Enfortir els serveis i programes preventius i 

educatius per a famílies amb fills i filles adolescents. 

 

 

4. Afavorir que totes les persones que integren els diversos grups familiars puguin 

conciliar els seus temps i rols familiars amb la resta d’espais i activitats de la 

vida quotidiana: personals, laborals i de participació en la comunitat. 
 

- Seguir impulsant i enfortint, des de l’Ajuntament i el conjunt d’organismes i empreses 

municipals, les estratègies orientades a conciliar el temps laboral i la vida familiar. 

- Impulsar l’harmonització i la compatibilitat dels temps familiars amb els temps i els horaris 

dels serveis de la ciutat. 

- Promoure les iniciatives i les xarxes de solidaritat veïnal i comunitària, en tant que sistema 

de suport a la vida quotidiana de les famílies. 
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5. Prevenir, detectar i atendre situacions i famílies d’elevada vulnerabilitat: infants 

en alt risc social, famílies en situació d’exclusió severa i dinàmiques de 

violència intrafamiliar. 
 

- Definir un model d’atenció a famílies amb infants en situació de risc i alt risc social, des 

d’una visió integral, assegurant la protecció dels infants i el tractament a les famílies. 

- Reforçar les accions de prevenció, coordinació i atenció per abordar tota mena de 

situacions de violència intrafamiliar, principalment la violència de gènere i els 

maltractaments a les persones grans i amb discapacitat. 

-      Detectar i intervenir en situacions familiars de pobresa intensa, desarrelament i exclusió 

severa o cronificada. 

 

 

Polítiques socials d’infància i adolescència 

 

Compromisos programàtics 

 

1. Impulsar línies de treball i accions per a fer de Barcelona una ciutat més 

amigable, responsable i acollidora per als infants i adolescents. Promoure 

processos innovadors d’implicació, participació i protagonisme actiu que facilitin 

la construcció de la ciutat des de la perspectiva dels seus infants i adolescents. 

 

a. Impulsar l’adaptació progressiva dels serveis, les activitats i els espais públics de la 

ciutat a les necessitats dels infants i els adolescents. 

b. Impulsar un ventall d’estratègies innovadores de participació i d’opinió dels infants i 

dels adolescents en la construcció de la ciutat. 

c. Enfortir i difondre els drets dels infants en la perspectiva d’una ciutat per a totes les 

edats, en el marc d’una ciutadania infantil plena reconeguda per la societat. 

  

 

2. Desenvolupar un entramat de recursos d’acció socioeducativa, transversal i de 

proximitat, des d’una perspectiva integrada de promoció, prevenció i atenció, i 

amb capacitat de suport a les diferents etapes de creixement dels infants. 
 

a. Desenvolupar una política municipal multidimensional d’acció socioeducativa i 

adaptada a les diferents fases del procés de creixement dels infants. 

b. Impulsar estratègies de promoció i atenció a la salut dels infants i els adolescents, tot 

promovent el treball coordinat entre els serveis de salut, els serveis socials i la xarxa 

d’escoles i instituts. 

c. Impulsar estratègies d’abordatge de les principals problemàtiques socials presents en 

el desenvolupament dels infants: absentisme escolar, violència, fragilitat emocional... 
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3. Millorar i consolidar el sistema d’atenció i protecció a la infància en situació d’alt 

risc a la ciutat de Barcelona. Revisar i enfortir la resta d’instruments, recursos i 

serveis d’atenció a infants i adolescents altament vulnerables. 

 
a. Redefinir el model d’atenció i de protecció a la infància i adolescència en risc i alt risc 

social a Barcelona en el marc del sistema general de Catalunya.Treballar per tal de 

garantir la detecció i l’atenció psicosocial de la Infància i l’adolescència en situació de 

risc o alt risc social. 

b. Promoure un marc d’acords i entre  el sistema de justícia, el de serveis socials, i el de 

protecció a la infància i l’adolescència en risc que fixin els  protocols d’actuació 

conjunta. 

c. Desplegar el Conveni d’Equipaments Socials Ajuntament-Generalitat en l’apartat de 

creació de places residencials per a infància i adolescència en risc. 

d. Dissenyar programes específics per abordar situacions d’exclusió social d’infants. 

 

4. Generar i activar espais d’intercanvi i d’acció cooperativa en xarxa entre 

l’Ajuntament i les entitats que treballen a la ciutat en l’àmbit de la infància i 

l’adolescència. Promoure les eines d’informació, coneixement i recerca sobre la 

realitat i les dinàmiques de la infància i l’adolescència. Consolidar l’Institut 

d’Infància i Món urbà. 

  

Polítiques per a un envelliment digne i actiu 

 

Compromisos programàtics 

 

1. Impulsar la implicació i el protagonisme actiu de les persones grans en tots els 

àmbits de la vida ciutadana, articulant espais de participació territorials, 

temàtics i de ciutat, i també a través del suport i l’enfortiment del moviment 

associatiu i de la xarxa d’entitats de la gent gran. 

 

a. Articular estratègies de suport als espais de participació de la gent gran, tant d’àmbit 

de ciutat com territorials. Potenciar les condicions que fan possible una implicació 

real de les persones grans en els processos de construcció d’una ciutat per a totes les 

edats.  

b. Impulsar el paper del Consell Assessor de la Gent Gran com a referent i promotor 

d’accions que impliquin a la ciutadania gran en la perspectiva d’un envelliment actiu i 

saludable, tot i articulant aquestes accions amb els Consells i Comissions de Gent Gran 

dels Districtes, i amb el teixit d’entitats socials. 
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c. Impulsar la creació de la Xarxa Gran com a espai d’informació, intercanvi 

d’experiències i treball coordinat entre les persones i les entitats en l’àmbit de la gent 

gran. Redefinir i enfortir els paràmetres de suport de l’Ajuntament al moviment 

associatiu de la gent gran. 

   

 

2. Enfortir i millorar els espais propis de dinamització de la gent gran i els 

programes de promoció social, impulsar les dinàmiques i les relacions 

intergeneracionals, i afavorir la vinculació de les persones grans al conjunt de 

projectes de desenvolupament comunitari de la ciutat. 

 

a. Implementar, en tots els seus aspectes el Pla de Millora de Casals i Espais 

Municipals de Gent Gran. Dotar als Consells de Gent Gran de ciutat i de districtes 

de les eines i les oportunitats necessàries per a fer el seguiment del procés de 

millores. Implantar progressivament serveis de menjador a tots els Casals. 

b. Millorar i ampliar l’accés, la cobertura i les prestacions de la Targeta Rosa, com a 

eina de garantia i foment del dret a la mobilitat de les persones grans i, més 

enllà, com a mecanisme de promoció, activació i participació de la gent gran en 

la vida de la ciutat. 

c. Establir un marc d’accions de promoció d’un envelliment saludable, en tant que 

factors de prevenció de la dependència i l’exclusió. 

d. Enfortir el conjunt de programes i accions intergeneracionals. Potenciar el 

programa Viure i Conviure. Explorar i posar en marxa un nou programa 

d’habitatge compartit. I elaborar un marc municipal que estructuri i impulsi, més 

enllà de l’habitatge, altres pràctiques intergeneracionals des de la proximitat i la 

vida quotidiana. 

e. Enfortir l’acció comunitària i promoure la participació de les persones grans en 

tot el ventall de processos que es desenvolupen a la ciutat: Plans Comunitaris, 

programes de Bon Veïnatge, Bancs del Temps i programes de Voluntariat Social 

organitzat. 

 

3. Potenciar i articular el conjunt de serveis de proximitat i d’atenció domiciliària, 

com a base de suport a una vida quotidiana amb els graus més alts de qualitat i 

d’autonomia possibles en l’entorn habitual, tant per a la gent gran com per a les 

persones cuidadores. 

 
a. Implantar de forma progressiva i amb caràcter universal el Model Municipal 

Integrat de Serveis d'Atenció Domiciliària i de Teleassistència, com a eix 

vertebrador d’un esquema d’atenció a les persones grans amb necessitat de 

suports en la seva vida diària orientat a promocionar condicions d’autonomia i 

d’inclusió en l’entorn físic i afectiu habitual.  

b. Promoure un programa de millora integral de les condicions d’habitabilitat de la 

gent gran. 

 68



c. Treballar pel benestar de les persones cuidadores. Oferir programes de suport a la 

xarxa informal d’atenció a la gent gran, i millorar els mecanismes d’interacció 

positiva entre les xarxes informal, pública i comunitària. 

d. Aprofundir i millorar les estratègies de prevenció, l’atenció social i l’acolliment 

en casos de risc i de violència envers les persones grans, així com en situacions 

d’urgència social. 

 

4. Ampliar i millorar sota criteris d’equilibri territorial, la xarxa de serveis i 

equipaments d’atenció a les persones grans fràgils o en risc d’exclusió, per tal de 

facilitar un envelliment digne per a tothom, en un entorn acollidor i inclusiu. 

 

a. Dotar la ciutat d’un escenari integrat de planificació i gestió dels serveis socials 

d’atenció a la gent gran, de caràcter municipalista i amb participació del govern 

de la Generalitat. 

b. Millorar les condicions d’habitabilitat, l’autonomia i la protecció de les persones 

grans per mitjà de la xarxa d’apartaments amb serveis. Duplicar-ne el nombre 

entre 2007 i 2011.  

c. Dotar la ciutat d'una xarxa pública potent, diversificada i territorialment 

equilibrada d'equipaments d'atenció a la gent gran (residències i centres de dia), 

amb l’objectiu de millorar substancialment la taxa de cobertura pública. Avançar 

cap a models d’atenció enfortits pel que fa a les seves prestacions; i innovadors i 

dinàmics pel que fa a la seva articulació amb la resta de serveis de proximitat i 

amb l’entorn territorial. 
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V. UNA CIUTAT EDUCADORA I CREATIVA 

 

 

 

Educació per una ciutadania crítica, activa i responsable 

 

 

 

 

 

 

Millorar la qualitat i l’equitat del sistema educatiu en un marc de gestió 
descentralitzada. L’educació ha de jugar un paper fonamental a la ciutat, ja sigui 
per millorar la cohesió social, com per contribuir la desenvolupament científic, 
tecnològic i econòmic de la ciutat així com també per oferir un espai de 
desenvolupament dels projectes de vida de tots els ciutadans i ciutadanes. 

 

Set prioritat educatives per a la ciutat de Barcelona  

 

1) Potenciar el Consorci d’Educació de Barcelona: Desplegament de totes 

les competències del Consorci, incrementant-ne el pressupost en aplicació 

de l’increment de despesa pública que preveu el Pacte Nacional per 

l’Educació. 

 

2) Apostar per un model d’escola inclusiva: Definir i consensuar el model d’escola 

inclusiva per a la ciutat i implicar-hi tots els sectors.  

 

3) Pla de xoc per ampliar l’èxit escolar: Dur a terme un pla de xoc específic per 

assolir uns percentatges més grans d’èxit escolar en aquells centres educatius 

detectats i que necessiten un reforç. 

 

4) Cobrir el dèficit de places d’ensenyament públic. Prioritats: FP i Bressol: Ampliar 

l’oferta de places públiques, garantint que tothom que vulgui plaça en un 

centre públic la pugui tenir. Els centres públics han de ser el punt de mira i el 

motor de la qualitat i l’equitat en l’educació a Barcelona. Potenciar la 

credibilitat de l’escola publica.  
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5) Crear “Zones Educatives” per gestionar l’educació des de la proximitat i el treball 

en xarxa: Definir i promoure zones educatives com a model alternatiu de gestió 

integral en el marc del consorci 

 

6) Un nou dret de ciutadania: la formació i l’educació al llarg de la vida: Fer real el 

dret a l’educació donant resposta a les necessitats formatives dels joves i de la 

població en general, evitant la fractura digital 

 

7) Rellançar el Projecte Educatiu de Ciutat: Coordinar i estimular les iniciatives del 

Projecte Educatiu de ciutat i consolidar-lo com a eina real de d’articulació 

d’aquestes accions i de debat educatiu permanent per a la definició i consens de 

l’aposta educativa estratègica de la ciutat. 

 

Algunes propostes 

 

1) Potenciar el Consorci d’Educació de Barcelona: Desplegament de totes 

les competències del Consorci, incrementant-ne el pressupost en aplicació 

de l’increment de despesa pública que preveu el Pacte Nacional per 

l’Educació. 

 

 Impulsar la realització del mapa de l’educació especial a la ciutat i iniciar-ne el 

desplegament, per tal de disposar d’una oferta que respongui a les necessitats 

de la ciutat. 

 

 Potenciar la participació en les Consells escolars de Districte i el en Consell 

Escolar Municipal, incrementar les comissions de treball. Dotar al CEM 

d’entitat pròpia lligada a les polítiques del Consorci. 

 

 Garantir un procés d’acompanyament, formació i tutelatge dels centres de 

nova creació, així com el pressupost i la infrastructura necessària 

 

 Potenciar l’ús de les TIC a l’aula i dotar de banda ample a tots els centres 
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 Analitzar les necessitats de personal de suport als docents en les escoles bressol 

i preveure el corresponent increment 

 

 Dotar a cada districte d’una Escola de Música municipal 

 

 Revisar i millorar la gestió de les competències municipals relatives al 

manteniment dels centres educatius, el paper dels districtes i  de l’Institut 

Municipal d’Educació. Avançar en la qualitat del manteniment i conservació 

dels edificis escolars i incrementar-ne el control. Disposar d’una partida 

pressupostària adequada, incrementant l’actual. 

 

 Avançar en la corresponsabilitat de centres i districtes en l’ús i el manteniment 

sostenible dels edificis escolars: invertir més en eficàcia energètica 

 

 Garantir el compliment de la normativa vigent pel que fa a seguretat i riscos 

laborals, preveient la corresponent inversió, per tal que els edificis escolars 

públics siguin un referent de qualitat i seguretat. 

 

 Avançar en la integració dels diferents serveis educatius, en la millora del 

servei que ofereixen als centres educatius i en l’avaluació d’aquest. 

 

 

 

2) Apostar per un model d’escola inclusiva: Definir i consensuar el model d’escola 

inclusiva per a la ciutat i implicar-hi tots els sectors. 

 

 Consolidar i incrementar els Plans educatius d’entorn com a eina per a la 

cohesió social.  

 

 Generalitzar l’experiència del projecte Èxit a diferents districtes, potenciant 

actuacions de reforç escolar 

 

 Incrementar el nombre d’aules d’acollida. 
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 Possibilitar l’accés de l’alumnat socialment desafavorit a un ampli ventall 

d’activitats extraescolars 

 

 Incrementar els ajuts per beques de menjador i per llibres i material escolar 

 

 Impulsar més projectes escolars de reutilització dels llibres de text i del 

material 

 

 Preveure i pressupostar les adequacions necessàries ( accessos independents i 

en condicions, neteja, etc.) per tal d’optimitzar l’ús social de les escoles i 

instituts, actuat de veritable equipament municipal 

 

 Potenciar el treball integral de suport a les famílies en situació de risc, des de la 

proximitat 

 

 Incrementar el nombre de beques per a casals i colònies d’estiu, per permetre 

l’accés a infants i adolescents de famílies de rendes baixes o mitjanes baixes.  

 

 Potenciar la formació del professorat, la reflexió sobre la pràctica i el treball en 

equip. 

 

 Garantir l’escolarització de qualitat a l’alumnat amb NEE en tots els centres 

educatius. Vetllar per l’aplicació de programes de detecció precoç d’infants en 

situació de risc i preveure’n el seguiment i el suport. 

 

 Continuar la inversió en tecnologies de la informació i la comunicació 

 

 Millorar la formació del professorat en l’ús de les TIC i impulsar projectes 

col.laboratius a l’aula, al centre i entre diversos centres mitjançant les TIC. 

 

 Vetllar pel compliment dels acords del Compromís per la qualitat i l’extensió 

de la formació professional a Barcelona. 
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 Dur a terme una planificació adequada de l’oferta de la FP, millorant-ne la 

qualitat. 

 

 Millorar els circuits de prevenció de la violència als centres, així com l’impuls 

de programes socioeducatius i de mediació en col·laboració entre els centres 

educatius, els serveis socials, la Junta de seguretat, etc. 

 

 Potenciar projectes coeducatius i bones pràctiques en coeducació a tots els 

centres de la ciutat. 

 

3) Pla de xoc per ampliar l’èxit escolar: Dur a terme un pla de xoc específic per 

assolir uns percentatges més grans d’èxit escolar en aquells centres educatius 

detectats i que necessiten un reforç. 

 

 Planificar mesures de suport específiques per aquells centres que no assoleixin 

els resultats desitjables 

 

 Millorar el procés de seguiment i atenció a l’alumnat en situació de risc 

acadèmic 

 

 Potenciar estratègies com les Aules Obertes de diversificació curricular i 

metodològica 

 

 Millorar i coordinar el treball integral de suport a les famílies en situació de 

risc 

 

4) Cobrir el dèficit de places d’ensenyament públic. Prioritats: FP i Bressol: Ampliar 

l’oferta de places públiques, garantint que tothom que vulgui plaça en un centre 

públic la pugui tenir. Els centres públics han de ser el punt de mira i el motor de 

la qualitat i l’equitat en l’educació a Barcelona. Potenciar la credibilitat de 

l’escola publica. 

 

 Readequar el mapa escolar 2004-2010, d’acord amb les noves necessitat i 

preveure un nou mapa escolar 2010-2015 durant el mandat. 
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 Revisar i adequar les adscripcions de centres d’educació Infantil i  Primària als 

IES 

 

 Vetllar pel compliment dels acords amb el Departament d’Educació sobre la 

dotació de noves places d’Escola Bressol dins del conveni 2006-2009. 

 

 Ampliar l’oferta escolar pública del primer cicle d’educació infantil, per tal de 

poder disposar de 100 escoles bressol municipals en finalitzar el mandat, al 

2011, preveient la signatura d’un nou conveni. 

 

 Potenciar la participació dels centres públics en projectes de millora i innovació 

 

5) Crear “Zones Educatives” per gestionar l’educació des de la proximitat i el treball 

en xarxa: Definir i promoure zones educatives com a model alternatiu de gestió 

integral en el marc del Consorci 

 

 Generalitzar la integració dels serveis educatius i definir les seves funcions em 

el marc de les zones escolars 

 

 Potenciar el treball en xarxa entre els centres educatius 

 Seguir potenciant els camins escolars entorn dels centres educatius de la ciutat, 

vetllant per la seguretat en la mobilitat de l’alumnat. Implicar els districtes, les 

associacions de pares i mares i els Consells escolars de centre. 

 

 Definir un model de zona escolar per a la ciutat  i potenciar-ne la seva extensió 

 

6) Un nou dret de ciutadania: la formació i l’educació al llarg de la vida: Fer real el 

dret a l’educació donant resposta a les necessitats formatives dels joves i de la 

població en general, evitant la fractura digital 

 

 Incrementar al formació adreçada a les persones adultes i coordinar l’oferta 

formativa: Escoles d’adults, Programes de garantia social, formació 
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continuada, formació laboral, programes culturals, programes dels centres 

cívics, etc.  

 

 Fer real la integració dels tres subsistemes de la FP, els programes de 

qualificació inicial  i l’oferta dels Centres Cívics. 

 

 Millorar el procés d’acreditació de les competències professionals a 

treballadors i treballadores de les empreses de la ciutat. 

 

 Potenciar més la relació de la FP amb el teixit productiu de la ciutat. 

 

 Seguir treballant conjuntament amb el Pla Jove d’ocupació per tal de millorar 

la situació de l’alumnat que surt del sistema educatiu. 

 

 En col·laboració amb les districtes, incrementar les ofertes de les Escoles de 

Formació de persones adultes. Tenir en compte eles especificitats de les 

persones nouvingudes. 

 

7) Rellançar el Projecte Educatiu de Ciutat: Coordinar i estimular les iniciatives del 

Projecte Educatiu de ciutat i consolidar-lo com a eina real de d’articulació d’aquestes 

accions i de debat educatiu permanent per a la definició i consens de l’aposta 

educativa estratègica de la ciutat. 

 

 Impulsar i coordinar programes educatius amb la implicació dels Districtes i 

dels Serveis Educatius: Agenda 21, Audiència pública, programes de salut, 

Esports, Valors, Barcelona Identitats… 

 

 Consolidar un projecte educatiu global de la ciutat 
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Cultura per una ciutadania crítica, activa i responsable 

 
La cultura, abans que res, suposa una interrelació d’experiències i de referents que 

porta els individus i les comunitats humanes a construir un univers mental des del 

qual es defineixen i aborden les relacions amb els altres individus i comunitats. La 

cultura no és, ni pot ser, un compartiment estanc en la vida de les persones, sinó que 

forma part d’un entramat complex de vivències  i de valors capaç de transformar la 

quotidianitat.    

 

La ciutat és, en ella mateixa, una producció cultural i un espai estretament 

relacionat amb d’altres sistemes més globals; aquesta relació, per tant, s’ha de 

veure expressada en la concepció de les polítiques culturals dissenyades i/o 

potenciades des del govern local. Les polítiques culturals han de contemplar, tant 

com sigui possible, aquests principis i s’han d’encaminar a potenciar la creativitat, 

generar sinergies dinamitzadores i facilitar el coneixement de les opcions i realitats 

culturals existents, com una manera d’afavorir la cohesió social i de garantir la 

igualtat de drets de la ciutadania també en matèria de cultura.  

 

La vida cultural d’una ciutat no ha de renunciar als esdeveniments d’ampli ressò 

mediàtic, però no ha de fonamentar en aquests el pols quotidià de la seva activitat, 

sinó que ha de posar l’accent en la cultura de proximitat i participativa, que faci 

possible la màxima interacció amb la ciutadania.  

 

Compromisos programàtics 
 

1. Facilitar a la població escolaritzada tant l’estimulació de les pròpies capacitats 

creatives com el coneixement de les creacions culturals locals i universals, 

mitjançant una estreta col·laboració entre les polítiques culturals i les 

educatives. 

2. Potenciar el Consell de la Cultura recentment creat com a espai de trobada dels 

diferents agents culturals i d’anàlisi compartida. Entre les seves funcions, 

potenciarem l’assessorament de l’Ajuntament de Barcelona en matèria cultural, 

el foment de processos participatius entre les entitats per tal que aquestes 

puguin manifestar-se sobre temes d’especial interès, la coordinació entre els 

sectors de les arts i la cultura amb els sectors més propers a les polítiques 
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culturals, en especial el sector educatiu i el suport als consells de cultura de 

districte. 

3. Potenciar els mecanismes de col·laboració de l’Ajuntament amb les sales i els 

espais de creació i difusió cultural, i explorar-ne de nous. Fem nostre el projecte 

inclòs al Pla Estratègic de la Cultura “Fàbriques per a la creació”, com a xarxa 

d’espais orientats a l’assaig i la creació en arts visuals, música, teatre, dansa, 

circ, literatura i audiovisuals de la ciutat. Aquesta línia de treball s’ha de fer 

conjuntament amb el 22@, sense que això suposi excloure altres fàbriques en 

desús. Entre les mesures, cal articular un conjunt de mesures per facilitar l’accés 

a espais que puguin ser emprats per creadors, amb condicions més assequibles 

que les que el mercat ofereix. 

4. Redefinir criteris d’ajut a les activitats de creació cultural potenciant les 

fórmules dels convenis plurianuals i els contractes-programa deixant les 

subvencions per a circumstàncies ocasionals. 

5. Vetllar per la recuperació i conservació de la documentació que pot contribuir a 

conèixer la història de la ciutat des de qualsevol dels seus vessants. 

6. Donar   protagonisme,  dins el marc de la vida quotidiana de la ciutat, als agents 

de la cultura i a la vida cultural en general. 

7. Promoure la informació i divulgació cultural des dels mitjans municipals. 

8. Fomentar l’hàbit de la lectura entre la ciutadania per mitjà de campanyes, en 

col·laboració amb les institucions vinculades al món del llibre (Institució de les 

Lletres Catalanes, associacions d’escriptors, d’editors, etc.) i les biblioteques. 

9. Potenciar la figura del gestor cultural facilitant-ne l’especialització i la formació 

continuada, així com la integració professional. 

10. Fomentar el coneixement de la ciutadania dels equipaments culturals de què 

disposa la ciutat, així com facilitar-hi l’accés i ampliar-ne els horaris d’obertura. 

11. Crear un espai estable dedicat a la formació dels artistes de circ i arts de carrer. 

Ampliarem els espais i els serveis de l’Ateneu de 9 Barris, per reforçar la seva 

condició d’equipament de referència a escala estatal i internacional, 

especialment en la seva condició de centre de formació en les arts circenses. A 

més –tal com s’afirma al Pla Estratègic de la Cultura- apostem per la creació d’un 

centre d’assaig i de suport a la creació per a les arts del circ, que cobreixi les 

mancances d’aquesta tipologia d’espais a la ciutat. 

12. Detectar, afavorir i divulgar aquelles iniciatives en qualsevol vessant de la 

creació artística que, pel fet de provenir de persones o col·lectius joves o amb 

poca capacitat de difusió, corrin el risc de la invisibilitat. 
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13. Potenciar els diferents aspectes de la cultura  tradicional i popular en els 

diferents vessants de recerca, documentació, divulgació i expressió pública, fent 

atenció a les noves formes que s’hi van incorporant com a conseqüència d’una 

realitat demogràfica i social canviant. 

14. Sistematitzar i regularitzar la política de col·laboració amb les diferents entitats 

culturals que existeixen a la ciutat, amb el fi de facilitar-ne l’activitat i 

optimitzar-ne els recursos. Així mateix, afavorir la capacitat d’aquestes entitats 

per adaptar-se a les noves tecnologies: informatització de dades, pàgines web, 

etc. 

15. Afavorir les relacions exteriors de la ciutat en matèria de cultura, tant amb la 

presència a la ciutat de propostes i creadors de prestigi internacional com amb la 

presència nacional i internacional de les iniciatives sorgides a la nostra ciutat. 

16. Els centres cívics han de donar resposta a la proximitat i alhora a la singularitat. 

Han de ser capaços de definir clarament la seva funció i ser referents, espais de 

trobada i interlocució amb capacitat de generar i afegir valor a les dinàmiques 

ciutadanes. Són espais d’educació de la ciutadania i contenidors de la creació, 

que aixopluguin els grups informals. 

17. El Centre Cultural del Born ha de definir el seu projecte abandonant la idea de 

centre “espiritual” per consolidar-se com a centre cultural, és a dir, un 

equipament que vagi més enllà d’un espai de commemoració i memòria del 

passat. Apostem per un projecte sobre la memòria de la ciutat i la ciutadania 

amb l’objectiu que esdevingui un centre cultural, on a l’itinerari patrimonial 

històric i arqueològic hi sumem serveis culturals i espais de la ciutadania i 

encontre de cultura/es. 

18. Seguir obrint espais bibliotecaris a la ciutat per completar el Pla de Biblioteques, 

esdevenint un primer espai de democratització cultural i de coneixement. Definir 

la Biblioteca Central Urbana com a peça que relliga la xarxa bibliotecària. Les 

actuacions a desenvolupar són les següents: 

• Ampliació de la Biblioteca de La Barceloneta (Ciutat Vella). 

• Construcció de les Biblioteques de Sagrada Família i Sant Antoni (L'Eixample). 

• Construcció de la Biblioteca Can Mariner (Horta-Guinardó). 

• Construcció de la Biblioteca de la Zona Nord i de la Biblioteca de les Roquetes 

(Nou Barris). 

• Construcció de la Biblioteca de Can Saladrigas, al barri de Poblenou i de la 

Biblioteca del Clot-Camp de l’Arpa (Sant Martí). 

• Construcció de la Biblioteca de La Sagrera, Camp del Ferro (Sant Andreu). 
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• Construcció de la Biblioteca de Penitents (Gràcia) 

 

19. Recuperació per a la ciutadania de l’ús públic del Castell de Montjuïc, de manera 

que esdevingui un espai desmilitaritzat. Seguim treballant perquè esdevingui el 

Centre d’interpretació de la història de la Muntanya de Montjuïc (i per tant de 

Barcelona), i que l’Ajuntament formi part de les institucions que el gestionin. 

Hauria de contemplar, en el marc del Pla Director de la Muntanya de Montjuïc, 

des dels primers nuclis (íbers, romans) fins al cementiri jueu, passant per 

l’Exposició Universal i la Pedrera, sense obviar la història de la muntanya lligada 

als afusellaments, la repressió, el barraquisme o els centres d’internament per a 

immigrants. 

20. Fer una política que permeti tractar les sales que programen música en directe 

com a veritables espais de difusió de la creació (equipaments culturals). En 

aquest sentit, potenciarem el recetnment anunciat Pla de suport a les sales de 

música en viu, amb l’elaboració d’un conjunt d’accions per posar-les en valor 

com a equipaments culturals i a resoldre les mancances de caràcter 

infraestructural. 

21. Cal definir el model del Grec. Apostem per la creació amb projecció 

internacional, tenir present la creació local i extensió a l’agost. 

22. Cal que els equipaments culturals de la ciutat siguin accessibles, superant les 

barreres físiques i sensorials. 

23.Cal treballar interaccions com la cultura i la ciència amb acords amb les 

Universitats i promoure la R+D cultural. Pel que fa a cultura i l’empresa, cal crear un 

programa d’incubació i consolidació de projectes empresarials culturals, destinat a 

finançar projectes innovadors, amb capacitat d’expansió i que permeti captar i 

consolidar nous talents i nous pols d’ocupació. 
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Esport i educació en el lleure: 

esport de base, inclusiu i sostenible 
 

L’Esport és un dret dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Forma part de la nostra 

qualitat de vida i, per tant, ha de ser fomentat pel nostre Ajuntament. Els recursos 

públics destinats a l’esport s’han d’esmerçar principalment en l’àmbit educatiu de 

lleure, salut i l’esport base, però sense oblidar al gran nucli de practicants de 

qualsevol edat  ja que no te sentit educar en l’esport i no donar suport al mateix 

quan els educats continuen mantenint l’hàbit esportiu. En tot cas, s’ha de garantir 

que les activitats portades a terme estiguin al servei d’una educació en valors i 

igualitària, tot contemplant la diversitat de gènere i multicultural, així com l’atenció 

a les persones amb necessitats específiques. Cal no oblidar mai que l’esport és 

educació, salut,  participació, oci, que fomenta les relacions i els valors. 

 

Cal que l’Ajuntament de Barcelona posi els instruments necessaris per a que tothom 

pugui fer esport, tot tenint en compte les mesures de sostenibilitat i el respecte pel 

medi ambient en els espais utilitzats, tant en les instal·lacions com en el medi 

natural. Cal construir noves instal·lacions amb criteris d’espais de sostenibilitat de la 

ciutat i aprofitar millor tots aquells llocs on es pot fer la pràctica de l’esport. En 

particular, gestionar amb eficàcia tant els Equipaments Esportius Escolars a fi de 

poder-los utilitzar el màxim de temps possible, com les instal·lacions esportives 

municipals, fent complir els plecs de condicions, vetllant perquè els ingressos de les 

més rendibles torni en concepte d’inversió a les mateixes instal·lacions i les que 

tinguin menys rendibilitat o que la rendibilitat sigui negativa financin les seves 

inversions des dels superàvits de les primeres, s’ha de vetllar perquè la gestió 

indirecta, predominant hores d’ara, no serveixi per precaritzar la feina dels 

professionals de base de dites instal·lacions i, al mateix temps que no serveixi per 

establir sous desproporcionats als seus directius.. Les noves instal·lacions han de 

tenir capacitat i serveis útils per a tothom, sense cap mena de discriminació, atenint-

nos a les normes donades per a totes aquelles persones que tenen dificultats d’accés 

i d’utilització d’aquests espais: persones grans i amb discapacitat, infants... 
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Compromisos programàtics 
 

- Cal que l’Ajuntament i la Generalitat garanteixin amb els recursos necessaris les 

infrastructures que calen per complir amb les obligacions estatutàries pel que fa 

a l’esport. Cal vigilar el manteniment de les instal·lacions més antigues i millorar 

les més deteriorades. Cal corregir la manca d’equipaments esportius públics en 

funció de la població de la nostra ciutat. 

 

- La pluralitat d’agents que intervenen avui en la gestió d’equipaments esportius 

municipals fa necessari poder garantir públicament una àmplia dotació 

d’instal·lacions esportives per mitjà d’una inversió assumida per l’administració 

directament o indirecta, com a element patrimonial de la ciutat, i alhora vetllar 

acuradament pel manteniment correcte de la gestió, sempre des d’uns objectius 

socials. 

 

Esport escolar i esport base 

 

- L’Ajuntament de Barcelona ha d’assumir les competències i recursos de la 

iniciació esportiva i foment de l’esport, conjuntament amb el Departament 

d’Educació i el professorat adient. Des de la Regiduria d’Educació defensarem 

que l’esport sigui efectivament una matèria curricular de l’alumnat. 

 

- Des de fa molts anys, és un fet que els ajuntaments desenvolupen un paper 

fonamental per portar a terme els Jocs Escolars Esportius de Catalunya. Ara 

proposem que la Generalitat articuli la transferència de les competències i dels 

mitjans econòmics corresponents a aquesta activitat tant arrelada en el món 

educatiu i esportiu. 

 

- S’ha de fomentar l’associacionisme esportiu a partir de la base, tot facilitant una 

tramitació administrativa senzilla i els recursos d’espai i suport necessaris. Que 

l’alumnat pugui aprendre a gestionar i socialitzar l’esport en els centres 

educatius i que llur control sigui fet amb la màxima rigurositat i professionalitat 

per l’administració local. 

  

- Els nois i les noies han de poder participar en l’esport a través de qualsevol forma 

associativa: l’escola, (que ha de jugar un paper cabdal), el club esportiu, 
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l’esplai... La igualtat home - dona ha de ser present en tots els estaments:  

direcció, planificació, foment, participació,... 

- Potenciar i seguir ampliant amb diversificació l’oferta de programació d’estiu, 

Campus Olímpia, així com d’altres activitats programades durant l’any adreçades 

a les escoles, com el programa Aprèn a Nedar, la Bicicletada... 

 

Esport per a tothom 

 

- La política de l’Ajuntament “d’esport per a tothom” ha de garantir avui l’accés a 

la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes independentment de les seves 

limitacions econòmiques, socials, culturals o físiques. 

 

- L’Ajuntament de Barcelona ha de vetllar per la qualitat de la pràctica esportiva 

de masses i corregir (en el que com administració local li competeix) els efectes 

del mercat esportiu. La pràctica regular de l’activitat fisico-esportiva és un 

indicador més de la qualitat de vida i una acció preventiva en l’àmbit de la salut. 

 

- És necessari un suport específic per als esports minoritaris no elitistes. 

 

- Cal que es comenci a tenir en compte, a través de la seva participació, a tothom 

que faci esport en els espais lliures, sempre que tinguin en compte les regles de 

convivència i el respecte al medi ambient. 

 

- L’Ajuntament de Barcelona, que és qui fomenta la pràctica de l’esport, ha de 

tenir un programa d’actuació en aquest àmbit que tingui present la igualtat 

d’oportunitats i/o d’integració esportiva,  especialment adreçat als col·lectius o 

grups socials amb majors problemes d’integració, realitzant programes específics 

junt amb els sectors implicats i els gestors d’equipaments esportius públics. 

 

- Concretar actuacions per a l’adaptació d’instal.lacions per facilitar l’accés a 

l’activitat esportiva a les persones amb discapacitats i mobilitat reduïda, 

articulant els recursos necessaris per fer-ho possible. Promoure programes 

d’esport per a persones amb discapacitats físiques o mentals, a través de les 

pròpies entitats, en les instal·lacions municipals. 

 

- Cal que l’Ajuntament millori i ponderi els ajuts que dóna als equips locals. 

Aquestes subvencions han de tenir un criteris clars en funció de la seva capacitat 

d’actuació a la ciutat. 
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- Ampliar l’ús de les instal·lacions escolars esportives fora de l’horari escolar, en 

tots els barris (projecte Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit). 

 

L’esport sostenible 

 

- L’Ajuntament de Barcelona ha de promoure pràctiques esportives i 

esdeveniments esportius que afavoreixin la solidaritat dels participants, el 

coneixement del medi i el seu respecte. 

 

- Cal que les celebracions a la ciutat de grans esdeveniments esportius, aportin 

recursos per a la pràctica esportiva quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. 

 

- Cal fomentar la construcció de camps de gespa artificial, ja que milloren la 

pràctica esportiva i la rendibilitat econòmica de l’espai (per una major ocupació), 

el seu manteniment és més senzill i tenen un estalvi d’aigua important. A 

Barcelona tenim una manca important d’aquest tipus de camps. 

 

- Programa per a la construcció de camps de gespa artificial i la renovació dels 

existents. Milloren la pràctica esportiva i la rendibilitat econòmica de l’espai, el 

seu manteniment és més senzill i tenen un estalvi d’aigua important. 

 

- Adaptar les instal·lacions construïdes a les mesures del Pla d’estalvi energètic i 

d’aigua. Instal·lació de plaques fotovoltàiques i tèrmiques, per a la producció 

d’electricitat i d’aigua calenta a tots els equipaments esportius. Plans d’estalvi 

de recursos, energia i aigua i d’impacte ambiental. 

 

- Garantir el manteniment correcte dels equipaments esportius per mantenir una 

xarxa de qualitat a tot arreu. 

 

Esport i salut 

 

- És important socialitzar la practica esportiva en els parcs i zones verdes de la 

nostra ciutat compatibilitzant l’exercici exterior amb els entorns residencials 

mitjançant el consens amb els veïns.  Els espais oberts han de tenir unes zones 

esportives per a la pràctica informal i lliure de l’activitat física: tennis taula, 

basquet etc. Així mateix, des de l’Ajuntament  s’ha de promoure les rutes i 

itineraris de caminades, senderisme, zones de vianants, carril-bici, amb la 

senyalització adequada de circuits. 
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- Implantar coordinadament entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona la prescripció d’activitat física a l’Atenció Primària de Salut com a 

instrument terapèutic d’utilització per a col·lectius de persones sedentàries, gent 

gran  o simplement amb objectius de canvis d’hàbits com a millora de salut: 

consum de calories, deixar de beure, tabac etc. En aquest sentit, s’han de 

potenciar els recursos municipals existents facilitant l’accés a les instal·lacions 

esportives mitjançant la derivació dels pacients per part dels professionals 

sanitaris de les Àrees Bàsiques de Salut. 

 

- Desenvolupar programes de salut a través de l’esport, adreçats al tractament de 

patologies específiques (drogodependències, alcoholisme...), en coordinació amb 

els serveis sanitaris, i la participació de les entitats socials d’atenció i suport, per 

a la realització d’activitats físiques rehabilitadores orientades, en els 

equipaments esportius públics. 

 

Esport i associacionisme 

 

- Les entitats i Clubs esportius de la nostra ciutat, han tingut des de sempre una 

presència activa en la pràctica esportiva. Un 20’8% del teixit associatiu actual de 

Barcelona correspon a associacions esportives. La seva implicació en el territori i 

el sector són bàsiques per la promoció i generalització participativa de la  

ciutadania en el món de l’esport sigui reglat i no reglat. Des d’un lideratge públic 

potenciarem a les entitats esportives del territori per desenvolupar les seves 

activitats, mantenint la diversitat de models i disciplines esportives, establint 

instruments harmònics entre la pràctica de diferents esports i vetllant perquè les 

entrenadores i els entrenadors tinguin la titulació que correspon per donar una 

oferta esportiva qualificada. 

 

Esport inclusiu 

 

- L’esport ha de ser una més de les peces claus per a la cohesió social d’una 

Barcelona dinàmica i plural. El foment de programes dirigits a diferents 

col·lectius en risc d’exclusió social ha de servir-nos per aconseguir una ciutat més 

justa i humana. 
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- L’obertura de les instal·lacions escolars esportives els caps de setmana, permet 

oferir uns espais, ara per ara no utilitzats, per a la integració de grups en 

activitats esportives i de lleure, com a part d’un procés d’integració social. 
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VI. INCLUSIÓ DIGITAL I CONEIXEMENT LLIURE. 

 

L’ACCÉS DE TOTHOM A LES NOVES TECNOLOGIES 

 

L’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació constitueix un dels 

elements de la nova ciutadania dels estats de benestar i per això l’Ajuntament de 

Barcelona ha de ser impulsor, vigilant i  garant per aconseguir que cap persona visqui 

d’esquenes a les oportunitats d’aquestes noves tecnologies.  

 

Inclusió social i digital a partir de programes actius d’alfabetitzacio i formació digital 
 

La reducció i eliminació d’aquesta nova dimensió de l’exclusió social que és la 

fractura digital és un objectiu que cal prioritzar en  l’àmbit d’actuació local en el 

proper mandat. Des d’una voluntat política decidida.  
 

Els indicadors de la ciutat mostren una bona posició en termes relatius a altres 

territoris. Però encara resten col·lectius que no tenen accés per estar patint 

situacions d’exclusió social i persones que, no estant en situació de vulnerabilitat en 

altres dimensions, ni usen ni es plantegen incorporar les noves tecnologies a la seva 

quotidianitat. En especial, la pobresa i l’edat sorgeixen com a elements divisoris 

singulars on cal l’actuació pública municipal de manera més decidida.  
 

En els propers anys és crucial continuar aprofundint en programes d’alfabetització i 

formació  digital destinats a col·lectius específics. Molt sovint la informació sobre 

programes formatius no es troba fàcilment i no arriba als seus destinataris principals, 

cal també durant aquest mandat posar l’èmfasi en sensibilitzar i comunicar a la 

ciutadania  les possibilitats formatives que tenen al seu abast i aprofitar els 

equipaments públics com a aules de formació digital. L’arribada de la televisió 

digital terrestre no es pot desaprofitar. Barcelona Televisió ha d’incloure dintre de la 

seva programació objectius de pedagogia i divulgació de les noves aplicacions de la 

societat de la informació i el coneixement. 

 

Cal avançar també en aquesta nova etapa en polítiques lligades a l'ocupació. Les 

línies d’actuació Barcelona Activa han de donar, per una part,  prioritat a projectes 

d’autònoms i emprenedors vinculats a la nova economia i les noves oportunitats que 
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ofereixen la generació i gestió de continguts i serveis digitals. I per altre, a la 

promoció de l'entrada dels sectors empresarials que actualment tenen risc de 

quedar-se exclosos  dels beneficis de la societat de la informació i el coneixements.  

 

Més eficàcia en la gestió municipal i més participació amb l’administració electrònica 

 

En poc temps, l’administració municipal ha donat un salt endavant en la incorporació 

de les tecnologies de la informació i la comunicació però cal avançar. Els indicadors 

mostren una altíssima receptivitat  i acceptació per part dels barcelonins i 

barcelonines, amb la millora conseqüent del nivell d’eficàcia en la gestió dels 

tràmits. Al març de 2006, l’Ajuntament va aprovar l’Ordenança reguladora de 

l’administració electrònica amb l’esperit de preservar i potenciar el model de 

desenvolupament de l’administració electrònica a Barcelona. Aquest nou marc 

normatiu municipal conforma un sistema de govern local articulat en un principis 

organitzatius (de servei al ciutadà,  d’impuls de mitjans electrònics, de 

interoperabilitat, etc.), en els nous drets de ciutadania digital (dret de participació 

amb mitjans electrònics, de disposar  de formació i suport en la utilització de 

l’administració electrònica, de gaudir de continguts de qualitat, accessibles, 

transparents i comprensibles, etc)  i en les condicions d’un ús responsable de 

l’administració electrònica per part de la ciutadania (evitar l’abús, deure de 

custodiar els elements identificatius personals i intransferibles, etc.).  

 

La e-participació necessita de condicions prèvies que afavoreixin una cultura política 

participativa però, ara que disposem d’aquestes noves eines de comunicació, es 

presenta una bona oportunitat per una actuació  municipal que faciliti els espais –

reals i virtuals- adequats per dinamitzar iniciatives ciutadanes que sorgeixen de la 

corresponsabilitat dels veïns i veïnes pels assumptes públics. Barcelona ha estat una 

ciutat “real” d’on han sorgit multituds de comunitats i xarxes ciutadanes “virtuals” 

que tenen el seu origen en una ciutadania interessada en els problemes col·lectius i 

que és capaç de mobilitzar-se quan existeixen amenaces al model de convivència que 

es defensa. Des d’un punt de vista de les potencialitats de les tecnologies de la 

informació i la comunicació com a eines de democràcia i participació, el repte per 

aquesta nova etapa és intentar reduir l’espai que en aquests moments hi ha entre les 

capacitats de l’administració municipal i la qualitat democràtica del govern 

municipal. Amb aquest objectiu,  un projecte integral d’impuls de les diferents 

xarxes ciutadanes, on participessin  les diverses entitats i col·lectius de la ciutat, 
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faria possible que siguin les mateixes organitzacions les que generin espais digitals i 

participin de manera activa en  la dinamització del conjunt de la ciutadania. 
 

Coneixement lliure, coneixement arrelat a la ciutat 

 

De la mateixa manera que Barcelona és una ciutat universitària perquè no hi ha un 

únic districte universitari sinó que els centres universitaris estan arreu de la ciutat, 

conformant vida de barri i convivint amb els seus veïns,  no hem de perseguir un 

model de ciutat basat en àrees o barris “tecnològics“, sinó que l’objectiu futur 

immediat del govern de Barcelona  ha de ser fer dels nostres barris eines i espais de 

coneixement, que puguin ser protagonistes d’iniciatives d’aquest tipus emmarcades 

en la seva tradició històrica. El 22 @ han de ser només un punt de referència en una 

ciutat de referència. La fortalesa de Barcelona en aquesta nova societat de la 

informació i el coneixement rau en les seves característiques basades en un model de 

ciutat on les persones i les seves iniciatives convisquin en un mateix espai on la 

proximitat fa  que es puguin reconèixer  complicitats i destins de ciutat comuns.   

 

En  favor del desenvolupament del coneixement, l’Ajuntament de Barcelona ha de  

promoure el programari  lliure i els estàndards oberts en la comunicació entre 

administració municipal i ciutadania i empreses. Cal impulsar-los també en els  

propis sistemes i plataformes tecnològiques municipals. Es fonamental posar a 

disposició de la ciutadania, pel seu lliure ús, tot el coneixement generat i finançat 

amb fons públics, tant en el cas del programari com els continguts. El programari que 

desenvolupa i utilitza l'Ajuntament, i que s’ha finançat amb fons públic, ha de ser 

considerat com un bé públic i com a tal s’han de generar tots els mecanismes 

possibles per que sigui posat a la lliure disposició de ciutadania, empreses i altres 

administracions. És un principi bàsic que sigui publicat i dipositat en repositoris de 

lliure accés, garantia que així seguirà essent públic. En el cas dels continguts, cal 

prioritzar l'ús de les llicències lliures i impulsar la creació i manteniment de dipòsits 

documentals oberts. 

 

L'aposta pel programari lliure és també una oportunitat per la ciutat i les seves 

empreses. En aquesta opció per la innovació i el coneixement, l’ajuntament s’ha de 

proposar consolidar Barcelona com una ciutat de referència en aquest àmbit, 

afavorint i participant en projectes de referència internacional i acostant el treball 

de les  universitats, les empreses i les mateixes administracions públiques. 
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Polítiques d’igualtat en l’accés a Internet 

  

El fet que Barcelona sigui una ciutat on la iniciativa privada acudeix perquè sap que 

hi ha possibilitats segures de negoci, no ha de servir com a argument per la passivitat 

dels poder públics. Ben al contrari, el govern local no ha de delegar en el mercat la 

garantia dels drets de les persones. L’ajuntament de Barcelona ha d’erigir-se en 

defensor dels drets de ciutadania i impulsar actuacions públiques amb l’objectiu que 

totes les persones tinguin accés en condicions d’igualtat, qualitat de servei i preus 

assequibles a allò que, entre tots, hem decidit que ha de ser el mercat qui ho 

subministri de manera principal. Però més enllà, l’ajuntament ha de garantir unes 

condicions mínimes per fer accessible a tothom les oportunitats de les NTIC.  
 

En aquests propers anys s’ha de garantir el dret d’accés per tothom i augmentar els 

punts d’accés públic a Internet. Dades recents mostren que Barcelona es la ciutat 

espanyola amb més punts d’accés inalambrics a la xarxa (wi-fi) públics o comercials i 

es destaca el gran esforç fet pels  serveis  públics que ofereixen accés a Barcelona. 

La nostra ciutat ha començat ja a integrar en el seu paisatge internautes que es 

connecten  a l’espai públic, i no només des de les biblioteques públiques sinó també 

des de les terrasses dels bars i els bancs dels parcs. Tot respectant les regles del dret 

de la competència i  els codis que imposen les autoritats reguladores al respecte en 

el marc de serveis liberalitzats, l’ajuntament de  Barcelona ha d’acompanyar 

activament a una societat que es mostra molt activa. Els equipaments municipals han 

de conformar una xarxa capil·lar potent que arribi a tota la ciutadania. 

Cal trobar la fórmula, amb el sector privat o amb col·lectius cívics, per fer que 

Barcelona sigui tota ella una gran xarxa d'accés a Internet sense fils. Un projecte de 

ciutat que garanteixi a la seva ciutadania l’accés universal de qualitat a Internet com 

a porta a la societat de la informació i el coneixement.  

 

L’ajuntament de Barcelona en aquest mandat ha de liderar polítiques que integrin les 

tecnologies de la informació i la comunicació en la quotidianitat de la seva 

ciutadania, com a eines de progrés personal i col·lectiu.  
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Ciutat compromesa  amb les NTIC, que aposta per l’economia del coneixement 

 

La nostra ciutat és des de molts punts de vista una ciutat atractiva en aquest àmbit, 

malgrat els punts negres quant infraestructures. L’ajuntament ha de tenir capacitat i 

voluntat decidida d’interlocució amb aquells actors públics i privats que puguin ser 

portadors d’iniciatives relacionades amb els sectors d’innovació. En especial, 

aquelles que basen el seu desenvolupament en la creació de coneixement arrelat a la 

ciutat. Un economia basada en empreses que usen intensivament les tecnologies de 

la informació i la comunicació és una economia neta, que pot conciliar el 

desenvolupaments econòmic i social de la ciutat, assolint objectius ecològics de 

manera molt immediata.  Ara per ara,  ja sabem que el coneixement és  uns dels 

elements claus del creixement econòmic a llarg termini. Definitivament l’aposta pel 

coneixement és, a la vegada, una aposta per la sostenibilitat de la nostra ciutat. Per 

això cal en aquest nou mandat impulsar polítiques de suport a les iniciatives 

empresarials que s’incardinin en l’economia de la informació i el coneixement.  
 

Una Barcelona solidària i  cooperativa amb el seu entorn  
 

Barcelona és també una ciutat de tradició de coneixement i cultura i, com a tal, sap 

que el coneixement que necessita per prosperar ni comença ni acaba en les fronteres 

municipals.  La regió metropolitana és una de les concentracions més grans de 

coneixement d’Europa, tot i les mancances que es detecten derivades de la debilitat 

del sistema de recerca i desenvolupament, la manca d’infraestructures de 

coneixement i complementàries, i parts del territori del entorn de Barcelona que 

encara no tenen una estratègia clara de nova economia,. Hem de esforçar-nos en ser 

una ciutat  cooperativa amb el seu entorn metropolità per impulsar i atreure  

iniciatives d’aquest àmbit com és el  Parc Recerca Biomèdica de Barcelona.  
 

Un cop s’hagin constituït els nous ajuntaments, el govern de Barcelona ha de ser 

actiu I dinamitzar les plataformes que uneixen al món municipal per fer front al 

reptes de les infraestructures de la comunicació i el coneixement. Avui més que mai, 

tenen sentit els projectes de Localret, ITCat i TDCOM. Barcelona ha de 

comprometre’s en la lluita contra la fractura territorial. L’Ajuntament ha d’impulsar 

un repositori de programari que pugui ser mantingut cooperativament amb altres 

municipis. I col·laborar amb les altres administracions i, en especial, amb la 

Generalitat de Catalunya respecte a aquells projectes que ajudin a desenvolupar  

tant infraestructures com serveis i continguts. 
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VII. BARCELONA, CIUTAT DE PAU, DRETS HUMANS I SOLIDARITAT 

 

 

Els conceptes de pau, respecte als drets humans, solidaritat internacional i 

cooperació al desenvolupament dels pobles del sud estan íntimament relacionats. 
 

Barcelona, ciutat de pau. 

Barcelona ha estat i és un referent internacional en la defensa de la Pau. 
 

Ho demostra un fort moviment ciutadà organitzat. La preocupació que en nombroses 

ocasions s’ha demostrat des de les institucions públiques, expressada en propostes 

concretes. I una ciutadania que a títol individual es mobilitza i demanda una 

implicació política clara i concreta a favor de la pau i contra la guerra. 
 

Sempre hem estat compromesos amb la pau. No només en la nostra activitat com a 

partit, també en la nostra acció de govern a tots els nivells. Ens hem implicat en 

aquesta dinàmica de pacificació, ens hem decantat clarament a favor de la pau, de 

la no-violència, amb el foment i la promoció d’una cultura de la pau en els nostres 

pobles i ciutats, a través de la recerca, la reflexió, el debat i l’aposta política per fer 

de Barcelona un agent de pau al món en complicitat amb la seva ciutadania. 
 

Barcelona, ciutat de Drets Humans 

Barcelona, present en l’esfera internacional pel respecte als drets humans 
 

Barcelona, durant molt de temp, ha liderat el moviment de “Ciutats pels Drets 

Humans”, una xarxa de més de 200 ciutats que aborda els drets humans des de la 

perspectiva de la responsabilitat dels governs locals com a garants d’aquests drets 

per a tota la ciutadania. Barcelona és ciutat refugi per a milers de persones que 

fugen d’una situació insostenible, de vulneració dels seus drets fonamentals. Volem 

enfortir la seva capacitat d’acollida. 
 

Volem refermar el nostre compromís amb els drets humans, per això ens 

comprometem a treballar per acabar amb qualsevol vulneració dels drets 

fonamentals, i a avançar en la reflexió i extensió dels drets emergents, com a 

resultat de les noves realitats (dret a la informació, a l’accés a les noves tecnologies, 

al desenvolupament, a la participació política, etc.). 

Barcelona, ciutat de cooperació internacional i solidaritat. 
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La cooperació al desenvolupament és l'expressió del principi de solidaritat entre els 

pobles i té com a finalitat transformar positivament la realitat dels països 

econòmicament empobrits, o en conflicte bèl·lic, per promoure el seu 

desenvolupament integral i sostenible. La fractura nord-sud es fa cada dia més 

profunda: desequilibri mediambiental, fam, pobresa, abusos contra els més febles, 

etc. La nostra tradició de solidaritat internacional ha de convertir-se en un 

instrument clar de canvi de les estructures. La solidaritat ha d’entendre’s com un 

concepte polític que orienta l’acció en la doble direcció de lluitar contra les causes 

estructurals de la desigualtat i d’estar personalment al costat dels que pateixen la 

injustícia, de les poblacions mes empobrides. 
 

Sempre hem estat conscients de la responsabilitat de fer pressió internacional amb 

l’objectiu de capgirar, en la mida del possible, la situació d’injustícia dels pobles que 

pateixen la vulneració dels seus drets i la invasió del seu territori, així com l’oblit de 

la comunitat internacional i la condemna a la pobresa. La cooperació al 

desenvolupament que volem impulsar ha de contribuir necessàriament a canviar 

l’escenari internacional i estar orientada a aconseguir un desenvolupament més 

sostenible, més humà, basat en els drets humans i els drets dels pobles. Creixement 

sostenible implica necessàriament redistribució, justícia social, respecte a les 

cultures i al medi ambient. La capacitat  transformadora de la realitat ha de ser el 

principal atribut de la cooperació que proposem: deixar de fer cooperació 

“conjuntural” per potenciar la cooperació “estructural”,  planificada,  que impulsi  

les  capacitats pròpies tot creant  les condicions necessàries per els veritables canvis 

transformadors.  
 

La cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local ha caracteritzar-se pels 

següents trets diferencials:  
 

- La ciutat és l’àmbit on es concreten totes les mancances i les injustícies de les 

relacions internacionals i on s’han de buscar les solucions per pal·liar-ne les 

conseqüències. Per això, proposem desenvolupar una cooperació marcadament 

municipalista, de reforçament dels governs locals del sud. Una cooperació entre 

ciutats, amb intercanvi de coneixements i d’experiències de gestió, amb l’àmbit 

urbà com a eix central, adreçada a enfortir les ciutats del sud. 
 

- Assumir la responsabilitat pedagògica de tot govern local potenciant de manera 

decidida les polítiques de sensibilització i educació per al desenvolupament per 
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tal de buscar un canvi d’hàbits de consum i de perspectiva entre la nostra 

ciutadania que afavoreixin relacions més justes al món: potenciarem el consum 

responsable, la responsabilitat social de les empreses, potenciant els Consells 

Municipals de Cooperació en el territori, etc. 

 

- Participar i potenciar els organismes supramunicipals de cooperació per tal de ser 

més efectius. (Fons Català de Cooperació, Àrea Metropolitana de Barcelona, 

Diputació de Barcelona, CGLU, etc.). 

 

Compromisos programàtics 
 

- Potenciar les polítiques públiques locals de foment de la cultura de la pau, 

l’educació pels drets humans i la solidaritat pel desenvolupament. 

 

- Impulsar línies de codesenvolupament com una eina que permet la promoció i la 

implicació de les persones migrades en projectes dels seus països d’origen tot 

facilitant la participació ciutadana i el diàleg intercultural. 

 

- Treballar per un nou concepte de seguretat internacional basat en la vida en 

condicions de pau, respecte als drets humans i desenvolupament humà integral 

per a tots els pobles, que porti a un món desmilitaritzat i just. 

 

- Reforçar el moviment social pacifista, antiguerra, de protecció dels drets humans 

i de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional. 

 

- Ampliar de manera progressiva l’1% de finançament actual que l’Ajuntament de 

Barcelona destina per a donar resposta a les actuacions de promoció d’una 

cultura de la pau, els drets humans i la solidaritat pel desenvolupament. 

 

- Aconseguir el traspàs definitiu del castell de Montjuïc sense condicions i que 

aquest deixi de ser un museu militar. 

 

- Impulsar que la despesa destinada a la investigació militar es reconverteixi en 

fons per a la cooperació al desenvolupament i projectes de pau i drets humans. 

 

- L’Ajuntament no signarà cap acord amb aquelles ciutats/països que no respectin 

els drets humans i facin de la guerra instrument per a la resolució de conflictes.  
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- Alhora, tampoc no establirà acords amb aquelles empreses que no respectin els 

drets humans i aprofitin les situacions de conflicte per treure’n benefici 
 

- Donar suport al procés de pau iniciat a Euskadi fomentant les relacions i el treball 

en temes de pau, drets humans, mediació de conflictes, etc.  amb els governs 

locals bascos. 

 

- Donar suport al sistema de Nacions Unides, especialment en l’consecució dels 

“Objectius del Mil·leni”, però impulsant la reflexió crítica i els canvis necessaris 

per la millora del sistema d’institucions internacionals amb la finalitat de que 

siguin més eficaces, eficients, justes, participatives i properes a la ciutadania 

barcelonina i del món. 

 

- Reforçar i potenciar l’estratègica situació geogràfica i cultural de Barcelona que 

li permet ser un referent fonamental a la Mediterrània, un pont entre Europa i 

Àfrica, i a la vegada, un punt d’enllaç entre els països de Sudamèrica i la Unió 

Europea, liderant el procés de desenvolupament d’aquests països. 

 

- Prioritzar els projectes que garanteixin l'adopció de mesures de sostenibilitat 

mediambiental i de sostenibilitat social, i que persegueixen canvis i 

transformacions a mig i llarg termini, incidint en la creació i la millora de 

l’estructura democràtica del país, amb cohesió social, formació, ocupació i 

riquesa, tot potenciant l’organització política democràtica, i les organitzacions 

cíviques i populars.  
 

- Contribuir a campanyes d’emergència i ajut humanitari tan causades per 

desastres naturals com per crisis humanitàries, tot coordinant-se amb el Comitè 

Català d’Ajut i Emergència. 

 

- Reforçarà la Casa del Món, espai públic municipal cogestionat per  la Federació 

Catalana d’ONGs per la Pau, la Federació Catalana d’ONGs pels Drets Humans i la 

Federació Catalana d’ONGs pel Desenvolupament, per tal que esdevingui el punt 

de referència en matèria de cooperació internacional, pau i drets humans, que 

doni un servei de qualitat a la ciutadania i es consolidi com a mostra activa de la 

solidaritat de la ciutat. 
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UNA BARCELONA ECOLÒGICA, AMB UN MODEL ECONÒMIC I URBÀ 

SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fer una ciutat habitable, un model urbanístic basat en la mixtura 

social i d’usos, amb activitat productiva neta. Un model de mobilitat 

sostenible i segura, sense cotxes, amb més espai públic i verd urbà. 

Una ciutat compromesa amb les energies renovables i en l’acció 

contra el canvi climàtic”.  
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I. DESENVOLUPAMENT DEL COMPROMÍS CIUTADÀ PER A LA 

SOSTENIBILITAT – AGENDA 21 (LA CONSTITUCIÓ VERDA DE LA 

CIUTAT) 

 

 
La ciutat de Barcelona ha estat impulsant en els darrers anys, de forma participativa 

i consensuada, l’Agenda 21, amb l’objectiu principal de capgirar les tendències de 

l’actual model de desenvolupament, basat en l’ús il·limitat de recursos naturals 

finits, en els perniciosos efectes ambientals provocats i en la desigualtat en l’accés 

als recursos i als seus beneficis. És a dir, bastir una ciutat compromesa amb el 

planeta, que redueix el seu impacte ambiental, que aposta per les millors i més 

netes tecnologies i que impulsa la cooperació i la solidaritat. 
 

En aquests anys, s’han produït alguns canvis positius de tendències que milloren tant 

la nostra qualitat local, com la nostra responsabilitat global. Així, s’ha millorat el 

cicle de l’aigua, el seu ús més racional i la seva depuració; s’ha incrementat l’ús de 

l’energia solar a edificis públics i privats; s’ha avançat cap a una mobilitat més 

sostenible; ha augmentat l’educació ambiental; s’han incrementat el nombre 

d’empreses amb sistemes de gestió ambiental; etc. 
 

Els reptes que tenim al davant, però, ens exigeixen continuar i accelerar aquests 

processos de canvi. Volem que Barcelona sigui una ciutat de referència i que estigui 

compromesa amb la sostenibilitat urbana: una ciutat habitable, amb serveis de 

qualitat, amb cohesió social, amb una relació positiva amb els recursos naturals i 

amb un menor impacte ambiental. La ciutat mediterrània, compacta i complexa, és 

un bon escenari per avançar en la sostenibilitat. Per això, ens plantegem consolidar 

el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i desenvolupar el Pla d’Acció 21 de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Consolidar l’Agenda 21 com a instrument de planificació estratègica i, a la vegada, 

com a mecanisme de participació i concertació amb els actors socials i econòmics de 

la ciutat. La idea de planificació estratègica subratlla la necessitat de superar 

l’àmbit de les polítiques tradicionals de gestió ambiental (residus, aigua, aire...). 

Dues de les principals, per més rellevants, àrees de planificació sostenible són 
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l’urbanisme i la mobilitat, ambdues, a més, estretament relacionades. Promoure la 

participació ciutadana en el terreny ambiental per la via de donar suport a les 

iniciatives innovadores i al compromís ciutadà. Estendre l’acció territorial del’A21 als 

Districtes i barris de la ciutat. 

 

 

II. PROGRAMES AMBIENTALS 

 
 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
 

La lluita contra el canvi climàtic representa un desafiament sense precedents i per 

fer-li front és imprescindible una revolució tecnològica, social i cultural que ens 

permeti reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Cal tenir present que les 

previsions climàtiques ja preveuen un increment, durant aquest segle, de més de 5ºC 

en la temperatura global del planeta. Avançar cap a la sostenibilitat energètica i la 

lluita contra el canvi climàtic són avui en dia reptes indissociables, d’una gran 

magnitud i que requereixen d’una resposta col·lectiva per a poder abordar-los amb 

garanties d’èxit. Les ciutats tenim un paper clau en aquest procés perquè som una 

part important del problema i a la vegada una part imprescindible de la solució. Una 

nova cultura de l’energia, i una aproximació a la gestió local de l’energia de forma 

integral signifiquen posar fre al canvi climàtic, i liderar-ho des del món local. 
 

La conferència internacional del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi 

Climàtic celebrada a Nairobi al novembre de 2006 no ha fet més que confirmar les 

anàlisis i les previsions que, des de fa temps, venen presentant organismes i experts 

d’arreu del món, i que apunten a l’urgent necessitat de disminuir dràsticament 

l’emissió a l’atmosfera de gasos amb efecte hivernacle per evitar un irreversible 

escalfament del Planeta. En el marc d’aquesta conferència, la Comissió Europea ha 

avançat que aquesta la disminució ha d’arribar, en els països industrialitzats com el 

nostre, fins a una franja situada entre un 60 i un 80% l’any 2050. Per a reforçar la 

seva posició la pròpia Comissió Europea ja defensa un compromís de reducció 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Europa de com a mínim del 20% per al 

2020, assolible especialment a través de mesures energètiques1. 

 

                                                 
1 Citat en la proposta de la Comissió Europea d’un paquet de mesures integrades sobre energia i canvi climàtic per 
reduir les emissions al s. XXI   http://ec.europa.eu/energy/index_en.html 
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Paral·lelament organismes i personalitats alienes fins ara a les preocupacions 

ambientals estan alertant de que el canvi climàtic pot tenir conseqüències 

desastroses per a l’economia. Concretament la principal conclusió de l’anomenat 

informe Stern, presentat el 30 d’octubre de 2006 pel prestigiós economista Nicholas 

Stern, antic vice-president del Banc Mundial és que el cost econòmic mundial dels 

efectes del canvi climàtic pot arribar a ser del 20% del producte interior brut global. 

Un percentatge que seria molt menor, concretament d’un 1% del PIB mundial, si es 

prenen mesures preventives urgents. En el cas d’Europa, si assolim els objectius 

d’eficiència energètica actuals, en línia amb la darrera directiva europea sobre l’ús 

final de l’energia i els serveis energètics, i per al 2020 ens estalviem un 20% del 

consum total d’energia primària, la UE estalviarà 100.000 milions d’euros i unes 780 

tones de CO2 a l’any. 

 

El desenvolupament sostenible assumit i defensat al nostre país per l’esquerra verda 

sempre ha incorporat de manera indissoluble la vessant social, la ambiental i la 

econòmica. Aquests informes elaborats ara des dels poders econòmics són la 

confirmació i la constatació de que les nostres idees i la feina realitzada des de fa 

anys ha de marcar el camí a seguir. No hem d’oblidar que, en definitiva, una ciutat 

sostenible és inexcusablement una ciutat justa. 
 

Les ciutats, per tant, han d’assumir la seva responsabilitat en aquest repte universal 

que ha de preocupar i mobilitzar a les generacions actuals i futures. 
 

En aquest sentit Barcelona ha esdevingut un referent internacional per la seva 

política energètica compromesa amb la progressiva reducció de gasos d’efecte 

hivernacle, un dels objectius del Protocol de Kyoto. Un punt de referència pel 

desenvolupament d’aquesta política ha estat el Pla de Millora Energètica  que fixa 

uns objectius concrets per millorar l’eficiència energètica, augmentar l’ús de les 

energies renovables i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Per 

garantir l’aplicació d’aquest Pla es va crear l’Agència d’Energia de Barcelona. 
 

Al llarg dels darrers quatre anys s’ha avançat considerablement en tots aquest àmbits 

amb l’aplicació del Programa d’Actuació Municipal, que ha estat dirigit políticament 

per ICV-EUiA, però també s’han produït canvis legislatius i normatius importants que 

reforçaran les línies de treball iniciades a Barcelona. Cal destacar  el decret 

d’Ecoeficiència, aprovat pel govern català el passat mes de febrer de 2006, el Código 

Técnico de la Edificación aprovat pel govern espanyol, l’aprovació del nou Pla de 
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l’Energia de Catalunya i, especialment, el Pla d’Actuació per restablir la qualitat de 

l’aire de la regió de Barcelona que preveu 77 mesures concretes, que prioritzen el 

transport. Aquest Pla ha de portar a una millora de la salut pública però també a una 

reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 
 

Per tant, amb les nostres propostes per a la millora energètica i la lluita contar el 

canvi climàtic volem: 
 

• Una ciutat més eficient on el consum per càpita i la intensitat energètica 

disminueixin any rere any. 

• Una ciutat solidària que internalitzi una part important de la generació dels 

seus consums energètics. 

• Una ciutat que aprofiti al màxim el potencial dels recursos renovables locals. 

• Una ciutat que disposi d’uns serveis energètics de qualitat adaptats a les 

necessitats dels seus habitants i dels requeriments de la seva activitat 

econòmica futura. 

• Una ciutat responsable que contribueixi a la protecció del clima reduint les 

seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Una ciutat més saludable que redueixi les emissions de contaminats a l’atmosfera 

així com la seva contaminació lumínica. 

 

Compromisos programàtics 
 

UN NOU PLA ENERGETIC I PER LA PROTECCIÓ DEL CLIMA PER A UNES NOVES 

NECESSITATS 
 

Revisió i actualització de Pla de Millora Energètica aprovat l’any 2002 i que finalitza 

el 2010. Al llarg d’aquest quatre anys s’han produït alguns canvis significatius. En 

primer lloc la pròpia aplicació del Pla amb una grau d’acompliment molt elevat ha 

comportat una modificació i revisió dels objectius. La posada en funcionament de 

l’Observatori de l’Energia i del canvi climàtic que elabora balanços anuals fa que 

disposem ara d’una informació molt valuosa que ens permet orientar més 

acuradament les decisions. En segon lloc al llarg d’aquest temps s’ha produït un 

considerable desenvolupant normatiu a nivell europeu, estatal i autonòmic que no 

existia quan es va elaborar el Pla de Barcelona que va ser en aquells moments 

pioner. Per tant aprovarem un nou Pla Energètic i per a la protecció del clima en 

un horitzó temporal més llunyà i ho farem amb un intens procés participatiu. 
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Volem que aquesta revisió  serveixi per obrir un gran debat ciutadà que finalitza 

amb un pacte ciutadà per la protecció del clima. 
 

NOVES NORMATIVES LOCALS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I D’ENERGIES RENOVABLES  
 

Després de l'experiència amb èxit que ha suposat per a la ciutat l’Ordenança Solar 

Tèrmica que ha estat millorada i ampliada l’any 2006 a tots els edificis de nova 

construcció, es el moment d’abordar noves normatives locals. Proposarem 

instruments normatius que afavoreixin el desplegament de les noves mesures 

autonòmiques i estatals fent-los a la vegada més exigents. Concretament aprovarem: 
 

• una nova ordenança solar fotovoltàica 

• una ordenança d’eficiència energètica que afavoreixi, entre d’altres, la 

implantació de sistemes de climatització de districte i de generació 

distribuïda. 

 

IMPULS A LA CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ COMUNITÀRIES DE BARRI 
 

Continuarem construint noves infrastructures de distribució de calor i fred de la 

mateixa manera que ja s’ha fet a la zona Fòrum i 22@ i farem un plantejament 

global de mesures per al seu desenvolupament a la ciutat:  

• ampliarem la xarxa existent fins a la nova zona de la Sagrera 

• farem una nova xarxa pels nous equipaments de la Barceloneta 

• construirem un nova infrastructura per subministrar calor i fred a totes les 

noves promocions de la Zona Franca i del nou barri de La Marina. Aquesta 

xarxa es farà aprofitant el fred residual de la planta de regasificació del 

Port de Barcelona convertint-se en un dels projectes més importants a 

Europa per la seva contribució a la reducció d’emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. 

 

CONTINUAREM APROFITANT TOTS EL RECURSOS RENOVABLES EXISTENTS A LA 

CIUTAT 
 

En l’actualitat Barcelona té un alt grau d’aprofitament de l’energia solar, aprofita el 

biogàs produït en els Ecoparcs i l’abocador del Garraf i inclòs aprofita l’energia 

hidràulica mitjançant una central al barri de la Trinitat Nova. Ara és el moment 

d’aprofitar d’altres recursos que fa només uns mesos eren inviables però, que gràcies 
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al treball fet al llarg dels darrers anys per l’Agència d’Energia ara ja poden ser una 

realitat: 
 

• Construcció d’una central de biomassa per a la valorització energètica dels 

residus de la gestió del verd urbà de la ciutat. 

• Aprofitament de l’energia geotèrmica per a la climatització d’edificis de 

serveis i terciari. 

• Instal·lació de tres aerogeneradors al Port de Barcelona amb una finalitat 

d’aprofitament energètic i com a recurs educatiu. 

• Aprofitament de l’energia solar tèrmica per a climatització d’edificis. En 

un futur aquesta aplicació serà cada vegada més viable per aquest motiu 

farem instal·lacions replicables en edificis municipals i posarem 

instruments que facilitin la seva introducció progressiva. 

• Dotació d’un fons especial i singular per a subvencionar instal·lacions 

solars fotovoltaiques que necessàriament ha de complementar els 

objectius perseguits pel desplegament del Código Técnico de la Edificación 

i de la futura Ordenança fotovoltaica. 

 

MES VEHICLES ELÈCTRICS I NETS 
 

• Continuarem renovant els vehicles del parc mòbil així com els dels serveis 

públics per tal que s’ampliï la utilització de vehicles elèctrics, híbrids i 

d’altres que utilitzin combustibles més nets (biocombustibles o gas natural) 

reduint així les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres 

contaminants. 
 

• Adaptarem la ciutat per als vehicles elèctrics amb les següents mesures: 

instal·lació de punts de càrrega en tots els aparcaments públics, subvenció 

per a instal·lació de punts de càrrega en aparcaments privats i introducció de 

tarifes especials per la utilització d’aparcaments municipals, àrea verda i 

zona blava. 

 

REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC DELS EDIFICIS I LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 

Les polítiques europees explicitades en la nova Directiva europea sobre l’ús final de 

l’energia i els serveis energètics, reclamen una major eficiència energètica que 

permeti aprofitar els potencials estalvis energètics de forma econòmicament 
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eficient. Aquesta directiva planteja un objectiu nacional d’estalvi energètic anual 

d’un 1% acumulable, i demana al sector públic compromisos exemplars. Agafant 

aquests com a compromisos de mínims, elaborarem un nou Pla d’estalvi energètic 

en els edificis i instal·lacions municipals que constarà de cinc aspectes: 
 

• revisió i actualització de totes les auditories energètiques i de les actuacions 

realitzades al llarg d’aquest darrers anys. 

• certificarem enèrgicament els edificis municipals. 

• modernització dels sistemes de gestió energètica. Edificis municipals a cada 

Districte disposaran d’un sistema de gestió i de informació energètica visible 

al públic. 

• introducció de les empreses de serveis energètics en les gestió de determinats 

aspectes de la gestió energètica municipal. 

• dotació d’un fons d’inversió específic per a la eficiència energètica municipal 

continuació amb la substitució de l’enllumenat públic per equips i sistemes més 

eficients i que redueixin la contaminació lumínica de la ciutat. 

 

PROMOURE UNA NOVA CULTURA DE L’ENERGIA MILLORANT EL CONEIXEMENT, LES 

ACTITUTS I HÀBITS DE LA CIUTADANIA EN RELACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC 
 

• Posada en marxa d’un centre d’informació especialitzat en un edifici 

singular del barri de la Barceloneta que serà rehabilitat de manera 

exemplar. 

• Intensificació de les campanyes d’estalvi energètic fetes fins ara adreçades 

principalment al sector domèstic i al terciari en cooperació amb entitats i 

organitzacions ciutadanes. Desenvolupament d’una campanya 

especialment adreçada al personal municipal. 

 

COMPARTIR AMB LA CIUTADANIA LES INSTAL·LACIONS D‘ENERGIES RENOVABLES DE 

LA CIUTAT 
 

Donarem impuls i posarem les condicions necessaris per a fer possible que els 

ciutadans de Barcelona puguin participar en la copropietat i/o en la gestió de les 

instal·lacions d’energies renovables de propietat municipal. 
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CONSOLIDAREM LA DIMENSIÓ METROPOLITANA DE LES ESTRATEGIES A FAVOR DEL 

CLIMA 
 

Continuarem amb el treball en xarxa amb la resta de municipis i d’institucions 

metropolitanes per a estendre la feina feta a Barcelona a tota la regió 

metropolitana. Farem que la energia i el canvi climàtic siguin un dels eixos de treball 

dels organismes metropolitans i ampliarem l’abast d’actuació de l’Agència d’Energia 

de Barcelona amb la creació de l’Observatori metropolità de l’Energia i del canvi 

climàtic. 

 

UNA AGENCIA D’ENERGIA AMB MES COMPETÈNCIES I RECURSOS 
 

Els nous reptes requereixen noves solucions i nous instruments, per aquest motiu 

dotarem l’Agència d’Energia de nous mecanismes i competències que li permetin 

actuar com a operador públic de serveis energètics i assumir noves funcions: 
 

• canalitzar la participació ciutadana en els instal·lacions d’energies renovables 

tant en la seva copropietat com en la seva explotació i gestió. 

• gestionar els espais municipals susceptibles de ser concessió a iniciatives 

ciutadanes. 

• actuar com ens d’acompanyament del Código Técnico de la Edificación en allò 

que fa referència a l’energia fotovoltaica. 

• ser l’organisme certificador de la qualificació energètica dels edificis i 

instal·lacions municipals. 

• ampliar determinats serveis a tota la regió metropolitana, en especial 

l’observatori de l’Energia i del Canvi climàtic. 

 

COMPROMÍS DE BARCELONA PER A LA PROTECCIÓ DEL CLIMA:  

ESTABLIMENT DE MECANISMES LOCALS DE REDUCCIO I COMPENSACIÓ D’EMISISONS 

DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 
 

Les solucions a la problemàtica associada al canvi climàtic han de seguir la línia del 

desenvolupament sostenible, tenint en compte que les emissions d’avui afectaran 

l’endemà i a les generacions futures. La ciutat de Barcelona de nou ha de jugar un 

paper de lideratge en l’àmbit de la protecció climàtica esdevenint exemplar en 

reducció i la compensació de les seves emissions. Naturalment, la utilització 
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d’aquests mecanismes serà complementària a les mesures i objectius ja assumits per 

la ciutat en matèria de canvi climàtic i energia.  
 

En línia amb el Protocol de Kyoto i amb iniciatives capdavanteres com ZeroCO2, per 

fer front al canvi climàtic posarem en marxa un conjunt de mecanismes locals de 

compensació d’emissions amb la implicació del conjunt de la ciutadania que constarà 

les següents accions: 
 

• Elaboració de la memòria d'emissions de gasos d’efecte hivernacle de la 

ciutat.  

• Realització d’un inventari d’opcions i projectes viables per la reducció i 

compensació d’emissions. Aquest inventari es farà amb la participació i la 

corresponsabilitat de tots els sectors de la ciutat —Ajuntament, empreses, 

ONG i ciutadans. 

• Creació d’un fons local que finançarà anualment projectes de reducció 

d’emissions en els àmbits de l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies 

renovables, la mobilitat i la construcció sostenible o la gestió dels residus 

entre d’altres. Tots els projectes tindran com a objectius addicionals la 

promoció d’un model de desenvolupament més sostenible dins i fora de la 

ciutat de Barcelona.  

• Incorporació progressiva de bonificacions i d’una fiscalitat ecològica que gravi 

totes les emissions de gasos efecte hivernacle i afavoreixi l’estalvi, 

l’eficiència energètica i les energies netes i renovables. 

• Donar suport a les iniciatives ciutadanes i als actors socials per tal de que 

contribueixin als canvis necessaris per a la protecció del clima. 

 

RECUPERAR LA QUALITAT DE L’AIRE 
 

L’impacte de les nostres actuacions també generen emissions d’altres contaminants 

que afecten directament a la qualitat de l’aire de les nostres ciutats. La reducció 

d’aquestes emissions es indispensable per recuperar la qualitat de l’aire d’acord amb 

els paràmetres que marquen les directives europees, es una exigència de primera 

magnitud en el que han de confluir els esforços de totes les administracions i on 

també es necessària la col·laboració dels agents socials i del conjunt d ela societat.  
 

Per tant activarem tots els recursos necessaris per a fer el Pla d’actuació de les 

zones de protecció especial atmosfèrica establint els mecanismes de seguiment i 
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control, en col·laboració amb les institucions supramunicipals i del Govern de la 

generalitat. 

 

VERD URBÀ 
 

Hi ha indicadors que ens expliquen el dia a dia i la realitat de la ciutat. Que un 70% 

dels enquestats a l’Òmnibus Municipal declarin que han anat a un parc o espai verd 

de la ciutat en el darrer mes ens evidencia un ús intensiu d’aquests espais. O, que en 

l’últim Baròmetre Trimestral es considerin el mar i la platja els segons elements més 

valorats de la ciutat –l’estiu del 2006 han acollit més de 3 milions d’usuaris-, és 

també una dada significativa. 
 

Aquests dos espais públics -els parcs i les platges- són, dins d’una ciutat com 

Barcelona, l’espai lliure on entrar en contacte amb la natura i conviure amb veïns i 

veïnes o altres ciutadans i ciutadanes. 
 

Barcelona compta amb una important superfície d’espais verds públics, més de 2.800 

ha. D’aquestes, 1.792 ha corresponen a la massa forestal de Collserola i 1.008 ha als 

parcs, jardins i altres espais verds inclosos en la trama urbana. 
 

El fet que el territori del Pla de Barcelona estigui pràcticament tot captiu, confereix 

una especial importància a la tasca de recuperació d’espais, per tal que esdevinguin 

espais verds, i a la millora dels existents, perquè això aporta benestar, salut i espais 

per a la convivència de les ciutadanes i dels ciutadans de Barcelona. 

 

OBJECTIU 1: L’ESPAI VERD COM A GENERADOR DE BENEFICIS AMBIENTALS 
 

La ciutat de Barcelona es caracteritza per la seva alta compacitat, en part derivada 

de les característiques pròpies del territori on s’ubica, entre la muntanya i el mar. 

L’ampliació i millora dels espais verds existents és vital per assegurar la qualitat de 

vida i ambiental de la ciutat de Barcelona. S’han d’entendre els espais verds a mode 

de xarxa perquè en molts sentits els espais verds són la clau per configurar una ciutat 

basada en un urbanisme més amable amb les persones i el medi ambient, és a dir, un 

urbanisme sostenible. 
 

− INCREMENT DELS ESPAIS VERDS: seguit d’accions per tal d’augmentar la superfície 

verda allà on sigui possible i millorar la qualitat de vida als barris de Barcelona. 
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• Augmentar la superfície verda a Barcelona és una tasca cada cop més complicada 

fet que es deriva de la pròpia estructura de la ciutat, situada en una plana 

pràcticament tota construïda. Per a augmentar la superfície de verd a Barcelona 

cal centrar-se en dos estratègies: 
 

1.- L’obertura de nous espais verds derivats de les grans reformes urbanístiques que 

es donen a la ciutat. Algunes de les reformes ja previstes són: 

- Remodelació de l’Estació de Sants i entorns  

- Can Batlló  

- Ampliació dels Jardins del Turó del Putget i millora dels accessos 

- Reordenació del barri de La Sagrera  

- Plaça de les Glòries 

 

2.- La recuperació estratègica de petits espais. 

- Jardins de Valldonzella  

- Can Rigalt  

- Can Fargas  
 

Per al proper mandat s’estima incrementar el verd en més de 16 ha. 
 

• La dificultat de crear noves zones verdes a la ciutat de Barcelona, fa primordial 

la recuperació progressiva dels interiors d’illa per tal que aquests esdevinguin 

jardins d’ús públic, recuperant així, en part, el planejament inicial de la trama 

de Cerdà i assegurant la proximitat dels espais verds a les ciutadanes i ciutadans 

de Barcelona. Aquesta iniciativa ja endegada fa anys a l'Eixample, a poc a poc ha 

anat prenent cos a la resta de barris de la ciutat. 
 

A l’hora de definir el verd urbà de la ciutat, tant o més important que la quantitat 

(superfície de zones verdes) també ho és la seva distribució. Així, el verd urbà ha de 

passar a tractar-se no tant com un sistema sinó com una xarxa. Una xarxa 

interconnectada internament i amb el medi natural exterior. 
 

La filosofia que ha d’impregnar l'ordenació de la ciutat per tal d'articular l'espai urbà 

estableix la idea de crear corredors verds, que connectin el centre de la ciutat amb 

el rodal a través d'itineraris de passeig (places, parcs, jardins, carrers arbrats...) en 

un continu de zona verda on, també, s’hi poden integrar cobertes i façanes verdes. A 

més de la reserva d'espai per a parcs, jardins i places cal preveure seccions de 

carrers amb amplada suficient per assegurar la continuïtat d'itineraris arbrats a les 
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voreres. 
 

Aquesta acció proposa que l’impuls de l’adequació (millora de l’estat de la 

vegetació, assegurar la continuïtat...) d’aquells espais que ja han estat identificats 

com a corredors verds. Concretament, es proposa iniciar la configuració del Corredor 

mar muntanya Ciutadella-Collserola, que va  des del parc de la Ciutadella, pel 

passeig de Sant Joan, pel carrer Pi i Margall, pel parc de les Aigües, pel parc del 

Guinardó, pel Park Güell i pel parc de la Creueta del Coll fins a connectar amb 

Collserola. Amb la rehabilitació integral del parc de la Ciutadella, finalitzada el 

2006, la continuïtat passaria per adequar el passeig de Sant Joan i el carrer Pi i 

Margall. 
 

− MILLORA DE LA QUALITAT AMBIENTAL: seguit d’accions encaminades a augmentar 

la qualitat ambiental dels espais gestionats per l’Institut Municipal de Parcs i 

Jardins mitjançant la renovació de la jardineria, infrastructures, mobiliari i espais. 

• Rehabilitació d’11 parcs 
 

Plaça Sagrada Família, parc de Joan Miró (2a fase), parc de l’Espanya Industrial, 

jardins de Can Sentmenat, jardins La Tamarita, parc Castell de l’Oreneta, parc de les 

Aigües, parc del Laberint, parc Esportiu de Can Dragó, parc de la Guineueta, parc del 

Clot. 
 

• Millora d’infrastructures de 27 parcs i jardins 
 

• Renovació d’eixos viaris arbrats 
 

Es proposa la substitució d’un total, aproximadament, de 900 arbres. 

Àmbit d'actuació: Rambles, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, Passeig dels 

Til·lers. 
 

• Renovació de 40 àrees de joc infantil cada any, és a dir, un total de 160 àrees. 
 

• Millora de la qualitat del mobiliari urbà dels parcs i jardins. 
 

• Rehabilitació dels edificis històrics dels parcs 
 

− LA SOSTENIBILITAT ALS ESPAIS VERDS: seguit d’accions encaminades a millorar 

l’estat des principals vectors ambientals com per exemple el balanç hídric, el balanç 

energètic, la gestió dels residus, la correcció de la contaminació lumínica... 
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• Millores i implantació de la xarxa de reg 
 

• Aprofitament de les aigües freàtiques per al reg 
 

• Substitució de vehicles i maquinària per altres de menor emissió de contaminants 
 

• Millora de la xarxa de recollida de residus vegetals 
 

• Construcció i explotació d’una planta de biomassa 
 

• Anàlisi i correcció de la intensitat lumínica als parcs 

 

OBJECTIU 2: L’ESPAI VERD I LES PLATGES COM A ESPAI DE CONVIVÈNCIA 
 

Més enllà d’aplicar mesures tècniques i de gestió adequades en el camp del disseny i 

la gestió sostenible dels espais verds, és vital tenir en compte el potencial educatiu, 

participatiu i socialitzador de l’entorn comunitari. 
 

− INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL: seguit d’accions encaminades a potenciar el 

paper que la ciutadania pot tenir a l’hora de generar consciència en el camp del 

medi ambient i de l’acció social a partir de l’aposta per la informació i l’educació 

ambiental a tots els nivells. 
 

• Renovació del sistema d’informació sobre platges i parcs 
 

• Programa natura i salut a la ciutat 
 

• Reconeixement i valoració de l’arbrat viari 
 

• Creació del centre del verd de la ciutat 
 

− CONVIVÈNCIA I DIVERSITAT D’USOS: accions que volen comptabilitzar les diferents 

activitats que es duen a terme als parcs per part o dirigides a diferents sectors de 

la ciutadania, mitjançant la seva planificació i ordenació, amb l’objectiu de 

fomentar la convivència. 
 

• Dinamització dels espais verds per a la convivència 
 

• Instal·lació de 10 espais lúdics per a la gent gran 
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• Renovació i ampliació de l’equipament esportiu als parcs i a les platges 
 

• Millora de l'accessibilitat als espais verds 
 

• Instal·lació de serveis públics automàtics als parcs 
 

• Ampliació i millora de la xarxa d'horts urbans 
 

− PARTICIPACIÓ: Parcs i Jardins promourà la participació ciutadana en l’elaboració i 

revisió de les accions així com en les activitats relacionades amb els espais verds 

de proximitat de la ciutat de Barcelona. 

• Xarxes de col·laboració veïnal als parcs 
 

• Pla estratègic del espais verds 
 

Objectiu: Definir i acordar el desenvolupament del verd a Barcelona per als propers 

15 anys. 
 

• 2010 ANY DELS ESPAIS VERDS 
 

OBJECTIU 3: LA GESTIÓ D’EXCEL·LÈNCIA DELS ESPAIS VERDS 
 

Tractar els espais verds de forma transversal, suposa no solament considerar els 

criteris ambientals en tots els àmbits del desenvolupament econòmic i social, sinó 

també introduir-los a totes les escales, això implica tenir en compte paràmetres 

ambientals en tot el procés de disseny i gestió dels espais verds de Barcelona així 

com la implementació de les tècniques de planificació que permetin gestionar la 

complexitat de verd, urbs i vida social. Caldrà considerar, entre d’altres, les eines i 

tècniques que permetin una gestió excel·lent dels espais verds. 
 

OBJECTIU 4: ESPAIS SINGULARS 
 

− PARK GÜELL: parc i monument; jardí de barri i espai turístic; la realitat complexa 

del Park Güell, la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat i la pressió a la 

que està sotmès, requereixen un enfocament imaginatiu i excel·lent. 

− PARC DE COLLSEROLA: d’una banda planificar i millorar un espai forestal 

d’envergadura com el parc de Collserola i de l’altra a treballar per millorar la 

connexió del medi construït amb el medi forestal, mitjançant l’actuació en els 

espais de transició. 
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− PARC DE MONTJUÏC: el gran parc urbà amb 253 ha d’espais verds i amb un ús 

històric intensiu requereix una actuació encaminada a millorar alguns espais 

emblemàtics i a facilitar la seva interpretació com a gran jardí botànic de la 

ciutat. 

−   LITORAL DE BARCELONA: La gestió sostenible del litoral, amb la gran diversitat 

d’usos que s’hi donen, demana un planificació correcta d’aquests espais. 
 

• Renovació d’equipament  lúdic i de servei a les platges 

• Ampliació de l’accessibilitat a les platges 

• Millores ambientals a les platges 

• Creació d’un ens gestor del litoral de Barcelona 

• Dinamització de les platges 

 

MILLORA DE LA GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA 
 

La gran importància vital i ecològica d’un recurs escàs com l’aigua ens demana un 

major compromís en l’ús racional i d’estalvi, així com una actuació responsable 

mantinguda més enllà de situacions excepcionals de sequera. 
 

En els darrers anys s’han dut a terme diferents mesures per promocionar aquest ús 

responsable i han donat bons resultats, com ara la reducció en un 38%, en els últims 

10 anys,  del consum d’aigua de xarxa dels serveis municipals o, el que encara és més 

esperançador, la reducció del consum d’aigua domèstica des de 132,9 litres per 

habitant/ dia, fins als 118,1 litres habitant/ dia en el mateix periode. 
 

Tot i això encara queda camí per recórrer, per la qual cosa proposem: 
 

• Promocionar l’estalvi entre els ciutadans, entitats i escoles mitjançant 

campanyes de difusió tant pel que fa el canvi d’hàbits com per a la instal·lació de 

dispositius estalviadors d’aigua a les llars. 

• Fomentar l’estalvi d’aigua a les dependències municipals mitjançant el canvi a 

aixetes i mecanismes de baix consum a més de fomentar-ne el control entre els 

treballadors municipals. 

• Millorar el control i reduir el consum municipal d’aigua potable amb accions com 

ara: 
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• Estendre l’ús d’aigua freàtica per a la neteja de carrers a un màxim de zones de 

la ciutat. 

• Potenciar els sistemes que emprin tecnologies eficients que permetin l’estalvi en 

el baldeig dels carrers. 

• Completar les infrastructures d’extracció d’aigua freàtica a les zones de la 

Sagrera, Montjuïc i l’Anella del Poblenou. 

• Completar la impermeabilització de les fonts ornamentals i fer servir mecanismes 

de recirculació d’aigua en totes elles. 

• Continuar amb la línia de treball de reduir el consum d’aigua de reg a les zones 

verdes a través de diferents mesures com ara: plantació d’espècies de baix 

consum d’aigua, utilització de tècniques de plantació adequades i la programació 

del reg, a més d’augmentar l’ús d’aigua freàtica per a aquesta finalitat. 

 

REDUCCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 

En els darrers anys s’ha manifestat un creixent malestar urbà en moltes ciutats en 

relació al soroll, motivat per causes objectives i per percepcions sociològiques 

canviants i dinàmiques. La ciutat de Barcelona s’enfronta també a aquest fenomen, 

amb les especials característiques de ser una ciutat densa i mediterrània. L’alta 

densitat -15.000 habitants que vivim i convivim per quilòmetre quadrat- i el caràcter 

mediterrani, amb un clima benigne que permet molta vida a l’aire lliure, són 

característiques molt especials a la nostra ciutat. El que s’anomena “contaminació 

acústica” augmenta d’una banda per l’increment d’activitats –tècniques, comercials, 

lúdiques, etc.- i, a la vegada, també augmenta una certa “cultura del confort 

acústic” que ens fa més exigents i ens fa valorar la tranquil·litat com un element 

clau de la qualitat de vida. El soroll és un factor que té efectes nocius sobre la salut 

dels ciutadans. 
 

Barcelona ha estat pionera en el control i vigilància de la contaminació acústica 

(mapa de soroll, ordenança específica, programes-marc, etc.). Tanmateix, l’augment 

de la complexitat de la vida urbana –un ús més intensiu de l’espai públic, augment 

del turisme, terciarització d’activitats, etc.)- fa necessari donar una major prioritat 

a la reducció de la contaminació. En aquest sentit, cal plantejar: 
 

1) Elaboració i aprovació de la nova ordenança sobre contaminació acústica, que 

posi més èmfasi en les millors tecnologies per a reduir el soroll així com en el 
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control dels focus de soroll (oci nocturn, vehicles...). Augment dels recursos per 

al control i vigilància  

2) Disminució de les emissions a través de la col·locació de paviment sonoreductor a 

la majoria de carrers i vies públiques de la ciutat. 

3) Substitució gradual dels vehicles de la flota municipal per vehicles menys 

sorollosos  

4) Control sistemàtic del soroll de motos i automòbils, amb operatius especials de la 

Guardia Urbana. 

5) Establiment d’acords-compromís amb diferents col·lectius empresarials 

potencialment productors de soroll: transport sanitari, climatització, transport 

mercaderies, oci nocturn, etc. 

6) Foment de la insonorització d’edificis i d’activitats molestes pel soroll en zones 

d’habitatge a través de subvencions. 

7) Seguiment i incentivació de l’aplicació de nous materials i noves tecnologies que 

permetin reduir les emissions sonores. 

8) Desenvolupament d’accions educatives i informatives de caire general, en l’àmbit 

escolar i per a públics específics. 

9) Millora i agilització dels processos de gestió de les denúncies dels ciutadans. 

10) Concertació i participació ciutadana a través de  la Taula Cívica del Soroll. 

11) Realització del mapa estratègic de soroll de Barcelona (2006-07). 

12) Determinació de plans d’acció globals i específics d’acord a la nova normativa 

(2007). 

 

MINIMITZACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

1. Prioritzar la reducció de la tendència a l’alça de la generació de residus a través 

de tots els mecanismes possibles: 
 

- Campanyes d’informació i sensibilització a la ciutadania 

- Promoure davant de les administracions competents que revisin els sistemes de 

recollida d’envasos i embalatges, amb l’objectiu de responsabilitzar-ne més a les 

empreses productores i distribuïdores dels mateixos. 

- Aplicar, en forma de mesures de govern, les iniciatives aplicades en altres països 

del món i recollides per l’Agència d’Ecologia Urbana. 
 

2. Continuar amb el desplegament per tota la ciutat de la fracció de recollida 

orgànica. 
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3. Dur a terme el Pla Director de Punts Verds de Barcelona, amb la incorporació de 

més punts verds de barri i col·laboradors, per tal d’incrementar la recollida 

selectiva dels residus especials d’origen domèstic i potenciar-los com a centres 

d’informació i promoció de bones pràctiques. 

4. Posar en funcionament la planta de selecció i transferència del Nus de la Trinitat. 

5.  Estendre en el territori la recollida pneumàtica de la brossa. 

 

EDUCACIÓ AMBIENTAL I AMBIENTALITZACIÓ SERVEIS MUNICIPALS 
 

� Augment de la informació ambiental i promoure l’Educació per a la 

Sostenibilitat. Creix la consciència ambiental però això no es tradueix en la 

mateixa proporció i rapidesa en el canvi d’hàbits quotidians. La informació i la 

voluntat de canvi són els primers esglaons per als processos de canvi social, que 

són graduals. 

 

Ampliar els serveis d’Educació Ambiental. Aquest objectiu hauria de tenir una de 

les seves concrecions en l’obertura d’un nou Centre de Recursos per a la 

Sostenibilitat a l’edifici de l’antiga fàbrica de gas (Barceloneta), que actués com a 

centre de referència, modèlic quant al seu funcionament i que oferís més i millors 

recursos que els actuals (centre de documentació, exposicions, audiovisuals, visites 

comentades....). Igualment, estendre el Programa Agenda 21 Escolar a la majoria 

de centres públics i concertats de la ciutat. 

 

� Promoure una administració municipal més sostenible. Internalitzar els 

principis de sostenibilitat en el conjunt de serveis municipals. Promoure la 

compra pública sostenible, amb inclusió de criteris ambientals i socials en la 

contractació municipal. Esdevenir una institució modèlica pel que fa a la seva 

acció corporativa. 
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III.  UN MODEL URBÀ SOSTENIBLE 

 

 

A la conferència “Barcelona en minúscules. Ara la Barcelona Quotidiana”, Imma 

Mayol deia que “la transformació de Barcelona a cop de gran esdeveniment és una 

idea esgotada”, qüestionant amb això la tesi que aquest sigui l’instrument per a 

transformar la ciutat. 

 

El principal esdeveniment ha de ser la ciutat. En aquest sentit, l’objectiu de la 

transformació de la ciutat, passa per l’urbanisme de proximitat o el 

“microurbanisme”, per la millora de la qualitat de l’entorn més proper, per la 

resolució dels conflictes pendents des de fa temps, com la conclusió dels PERI’s 

pendents, la dignificació de l’espai públic, l’aposta pel manteniment la remodelació 

de barris, o les actuacions en les grans infrastructures de la ciutat, per a guanyar 

espais públics i major qualitat de vida. 

 

Aquesta transformació de la quotidianïtat, ha d’estar fonamentada en la 

sostenibilitat. Amb una gestió del sòl com a recurs escàs i no renovable, per tant, 

limitat; amb una aposta per la ciutat compacta i diversa, fonamentada en la mixtura 

d’usos, l’espai públic de qualitat estructurador de l’urbanisme i l’arquitectura. 

 

El nostre model de ciutat, d’ús de l’espai públic, es fonamenta també en una clara 

aposta per la mobilitat sostenible, pel transport públic i els desplaçaments a peu i en 

bicicleta, reduint l’espai de monopoli del vehicle privat. 

 

Aquest model de transformació, ha d’estar fonamentat en un diàleg constant amb la 

ciutadania, amb uns processos de participació clars, que generin complicitats, fins i 

tot ens les desavinences, per la concreció dels objectius a assolir. 

 

Barcelona ha d’aplicar un “urbanisme de la proximitat”, que ajusti els ritmes de 

transformació a les possibilitats ordinàries, amb una forta component cívica, de 

participació i de millora de la qualitat de vida col·lectiva, equitatiu i amb criteris de 

durabilitat. 
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Objectius: 

 

Cal seguir fent un urbanisme de millora de la qualitat de vida als barris, però 

sobretot, amb un tarannà participatiu, equitatiu i amb criteris de durabilitat. Aquest 

ha de ser l’expressió del model urbanístic de la mixtura d’usos, de la convivència de 

l’espai residencial amb l’activitat econòmica, que contribueixi a l’arrelament dels 

ciutadans i ciutadanes al seu barri, amb equipaments i serveis, tant de proximitat 

com de ciutat, per una ciutat inclusiva, diversa i participativa. Els objectius dels 

propers anys, es concreten en: 

 

• Millora de l’espai públic i de la mobilitat 

• Donar un impuls a l’execució i conclusió de PERI’s inacabats o pendents 

• Execució del planejament aprovat o en procés d’aprovació 

• Aplicar processos de renovació i reutilització de l’espai urbanitzat 

• Promoure la mixtura i l’equilibri territorial, amb la distribució equitativa en tot el 

territori d’equipaments i serveis 

• Promoure, ampliar i diversificar els processos participatius per a la concreció del 

planejament urbanístic, desenvolupant àmpliament les memòries participatives 

urbanístiques 

 

Compromisos programàtics 
 

Planificació i model de ciutat 
 

1. Donar prioritat a l’acabament de les actuacions urbanístiques de remodelació de 

barris i sectors afectats per patologies constructives estructurals, atenent també 

a consideracions d’obsolescència social. 
 

2. Preservar la pluralitat d’usos a la ciutat i especialment pel que fa a la indústria, 

compatibilitzant, en el territori urbà, indústries netes no contaminants, amb l’ús 

residencial, comercial, turístic, cultural, d’oci... 
 

3. Aplicar en els processos de renovació urbana l’obligació de cessió i reserves de sòl 

amb destí a habitatge protegit del 50% del sostre residencial, sempre que sigui 

possible. 
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4. Ampliar el Patrimoni Municipal de Sòl, retenint la propietat d’aquest patrimoni, 

per fer possible un desenvolupament equitatiu i mantenible a llarg termini. 

Destinar el sòl municipal per habitatge a augmentar el parc públic d’habitatge 

protegit i el sòl qualificat per habitatge social. Limitar les operacions d’alienació 

de sòl, només en aquells casos en que es demostri que el bé públic de la venda és 

superior a les expectatives públiques del propi sòl, i sempre a través de concurs 

en que es primi l’oferta de sòl per a habitatge protegit. 
 

5. Incrementar la producció d’habitatge protegit, en les diferents modalitats –

habitatge concertat, règim general i règim especial-, procurant la seva mixtura, 

per afavorir la diversitat social en els barris. Promoure un parc ampli d’habitatge 

públic de lloguer, que doni resposta a les diferents etapes vitals i situacions 

personals, com l’emancipació dels joves, la gent gran en situació de dependència 

o necessitats de suport, les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, 

i per a nous models de famílies com les monoparentals. 
 

6. Aplicar mesures de sostenibilitat en tot l’àmbit d’actuació municipal, tant en 

l’apartat urbanístic com en el de l’edificació sostenible, inclosa la rehabilitació 

d’habitatges i les operacions de les Àrees de Rehabilitació Integrades de la ciutat 

(ARI). Aquestes mesures han de contemplar la preservació del medi, la cohesió 

social, la construcció sostenible, l’estalvi energètic, la nova cultura de l’aigua, o 

les pautes de mobilitat sostenibles i segura. 
 

7. Desenvolupar un model  d’urbanisme que promogui la mobilitat i l’accessibilitat 

de les persones, afavorint la complexitat urbana, amb major protagonisme dels 

sistemes de transport col·lectiu i sostenible desenvolupant tots els instruments 

contemplats en la Llei de Mobilitat de Catalunya, amb l’objectiu de complir els 

compromisos de Kioto. 
 

8. Impulsar les actuacions dels PERI pendents, gestionant sòl i realitzant les 

actuacions d'habitatge i de dotacions d'equipaments i zones verdes. L’Ajuntament 

haurà de dotar econòmicament els PERI, de tal manera que permetin la seva 

realització tot reallotjant les persones afectades pel Pla i fent la reserva a més a 

més d’1/3 del sòl com a mínim, per tal de dedicar-lo a fer habitatge social en 

règim de lloguer. Tot això independentment de les dotacions econòmiques 

necessàries per tal de dedicar-les a equipaments, vials, zones verdes i espais 
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lliures necessaris per a la materialització en paral·lel del conjunt de cada PERI. 

Es tindran en compte els següents criteris: 
 

• Reallotjament en el mateix barri de les famílies residents afectades. 

• Obtenció del sòl necessari per a zones verdes, equipaments, habitatge 

públic... 

• Introduir en les urbanitzacions criteris de qualitat i d’ús dels espais públics, 

consensuats amb els districtes i els barris. 

• Donar prioritat a l’actuació en determinats PERI, d’acord amb els criteris 

següents: acabar la gestió dels PERI que eren objecte de prioritat en el 

mandat anterior; impulsar la ràpida aprovació definitiva i posterior gestió dels 

PERI, pendents d’aprovació. 
 

9. Millora de la mobilitat a peu, amb l’increment d’espais públics, la concreció de 

recorreguts cívics i camins escolars, l’ampliació generalitzada de voreres i de 

carrers de plataforma continua en els interiors de barri. 
 

10. Actuar especialment en la millora de l’accessibilitat en tot l’espai públic, tant 

exterior com d’equipaments, implementant els sistemes més adequats en cada 

cas, i utilitzables per totes les persones sigui quina sigui la seva condició física, 

per salvar desnivells importants en determinades parts d’alguns barris de la 

ciutat. 
 

11. Elaboració del Pla de Mobilitat de Barcelona. Ordenació i consolidació del mapa 

de zones de càrrega i descàrrega, i creació de nous aparcaments per a 

motocicletes en calçada. 
 

12. Desprogramar definitivament el Túnel d’Horta i reforçar la mobilitat entre 

Barcelona i el Vallès amb actuacions en el transport públic. Optem per tot un 

seguit de mesures d’optimització de la xarxa de transport públic que suposen una 

alternativa a la construcció d’un nou túnel ferroviari per la serra de Collserola. 

Promoure la desafectació del PGM  de la reserva viària del túnel central de 

Collserola. 
 

13. Oposició a la construcció d’un túnel viari sota la muntanya de Montjuïc, del 

carrer Lleida a la Ronda del Litoral-Can Tunis, incrementant l’espai per a l’ús 

intensiu del transport privat. La millora de la connectivitat de La Marina, la Zona 

Franca i els accessos de Barcelona amb el centre de la ciutat s’ha de basar en una 
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aposta pel transport públic, que complementi l’ampliació de la línia 2 i la futura 

línia 9 del metro, amb el transport de superfície. 
 

14. Implantació i extensió dels carril de transport públic, carril de vehicles d’alta 

ocupació (VAO), als accessos a la ciutat. Extensió del carril de Gran Via, des de 

Plaça de les Glòries fins a Montgat. 
 

15. Creació de nous espais culturals i de creativitat. Creació d’una xarxa d’espais, 

ubicats en recintes industrials en desús, orientats a l’assaig i la creació en els 

diferents àmbits artístics de la ciutat: arts visuals, música, teatre, dansa, circ, 

literatura i audiovisuals. 
 

16. Seguir millorant i promovent les infrastructures ambientals, que permetin un 

desenvolupament sostenible i d’estalvi de recursos a la ciutat, avançant amb la 

utilització d’energies renovables, en l’extensió de les xarxes de calor i fred de la 

planta de tractament de residus del Besòs, en l’implantació d’altres alternatives 

de generació elèctrica i de reducció d’emissions de CO2. 
 

17. Renovació del sòl productiu, amb el desenvolupament de xarxes de comunicació i 

de serveis, per tal de promoure no sols la implantació d’activitat terciària, sinó el 

desenvolupament de producció cultural, de nova indústria mediambiental, de la 

creació i el disseny industrial o de noves tecnologies. 
 

18. Mantenir i diversificar l’estructura social de la ciutat, preservant la barreja 

d’usos. Refer la complicitat i la participació de la ciutadania en l’urbanisme de la 

ciutat, primant les actuacions que signifiquin millores als barris, especialment en 

la dotació d’equipaments. 
 

19. Continuar potenciant Barcelona com a Centre Logístic del sud d’Europa, amb les 

millores programades de les infrastructures del port i l’aeroport, i les 

oportunitats que signifiquen per a noves activitats productives i logístiques, amb 

les connexions ferroviàries d’ample europeu i especialment la de transport de 

mercaderies, que connecti el port i l’Aeroport amb la xarxa ferroviària de llarg 

recorregut cap a França. 
 

20. Participació en la redacció i concreció del Pla de Rodalies. Facilitar les actuacions 

urbanístiques per a l’ampliació de la Xarxa de Rodalies, que permeti doblar la 

capacitat de rodalies de Barcelona. 
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21. Continuar enfortint la cultura de la conservació i del manteniment de la ciutat 

existent i dels seus elements, tant pel que fa a l’actuació a la via pública, com en 

el reforç del control dels edificis antics que constitueixen una part substancial del 

patrimoni de la ciutat. 
 

22. Prosseguir la remodelació de barris afectats per patologies constructives 

estructurals i aquells que no acompleixen les normes mínimes d’habitabilitat o de 

dimensions. Incidir també en aquelles actuacions urbanístiques que permetin 

rehabilitar habitatges en mal estat, avui buits. 
 

23. Seguir actuant sobre l’espai públic dels barris, per a la creació i millora de zones 

lliures, descongestionant en els barris mes centrals i densos els interiors de les 

illes i de les parcel·les dels teixits urbans més antics. 
 

24. Seguir completant la transició de la ciutat cap a les àrees de verd amb caràcter 

forestal, per tal de preservar les zones arbrades, reduir la pressió edificatòria, 

incrementar els espais de protecció i permetre un ús ciutadà respectuós. En 

aquest sentit està pendent de resolució la declaració del Parc de Collserola com a 

Parc Natural, o l’ampliació de zones protegides i la inclusió de noves zones al 

PEIN, fent créixer el Parc de Collserola en extensió i qualitat. Desenvolupament 

del Planejament Estratègic de la Serra de Collserola. 
 

25. Desenvolupar el conjunt d’actuacions del Conveni per la Protecció i Remodelació 

de la façana marítima de Barcelona, que inclou entre altres el parc d’esculls, la 

prolongació de dics submergits, o l’aportació de sorres, per frenar el seu 

deteriorament, millorar el biòtop o l’estabilitat de les platges. 
 

26. Promoure, ampliar i diversificar els processos participatius per a la concreció del 

planejament urbanístic, desenvolupant àmpliament les memòries participatives 

urbanístiques. Posar a disposició els mecanismes i recursos necessaris per fer 

efectiva aquesta participació. Incentivar la participació veïnal en la definició de 

projectes. Donar suport als Plans Comunitaris. 

 

Els projectes de ciutat 
 

27. Desenvolupament dels projectes del Pla Director de Montjuïc. Aprovació del Pla 

d’Usos del Parc de Montjuïc, amb un procés participatiu i posterior seguiment de 

les entitats dels barris de l’entorn, amb l’objectiu d’ordenar i millorar les 
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activitats que s’hi ubiquen, incrementar l’espai verd, la zona de protecció de la 

biodiversitat i els espais públics i de passeig; millorar els accessos a peu des de 

l’entorn i ordenar l’accés amb vehicle privat, restringint el seu ús en les parts 

altes del parc. Incorporar en el planejament i la gestió urbanística els objectius, 

normativa i instruments que garanteixin la conservació de la diversitat biològica 

de Montjuïc. Promoure la declaració de Reserva Natural Parcial dels espais 

naturals de Montjuïc d’interès per la seva biodiversitat, com els penya-segats del 

Morrot, la pineda del Castell i del Mirador del Migdia, la bassa de la Foixarda i el 

conjunt del camí de l’Esparver. 
 

28. Desenvolupament del Pla de Presons, segons la modificació del 2006, del conveni 

amb la Generalitat. Construcció del centre penitenciari de preventius als terrenys 

del Consorci de la Zona Franca, previstos en l’addenda del conveni. Ubicació de 

l’equipament penitenciari de règim obert en el mateix àmbit i  en el solar de 

Wad-Ras. Desenvolupament de l’acord en el solar de la Model, amb l’ampliació 

del sòl destinat a equipaments. Concreció del planejament de la Trinitat, per la 

substitució de la presó per habitatge protegit i equipaments. Formulació del Pla 

Especial de protecció de la Model. 
 

29. Aprovació i desenvolupament del Pla d’Equipaments de Ciutat, fruït d’un ampli 

procés participatiu, que tingui la seva concreció en el territori a través del 

planejament, amb una distribució equilibrada, a partir de la nova divisió de 

barris. 
 

30. 30.Desenvolupament del projecte del Centre Cultural del Born, sobre la memòria 

de la ciutat i la ciutadania amb l’objectiu que esdevingui un centre cultural, on a 

l’itinerari patrimonial històric i arqueològic hi sumem serveis culturals i espais de 

la ciutadania i encontre de cultura/es. 
 

31. Desenvolupar el planejament urbanístic de l’Estació de Sants i els seus entorns i, 

de l’estació de la Sagrera i del conjunt del Pla Sant Andreu-Sagrera, amb 

participació veïnal a través de les seves comissions de seguiment. Desenvolupar 

els projectes de millora dels entorns, de concreció d’espais públics i equipaments 

i d’habitatge de protecció i de reallotjament. 

 

32. Desenvolupament del planejament de les Glòries, amb l’objectiu de millora de la 

mobilitat i la intermodalitat, que pacifiqui el trànsit i redueixi l’impacte del nus 

 121



viari amb l’entorn. Solució que no qüestioni la connexió del tramvia en superfície 

fins a la Diagonal, amb la unió del Trambesòs amb el Trambaix. 

 

 

IV. MOBILITAT SOSTENIBLE 

 
 

La mobilitat a la ciutat se sustenta en quatre bases: el transport públic, el trànsit 

privat, els vianants i la gestió del territori. La mobilitat sostenible comporta 

l'equilibri entre aquestes parts. La descompensació d'una o dues de les potes ens 

porta a equilibris febles, que fan trontollar l'estructura de mobilitat quan les 

diferències s'accentuen. Així, només amb l'actuació de millora del transport públic no 

se soluciona el problema, si els altres tres factors no s'equilibren. Els objectius d’ICV-

EUiA per a una mobilitat sostenible i segura han de fixar la reducció del volum de 

trànsit privat. 
 

La ciutat ha de ser, per començar, un espai per als seus i les seves vianants. Una de 

les mesures de la qualitat de vida de Barcelona i dels seus barris és que els carrers i 

places permeten les relacions i la convivència entre les persones. Ho diu també la 

Carta dels Drets dels Vianants del Parlament Europeu: el i la vianant tenen dret a 

viure en un entorn sa i a gaudir en tota llibertat de l’espai públic dins les condicions 

de seguretat que requereix la seva salut física i psíquica. Entre l’any 2003 i el 2006 

s’han incrementat en un 4,6% en els desplaçaments a peu interns i de l’1% en els de 

connexió entre municipis. La política d’ampliació de les zones per a vianants ens 

ofereix el següent resultat: l’espai amb prioritat per als vianants ha augmentat en un 

12,7% en els darrers tres anys i el global de la ciutat és del 39,4% (vers el 60,6% de 

l’espai amb prioritat per als vehicles). 
 

En els darrers anys, l’ús de la bicicleta ha passat de ser una simple anècdota a 

convertir-se en una realitat i definitivament es consolida com un mode més de 

transport. Les xifres mostren que l’any 2006, els desplaçaments en bicicleta interns 

van augmentar un 55,9% respecte el 2003, i del 13,7% en els de connexió entre 

municipis. El número total de desplaçaments en bicicleta és de 47.561. Actualment 

tenim 128,9 quilòmetres que formen actualment la xarxa de carril bici. Pel que fa a 

places d’aparcament per a bicicletes, n’hi ha 7.696 en superfície i 1.500 en 

aparcaments soterrats per a vehicles. Per a fer un pas endavant, el Pla Estratègic de 
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la Bicicleta és una bona eina que té un caire enormement transversal, i des de l’àrea 

de mediambient hem impulsat i contribuït a fer possible la seva aplicació. 
 

De fet, els desplaçaments han augmentat considerablement en els darrers anys, tant 

els interns com els de connexió. Però a l’hora d’analitzar la distribució modal veurem 

com les tendències són lleugerament diferents. En els desplaçaments interns el 

transport públic i els desplaçaments a peu i en bici tenen hegemonia sobre el 

transport privat, que representa un 24% dels moviments (dades del 2006). L’evolució 

marca una tendència a reduir l’ús del cotxe pels desplaçaments a dins de la ciutat 

(en un 3,9%). Els desplaçaments de connexió (o externs) presenten un balanç més 

equilibrat entre ús del transport privat, d’una banda, i el transport públic i no 

motoritzat, de l’altra, tot i que l’evolució dels darrers anys marquen una tendència 

sostinguda del l’ús del vehicle privat i un lleuger augment del públic i dels viatges a 

peu i en bici.  
 

Dins del transport públic, cal analitzar detingudament un fenomen curiós que 

succeeix amb l’autobús a Barcelona, que ens mostra clarament que l’aposta pel 

transport públic en superfície ha d'anar en consonància amb la reducció de l’espai 

per al cotxe. Si bé s'ha incrementat considerablement el nombre de quilòmetres de 

carril bus (amb l’execució prevista es superaran els 100 quilòmetres) i que en aquests 

darrers tres anys s’han adquirit 371 vehicles per a TMB, la velocitat comercial de 

l'autobús s’ha reduït dels 12,8 km/h de mitjana diària al 2003, als 11,68 km/h del 

2006. Això indica, que malgrat el creixement del carril bus i la circulació de més 

autobusos, la pressió del tràfic privat sobre el transport públic de superfície ha 

augmentat, cosa que provoca que la velocitat mitjana del bus disminueixi. En una 

ciutat com Barcelona, el nombre de cotxes augmenta proporcionalment a l’espai que 

se li permet ocupar (com si fos gas), fet que provoca més congestió. En 

conseqüència, la inversió pressupostària destinada a la millora del transport públic 

només serveix per a intentar mantenir la seva eficiència. Cal reciclar la circulació 

perquè aquesta beneficiï la majoria de ciutadans i ciutadanes. 
 

Actualment, l’Ajuntament està elaborant el Pla de Mobilitat Urbana (PMU) que ha de 

seguir una estratègia metropolitana –és a dir, en consonància amb el Pla Director de 

Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona- i proposar actuacions per 

aconseguir una mobilitat sostenible. I ho ha de fer tenint en compte el pla d'actuació 

contra la contaminació atmosfèrica de la Generalitat i la preocupació real pels 

efectes del canvi climàtic. Per tant, ha d’incloure mesures per potenciar un augment 
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de la oferta de transport públic pels desplaçaments de connexió i tenint present que 

el transport en superfície és una a eina per fomentar la reducció del trànsit privat, 

potenciar. 
 

A més, tenim dos instruments més bàsics a l’hora de reconduir l’oferta de la 

mobilitat en aquesta mateixa línia: la revisió del Pla Director d’Infraestructures (PDI) 

prevista per al 2007 i l’elaboració del Pla de Rodalies de RENFE.  
 

Amb la crisi que està patint els darrers mesos el servei de Rodalies de RENFE, estem 

vivint l’expressió màxima d’uns problemes que tenen el seu origen en una manca de 

manteniment i d’inversió per millorar la capacitat i les freqüències. La inversió 

pública ha de ser capaç d’assegurar les bones condicions d’un servei públic bàsic per 

al dret de les persones a moure’s cada dia. A més, estem segurs que ens estem 

jugant la credibilitat del transport públic com a mitjà per reduir els desplaçaments 

amb vehicle privat en els desplaçaments interurbans. Pensem que cal expressar 

aquesta demanda amb la màxima solemnitat i per això, ICV-EUiA, equiparem la 

nostra preocupació pel servei de rodalies a la que tenim per una gran infraestructura 

com és l’aeroport. 
 

En aquest mandat hem introduït una mesura per dissuadir de l’ús del cotxe: l’Àrea 

Verda d’Aparcament. Aquesta mesura, que permet ordenar l’aparcament per als 

veïns i veïnes, ha obtingut bons resultats. S’ha disminuït un 10% el volum de cotxes 

particulars en el centre de la ciutat. En el seu àmbit d’aplicació el nombre de 

vehicles mal estacionats ha disminuït entre un 56% i un 71%. S’ha produït un 

increment de places d’aparcament per a residents i s’han guanyat un 20% de places 

de càrrega i descàrrega. 
 

Un altre element nou d’aquest mandat —que va implantant-se progressivament— són 

les Zones 30 (trams de la xarxa viària en els quals el i la vianant no té la prioritat, 

però on s’estableix un límit de 30 km/h per als vehicles). El seus objectius són 

augmentar la seguretat viària per a vianants i ciclistes, millorar els espais d’estada i 

circulació dels  i les vianants, reduir el nombre de vehicles motoritzats en circulació i 

disminuir la contaminació acústica. 
 

Finalment, i com una manera d’exemplificar la visió global dels projectes de ciutat, 

també volem destacar el paper fonamental que tenen els estudis de mobilitat en els 

projectes urbanístics. A l’hora de treballar i aprovar aquest projectes –com ha estat 

el cas de la reforma de la plaça de les Glòries o del Pla Especial del Parc d’Atraccions 
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del Tibidabo- ICV-EUiA hem posat una de les prioritats en fomentar planejaments 

coherents amb la mobilitat sostenible, fomentant l’ús del transport públic, l’espai 

per als vianants i la bicicleta i reduint l’ús del cotxe. 

 

Desplaçaments a peu 

• Posar els instruments de planejament urbanístic al servei de la consecució futura 

de nous espais lliures. Cal continuar amb la introducció de passos de vianants en 

superfície mitjançant semàfors que, a més de facilitar l’accessibilitat a banda i 

banda de la calçada, obliguen a reduir la velocitat dels cotxes en els carrers. 
 

• Promoure les superilles que contemplen actuacions integrals per donar major 

seguretat i prioritat als vianants, als desplaçaments en bicicleta, al transport 

públic i als residents. 
 

• Crear uns itineraris o eixos de mobilitat a peu, accessibles a tothom, que 

connectin entre sí els serveis bàsics dels barris. Continuar amb la política de 

creació de camins escolars i crear altres camins cívics al voltant d’altres 

equipaments, com els mercats o els Centres d’Assistència Primària, fent 

recorreguts segurs, amb especial èmfasi en els que fan els nens i nenes i la gent 

gran. A l’hora, implementar la seva senyalització informativa als barris, tal i com 

s’està fent als nuclis històrics de Sarrià, Sant Andreu, Les Corts i Ciutat Vella. 
 

• Dissenyar els espais de la ciutat tenint en compte els usos per a totes les 

persones, dones, gent gran, nens i nenes… que contempli la seguretat de 

l’entorn, evitant recorreguts hostils o inhòspits, mitjançant els elements de 

traçat, il·luminació… de manera que es faciliti la seva utilització a tots els 

ciutadans i les ciutadanes. Cal incloure aquesta reflexió als informes de mobilitat 

preceptius de les reformes urbanístiques i a la memòria participativa de cada 

projecte. 
 

• Continuar amb la renovació i ampliació de voreres —en el marc del Pla de 

Manteniment Integral de l’Espai Públic— amb la finalitat d’aconseguir millors 

espais de comunicació i d’estada pels i les vianants. Incorporar bancs per seure 

allà on l’amplada ho permeti. 
 

• Millorar l’accessibilitat dels carrers tenint en compte les discapacitats físiques i 

les sensorials. Suprimir definitivament els graons en les voreres dels passos de 

vianants i substituir-los per guals. Vetllar perquè el mobiliari urbà estigui 
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col·locat adequadament i perquè no hi hagi obstacles a les voreres, a les parades 

d’autobús i als passos de vianants. 
 

• Estudiar la instal·lació de noves escales mecàniques, ascensors o altres sistemes 

de plataforma en aquells barris de fort pendent i la renovació de les existents que 

han quedat obsoletes, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat de les persones 

amb mobilitat reduïda.  

 

Bicicleta 
 

• Potenciar i normalitzar l’ús de la bicicleta amb seguretat amb la implementació 

de la zona 30 o zona pacificada de trànsit en carrers que no formin part de la 

xarxa bàsica. Això possibilita la circulació de bicicletes sense necessitat de carrils 

segregats. 
 

• Disposar de 200 quilòmetres de carril bici al 2011, amb 2 metres d’amplada 

mínima en els carrers que conformin la xarxa bàsica de carril bici i amb 1,20 

metres d’amplada mínima en els de la xarxa de proximitat. De forma prioritària, 

cal unir els barris de la ciutat entre ells i amb la resta, així com vertebrar els 

eixos mar - muntanya, Besòs - Llobregat i de connexió amb els municipis veïns, 

donant coherència a la xarxa. Cal construir carrils segregats sense disminuir 

l’espai per a vianants en aquells carrers que l’estructura ho permeti.  
 

• Continuar l’execució de la Ronda Verda —conjuntament amb el Consell Comarcal 

del Barcelonès—, que és l’anella de carril bici que envolta Barcelona. amb 

enllaços amb els municipis del voltant. 
 

• Disposar de més de 10.000 places d’aparcament per a bicicletes en superfície, 

especialment al voltant de centres culturals, socials, escolars o universitaris. 

També cal augmentar les places en els aparcaments subterranis, i per això cal 

seguir amb polítiques d’establir un 10% de reserva en els nous aparcaments en 

concessió.  
 

• Amb la finalitat de potenciar la intermodalitat entre el transport públic i la 

bicicleta, afavorir recorreguts i aparcaments que permetin la connexió de la 

xarxa bàsica de la bicicleta amb els autobusos urbans i interurbans, metro, 

tramvia, trens de RENFE i Ferrocarrils de la Generalitat. 
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• Estendre el servei de lloguer de bicicletes “Bicing” a tots els barris dels 

districtes, situant les estacions “Bicing” el més a la vora possible dels accessos 

del metro i FGC, del ferrocarril o de parades d’autobús.  
 

• Fer un seguiment de l’aparcament automàtic i subterrani “Biciberg” (instal·lat al 

Passeig Garcia Faria) per valorar-ne la seva extensió a altres indrets. 
 

• Donar suport a les entitats associatives que promouen l'ús de la bicicleta i 

promoure campanyes de conscienciació als usuaris i usuàries sobre seguretat. 
 

• Millorar la senyalització horitzontal i vertical dels carrils bici per augmentar la 

seva seguretat. 
 

Transport públic  
 

Autobús 
 

• Cal dotar el transport públic de superfície d’un pla estratègic en el marc de la 

regió metropolitana de Barcelona. Aquesta planificació –que també hauria de 

comprendre el tramvia- ha de tenir com a objectius millorar la velocitat 

comercial de l’autobús urbà i interurbà fins a 15 km/h de mitjana, garantint que 

el servei beneficiarà el major nombre de ciutadans i ciutadanes. 
 

• Establir la prioritat semafòrica per als autobusos en front dels cotxes en les 

cruïlles de carrers, com una mesura concreta per augmentar la seva velocitat 

comercial. 
 

• Millorar el carril bus, per protegir-lo i segregar-lo el màxim possible de la xarxa 

en funció de la via pública en la qual s’actuï (amb la utilització de plataformes, 

elements que impedeixin la invasió de vehicles privats...). 
 

• Impuls d’un estudi per a la remodelació de la xarxa d’autobús ortogonal que la 

faci més simple als ulls dels ciutadans, més ràpida i eficient, basada en una 

correspondència amb garanties i que permeti alliberar recursos per destinar-los a 

zones amb menor servei. Aquest sistema –que TMB està treballant amb l’Agència 

Local d’Ecologia Urbana de Barcelona- suposaria un canvi de concepció del 

transport públic en superfície, un canvi cultural i d’hàbits dels ciutadans i les 

ciutadanes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per aquest motiu, només es pot 

realitzar si s’acompleixen les següents premisses: 
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 Consens i acceptació de tots els interlocutors involucrats en la mobilitat 

metropolitana. 

 El model d’implementació hauria de ser progressiu. És a dir, caldria realitzar 

proves empíriques en un sector urbà mesurable per tal d’assolir un ampli 

suport dels ciutadans i les ciutadanes, abans de procedir a la seva 

implementació generalitzada. 

 Un canvi d’aquesta dimensió necessita imprescindiblement que es justifiqui, 

que s’expliqui i que es consensuï bastament, abans de procedir a la seva 

execució. 
 

• Ampliar la xarxa d’autobusos de barri, estudiant quins trajectes nous es poden 

incorporar (per exemple, un que connecti els barris de Baró de Viver i Bon Pastor 

al barri de Sant Andreu), així com millorant la freqüència i l’interval de servei per 

completar els avenços que s’han produït en aquest sistema de transport. 
 

• Estendre els sistemes d’informació sobre la freqüència de cada línia d’autobús a 

la totalitat de les parades dels autobusos de TMB. 
 

• Plantejar a l’Entitat Metropolitana del Transport que, en la xarxa nocturna 

d’autobusos, millori la freqüència de pas a les hores de més demanda. També cal 

estudiar la extensió de línies existents en els barris en els quals hi hagi dèficit de 

transport públic nocturn (Vallvidrera o Vallbona, per exemple). 
 

• Augmentar l’ús de combustibles més nets (gas natural comprimit, hidrogen) en 

els d’autobusos, seguint buscant ajudes en projectes de la Unió Europea (com el 

CUTE, Transports Urbans Nets per a Europa). 
 

• Establir la gratuïtat per als autobusos al peatge del túnel de Vallvidrera i en els 

altres peatges d’accessos a Barcelona. 
 

• Per facilitar els desplaçaments interurbans en autobús, cal donar prioritat a la 

creació de carrils bus-VAO (vehicle d’alta ocupació) d’entrada i sortida a 

Barcelona, entre Montgat i la plaça de les Glòries (C-31, Gran Via), des de 

Ripollet (C-58, avinguda Meridiana), des de Molins de Rei (B-23, avinguda 

Diagonal), i incorporar la construcció de nous carrils bus-VAO des del Prat de 

Llobregat (C-31, Gran Via). 
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• Elaborar un pla de carrils d’autobusos protegits (BRT) creant una xarxa per on 

discorrin els autobusos a la mateixa velocitat comercial que els trens de rodalies 

(35 km/h). 
 

• Elaborar un estudi de la prolongació dels serveis d’autobús des de l’estació de 

Fabra i Puig al centre de Barcelona per a aquells operadors interurbans d’autobús 

que manifestin el seu interès en fer-ho. 
 

• Elaborar un estudi per a la creació del servei d’autobusos exprés Barcelona - 

Vallès pel Túnel de Vallvidrera, d’alta freqüència en hora punta, amb 

destinacions a Rubí, Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. El disseny dels recorreguts i 

de les parades hauria de donar prioritat al servei a les zones del Vallès on 

actualment no arriben les línies de FGC i de RENFE. 
 

Tramvia 
 

• Connectar les línies del Trambaix i del Trambesòs, des de plaça Francesc Macià 

fins a plaça de les Glòries, en superfície i al llarg de la Diagonal, com la xarxa 

única en que es va concebre. Aquesta opció —que el PDI 2001-2010 planteja, però 

deixa pendent de resoldre en la citada revisió- és la millor respecte de 

l’ecomobilitat, doncs comporta duplicar la demanda actual i representa un 

increment considerable de la intermodalitat de la xarxa de transport públic, 

unint directament el Baix Llobregat i el Barcelonès Nord. A més, pacifica el 

trànsit en una Avinguda que, des de l’entrada en funcionament de les Rondes, ha 

deixat de tenir la seva funció original de travessar Barcelona. 
 

• Executar l’extensió d’una línia del Trambesòs fins a l’Arc de Triomf –tal com 

s’acordà en el PDI 2001-2010- de manera que constitueixi un intercanviador amb 

l’estació de Rodalies de RENFE, el metro i els autobusos (tant els de l’Estació del 

Nord com els urbans). 
 

• Executar la línia del Trambesòs fins a Badalona, que resta pendent. 
 

• En el marc d’un pla del transport en superfície, estudiar la implantació de noves 

línies de tramvia o l’extensió de les existents en aquells traçats en els quals es 

vulgui reduir l’espai que actualment ocupa el trànsit privat i que disposin d’una 

alta demanda per a reforçar el transport públic. 
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• Donar la total prioritat semafòrica al tramvia en front dels cotxes en les cruïlles 

de carrers, per augmentar la seva velocitat comercial. 
 

Metro 

• Completar l’adaptació i accessibilitat de les parades de metro i de FGC, 

treballant conjuntament amb GISA (Generalitat de Catalunya) per finalitzar el pla 

d’adaptació de totes les estacions. 

 

• Fer una diagnosi participativa del funcionament de la prova pilot de 

funcionament ininterromput del metro les nits de dissabte i vigílies de festius. Si 

el resultat i la valoració d’aquesta experiència és positiu, cal apostar per 

augmentar aquest servei ininterromput, passant a prestar-se durant tot l’any i 

possibilitar que es pugui estendre a les nits de divendres. 

 

• Donar compliment a les previsions del Pla Director d’Infraestructures 2001-2010. 

Perquè el metro sigui eficaç, no ha de competir amb Rodalies RENFE i FGC, la 

qual cosa vol dir que no ha de traspassar els límits dels confins del continu urbà 

de Barcelona. 

 En la L1, iniciar el tram Hospital de Bellvitge - Prat de Llobregat i el tram 

Fondo - Badalona Centre, un cop realitzat l’estudi d’alternatives de 

traçat. 

 En la L2, iniciar els trams Sant Antoni - Fira 2, i des de la futura estació de 

Foc Cisell a l’estació de Parc Logístic, garantint la connexió directa del 

centre de Barcelona amb la Zona Franca i el ramal de l’aeroport de la L9. 

Finalitzar les obres d’infraestructura, via i catenària del perllongament 

des de Pep Ventura a Badalona Centre. 

 En la L3, acabar d’executar les obres de perllongament de Canyelles fins a 

Trinitat Nova. 

 En la L4, iniciar el perllongament de la Pau a la Sagrera després d’aprovar 

l’estudi informatiu d’impacte ambiental. 

 En la L5, acabar les obres en el tram entre Horta i la Vall d’Hebron. 

 Prosseguir les obres de construcció de la L9 en els seus quatre trams. 

 

Ferrocarrils de la Generalitat 

• Cal incrementar un 100% de la capacitat de transport de FGC al Vallès a partir de 

dues actuacions clau: 
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 Realitzar el projecte per traslladar la platja de vies de maniobra de la 

Plaça de Catalunya a la part posterior d’aquesta estació. Aquesta actuació 

permetrà eliminar el cisallament que es produeix en el moment de fer les 

maniobres i, per tant, donarà més fluïdesa al pas de ferrocarrils. 

 Estudiar convertir els ramals Av. Tibidabo-Gràcia i Reina Elisenda-Sarrià en 

línies, de manera que tots els trens que surten de la Plaça de Catalunya 

tinguin destinació cap al Vallès. Caldria realitzar les obres necessàries 

perquè els transbordaments a Gràcia i Sarrià es realitzessin de forma àgil. 

 

• Cal executar l’ampliació de la línia de FGC inclosa en el Pla Director 

d’Infraestructures (PDI) de plaça d’Espanya fins a Gràcia, per enllaçar amb la 

línia del Vallès de FGC, passant per Francesc Macià. Aquesta actuació suposa un 

increment important de la cobertura territorial de l’Esquerra de l’Eixample, una 

major connectivitat del barri de Gràcia i un increment de l’accessibilitat dels 

usuaris actuals d’FGC. Creiem que aquesta connexió és suficient i descartem 

perllongar la línia fins la plaça de les Glòries ja que el tramvia ho farà de forma 

molt més econòmica i eficient. 

 

Rodalies - RENFE 

La xarxa de Rodalies de RENFE és un servei públic bàsic per al dret de les persones a 

la seva mobilitat quotidiana, és una eina alternativa als desplaçaments interurbans 

amb vehicle privat. En definitiva, l’ús de rodalies és importantíssim per a la mobilitat 

sostenible d’aquesta ciutat i de la seva àrea metropolitana. Proposem que el Pla de 

Rodalies -que el Ministeri de Foment té pendent de presentar des de 2005- inclogui 

les següents línies de treball: 
 

• Per millorar la mobilitat entre Barcelona i el Vallès cal apostar pel transport 

públic i per la racionalització en la utilització de les infraestructures ferroviàries 

actuals. Per tot això, proposem que el pla es centri en l’increment de capacitat 

de transport, amb l’objectiu de millorar el servei ferroviari entre Barcelona i el 

Vallès a partir de la xarxa existent paral·lela al riu Besòs (línies C4, C3 i C2). En 

el marc d’aquest pla, caldrà realitzar actuacions sobre infraestructura per 

incrementar la seva capacitat, a partir d’una nova regulació —seguint el model de 

FGC— i permetre una freqüència d’un tren cada 4 minuts en la perifèria de 

Barcelona i un cada 2 en els dos túnels de Barcelona. 
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• Calen més inversions en les vies i les catenàries, en el manteniment del material, 

en la millora de la semaforització i l’augment del material mòbil, amb la finalitat 

d’augmentar la capacitat i la freqüència dels trens de Rodalies. 
 

• Cal executar el que disposen els acords aconseguits al Congrés per resoldre els 

problemes i, per això, exigim que el Ministeri de Foment i ADIF tinguin la voluntat 

política i la celeritat necessària per resoldre una qüestió que gaudeix d’un suport 

unànime a les institucions i entre la ciutadania. 
 

• Cal que el traspàs del servei de rodalies i regionals -previst en l’Estatut- es faci 

en bones condicions i amb els recursos adequats per acostar el centre de decisió 

política, de planificació i de gestió al territori i a les persones que cada dia viuen 

una realitat. 
 

• Aprofitar la xarxa del TAV i el túnel entre les estacions de Sants i la Sagrera per 

millorar l'oferta dels serveis de rodalies, ja que els trens regionals podran passar 

per aquest nou túnel. El resultat és que es poden duplicar el nombre de trens que 

actualment passen per les vies fèrries existents sota el carrer Aragó i plaça de 

Catalunya. 
 

• Perseguir la supressió de barreres arquitectòniques en les estacions de RENFE. 
 

Taxi 
 

En el marc de l’Institut Metropolità del Taxi, cal reordenar l’oferta d’aquest servei 

públic de transport amb la finalitat que arribi el màxim de franges horàries possible a 

tots els barris de la ciutat. 

 

Reducció de l’ús del vehicle privat 
 

• El Pla de Mobilitat Urbana que ha d’aprovar l’Ajuntament ha de perseguir 

l’objectiu de la fluïdesa en el transport públic, l’acompliment del Protocol de 

Kioto i la protecció de la salut de la ciutadania que avui està amenaçada per les 

emissions contaminants del trànsit, fugint del discurs únic de la fluïdesa del 

trànsit. Per tant, ha de plantejar-se escenaris en els quals la mobilitat sostenible 

substitueixi els desplaçaments en vehicle privat i, per tant, cal reduir-ne l’ús. 
 

 132



• Aprovar preceptivament en tots els nous grans equipaments informes de mobilitat 

sostenible i segura, que analitzin el seu impacte en el conjunt de la circulació i 

en el medi ambient, prioritzant els sistemes més eficients i la mobilitat 

sostenible, evitant la construcció de grans aparcaments de rotació que només 

incentiven l'ús del cotxe particular. Si l'oferta no augmenta tampoc augmentarà 

el nombre de vehicles que circulen. 
 

• Seguir implantant la política de l’Àrea verda d’aparcament al conjunt de la 

ciutat, amb participació , estudis previs i seguiment del conjunt del Pacte per la 

Mobilitat, i acompanyat de mesures de millora i reforç del transport públic i de la 

mobilitat en general, i especialment en els accessos a la ciutat. En funció de la 

zona on s’implanta, cal veure si s’estableixen zones exclusives per a residents 

(amb una forta pressió de vehicles externs) o zones mixtes de residents i altres 

usuaris. D’aquesta manera, podrem estendre al conjunt de la ciutat la reducció 

de trànsit de cotxes privats en el centre i en els barris on s’ha aplicat la mesura, 

o l’aflorament de places buides d’aparcament en superfície.  
 

• Ampliar les places d'aparcament de motos en la calçada, fora de les voreres. 
 

• En el marc de la pacificació del trànsit, concretar les zones 30 als districtes i 

executar les obres i les campanyes de comunicació i per a la participació 

corresponents per a la seva posada en marxa. De totes maneres, mitjançant un 

debat previ, cal estendre aquesta mesura de forma immediata a totes aquells 

carrers que no formin part de la xarxa bàsica de la ciutat, excloent d’aquesta 

delimitació les vies bàsiques preferents i les de prioritat per als vianants. 
 

• Implementar altres actuacions per a la pacificació del trànsit, com poden ser 

restriccions de trànsit als nuclis antic o amb trames urbanes denses o recuperar 

progressivament més espai públic per a les voreres en detriment de l’espai que 

avui ocupen les calçades. 
 

• Cal desprogramar definitivament el Túnel d’Horta i reforçar la mobilitat entre 

Barcelona i el Vallès amb actuacions en el transport públic. Rebutgem que en els 

àmbits més de continu urbà de Barcelona es permeti posar-hi més cotxes. Optem 

per tot un seguit de mesures d’optimització de la xarxa de transport públic que 

suposen una alternativa a la construcció d’un nou túnel ferroviari per la serra de 

Collserola. Conseqüentment, cal promoure la desafectació del PGM  de la reserva 

viària del túnel central de Collserola. 
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• Mantindrem la oposició a la construcció d’un túnel viari que travessi la muntanya 

de Montjuïc perquè és innecessari des de la lògica de la mobilitat sostenible i va 

en contra del compliment dels objectius de reducció d'emissions de CO2, de la llei 

de Protecció Ambiental. Només respon a voler solucionar una situació de 

congestió actual, amb un elevat cost, que en poc temps es tornarà a reproduir, 

com ha succeït en altres ocasions si no es prenen mesures per a reduir l'ús del 

vehicle privat. El seu objectiu seria la derivació directa de vehicles privats des de 

la Ronda del Litoral - Can Tunis a L'Eixample i viceversa, representant una 

afectació important al barri del Poble sec. La reducció del nombre de cotxes que 

circulen per la Ronda Litoral, requereix accions de transport públic que facin 

innecessari, per poc pràctic, l'ús del vehicle privat. L'accés als nous habitatges 

del futur barri de La Marina i dels actuals residents, la comunicació amb la Fira, 

així com l’accés dels treballadors a la zona industrial ha de quedar garantit per la 

posada en funcionament de la L9 del metro, l’ampliació de la L2 i el reforçament 

del transport públic en superfície. 

 

• Per premiar la alta ocupació d’un vehicle privat, cal donar prioritat a la creació 

de carrils bus-VAO (vehicle d’alta ocupació) d’entrada i sortida a Barcelona, 

entre Montgat i la plaça de les Glòries (C-31, Gran Via), des de Ripollet (C-58, 

avinguda Meridiana), des de Molins de Rei (B-23, avinguda Diagonal), i incorporar 

la construcció de nous carrils bus-VAO des del Prat de Llobregat (C-31, Gran Via). 
 

• Els informes de mobilitat que acompanyen els projectes urbanístics hauran de 

tenir com a objectius la reducció de la circulació del trànsit privat i la 

potenciació del transport públic, amb la finalitat de complir els principis i 

objectius de la llei de mobilitat i la reducció d’emissions de CO2. 
 

• Promocionar, d’acord amb els agents socials, l’elaboració i implementació de 

plans de mobilitat sostenible per accedir als polígons industrials (com s’ha fet a la 

Zona Franca) i a les grans empreses. Paral·lelament, s’ha de fer una forta difusió 

del transport públic existent (com s’ha fet amb el Trambaix) entre les empreses 

que en tenen bona oferta. 
 

• Continuar promovent l’ús del cotxe compartit amb iniciatives com la de 

l’empresa Catalunya Car Sharing. Aquest sistema ofereix diversos avantatges 

econòmics, socials i ambientals, alhora que permet reduir el nombre de 
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quilòmetres que es realitzen en cotxe i augmentar l’ús del transport públic entre 

les persones usuàries del vehicle compartit.  
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V. UN MODEL ECONÒMIC SOSTENIBLE 

 

 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
Model econòmic de la ciutat 
 

Barcelona compta amb un model econòmic en el que la indústria ha anat 

desapareixent per deixar pas als serveis, fonamentalment comerç i turisme, però no 

hi ha hagut una gestió del procés de terciarització, en el sentit de promoure una 

transformació de la indústria existent en serveis de valor afegit, sinó que s’han 

substituït indústries manufactureres per serveis que en gran mesura són de baix valor 

afegit i escassa productivitat. La indústria pràcticament s’ha perdut a la ciutat i, per 

inèrcia en el model, es tendeix a perdre a la resta de l’àrea metropolitana. 
 

Barcelona encara està a temps de promoure la transformació de la indústria que 

sobreviu al territori, no la seva liquidació. Terciarització no ha de ser igual a 

desindustrialització. Per a això no pot (o no hauria de) definir el seu model econòmic 

sense tenir en compte l’entorn; ja no només el metropolità, sinó el conjunt de 

Catalunya. 
 

Entre 2001 i 2005, el creixement del valor afegit a Barcelona ha estat per sota de la 

mitjana, mentre que l’ocupació ha crescut per sobre la mitjana, de manera que la 

productivitat (producció per treballador), que és l’indicador més important per 

mesurar la competitivitat, ha disminuït. Això és degut al predomini de sectors 

d’activitat de baixa productivitat (construcció, serveis bàsics, etc.) i a la pèrdua de 

pes de la indústria, a diferència de les àrees metropolitanes més dinàmiques 

d’Europa, com ara Dublín o Helsinki, que han apostat fortament per la innovació i les 

noves tecnologies. 
 

Cal precisar més el elements del model econòmic: coneixement, alt valor afegit, 

innovació... són conceptes genèrics als que cal donar un contingut específic per a la 

ciutat i definir la seva estructuració a escala metropolitana. A banda del 

posicionament per sectors d’activitat (biomèdic, ambiental, indústries creatives...), 
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podria ser interessant posicionar-se per algun element transversal com, a una altra 

escala, han fet les “ciutats lentes”, que es basen en el valor de la tranquil·litat 

(associada a la qualitat). 

 

R+D i clústers 
 

Barcelona no es troba en els llocs capdavanters en R+D, de manera que es perd 

progressivament competitivitat. Un dels problemes que hi ha és que, amb l’ambició 

de voler “tenir de tot”, no s’aposta seriosament i decididament per cap sector 

concret d’activitat, de manera que es dispersen esforços, no s’envien senyals 

inequívocs a possibles inversors i es perden oportunitats. En molts casos, a més, 

s’està en competició directa i desigual amb ciutats properes, amb les que seria millor 

complementar-se (cas de la indústria aeronàutica, davant Toulouse o Sevilla). 
 

Cal apostar clarament per la millora en aspectes relacionats amb l’R+D. Això implica 

centrar de manera decidida els recursos en alguna activitat específica que es basi en 

el potencial real de la ciutat i li aporti un valor diferencial. Lògicament, es poden 

impulsar tots els sectors que hi pugui haver a la ciutat, però veritablement 

estratègics només té sentit que ho siguin dos o tres, com a molt, i cal actuar en 

conseqüència. 
 

Barcelona pot apostar per la salut i el medi ambient com a eixos estratègics del seu 

desenvolupament econòmic i com a concepte de ciutat. Per tant, totes les 

intervencions prioritàries haurien de pivotar al voltant d’aquests conceptes, i en la 

mesura del possible, els altres sectors d’activitat (començant pel turisme) també. 

Les indústries que passarien així a ser els clústers estratègics serien les que es poden 

relacionar directament amb aquests conceptes (biomèdic, que ja el tenim, i el de les 

indústries ambientals o ecoindústries, etc.). 

 

Atracció d’empreses i factors de competitivitat internacional 
 

Segons l’European Cities Monitor, Barcelona és considerada una de les cinc primeres 

ciutats europees per ubicar-hi un negoci. Tot i així, baixa al desè lloc en projectes 

reals d’ubicació de grans empreses en els propers 10 anys i no sembla en la realitat 

que guanyi pes com a seu d’empreses multinacionals. D’altra banda, es posa l’accent 

permanentment en l’atracció de talent. 
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La “qualitat de vida” no és suficient per atraure empreses i seus d’organismes; tenim 

encara fortes mancances en qüestions com la formació, la inversió en R+D i altres 

aspectes clau. A més, el talent que ja tenim aquí (tant l’autòcton com l’immigrant) 

sembla no ser prioritari davant de la captació de talent de fora. 
 

Cal fer propi allò que estableix l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la 

qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, especialment el 

referent a la millora de la formació i a la inversió en R+D (a més de la idea d’apostar 

per uns sectors d’activitat industrials determinats). Cal donar més oportunitats a la 

creativitat i recolzar efectivament els joves investigadors. El treball real (i no només 

en els discursos i els plans) amb les universitats, escoles de negocis, centres 

d’investigació, etc. és imprescindible per fer tangible el que anomenem “societat del 

coneixement”. 

 

Foment de l’empreneduria 
 

Un dels pilars de la societat del coneixement i del desenvolupament en clau de futur 

de la ciutat és el treure profit del potencial emprenedor de la ciutadania. Barcelona 

Activa ha estat i és un molt bon instrument de suport a les persones emprenedores. 
 

Cal promoure i potenciar l’anomenat “esperit emprenedor”, que també pot adoptar 

altres formes de generació d’activitat econòmica i ocupació diferents a l’empresa 

tradicional: des de l’economia social als emprenedors socials. Cal aprofitar també 

l’enorme potencial emprenedor de la població immigrant, que pot anar bastant més 

enllà de les botigues. 
 

El tema dels emprenedors socials és interessant i encara per explotar. Una persona 

"emprenedora social" és: 

• Una líder social que identifica i aplica solucions pràctiques a problemes socials, 

combinant innovació, captació de fons i identificació d'oportunitats, però tenint 

per objectiu la creació de valor social.  

• Sap aplicar criteris empresarials en els seus projectes, però cercant el canvi 

social. Ha estat capaç d'implementar una gestió audaç en els seus projectes, 

sense contemplar la manca de recursos com una limitació. 

Fer de Barcelona Activa un instrument de potenciació de la innovació i la creativitat 

a la ciutat, canalitzant aquest potencial cap a qualsevol fórmula de millora del 

benestar de la ciutadania, especialment la detecció i suport als emprenedors socials. 
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COMERÇ 
 

Alguns aspectes de la situació del comerç a Barcelona 
 

• El sector del comerç continua generant el 14% del PIB total de la ciutat i es 

manté com una de les principals activitats que l’estructuren. 
 

• A març del 2006 els barcelonins i barcelonines estan satisfets  de l’oferta 

comercial i horaris que ofereix la ciutat. La satisfacció per l’oferta comercial els 

compradors la situen en un 7,5 sobre 10, dues dècimes més alta que el setembre 

de 2005. La satisfacció sobre els horaris comercials arriba a un 7,6 de mitjana, 

una dècima més que a setembre de 2005. 
 

• Segons el 53,4% dels compradors i compradores, els establiments que millor els 

atenen són la botiga de barri i la especialitzada, pel 22,2% el mercat municipal, 

pel 12,7% el supermercat, pel 4,3% els centres comercials, pel 2,5% el gran 

magatzem, i per l’1,6% l’hipermercat. 
 

• La gent que viu a Barcelona a l’hora de fer les compres valora sobretot 

l’honradesa (95,6%), el tracte personal (94,6%) i la professionalitat (92,7%). 
 

• L’activitat del sector comercial a la ciutat de Barcelona destaca pel seu 

associacionisme, un 35,2% dels establiments estan associats i el 45,5% dels 

associats pertany a un eix comercial. 
 

• Els establiments comercials de Barcelona aporten dinamisme a l’economia de la 

ciutat, el 42,2% dels establiments va obrir fa menys de 10 anys. 
 

• El 68,5% dels responsables dels comerços està satisfet de la marxa del seu negoci, 

aquesta satisfacció es tradueix amb una nota mitjana de 2,9 sobre 5 pel conjunt de 

la ciutat. El 20,4% diu que el seu negoci s’ha incrementat, un 35,3% que s’ha 

mantingut i un 37,8% que ha disminuït. 

 

Perquè existeix una sensació de crisi del petit comerç? 
 

De tota aquesta exposició de dades i característiques de la situació del comerç a 

Barcelona es desprèn una realitat clarament positiva i estableix que el sector del 

comerç a la nostra ciutat gaudeix de bona salut. 
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Però malgrat aquesta afirmació poc contestable, existeix ja des de fa anys una 

sensació d’estancament, de perill, d’una certa crisi. Com a mínim es parla de que és 

un sector amb problemes. Les explicacions poden ser diverses. 
 

- La consolidació de l’assetjament de les grans superfícies i centres comercials, 

tant des de l’entorn metropolità com des de l’interior mateix de la ciutat, fins el 

punt que en l’actualitat qualsevol operació urbanística d’unes certes dimensions 

porta associada la construcció d’un d’aquests conglomerats lúdics i comercials. 

Els efectes són ambivalents des del punt de vista econòmic, fins el punt que 

sempre s’al·ludeix als interessos i preferències del consumidor per justificar 

aquesta proliferació. El que no es pot negar és el fort impacte sobre la morfologia 

i els usos de l’espai públic a la nostra ciutat, potenciant un model que poc s’adiu 

amb la tradició mediterrània. 
 

- La progressiva desaparició d’establiments comercials històrics i emblemàtics a 

favor d’un model en el que preval el comerç franquiciat que, si bé se sol 

considerar com el paradigma del comerç modern, atractiu i competitiu, provoca 

també l’eliminació de part de la personalitat i del caràcter del teixit urbà, donat 

que cada cop resulta més difícil  identificar una ciutat pel seu comerç. 
 

- El fort impacte que l’increment del turisme a la ciutat ha tingut sobre el comerç, 

fonamentalment (però no de manera exclusiva) als principals eixos del centre. Els 

efectes d’aquest fenomen s’han notat sobre els preus, sobre la composició de 

l’oferta i sobre les necessitats d’adaptació dels comerciants (idiomes, per 

exemple). 

 

La defensa del model del petit comerç urbà com a defensa de la ciutat.  
 

Cal posar un fre definitiu a les grans superfícies i a les operacions urbanístiques 

basades en la proliferació d’una oferta comercial massa repetitiva, endogàmica 

respecte al seu entorn i que crea un medi ambient d’una artificialitat i una apologia 

del consum que poc té a veure amb el funcionament de la ciutat mediterrània 

tradicional. Comencem a trobar-nos amb generacions senceres de joves que utilitzen 

els centres comercials com a espai de referència gairebé exclusiva per al lleure i, si 

no s’actua convenientment, pot ser molt difícil “recuperar” aquesta població com a 

usuària i beneficiària de la ciutat. 
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S’ha demostrat a bastament que el petit comerç urbà pot evolucionar i oferir 

avantatges iguals o molt similars als que ofereixen els grans equipaments comercials, 

amb almenys dos elements diferencials importants: el tracte personal i la confiança 

que dóna la proximitat. Les actuacions integrals per a la configuració del que 

s’anomena “centres comercials oberts”, “centres comercials a l’aire lliure” o “eixos 

comercials” s’han mostrat eficaces sempre que hi ha hagut la participació activa dels 

comerciants. 
 

Però aquestes actuacions no poden ni han de pretendre transformar els nostres 

carrers i places en espais asèptics i fotocòpies del que es troba en qualsevol gran 

equipament comercial. Si no s’aconsegueix mantenir els aspectes característics del 

teixit comercial (i entre ells és fonamental la diversitat) i, per extensió, del teixit 

urbà, no s’haurà produït cap avanç en aquest àmbit. . No podem tornar a caure en la 

despersonalització dels comerços, l’expulsió del comerciant de tota la vida per les 

franquícies i en la uniformalització de totes les zones comercials. 
 

Un exemple, de zona de la ciutat on s’ha pogut impedir això ha estat el barri del 

Born. No es pot dir que sigui un model extrapolable a tots els barris. Però era un 

barri mort des del punt de vista comercial i ha ressorgit en pocs anys i no 

precisament mitjançant les franquícies, sinó principalment amb petites botigues 

d’artesans, que són l’antítesi dels establiments franquícies. Interessa portar idees 

cap al comerç, emprenedors cap al comerç, com aquest tipus d’artesans 

especialitzats. 
 

Dinamització comercial 
 

Fa més de deu anys dels primers plans de dinamització comercial a Catalunya. S’han 

fet moltes coses i s’estan fent moltes. 
 

L’any 2004 es va consolidar la defensa i la promoció del comerç urbà mitjançant la 

constitució de la Fundació Barcelona Comerç, integrada pels eixos comercials. El seu 

objectiu és promoure el comerç d’una manera conjunta, coordinada i dinàmica, i 

oberta a l’entrada d’altres organitzacions i associacions que no siguin eixos 

comercials. Hi ha formalitzats 19 eixos comercials. 
 

Tal com hem vist abans hi ha molts comerços associats, un 35,2%, però encara són 

gran majoria els que no s’han associat. I encara són molts menys els associats que 

s’han constituït en eix comercial. Aquest és el problema: s’impliquen uns quants, no 
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tots. Clarament, l’Administració ha de prioritzar encara més la promoció de 

l’associacionisme comercial i la constitució de nous eixos, però també és la manca de 

consciència del problema per part del comerciant el que no permet una eficaç 

dinamització del petit comerç.  

 

La integració del comerç en la vida dels barris. 
 

Una de les afirmacions més utilitzades en els darrers anys per justificar la necessitat 

d’intervenció pública a favor del petit comerç urbà és que “el comerç fa ciutat”, i 

això és especialment cert en el model mediterrani de ciutat. És un element prou 

important com per a dedicar esforços i recursos des de l’àmbit públic a llençar 

processos de dinamització que hauran de completar els propis comerciants. 
 

Ara bé, els ajuts que han rebut molts eixos comercials en forma d’inversions 

(millores urbanístiques: illes de vianants, aparcaments, enllumenats, reformes de 

mercats, etc.) o de programes de dinamització (campanyes publicitàries, 

organització d’esdeveniments diversos, posada en marxa de serveis, etc.) no han 

fomentat una major integració del sector comercial en el seu entorn social, amb la 

idea que no només el comerç fa ciutat, sinó que també el comerç necessita la ciutat 

i és una part de la societat local. 
 

És per això que cal buscar instruments que fomentin la cooperació entre les 

associacions de comerciants i la resta del teixit associatiu dels respectius barris, i 

que proliferin experiències com la cooperació de persones discapacitades en el 

repartiment a domicili, o d’altres en què el comerç actua com a prescriptor i 

patrocinador de l’oferta cultural de la zona. 

 

El foment de la millora de la qualitat en el sector comercial. 
 

La millora de la qualitat, la modernització i l’adaptació constant als requeriments del 

consumidor han de ser tasques que els comerciants, individualment o mitjançant 

l’associacionisme, han d’afrontar per ells mateixos. No obstant això, des de 

l’administració pública, i la local en particular, es pot contribuir a la dinamització 

d’aquests processos proporcionant els marcs normatius, urbanístics i de suport 

necessaris. 

 

 142



Els eixos principals de les polítiques de suport per a un comerç de qualitat han 

d’enfocar-se en tres direccions: 
 

− La millora del component de servei que porta aparellada l’activitat comercial, i 

que en moltes ocasions s’abandona buscant la reducció de costos, de manera que 

es perd el component diferencial del petit comerç front a les grans superfícies 

comercials. Alguns d’aquests serveis es poden prestar de forma associada 

(repartiment a domicili, petits arranjaments, etc.) i poden ser objecte de suport 

específic. 
 

− La millora en l’ocupació generada pel sector comercial, en el qual es deixa notar 

de forma molt acusada la precarietat laboral associada a l’estacionalitat de 

l’activitat, però on també els empresaris reclamen més mà d’obra i millor 

preparada, mentre solen fer escasses inversions en formació o pagar els sous que 

les persones amb aquesta formació requereixen. 
 

- La participació activa del sector comercial en la protecció del medi ambient, en 

tant que és un dels sectors que major volum de residus genera (directament i 

indirecta, mitjançant el consum dels productes que distribueix) i que, per tant, 

juga un paper crucial en el foment de la recollida selectiva i el reciclatge. 

 

Mercats municipals 
 

El Mercat Municipal és un espai comercial de servei directe i tracte personalitzat al 

ciutadà, amb una oferta àmplia del producte fresc, com a altre de les seves 

peculiaritats i valors, inserit en l’entramat social dels barris i vertebrador del seu 

entorn d’activitat econòmica i social. Forma part del nostre model de ciutat, de la 

nostra cultura mediterrània, model únic en el món. 
 

El Mercat Municipal representa una clara alternativa de comerç de proximitat i de 

lligam urbà amb l’entorn, dinamitzador del desenvolupament del barri que l’acull. És 

un nucli vertebrador i centre d’eixos comercials a cel obert, de carrers comercials. 
 

Cal continuar la renovació i remodelació dels mercats municipals, que responen a les 

noves demandes dels usuaris i dels mateixos comerciants, incorporant noves ofertes i 

serveis, a més de la renovació de les instal·lacions i l’aplicació de noves tecnologies. 

Aquestes actuacions han de contemplar, en el propi equipament, millors accessos, 

serveis i instal·lacions més modernes i funcionals; millores en els entorns, promovent 
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zones de vianants que afavoreixin el comerç del voltant; i l’adaptació d’horaris a les 

necessitats de les persones. 

 

Immigració i comerç 
 

La proliferació de comerços impulsats per gent nouvinguda es veu per alguns sectors 

de comerciants com una cosa negativa. El comerç sempre ha estat un sector refugi 

pels emprenedors que no han trobat una altra sortida. I no ens equivoquem: la major 

part de gent nouvinguda és gent emprenedora, l’únic fet d’emigrar a milers de 

quilometres de casa i de la família per subsistir és sinònim d’iniciativa, de sortir 

endavant. 
 

Perquè succeeix això? Possiblement perquè si aquesta gent tingués altres opcions 

d’accés a prosperar és possible que no acabés obrint comerços, o com a mínim es 

diversificarien. Però per a molts d’ells és molt difícil formar un altre tipus d’empresa 

o créixer en altres establertes. Caldria posar l’accent en uns bons serveis 

d’assessorament per diversificar les iniciatives de la gent nouvinguda. 
 

De totes formes, com en altres camps de la vida ciutadana, és molt fàcil trobar un 

enemic exterior per donar-li la culpa de tots els problemes. Les lleis i les normatives 

són iguals per a tothom. El que cal garantir és un compliment per part de tots els 

comerciants i segurament cal millorar, igual que en altres camps, la tasca inspectora. 
 

El que és veritat és que la integració en les associacions de comerciants dels 

comerços encapçalats per persones immigrades és encara més difícil, però no 

impossible. El 2003 es va iniciar un procés de mediació al carrer Sant Pau que va ser 

un èxit. Es treballà principalment amb la seva Associació de Comerciants de cara a 

establir un clima propici entre els membres de junta i comerciants associats per 

desenvolupar un pla de treball i una estratègia pròpia com a associació. Es tractava 

de consolidar l'esmentada associació, i d’impulsar a través d'ella la revitalització i 

millora dels comerços per tal que el carrer Sant Pau recuperés la seva vitalitat 

comercial com a eix entre La Rambla i el Paral·lel. Els resultats obtinguts amb la 

intervenció han estat notables: presa de consciència dels actors socials de les seves 

responsabilitats; construcció d'un clima de treball propici per construir un projecte 

consensuat on els conflictes es van abordar sense problemes; dinamització i 

renovació de l'Associació de Comerciants; obertura de l'esmentada associació a 

 144



d'altres relacions amb institucions i entitats del barri. Caldria estendre aquesta 

experiència a altres indrets de la ciutat. 

 

TURISME 
 

Barcelona és una ciutat amb un èxit turístic sense precedents els últims anys. El 

principal motiu és que ofereix molts petits i grans atractius a les persones que la 

visiten: passeig, llocs per reunir-se, parada de creuers, bona relació qualitat - preu 

per a les compres, museus, patrimoni arquitectònic, mar i platges, vida al carrer, 

bon clima,... 

 

Reptes de la política turística 
 

1. Necessitat de planificació 
 

A l’any 2006, Barcelona, que té 1.605.602 habitants, va rebre la visita de 6.036.000 

turistes amb un total de 13.100.000 pernoctacions en les 45.899 places hoteleres, 

amb una ocupació del 79,5%. Els increments en només un any son espectaculars: un 

19,3% en nombre de turistes, un 20,2% en pernoctacions, un 6,6% en places hoteleres 

i un 4,6% en ocupació hotelera. 
 

Tenim en previsió actualment unes 8000 places més per l’any 2009. Entre el 2003 i el 

2006 vam tenir un increment de 8675 places. Això vol dir que sense tenir en compte 

altres formes d’allotjament ni l’oferta de fora de la ciutat, la capacitat potencial 

prevista l’any 2009 és de 18.250.000 pernoctacions potencials i d’uns 8.300.000 

turistes potencials. Estem parlant d’un 70% més dels que hi havia l’any 2005. La 

pregunta és: És possible i és desitjable créixer més? 
 

A banda de les potencialitats de l’oferta del sector i del mateix atractiu de la ciutat 

per continuar generant interès, hem de començar a plantejar-nos seriosament quina 

és la capacitat d’acollida de turistes a la ciutat. 
 

Son obvis els molts aspectes positius que el turisme genera. És un dels motors 

importants a tots els nivells, especialment pel que fa a l’economia, representa 

directament un 14% del PIB de la ciutat i la projecció internacional de la ciutat. 
 

A nivell econòmic destaca el seu impacte en despesa realitzada pels turistes, malgrat 

que té com a contrapartida també una tendència al alça dels preus. També destaca 
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l’ocupació generada: hotels, restaurants, comerç, sector cultural. En aquest aspecte 

també tenim la contrapartida de l’alta temporalitat, és a dir, vulnerabilitat. També 

hi ha un impacte econòmic indirecte en termes de valoració de la ciutat a nivell 

extern. Això significa inversions i pressió per la millora de la qualitat dels serveis que 

s’ofereixen. 
 

La valoració de la ciutat esta també associada a la qualitat de vida de la població de 

Barcelona, per tant cal mantenir un equilibri raonable entre les inversions destinades 

a potenciar el turisme i els serveis per als que ens visiten, respectant als destinats a 

la població resident. 
 

Per tant, sense negar els efectes positius del turisme en molts aspectes, cal plantejar 

la necessitat de definir clarament quina és la capacitat d’acollida de turistes a la 

ciutat, donats els impactes negatius que també genera, i un cert cansament de part 

de la població per motius diversos (des de l’increment generalitzat de preus fins a la 

reducció de qualitat en determinats serveis). 
 

La capacitat d’acollida no és infinita, com tampoc pot ser només una qüestió de 

capacitat física. També cal tenir en compte quina és la capacitat “intangible”, la que 

marca el límit entre la convivència amb el turisme i l’entrebanc que pot suposar per 

a la vida quotidiana de la població. En particular, caldria tenir en compte: 
 

• La capacitat de càrrega física, relacionada amb el llindar amb el que apareixen 

problemes ambientals. Estem parlant de l’increment del transport començant per 

l’aeri, soroll, generació de residus, consum d’aigua, consum d’energia. 
 

• La capacitat de càrrega social, relacionada amb el límit fins on la població local 

tolera el turisme i els turistes se suporten entre si. 
 

• La capacitat de càrrega psicològica, relacionada amb el límit en el que la 

saturació porta als turistes a buscar destinacions alternatives. 
 

• La capacitat de càrrega econòmica, relacionada amb el límit a partir del qual el 

turisme provoca un desplaçament de la resta d’activitats econòmiques. Aquest 

desplaçament es pot donar tant en les inversions públiques, com privades. Si tu 

et posicions clarament com una ciutat turística, és normal que els emprenedors 

apostin també per aquest sector, ja que tenen clar que hi haurà suport públic 

(directe i indirecte). Per això és important que per potenciar la indústria i els 

 146



serveis de valor afegit, es deixi clar en quins sectors es vol posicionar la ciutat, 

per tal de donar senyals a empreses i potencials emprenedors. 
 

El concepte de “capacitat de càrrega” associat al turisme s’ha utilitzat molt en 

àmbits ambientalment vulnerables, però la seva aplicació a escala urbana encara és 

escassa. El cas més conegut és el de Venècia, per a la que en els anys 90 es va definir 

un volum òptim de 25.000 visitants diaris al centre de la ciutat (9.000.000 anuals). 
 

Caldria fer el mateix exercici a Barcelona. Exemple: la Sagrada Família va tenir 1,5 

milions de visitants el 2001, i 2,4 milions el 2005. Fins on pot créixer aquesta dada? 
 

També cal una planificació en el  repartiment territorial de l’impacte turístic. Un 

dels fenòmens nous i, per tant, encara poc analitzats a la nostra ciutat és l’impacte 

de la ubicació de nous hotels en els barris tradicionalment “no turístics”. Els 

residents i els comerciants de Fabra i Puig, de la rambla del Poblenou o de la plaça 

Eivissa comencen a veure, cada cop amb major assiduïtat, com s’hi passegen els 

turistes als quals els intensos programes de visites a la Barcelona “monumental” 

deixen una estona per conèixer l’entorn immediat del seu allotjament. Hi ha 

comerciants d’aquestes zones que demanen ja a les seves associacions cursos 

d’idiomes per tractar de no deixar escapar un “manà” del qual fins ara només en 

sentien a parlar. De nou, aquest fet té un component altament positiu (facilitar als 

turistes el coneixement de zones que són tant Barcelona com el Passeig de Gràcia o 

les Rambles), però també hi ha l’amenaça que s’hi traslladin molts dels problemes. 

Ara com ara, i esperant que es faci una anàlisi rigorosa del fenomen, el que sí que es 

pot reclamar és que aquests hotels no s’aïllin del seu entorn i que hi hagi una 

cooperació activa tant amb el comerç com amb el teixit social i cultural de cada 

barri, per tal d’assegurar que predominin els impactes positius tant per als autòctons 

com per als turistes. 
 

2. Aposta decidida per la qualitat 
 

Hi ha una tendència a focalitzar el discurs sobre el turisme en la millora de la seva 

qualitat; pel que fa a la demanda, qualitat se sol identificar amb turisme de negocis, 

de fires i amb alta despesa; pel que fa a l’oferta, qualitat se sol identificar amb luxe 

(4-5 estrelles). 
 

Per a ICV-EUiA, la qualitat no és “luxe” en l’oferta ni riquesa en la demanda. És una 

oferta diversificada i adequada a cada demanda (des de les 5 estrelles fins els 

 147



càmpings) i una demanda que vol gaudir de les diferents experiències que li pot 

oferir la ciutat. 
 

En aquest sentit pensem que seria bo més diversitat de categories d’allotjament, 

totes elles amb criteris de qualitat (cal diferenciar la qualitat del luxe). Una oferta i 

una atenció adequades a les persones que venen amb pressupostos mitjans-baixos 

significarà fidelització (també quan puguin disposar de més pressupost). Hi ha moltes 

parelles o gent jove amb interès cultural que aprofiten els vols de baix cost. Cal 

oferta de camping-caravaning que avui no existeix a la ciutat. També cal una millora 

en l’atenció i la informació a tot tipus de turistes. 
 

El turisme cultural es planteja com el model turístic de futur, però sovint es confon 

que sigui cultural amb la visita (profitosa o no) de museus i monuments, essent 

l’experiència cultural del visitant més aviat pobre. Cal donar una nova dimensió al 

concepte “turisme cultural”, que no es basi només en el consum cultural, sinó en la 

forma de gaudir la ciutat, involucrant-hi el teixit associatiu i veïnal, per tal de 

millorar la qualitat de l’experiència turística als visitants. Hi ha alguna empresa que 

es dedica a apropar als turistes experiències com la participació en la preparació dels 

decorats de les festes de Gràcia; quasi tots els barris de Barcelona tenen ja hotels i 

aquests no estan gaire relacionats amb el seu entorn. apropar el teixit associatiu i les 

seves activitats als hotels i la seva clientela. Les entitats podrien obrir-se a la 

participació dels turistes en determinades activitats des d’una perspectiva 

enriquidora per a ambdues parts. 
 

3. L’aposta per la sostenibilitat 
 

A l’abril de 2006 només hi havia 18 hotels amb certificació de qualitat ambiental a 

Barcelona, i d’aquests només 3 ho feien públic al seu web. No és un valor, ni tan sols 

un reclam publicitari per a ells? Això vol dir que tenim un problema i que cal fer una 

aposta clara per la sostenibilitat en l'àmbit turístic com ja s’està produint en altres 

àmbits de la ciutat. 

 

Proposem elaborar un pla consensuat amb els sectors implicats per convertir la 

sostenibilitat en un eix que marqui l’activitat turística i hotelera, i al mateix temps 

suposi un atractiu turístic més. 
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No podem oblidar tampoc la qüestió de la taxa turística. Hi ha hagut grans debats 

sobre la imposició d’una taxa turística, especialment arran de l’experiència de les 

Balears. És un dels temes “estrella” que sembla preocupar més als hotelers. 

L’impacte del turisme sobre l’entorn requereix que hi hagi una figura que permeti 

recaptar recursos per contribuir a pal·liar aquest impacte. En un marc en el que 

s’aposta per la qualitat de l’oferta i la responsabilitat social en general, una taxa 

d’aquest tipus, amb els nivells que es plantegen normalment, no té perquè suposar 

cap trasbals, al contrari, fins i tot podria ser una qüestió ben valorada pels turistes. 

París la té des del 1994 (però destina els diners a promoció turística). Alemanya, 

Suïssa, Holanda, Àustria, Grècia la tenen. La proposta es establir una taxa turística 

que es podria anomenar Retorn Turístic Ambiental (RTA), concertada amb els sectors 

implicats, per tal de fer front a la conservació i millora ambiental i/o a la prestació 

de determinats serveis en els que els turistes comparteixen amb la població i/o al 

manteniment de l’espai públic. 

 

 

 

GRANS INFRAESTRUCTURES 

 
AEROPORT 

 

Avui l’aeroport d’El Prat gaudeix d’unes condicions i té dissenyada una planificació 

(el Pla Director) que li permet córrer molt terreny, renunciant a les tesis d’ampliació 

més agressives amb el territori. Per al creixement de l’aeroport del Prat dels darrers 

anys ha estat molt important l’increment de turistes, però també que gaudeix d’un 

bon equilibri entre ser un aeroport de destinació i punt de partida. Aquest valor fa 

que l’aeroport faci un bon ús a la dinàmica econòmica de la ciutat i –a la vegada- a 

tots els ciutadans i les ciutadanes de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. Al 

Prat operen un ampli ventall de companyies, que el converteixen en un aeroport 

multiclient. I és la diversitat de grans companyies aèries i companyies de baix cost la 

que proporciona una diversitat d’usos, que l’aeroport ha de mantenir. 

 

Es pot respondre a la demanda existent i es pot pensar amb ambició de cara el futur. 

El futur passa per incrementar el nombre de passatgers i dinamitzar el territori 

responent a les seves necessitats econòmiques. Les infraestructures de recerca, de 

serveis i de manteniment han de permetre també una certa especialització de 
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l’aeroport d’El Prat i fugir de la idea d’omplir-lo a qualsevol preu sense pensar en els 

límits del territori. 

 

Cal posar l’aeroport d’El Prat al servei d’una estratègia metropolitana i això només 

es pot fer amb un canvi del seu òrgan de govern, abandonant la dependència única 

d’AENA (que està lluny d’aquesta realitat metropolitana) i apostant per un nou model 

de gestió aeroportuària. AENA, com a gestor públic, ha demostrat una incapacitat 

manifesta per gestionar correctament una situació difícil al Prat, primer per les 

decisions que pren sobre les concessions dels serveis de terra i segon, per portar una 

gestió a distància. 

 

Tant per la ciutat com pel conjunt de Catalunya és important que l’aeroport de 

Barcelona esdevingui un hub de connexió de vols intercontinentals i se situï com a 

aeroport de referència del sud d’Europa, tant en el transport de passatgers com de 

mercaderies. 

 

Propostes 

 

Xarxa aeroportuària catalana. El creixement de les necessitats aeroportuàries passa 

per concebre Catalunya com un territori amb una xarxa formada pels aeroports de 

Girona i de Reus, a més de les instal·lacions d’El Prat. Cal aprofitar el debat actual 

sobre el futur immediat de l’aeroport d’El Prat per configurar un veritable sistema 

aeroportuari català i treballar amb polítiques que puguin atraure més vols. Tenim les 

possibilitats de gestió que ens ofereix el nou Estatut i l’aposta per un sistema que es 

composi de tres aeroports ha de ser una aportació de la ciutat de Barcelona al país, 

des de la sostenibilitat i l’equilibri territorial.  

 

Harmonitzar el creixement amb el territori que l’envolta significa reconèixer els 

límits que té aquest territori. Estem parlant d’un entorn amb zones humides d’alt 

interès ecològic, de l’existència del riu Llobregat i d’unes platges que utilitzen els 

ciutadans i les ciutadanes que viuen en els nuclis de població del voltant. La relació 

de l’aeroport amb el territori ha de ser concertada. Rebutgem les tesis d’ampliació 

més agressives amb el territori, com la construcció de la quarta pista. 

 

Sostenibilitat i ocupació de qualitat. Els slots (drets de vol per a les companyies 

aèrees) que es concedeixin a l’aeroport d’El Prat han de garantir les mesures 
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mediambientals dels seus avions, especialment pel que fa a la contaminació acústica. 

Malgrat que la legislació i les mesures mediambientals establertes per la Unió 

Europea imposem progressivament una restricció de circulació d’avions sorollosos, 

hem d’associar el Prat com aeroport de referència a la qualitat mediambiental dels 

vols que aculli. Així mateix, cal vetllar i condicionar les adjudicacions a les 

companyies aèries i empreses de serveix que promoguin una ocupació de qualitat, 

doncs és un sector amb excessiva precarietat laboral. 

 

Traspàs de la gestió. És necessària la negociació del traspàs de la gestió 

aeroportuària, amb una direcció formada per la Generalitat, l’Estat i les 

Administracions Locals. No és  exclusivament per una qüestió nacional, sinó per la 

necessitat d’una gestió ben portada, eficient, competitiva de l’aeroport del Prat i del 

conjunt del sistema aeroportuari català (també Girona i Reus). 

 

Mercaderies. L’augment del volum de càrrega per l’aeroport d’El Prat passa per 

reforçar els serveis de càrrega i augmentar la plataforma logística. Si a partir 

d’aquestes actuacions es pot augmentar el volum de càrrega, cal fer-les amb 

operacions de nit. En fer-se les sortides i els aterratges per la Zona Franca i pel mar, 

no comporta cap molèstia de soroll en zones habitades o de protecció natural. 

L’aeroport pot i ha d’augmentar el volum de càrrega perquè té molt  marge per fer-

ho. Tot i així, als aeroports de Girona i Reus també es poden ubicar plataformes 

logístiques i que siguin terminal per a les mercaderies. 

 

Vetllar pel consens polític aconseguit a l’entorn dels criteris expressats en el plenari 

de l’Ajuntament del 23 de febrer de 2007, en relació a l’adjudicació de la Terminal 

Sud: 

 

• Cal la incorporació decisiva de l’opinió de l’Ajuntament de Barcelona i de la 

Generalitat en aquest procés. 

 

• Volem un projecte sòlid: un hub que doni prioritat als vols a l’Àsia, Orient Mitjà, 

Euroregió mediterrània, Europa de l’Est, Estats Units i Amèrica Llatina, i que 

augmenti l’eficiència en aspectes com els temps de la connexió. 

 

• Reafirmem que cal la màxima transparència en el procés d’adjudicació de la 

terminal sud de l’aeroport del Prat, per tal que la decisió final obeeixi a criteris 
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objectius i racionals, com els expressats a la declaració (No hem d’entrar a dir 

noms i cognoms de grups d’empreses preferents quan estem demanant 

transparència en l’adjudicació i no hem pogut analitzar les propostes que 

presenten les empreses perquè no s’ha obert el procés.) 

 

PORT 
 

El Port de Barcelona ha vingut experimentant un creixement important de la seva 

activitat; aquests darrers 10 anys, ha crescut un 80%. Actualment mou l’11% del 

tràfic portuari de tot l’estat espanyol i el 18% del tràfic de contenidors. El 2006 va 

canalitzar el 49% de les exportacions de Catalunya. 
 

Ara bé, tot aquest creixement del tràfec de mercaderies del port ha de venir 

acompanyat d’una sortida cap a terra, per fer-ne la distribució en el hinterland, 

d’una forma sostenible, és a dir, per ferrocarril. De poc servirà que el port vagi 

guanyant quotes d’activitat si al final l’única manera que té de distribuir a terra les 

mercaderies és a través de milers de camions que congestionen i pol·lucionen la seva 

rodalia. 
 

Completar, per una part, el procés d’ampliació del port, i per altre, completar la 

millora de les connexions amb la xarxa ferroviària d’ample europeu són els objectius 

per a situar i mantenir el port de Barcelona com un dels més importants en l’àmbit 

del sud d’Europa i dins de la Mediterrània, i com a motor de l’activitat econòmica de 

la Regió Metropolitana i del conjunt de Catalunya. 
 

Propostes: 
 

• Completar l’ampliació de les instal·lacions portuàries, a partir del compliment 

dels requeriments ambientals i energètics, així com els d’implicació amb el 

conjunt de la ciutat. 

• Establir la màxima prioritat en aconseguir que l’accés ferroviari al port de 

Barcelona funcioni en els tres amples de  via: mètric, UIC i ibèric. El Port de 

Barcelona no pot acceptar més mercaderia que la que sigui capaç de sortir de 

forma sostenible, és a dir en vaixell o en ferrocarril. Aquesta actuació cal 

emmarcar-la en un objectiu nacional, pel qual la meitat de les mercaderies que 

van a més de 300 km de distància, en deu anys es desplacin en els sistemes 

sostenibles de transport: el vaixell i el ferrocarril. 
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• Promoure el port de Barcelona, a través de la seva gestió i oferta, com a porta 

marítima del sud d’Europa. 

• Promoure, a través dels seus organismes, la coordinació i complementarietat del 

port de Barcelona i el de Tarragona, com a oferta portuària integrada de 

Catalunya i motor principal del front portuari català.  

• Millora de la tecnologia i de les àrees logístiques que li donen suport.  

• Dissenyar una política de gestió de les mercaderies en la seva distribució cap al 

hinterland, oferint descomptes als clients que vinguin a recollir la seva 

mercaderia fora de l’hora punta. 

 

TREN D’ALTA VELOCITAT (AVE) 
 

La concreció del projecte de tren d’alta velocitat i el desenvolupament de les obres, 

representen un pas important per a millorar les infraestructures ferroviàries en 

general, que poden permetre millorar el conjunt de la xarxa de mig i llarg 

recorregut, fer un salt qualitatiu i quantitatiu en el tràfic de rodalies, i del tràfic de 

mercaderies amb la unió internacional del port a través del nou corredor del Vallés, 

d’ample europeu. 
 

El traçat de l’AVE pel centre de la ciutat és fruit d’un acord polític entre la 

Generalitat, el govern de l’Estat i l’Ajuntament. A partir d’aquest acord, s’inicia un 

procés de licitacions i adjudicacions que ja no té marxa enrera. No té sentit ara 

qüestionar els traçats, a partir d’utilitzar els temors sobre la seguretat d’una obra 

pública, que ha de gaudir de totes les garanties. Cal, per tant, assegurar totes les 

condicions de seguretat, amb el seguiment de les comissions creades entre les 

administracions i les entitats veïnals sobre els mètodes constructius per aclarir tota 

mena de dubtes. 
 

Reiterem el compromís del nostre grup amb el traçat que permet la millora de 

rodalies, perquè és això el que dóna sentit a la construcció d’una infraestructura com 

és el tren d’alta velocitat. Amb la mateixa convicció expressem, a més, que ens 

comprometem com a grup a vetllar per la seguretat i tranquil·litat de veïns i veïnes, 

capgirant l’actual psicosi de la por -legítima- producte de l’esfondrament del 

Carmel. No instrumentalitzarem la por amb finalitats electorals. 
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Propostes: 
 

• Facilitar les actuacions urbanístiques per a l’execució de l’ampliació i millora de 

la xarxa de Rodalies, per doblar el nombre de viatgers. El fet que la línia de l’AVE 

contribueixi a ampliar la capacitat de circulació de trens de Rodalies permet 

aprofitar una gran infraestructura per atendre millor una necessitat quotidiana. 

 

• Aprovació dels diferents projectes relacionats amb el traçat de l’AVE i seguiment 

de tots els processos per les comissions creades amb els veïns i veïnes de cada 

barri afectat. 

 

• Desenvolupament i gestió dels plans urbanístics a l’entorn de les infraestructures 

de l’AVE, a Sants i a la Sagrera, especialment en aquells aspectes de gestió de sòl 

per al desenvolupament dels nous espais urbans al seu entorn. 

 

• Promoció de la mobilitat sostenible a les estacions de Sants i la Sagrera, de 

manera que es minimitzi el seu impacte en el conjunt de la circulació i en el 

medi ambient. Per aconseguir-ho, caldrà evitar la construcció de grans 

aparcaments de rotació que només incentiven l'ús del cotxe particular. Si l'oferta 

no augmenta tampoc augmentarà el nombre de vehicles que circulen. 
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VI. MARC D’ACTUACIÓ PER A UNA BARCELONA SOSTENIBLE 

 

 

EL GOVERN DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
El municipi de Barcelona constitueix una part -important però parcial - de la ciutat 

real. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 36 municipis, 600 quilòmetres quadrats 

i 3 milions d’habitants, és una de les metròpolis més importants i populoses 

d’Europa. 

 

Considerem important de definir un nou model de relacions metropolitanes, presidit 

per la idea d’equilibri social, econòmico-productiu i mediambiental que comenci per 

una redefinició del paper de la ciutat de Barcelona. L’acceptable grau de dinamisme 

assolit per la ciutat, així com el nivell de diversificació de l'activitat econòmica i de 

qualitat de vida que se li reconeixen, no es poden conservar sense fer-ne participar a 

la resta de la Regió.  

 

Calen estratègies conjuntes i solidàries per evitar que cap dels ciutadans que viuen i 

treballen en aquest àmbit metropolità, es consideri perifèric. Es tracta 

d’homogeneïtzar el territori pel que fa a la qualitat de vida dels seus habitants i, 

d’altra banda, aconseguir la preservació de les identitats diverses que hi conviuen, 

aplicant estratègies fonamentals conjuntes de transport, desenvolupament 

econòmic, planificació i ús del sòl, cultura, gestió de residus, biodiversitat, soroll i 

qualitat de l’aire, habitatge. 

 

L’àrea metropolitana de Barcelona és una realitat territorial, que requereix un 

tractament específic en forma d’institució, dotada de representativitat i 

competències, per respondre eficaçment als problemes, reptes i necessitats de futur 

per a garantir un territori equitatiu, ben dotat i diversificat. Un organisme de govern 

institucionalitzat, amb més competències i un territori reconegut per les lleis 

territorials de Catalunya. La nova llei territorial de Catalunya ha d’organitzar de nou 

el fet metropolità de la conurbació amb diàleg i concertació amb els municipis.  
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Les funcions dels organismes metropolitans de les tres institucions existents, medi 

ambient —Entitat Metropolitana del Medi Ambient—, transport públic –Entitat 

Metropolitana del Transport- i execució d’obres i prestació de serveis —Mancomunitat 

de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona—, són insuficients, ja que no 

inclouen  competències importants per assolir la cohesió territorial i social, ni per 

promoure la economia, la innovació i el progrés metropolità. 

 

El nou organisme metropolità ha d’incorporar competències bàsiques com urbanisme 

i ordenació territorial, habitatge, promoció econòmica, medi ambient, mobilitat i 

infrastructures: 

 

Urbanisme: participació en l’ordenació del territori mitjançant informes preceptius 

dels projectes del pla territorial general, dels plans sectorials i de les seves revisions 

o modificacions. Hauria de tenir competència en la formulació, tramitació i gestió 

del planejament director urbanístic metropolità i en l’aplicació de les normes de 

planejament que determini. La recuperació del Planejament com a eina 

d’estructuració del territori metropolità, per superar els dèficits d’inversió, 

recuperant l’esperit del PGMOU, per redefinir uns sistema d’espais lliures que 

asseguri l’establiment de límits i la diversificació del paisatge, i desenvolupar un 

sistema regional de grans equipaments. 

 

Política ambiental: incrementar les competències mediambientals per unes 

polítiques més transversal i globals de gestió del cicle de l’aigua, del tractament de 

residus, del control d’emissions a l’aire, de la biodiversitat, del control del soroll, o 

l’aplicació de projectes de desenvolupament d’energies renovables. Aplicació de 

polítiques clares contra el canvi climàtic i pel desenvolupament sostenible del 

territori. 

 

Habitatge: Donar respostes a les necessitats d’habitatge assequible pel conjunt de la 

ciutadania de l’Àrea Metropolitana, amb una visió global de les necessitats i 

solucions, amb la creació del Consorci Metropolità de l’Habitatge. 

 

Mobilitat i infrastructures de transport: La mobilitat de les persones, és cada cop 

més un problema d’àmbit metropolità. El desenvolupament de la xarxa de transport 

públic, s’ha de fer a partir d’una visió conjunta de les necessitats de desplaçament 

de les persones en el conjunt del territori metropolità, programant les actuacions 
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necessàries per una major intermodalitat i capacitat de cobrir les necessitats de 

desplaçament obligat en el seu conjunt. Actuació sobre la mobilitat, per frenar les 

emissions de CO2, prioritzant els transports eficients, incrementar el transport públic 

i els desplaçaments a peu i amb bicicleta, i guanyant espais a la circulació del 

vehicle privat. 

 

Hem de vetllar per l’aplicació, en els terminis previstos, del Pla Director 

d’Infrastructures que assegurarà la intermodalitat entre la xarxa ferroviària de 

rodalies, el metro fins als nuclis de població més rellevants, les línies d'autobusos. En 

aquest sentit, cal abordar la implantació prudent d'eixos viaris dins de la Regió 

Metropolitana. 

 

Desenvolupament econòmic: Planificació i ús del sòl industrial i d’activitat econòmica 

en el conjunt de municipis, com a instrument equilibrador del desenvolupament, 

amb la preservació de la mixtura d’usos, per fer una ciutat compacta i diversa, tant 

en el seu conjunt com a cada un dels municipis. 

  

UN FINANÇAMENT JUST I SOSTENIBLE 

 
Des d’ICV-EUiA sempre hem exigit una millora del finançament dels nostres 

Ajuntaments. Aquests, en els darrers anys han anat assumint cada cop més 

competències, unes vegades per transferència d’altres administracions i altres per 

noves necessitats que han anat sorgint fruit de les dinàmiques locals. Aquest 

augment de competències, però, no ha vingut acompanyat d’un augment del 

finançament dels municipis, situació que els ha posat en dificultats. 

 

En els darrers anys, s’ha anat millorant progressivament el finançament de les 

comunitats autònomes, però no el dels Ajuntaments. Aquest és el pas que ara cal 

donar. Avui aquests només assumeixen el 13% de la despesa global de les 

administracions, percentatge que pràcticament no ha augmentat en els darrers anys, 

com si ho han fet en canvi les competències municipals. A més a més, els darrers 

anys han mostrat com els Ajuntaments son el nivell de l’administració més eficaç i 

amb una major capacitat de resposta de les necessitats de la gent, donat el seu 

caràcter d’administració més propera. Per tant, cal una aposta clara per reforçar la 

seva capacitat d’intervenció pública. 
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En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, aquest ha assumit moltes competències, no 

obligatòries, degut a noves necessitats que altres administracions no han cobert, com 

l’acollida d’immigrants, que no han vingut acompanyades d’un finançament 

suficient. Un Estudi elaborat per la diputació de Barcelona mostra com la despesa 

per competències no obligatòries ja representa el 33,3% dels recursos municipals a 

Catalunya. 

 

Però també, Barcelona, com a capital de Catalunya, té unes necessitats vinculades a 

la seva capitalitat (Turisme, cultura,…) que necessiten un suport financer 

extraordinari. A més, Barcelona ha patit una discriminació en aquest sentit ja que en 

d’altres ciutat hi ha despeses que estan cobertes per altres administracions. Per 

tant, el primer que reclamem des de ICV-EUiA, és una millora del finançament de 

l’Ajuntament de Barcelona, respectant els criteris de suficiència i autonomia 

financera. Si bé la reforma de la Llei d’Hisendes locals al 2002 va suposar una 

autèntica oportunitat perduda, la Carta municipal, el nou règim financer i l’Estatut 

donen noves possibilitats en aquest sentit. 

 

Les competències dels Ajuntaments a Catalunya han canviat molt en el temps, i 

difereixen molt en funció de la mida del municipi. Amb el nou Estatut, però aquesta 

situació s’aclareix. En el seu article 84 enumera de forma clara quines son les 

competències dels ajuntaments i estableix que la Generalitat ha de fixar els 

mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats de l’ampliació de l’espai 

comptetencial dels govern local. En els articles 217, 218 i 219 es garanteix la 

suficiència de recursos: “Art.219.3: Es garanteixen als governs locals els recursos 

suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals 

se’ls traspassi o se’ls delegui”.  

 

La reforma de la Llei d’Hisendes locals al 2002, amb la corresponent eliminació de 

l’IAE per a empreses que facturen menys d’1 milió d’euros l’any, va suposar un 

autèntic cop per al finançament de l’Ajuntament. A Barcelona, es va passar 

d’ingressar per aquest concepte 164 milions d’euros al 2002 a 89 milions d’euros al 

2003, amb unes compensacions que no van arribar a cobrir aquesta pèrdua. Aquesta 

reforma va ser rebutjada per ICV-EUiA ja que perjudicava de forma molt clara el 

finançament dels ajuntaments. 
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Cal tendir, com ja hem dit, a una reforma del sistema de finançament dels municipis. 

La reforma de la Llei d’Hisendes locals al 2002 va ser per tant una oportunitat 

perduda i cal anar cap a un nou model. Hem d’anar en la direcció d’augmentar 

l’autonomia financera dels municipis, de manera que els Ajuntaments siguin més 

eficients.  

 

Finalment, cal que la subvenció incondicionada respongui millor a la realitat de cada 

municipi: població, renda, model de desenvolupament, estructura de la població, 

serveis que s’hi presten… Així, en el cas de Barcelona s’haurien de contemplar 

realitats i necessitat pròpies de la capitalitat i de la substitució que exerceix 

l’Ajuntament en alguns àmbits.  

 

L’Ajuntament de Barcelona ha de fer front a grans reptes que requereixen d’un 

millor finançament. No només cal finançar les noves competències que atorga la 

Carta municipal a l’Ajuntament, sinó també la previsible creació de la Corporació 

Metropolitana, considerada en la nova llei de règim especial. A més, qüestions com la 

immigració o la pressió turística que rep la ciutat necessiten de més recursos. 

 

Malgrat aquestes dificultats,  valorem positivament la situació fiscal de l’Ajuntament 

de Barcelona.  Es presenten després d’aquest mandat uns comptes públics sanejats 

amb gran capacitat d‘estalvi i d’inversió, amb capacitat també per anar reduint el 

deute. La situació sanejada dels comptes municipals permet, per tant, ser valents a 

l’hora d’invertir per corregir determinats problemes crònics de la ciutat com l’accés 

a l’habitatge. L’Ajuntament, per donar resposta a aquests problemes, no pot perdre 

ingressos, i per tant, juntament amb la demanda de millor finançament tot i donant 

compliment a la nova llei de règim especial de  la ciutat, ha de utilitzar la seva 

capacitat de política fiscal per seguir assegurant un bon nivell d’ingressos i alhora 

establir mecanismes de major justícia social i sensibilitat ambiental en la seva 

recaptació. 

 

Per tant cal també una gestió progressista i sostenible dels recursos. L’Ajuntament 

ha de posar les seves finances al servei de dos objectius fonamentals: la cohesió 

social de la ciutat i la defensa del mediambient. En aquest sentit, defensem una 

fiscalitat progressiva i ecològica, amb una despesa que ha d’anar orientada cada cop 

més a augmentar la cohesió, ajudar a resoldre problemes importants de la ciutat com 
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l’habitatge, i a fer de Barcelona una ciutat capdavantera en la defensa del 

mediambient.  

 

La fiscalitat de l’Ajuntament ha de basar-se en tres principis fonamentals: 

sostenibilitat pressupostària, social i ambiental. Un sistema fiscal progressiu i 

ecològic ha de compatibilitzar el necessari equilibri pressupostari amb criteris 

d’equilibri social i introduir criteris mediambiential. 

 

Compromisos programàtics 
 

Marc General del finançament de l’Ajuntament 
 

• Exigir un augment de l’autonomia financera de l’Ajuntament de Barcelona. 

Actualment, el 40,9% del ingressos son de tributs on l’Ajuntament té 

capacitat de regular. Malgrat això, és una xifra molt inferior a la capacitat de 

les Comunitats autònomes. L’eliminació de l’IAE ha agreujat aquesta situació. 
 

• Exigir que qualsevol modificació de la Llei de tributs locals ha de comptar 

amb la participació dels ajuntaments. 
 

• S’ha de tenir també en compte realitat com el turisme o el de la població 

flotant a l’hora d’establir els criteris de participació dels Ajuntaments als 

impostos estatals i a les transferències no condicionades. 
 

• Que el càlcul de la dotació per els Ajuntaments incorpori criteris ambientals i 

socials. 

 

Finançament per part de l’Estat 
 

• Cal desplegar en la seva totalitat la nova llei de règim especial de Barcelona, 

la Carta Municipal, pel que fa al finançament. L’assumpció de competències 

que li dona a l’Ajuntament ha d’anar acompanyat del finançament necessari i 

suficient. 
 

• Reclamem una major participació de l’Ajuntament en els ingressos de l’Estat: 

Establiment d’un tram local en l’IRPF, l’IVA i els impostos especials  major de 

l’1,6875, l’1,7897% i el 2.0454% actuals que va establir la reforma de la llei 

d’Hisendes locals del 2002. Aquests haurien de créixer fins arribar al 5%. 
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• La cessió d’un tram major de l’IRPF i l’IVA pels Ajuntaments obligaria a 

modificar les transferències no condicionades, que s’han de convertir en un 

mecanisme de compensació en aquells casos en que la base fiscal local o la 

participació en els trams de l’IRPF i l’IVA no garanteixin un nivell socialment 

acceptable de capacitat financera i s’hagi d’assegurar un creixement constant 

dels recursos econòmics destinats. A més a més, les transferències en aquest 

cas haurien de tenir en compte la despesa local en mediambient i situacions 

especials derivades de la capitalitat de la ciutat. 
 

• Que l’Estat cobreixi les despeses realitzades de serveis estatals (suplència de 

seguretat, noves competències de la Carta de Barcelona) 
 

• Reclamar al Govern de l’Estat que el fons compensatori establert a partir del 

2004 suposi una compensació integral de la pèrdua d’ingressos per 

l’eliminació de l’IAE per a empreses que facturin menys d’un milió d’€. 
 

• Reclamar al Govern de l’Estat un adequat finançament de la Corporació 

metropolitana quan aquesta sigui creada, tal i com preveu la llei de règim 

especial en la seva disposició addicional segona. 
 

• Reclamar un increment de les transferències no condicionades dels 

pressupostos generals de l’Estat per donar resposta a demandes i necessitats 

creixents a la ciutat. 
 

• Cal una reforma en profunditat dels tributs locals, de manera que es 

flexibilitzin i s’adaptin més a la capacitat econòmica dels contribuents. 

 

Finançament per part de la Generalitat 
 

• Millor finançament dels serveis en col·laboració i despeses de capitalitat. 

Millorar la legislació al respecte. 
 

• Participació en els ingressos de la Generalitat en funció dels serveis assumits 

pels Consorcis o transferits, incloses les despeses de capitalitat i de suplència. 
 

• Cessió de part de la recaptació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i de 

l’Impost sobre Actes Jurídics Documentals. 
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• Respecte al finançament dels serveis en col·laboració amb la Generalitat, el 

Parlament hauria de fixar el mecanisme de distribució dels fons i en relació a 

serveis com el transport, l’habitatge o les infrastructures ambientals (que 

associades a la capitalitat i a les “supletòries” comporten una important 

despesa per a Barcelona), sobre les quals hi ha un buit respecte al paper de 

cada administració i la seva aportació; es requeriria el corresponent suport 

legislatiu. 
 

• Que en l’elaboració de la Llei de finances locals que estableix el nou Estatut 

en l’article 220, es realitzi conjuntament amb els Ajuntaments i que aquesta 

llei reculli la especificitat de Barcelona com a capital del país. 

 

Política fiscal de l’Ajuntament 
 

• A ICV-EUiA proposem un manteniment de la pressió fiscal que depèn de 

l’Ajuntament. Barcelona necessita recursos per a respondre a noves 

necessitats. S’han de mantenir els ingressos fiscals (creixent amb la renda) 

per poder cobrir les demandes de nous serveis públics. 

 

• Els ingressos fiscals han d’augmentar al mateix ritme que el PIB, per a 

mantenir un nivell d’ingressos i d’intervenció municipal equivalent a 

l’evolució de l’economia. Durant el passat mandat, els ingressos fiscals han 

augmentat per sota del creixement del PIB. 

 

• Posar la fiscalitat al servei del benestar i l’ecologia. Orientar la fiscalitat cap 

a més progressivitat per  respondre a les demandes socials de la ciutat. 

 

• Els impostos locals han d’adaptar-se al creixement de la renda i a l’evolució 

de la dinàmica local.  

 

• Seguir fomentant i desenvolupant les bonificacions fiscals i subvencions en 

benefici del mediambient, ajudes als discapacitats, foment de l’activitat 

econòmica i l’associacionisme. 

 

• Introduir la fiscalitat ambiental i mantenir i millorar els criteris socials a les 

ordenances fiscals. 
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• Millorar la utilització de noves tecnologies per a la recaptació tributària. 

 

 

Impostos 

 

• L’impost sobre béns immobles ha de créixer com a mínim al mateix ritme que 

l’IPC, per tal de mantenir el nivell d’ingressos tant important que per 

l’Ajuntament suposa aquest impost (el 47% del ingressos totals d’impostos 

locals). 

 

• Aplicar bonificacions del 5% de l’IBI (el màxim permès per la llei) sobre la quota 

de l’impost en funció d’elements com l’estalvi  energètic, aprofitament solar, 

sistema eficient,…  

 

• Des de l’Ajuntament reclamarem el desenvolupament del Reglament per a fer 

efectiva l’aplicació del recàrrec  del 50% en l’IBI sobre pisos buits, introduït 

en la reforma de llei d’Hisendes locals al 2002. 

 

• Millorar les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses, i ampliar 

aquestes bonificacions a les famílies monoparentals, que haurien de rebre un 

tractament fiscal favorable, amb un criteri de progressivitat.  

 

• Proposar la bonificació o subvenció de l’Impost sobre l’Increment del Valor 

dels Terrenys de Naturalesa Urbana quan el fet impossable sigui conseqüència 

d’una expropiació forçosa. 

 

• Seguir aplicant i desenvolupant bonificacions o subvencions de l’Impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres per eficiència energètica en la 

construcció d’edificis. 

 

• Proposarem una reforma de l’Impost sobre els Vehicles de Tracció 

Mecànica en la qual s’introdueixin criteris d’eficiència energètica i 

emissions contaminats en la determinació dels cavalls fiscals dels vehicles, 

especialment sobre els anomenats 4x4.  
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• Plantejarem la creació d’un nou impost, alternatiu a l’IAE, que gravi la xifra 

de negoci de les activitats econòmiques de Barcelona. Les quotes d’aquest 

nou impost haurien de permetre primar determinades activitats pel seu 

positiu impacte econòmic i social i aquelles amb millor comportament 

ambiental. 

 

Taxes 
 

• Proposarem la màxima claredat en l’especificació de les taxes de tractament 

de residus, dins del rebut de l’IBI, o separat, però amb gestió i cobrament 

conjunt. 
 

• Estendre les zones d’estacionament per a residents, Àrea Verda, al conjunt de 

barris de la ciutat, com a mecanisme de reducció de l’ús del transport privat i 

d’internalització de costos de l’ús del cotxe. 

 

Endeutament i estalvi 
 

• Defensem l’augment del deute per al finançament d’inversions especialment 

destinades a equipaments i a la política de sòl i habitatge de la ciutat. El 

deute per habitant a Barcelona es situa en 662 euros, molt per sota de ciutat 

com Madrid (1494€). Aquesta situació permet a l’Ajuntament seguir fent una 

política d’inversió pública forta. 

 

• L’Ajuntament ha de tenir la capacitat d’endeutar-se a favor de projectes 

d’inversió que fomentin la cohesió i la sostenibilitat. 

 

• Defensem la derogació de la Llei d’estabilitat pressupostària, de la que els 

ajuntaments n’estan sent les primeres víctimes, al no poder endeutar-se i 

complir l’estabilitat pressupostària no en el marc d’un any, sinó en el marc 

d’un cicle. 

 

• L’estalvi brut ha de continuar representant el 25% dels ingressos corrents en 

el proper mandat, com s’ha fet en el mandat 2003-2007 amb un 27% d’estalvi, 

generant més de 500 milions d’euros anuals d’estalvi brut (després del 

pagament d’interessos). 
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• L’endeutament consolidat ha de  continuar sent inferior al 80% dels ingressos 

corrents, tal i com s’ha fet en aquest mandat, que s’ha mantingut sempre per 

sota del 70%. 

 

Orientació de la Inversió i la Despesa  

 

• S’ha de valorar positivament l’esforç inversor en el passat mandat. S’ha fet 

una reorientació positiva de la despesa cap a les polítiques socials però cal 

anar encara més enllà en aquesta direcció. 

 

• Benestar social, habitatge protegit i ecologia, han de ser les grans prioritats 

pel proper mandat. 

 

• Cal guanyar en eficiència i eficàcia en la prestació de serveis. 

 

• La despesa corrent ha crescut en el darrer mandat un 5,5%, sis dècimes per 

sota del creixement dels ingressos corrents. Malgrat que la generació d’estalvi 

és important, cal, en general, que la despesa publica segueixi a un ritme 

similar al creixement dels ingressos corrents. 

 

• En el capítol de despeses, cal fer un esforç per augmentar el Capítol II de 

Serveis Socials (actualment el 37% de la despesa), per tal de reforçar els 

serveis d’atenció social. 

 

• Cal continuar amb la política de reducció de despeses financeres tal i com 

s’ha fet en aquest mandat. 

 

• Mantenir la capacitat inversora de l’Ajuntament, que en aquest mandat s’ha 

situat en el 24% del ingressos corrents bruts, amb més de 2000 milions d’euros 

en el conjunt del mandat. 

 

• Un dels esforços inversos que cal fer en aquest mandat és reforçar la 

promoció d’habitatge públic. 

 

• Cal seguir fent un esforç inversor per tal d’incrementar el Patrimoni Municipal 

de Sòl i Habitatge, i la seva dedicació per a habitatge protegit. En el darrer 
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mandat, la inversió en sol ha suposat més de 540 milions d’euros, dels que 

206 s’han dedicat a equipaments i 153 a habitatge. Donat que la dificultat 

d’accés a l’habitatge és un problema creixent a la ciutat, aquesta quantitat 

hauria d’augmentar en el proper mandat. 

 166



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA BARCELONA QUOTIDIANA, PARTICIPATIVA,  

CONVIVENCIAL I DIVERSA 

 

 

 

 

 

 

 
“Fer de la vida quotidiana un espai de transformació social, amb dones 

i homes compartint una nova organització dels temps i els treballs, 

amb una ciutadania crítica, activa i responsable. Construir xarxes i 

vincles de solidaritat veïnal, des de valors de radicalitat democràtica i 

desenvolupament comunitari, i des d’on enfortir relacions de 

convivència basades en l’acollida, el diàleg, la mediació i el respecte a 

totes les diferències”. 
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I. FEMINITZACIÓ DE LA CIUTAT. REORGANITZAR ELS TEMPS 

 

 

Feminització de la ciutat: dones i homes compartint en igualtat 
 

El model de ciutat que defensem és un model que pretén transformar les condicions 

de vida de les persones des de polítiques de proximitat, afavorint que els homes i 

dones de la nostra ciutat, lliures, diversos i iguals en oportunitats puguin portar a 

terme amb autonomia els seus projectes vitals. Una ciutat en definitiva, facilitadora 

de la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes, una ciutat més feminitzada. 

Apostem per una Barcelona amb més equitat i més inclusiva, on la vida quotidiana de 

les persones és al bell mig de les polítiques municipals. La Barcelona que volem és 

també la Barcelona que les dones volem. 

 

Actualment a Barcelona hi ha un Pla d'Acció Municipal per a les Dones i un Pla 

Municipal contra la Violència vers les Dones, ambdós aprovats pel Consell Municipal 

de Dones de Barcelona i pel govern de la ciutat. Com a estratègia global, cal dotar 

els plans esmentats de tots els recursos infrastructurals personals i pressupostaris per 

al desenvolupament i realització de tots els objectius, accions i mesures previstes, 

amb un lideratge fort i reconegut de la Regidoria de Dones i amb  la implicació de tot 

el govern municipal. 

 

Totes les propostes encaminades a fer polítiques municipals de dones han de partir 

d’un doble criteri a l’hora de la seva formulació: 
 

- la integralitat i transversalitat de les propostes que afecten a totes les àrees de 

gestió municipal, calen, per tant, plans transversals amb un compromís polític de 

totes les regidories i districtes de la ciutat 

 

- la seva visibilitat, és a dir la comunicació pública d’aspectes com les aportacions 

de les dones a la ciutat, la superació de les polítiques androcèntriques, així com 

l’avaluació de plans integrals, la creació d’indicadors que identifiquin els biaixos 

de gènere en determinades polítiques públiques, etc. 
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Compromisos programàtics 
 

� Una ciutat més equitativa entre homes i dones 

- Establir polítiques transversals per la igualtat de gènere en les diverses àrees de 

l'Ajuntament, amb el corresponent pressupost. Aquesta transversalitat s’ha de 

projectar també als Districtes. 

- Realitzar pressupostos amb perspectiva de gènere per procurar que l'impacte de 

la despesa pública sigui equitatiu per homes i dones. 

- Establir l'obligatorietat de la visió de gènere en totes les estadístiques per poder 

avaluar l'impacte de gènere en les polítiques municipals 

- Fomentar l'elaboració de Plans d'Igualtat en les empreses de la ciutat 

- Garantir que tots els mitjans de comunicació de l'Ajuntament (des dels materials 

de mà fins als mitjans de comunicació local) transmeten valors com la defensa de 

l'equitat entre homes i dones i el reconeixement de les aportacions de les dones. 

- Estendre els programes de coeducació a totes les escoles de la ciutat i 

incrementar la formació del professorat en coeducació i igualtat d'oportunitat. 

- Aconseguir que  l’Ajuntament esdevingui una institució exemplificadora pel que 

fa les polítiques de dones i per a les dones. 

- Mantenir una Regidoria de la Dona, sota una responsabilitat política específica. 

- Mantenir i millorar l'Observatori de les Dones 

- Millorar les estratègies de reconeixement de les dones, dels seus sabers i de la 

seva 

- història. 

 

� Una ciutat en la qual les dones hi participin i també decideixin 
 

- Avanç en la consecució d'un pacte municipal dels usos del temps. Avançar en 

estratègies per tal de que a Barcelona compartir i conciliar sigui el model. 

- Avanç en l'establiment de criteris urbanístics i constructius que millorin la 

mobilitat dels i les vianants a la nostra ciutat 

- Millora de la participació en les Consells de Dones dels Districtes, dotant-los de 

més contingut i capacitat decisòria sobre polítiques locals 

- Foment de la participació en el Consell Municipal de Dones, amb més agilitat i 

capacitat decisòria sobre polítiques locals. El Consell Municipal de Dones hauria 

de tenir representació en tots els consells sectorials i temàtics, de forma 

transversal. 
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- Impuls a les accions de reconeixement de la diversitat femenina que facin visibles 

les perspectives i les necessitats de les dones joves, les dones lesbianes, les 

dones amb discapacitat, les dones immigrades, les dones grans... 

- Avançar cap a la realització del 2n Congrés de Dones de BCN, prenent com a 

model el 1r Congrés de l'any 1999. 

 

� Una ciutat més inclusiva, també per a les dones 
 

- Treballar en la consolidació de les actuacions preventives encetades amb el 

desplegament del Pla Municipal contra la violència vers les dones. Avançar  en la 

sensibilització de la ciutadania envers el canvi de valors davant la violència, 

necessaris per assolir la tolerància zero a la violència entre la ciutadania i la 

violència domèstica. 
 

- Fer que la nostra ciutat aculli amb calidesa i ajudi amb eficàcia a les dones que 

pateixen violència de gènere. A través d'una atenció de proximitat amb els punts 

d'informació i atenció a la dona dels districtes, una atenció especialitzada través 

de l'Equip d’Atenció a les Dones i la Casa d'Acollida i la coordinació de tots els 

sistemes implicats (sanitari, serveis policials, serveis socials, judicial i de base 

associativa i comunitària). 
 

- Incrementar i coordinar els programes preventius contra la violència masclista als 

centres escolars. 
 

- Promoure polítiques actives de suport a les dones soles, vídues i grans que degut 

a la major esperança de vida i l’envelliment de la població son cada cop més 

nombroses i més vulnerables. 
 

- Coordinar polítiques d’habitatge i polítiques de suport a les dones ja que cal tenir 

en compte que 3 de cada 4 llars unipersonals estan formades per dones. 
 

- Incrementar els programes específics de formació sociocultural, tallers 

d'autoestima, així com els espais lúdics per a dones de mitjana edat en prevenció 

de futures situacions de dependència social i econòmica. 
 

- Millora de les polítiques d'inclusió social i d'empoderament de les treballadores 

del sexe, evitant que la forta penalització moral associada a aquest treball 
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agreugi la situació de vulnerabilitat en que es troben. Modificar l'Ordenança del 

Civisme pel que fa a aquest aspecte. 
 

- Millora del suport a les dones nouvingudes incrementant els cursos de llengua, 

tallers, orientació professional, legal... i tots els aspectes del procés d’acollida. 

 

Reorganització dels temps 

La quotidianitat com a valor polític: el dret a gestionar la pròpia vida 

 
El temps és un dret, és un dret de les persones gestionar la pròpia vida per poder 

gaudir-ne d’una manera plena i satisfactòria. És ben sabut que actualment la nostra 

societat no està organitzada de la millor manera per tal que les dones i els homes 

que la composen puguin fàcilment satisfer aquest dret. La nostra quotidianitat 

genera desigualtats, a més a més de ser insostenible des del punt de vista social. És 

el temps productiu el que estructura i organitza la nostra societat, un criteri que no 

comptabilitza la tasca de tenir cura dels altres, el temps lliure o el temps que 

dediquem a la participació social.  

 

Volem subvertir aquesta tendència. Volem que el temps de vida esdevingui alta 

política, revaloritzant i visibilitzant tots i cadascun dels diferents temps.   Volem un 

sistema organitzat en funció de les necessitats vitals de les persones. On existeixin 

alternatives que integrin tots els temps de vida, alternatives que tinguin en compte 

les corresponsabilitats de dones i homes en les diferents tasques. De manera que el 

treball domèstic, familiar i de cura, el temps de lleure o la participació social no es 

penalitzin, sinó ben al contrari, passin a considerar-se com a fonts d’enriquiment 

vital. Per fer això, atorguem a la quotidianitat un valor polític, on els espais i temps 

històricament ocupats per dones, que s’han configurat sota la idea “d’espai privat”, 

es considerin com a generadors de ciutadania, un assumpte d’interès polític en un 

nou contracte social. 

 

Per aconseguir-ho considerem imprescindible la cooperació entre els diferents 

sectors implicats. És necessari ajustar els temps de treball i els horaris dels serveis 

públics i privats, quelcom que necessàriament haurà de fer-se des d’una organització 

de la diversitat. En aquesta tasca Barcelona ha de fer una aposta clara i decidida per 

situar a les persones que en ella hi viuen i els seus temps en l’eix d’una nova 

transformació social. De manera clara ha de liderar políticament el desenvolupament 
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de polítiques de proximitat que permetin una nova articulació social i que permetin 

gestionar els temps de manera més eficaç tot atenent les necessitats de les 

persones. És a dir, propiciar les mesures perquè siguin els i les barcelonines qui 

marquin el ritme de la ciutat. 

 

Compromisos programàtics 

 

El Pacte Local dels Temps de Barcelona 
 

La nostra proposta és fer-ho a partir d’un gran Pacte Local dels Temps de Barcelona 

(PLTsB), un instrument experimental relatiu al funcionament dels sistemes horaris 

dels diferents serveis urbans i la seva harmonització i coordinació gradual. El PLTsB 

haurà d’abarcar la planificació del conjunt d’àmbits que configuren la nostra 

quotidianitat: els serveis públics, privats, les activitats comercials, les culturals i 

turístiques, els transports, etc. Aquest gran Pacte Local dels Temps de Barcelona 

haurà d’elaborar-se necessàriament mitjançant un procés participatiu, de debat i 

concertació entre el conjunt d’agents socials implicats;  impulsat i liderat pel govern 

de la ciutat. La base del PLTsB ha de basar-se en un profund coneixement i anàlisis 

de l’ús dels temps que fan les ciutadanes i ciutadans de Barcelona. 
 

Per garantir l’avaluació i el seguiment de les mesures i accions que es desprenguin 

del PLTsB es crearà una comissió de composició mixta que garanteixi la presència 

dels i les representants de l’Administració, els sindicats i les patronals, les 

associacions de consumidors, de joves i de dones, els consorcis i ens de gestió de 

transports públics i col·lectius, les associacions de comerciants i de veïns, així com el 

conjunt d’entitats que, en cada cas, puguin contribuir al compliment, millora i 

difusió del PLTsB. Aquesta comissió estarà recolzada per òrgans consultius d’experts i 

expertes en temes de polítiques de temps. 
 

Proposem fomentar la creació d’un Fons per a l’Harmonització dels Temps, que doni 

suport econòmic a les iniciatives experimentals dutes a terme pels ens públics o 

privats per a la coordinació dels horaris, la compatibilització de les diferents esferes 

de la quotidianitat, i la valorització dels usos no remunerats dels temps. 
  

El Pacte Local dels Temps de Barcelona haurà de proporcionar les condicions per tal 

que l’acció de govern incorpori de manera gradual les següents accions:  
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 Incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació -TIC 

(administració electrònica)- en la prestació de serveis a la ciutadania. Les TIC 

poden convertir-se en l’eina que farà possible atorgar una major centralitat al 

ciutadà, ja que, a més d’estalviar temps, permeten una major accessibilitat als 

serveis, més transparència i un major nivell de comunicació. 
 

 Formació dels agents involucrats i de personal especialitzat per  la sensibilització, 

coordinació i seguiment a escala micro dels acords que es prenguin. 

 

 Incorporació de fórmules horàries que permetin prestar serveis i fer ús 

d’equipaments municipals de manera que se satisfacin les necessitats emergents, 

i sense que impliqui una pèrdua de drets socials dels treballadors i treballadores.  

 

 Incorporació del paradigma temps a la legislació i a la normativa municipal. 

 

 Estudiar accions positives per a la incorporació dels homes a l’àmbit domèstic. 

 

 En el marc del procés de debat i concertació, establir les condicions per tal 

d’implicar els agents socials en la regulació dels seus temps. Un exemple: revisar 

l’organització dels temps a les universitats per tal d’establir horaris de classe més 

compactes i intensius,  i revisar les normatives de permanència i els plans 

d’estudi per afavorir les anomenades “vies lentes” de realització dels estudis. 

 

 Fomentar mecanismes transversals per tal d’ajustar els serveis a les demandes 

dels nous models familiars.   

 

 Promoció i suport als bancs del temps. Fomentar els nous jaciments d’ocupació. 
 

 Treballar per la creació i l’enfortiment de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la 

Reorganització dels Temps. Convertint-la en un espai per al debat i l’intercanvi 

d’experiències sobre la reorganització dels temps de les persones.  
 

 Reduir la jornada laboral a 35 hores. 

 

 Establir accions de foment del temps per a la participació política com ara 

possibles excedències de 4 anys (també a les empreses privades) per a ocupar 

responsabilitats electes locals. 

 

 

 173



Altres compromisos: 

 

 Realitzar campanyes informatives que aprofundeixin en els drets vinculats a un ús 

lliure (i no fruit de la desigualtat) del propi temps i també de les polítiques 

públiques que faciliten l'exercici d'aquests drets. 

 

 Incorporar a les estadístiques municipals variables que permetin detectar les 

desigualtats en l’ús dels temps que existeixen a la ciutat de Barcelona. És 

important esmentar d’una forma explícita la funció de les estadístiques i la 

necessitat de comptar amb dades fiables que especifiquin el biaix de gènere dels 

usos dels temps i de l’exercici de determinats drets com l’ensenyament, el 

treball, o la paternitat i la maternitat.  Així mateix, de forma anual, s’haurà de 

garantir un coneixement extens de la organització dels temps de vida de la 

població i de la influència del PLTsB en aquests. 

 

 Incorporar el treball reproductiu en les estadístiques econòmiques del consistori i 

instar la resta d’administracions públiques a prendre la mateixa mesura. 

 

 A nivell internacional també hi ha espai per a la creació d’un marc d’intercanvi 

d’experiències en matèria de temps. Barcelona pot convertir-se en referent 

internacional en la reconquesta dels temps per part de la ciutat.  
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GAIS, LESBIANES, DONES I HOMES BISEXUALS I TRANSEXUALS 
 

 

Diversitat d’identitats sexuals; igualtat real de drets 
 

La nostra ciutat ha de ser un espai urbà on tothom pugui portar a terme amb 

autonomia i plenes condicions d’igualtat els seus projectes vitals independentment 

de la seva orientació sexual o identitat de gènere. La defensa dels drets dels gais, les 

lesbianes, els homes i les dones bisexuals i transsexuals (GLBT) s’ha d’inscriure en la 

lluita per fer de Barcelona un model de convivència basat en la diversitat i la igualtat 

de drets i d’oportunitats.  

 

El moviment gai, lèsbic i transsexual està representat per un sòlid i divers teixit 

associatiu a la ciutat. Ens comprometem amb les persones individuals i les entitats a 

continuar la nostra acció de fer de la vida quotidiana un espai de transformació 

social. Les xarxes d’acció i solidaritat comunitària creades entre les diverses 

sensibilitats GLBT i entre les diverses entitats GLBT i altres grups són la principal 

mostra de l’alt grau d’implicació del moviment GLBT en la convivència i en la creació 

d’una ciutat inclusiva, un model de ciutat que és el nostre principal objectiu. 

 

Enfront dels discursos desmobilitzadors que neguen el potencial transformador de les 

xarxes d’acció social GLBT ens reafirmem en la necessitat de tenir present que els 

drets cal guanyar-los i consolidar-los amb una feina permanent. Tots i totes som 

conscients que entre el reconeixement legal de la igualtat i la igualtat plena hi ha un 

espai. Per tot això, des de l’àmbit local, el més pròxim a la ciutadania, continuarem 

buscant complicitats i movent voluntats per arribar a la plena igualtat legal i social 

de les persones lesbianes, gais, bisexuals i els homes i les dones transsexuals. 

 

El conjunt de les propostes es poden inscriure en dos eixos bàsics: 

 

1. La transformació de la vida quotidiana posant en valor la diversitat. 

2. La solidaritat i la complicitat de la ciutadania amb l’enfortiment dels 

processos de participació i transformació. 
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Compromisos programàtics 

 

Visibilitat Institucional 

• Promourem accions institucionals el 28 de juny (Dia de l’alliberament o de 

l’orgull glbt) i el 17 de maig (Dia internacional contra l’Homofòbia). 

• Proposem realitzar campanyes per arribar a la plena igualtat social de 

l’homosexualitat, la transsexualitat i la bisexualitat.  

• Les campanyes de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona i de les empreses o 

instituts que en depenen hauran de recollir el fet homosexual i transsexual com 

un element més de la diversitat social de la ciutat. 

• Continuarem promovent la inclusió de persones destacades gais, lesbianes o 

transsexuals en el nomenclàtor dels carrers, places i espais públics de Barcelona. 

• Continuarem promovent que siguin reconegudes persones gais, lesbianes i 

transsexuals amb les medalles d’honor i d’altres reconeixements de ciutat. 

 

Ocupació 

• Buscarem la complicitat dels sindicats i d’altres actors socials per avançar en 

accions que eradiquin la discriminació per orientació sexual, identitat de gènere 

o seropositivitat en els llocs de treball.  

• Promourem línies d’acció per facilitar la incorporació o reincorporació al món 

laboral de les persones VIH positives que ho poguessin necessitar. 

• Promoure la incorporació a la plantilla municipal d’homes i dones transsexuals.  

 

Convivència i Seguretat 

• Formació en prevenció de l’homofòbia i transfòbia als agents de la Policia Local. 

• Protegirem el dret a la lliure expressió de l’afectivitat en els espais públics.  

• Personació jurídica de l’Ajuntament en els processos legals contra persones 

físiques i jurídiques que puguin atemptar contra els drets individuals i col·lectius 

de les persones per raó de la seva orientació sexual o identitat de gènere. 

 

Democràcia i participació 

• Fomentarem la implicació de les organitzacions dels gais, les lesbianes i els i les 

transsexuals i bisexuals en els àmbits de participació municipal. De manera 

especial caldrà rellançar el Consell Municipal de gais, lesbianes homes i dones 

transsexuals fent que sigui un òrgan capaç d’escometre els reptes que es donen i 

els problemes per resoldre des de la responsabilitat compartida entre el govern i 

les entitats GLBT, tant pel que fa a decisions generals com a polítiques concretes. 
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• Suport als programes associatius de les lesbianes, els gais, les i els transsexuals i 

bisexuals o que treballin els temes de l’orientació sexual o identitat de gènere. 

• Inclourem de l’objectiu de visibilitzar la diversitat sexual en les convocatòries de 

subvencions a entitats ciutadanes. 

• Donarem suport a la celebració d’actes d’intercanvi, seminaris, congressos i 

activitats federatives del moviment gai lèsbic i  transsexual. Proposarem la 

candidatura de Barcelona per Congressos i esdeveniments promoguts per la 

comunitat transsexual, lèsbica, gai i bisexual.  

• Suport a les activitats que fomentin l’intercanvi d’experiències intergeracionals, 

trenquin les barreres de comunicació i fomentin el respecte entre la població 

GLBT de diferents edats. 

• Promourem la informació sobre les activitats dels col·lectius de lesbianes, gais, 

transsexuals  i bisexuals en els mitjans d’informació i suports publicitaris locals. 

 

Educació 

• Impulsarem les xarxes socials pel diàleg i creació del discurs pedagògic. 

• Promourem l’edició i distribució de guies didàctiques, material curricular, contes, 

material audiovisual i altres recursos d’educació per a la igualtat..  

• Treballarem amb pares, mares i professorat per prevenir l’homofòbia i promoure 

la pluralitat. 

• Promoció d’investigacions, treballs universitaris i escolars sobre problemàtiques 

associades a l’orientació i la identitat sexual. 

 

Salut 

• Realitzarem campanyes informatives sobre la SIDA més enllà de l’1 de desembre, 

dirigides de manera sectorial a joves, dones, homosexuals, transsexuals, persones 

que exerceixen la prostitució, homes que fan sexe amb homes, etc. 

• Des del Consorci Sanitari de Barcelona i des de l’Agència de la Salut Pública es 

continuarà donant suport als centres referents en la lluita contra la SIDA. 

• Promocionarem l’ús de lubricants a l’aigua en les campanyes de promoció de l’ús 

del preservatiu i de manera especial el preservatiu femení. De manera especial 

en els centres escolars. 

• Evitarem la invisibilització de les dones lesbianes en les campanyes de salut.  

• Atenció a les necessitats específiques de les dones i homes transsexuals en les 

campanyes de salut púbica. 

 

 177



Solidaritat 

• Proposem que Barcelona sigui pionera en la xarxa de ciutats-refugi per persones 

perseguides en el seu país per motius d’orientació sexual o identitat de gènere. 

• Destinarem l’1% dels pressupostos municipals a projectes de solidaritat, i que 

d’aquest, un 4% es destini a projectes de població i salut, en països del Sud.  

• Elaboració, promoció i subvenció a programes que lluiten contra l’homofòbia, de 

prevenció de la discriminació i, de potenciació de l’associacionisme gai, lèsbic, 

transsexual i bisexual en països menys desenvolupats. 

• Garantirem el respecte als drets humans de les persones gais, lèsbiques, 

transsexuals i bisexuals en tots els programes de col·laboració amb altres ciutats. 

 

Cultura 

• Potenciarem la presència de publicacions dirigides a públic gai, lèsbic, bisexual i 

transsexual a les biblioteques i hemeroteques municipals. Treballarem també 

amb la Diputació, per especialitzar una biblioteca de Barcelona en temàtica GLBT 

• Promourem des dels centres cívics activitats adreçades als joves i la població en 

general, que fomentin la visibilitat de la diversitat sexual. 

• Promourem espais públics i activitats relacionades amb la diversitat sexual i la 

prevenció de malalties de transmissió sexual. 

 

Esport 

• Evitarem qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació sexual o identitat 

de gènere en els centres esportius 

• Donarem suport a les reunions esportives de gais, lesbianes i transsexuals que 

tinguin com a marc la ciutat de Barcelona. 

 

Joventut 

• Realitzarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement dels 

adolescents homosexuals i transsexuals. 

• Previndrem l’homofòbia en activitats juvenils municipals i associatives d’esplai. 

 

Gent Gran 

• Promourem accions d’informació sobre la diversitat sexual entre la gent gran. 

• Dissenyarem mesures per al tracte igualitari de les persones i les parelles 

homosexuals en els centres de dia i residències geriàtriques. 

• Donarem suport a les activitats organitzades per la gent gran gai, lesbiana, 

bisexual i transsexual per a la seva pròpia socialització i convivència. 

 178



 

 

III. UNA CIUTAT D’ACOLLIDA I INTERCULTURAL 

 

 
Com a conseqüència del procés migratori, durant l’última dècada a Barcelona s’ha 

donat un gran canvi sociodemogràfic que ha modificat el paisatge humà de la nostra 

ciutat. Cal considerar que el 1999 vivien a Barcelona 40.903 persones immigrades 

empadronades (el 2’7% de la població total), que el 2002 el nombre arribà a 113.809 

(el 7’6%), el 2005 a 230.942 (el 14’6%), i el 2006 a 260.058 (el 15’9%). Avui les 

persones immigrades desenvolupen un paper fonamental en àrees d’activitat 

econòmica com ara la indústria turística, la construcció, o els serveis d’atenció a les 

persones. També són protagonistes de l’auge de l’activitat comercial en els barris i, 

progressivament, van incrementat la seva presència en d’altres sectors ocupacionals. 

Des del punt de vista estrictament cultural, la immigració ha comportat un evident 

augment de la diversitat. Actualment Barcelona compta amb 165 nacionalitats (36 de 

les quals disposen de comunitats superiors a les 1.000 persones) i es parlen més de 

218 llengües. Aquesta diversitat es concreta en un ampli ventall d’expressions 

culturals, tradicions i costums expressades en formes diferents de vida i sistemes 

creencials.  

 

Cal considerar com a dada molt rellevant el fet que les dues terceres parts de les 

persones immigrades residents a Barcelona només fa que hi viuen entre 1 i 5 anys. 

Tot i això, molts d’aquests residents ja gaudeixen de permís de residència i 

d’ocupació legal regular, han accedit al mercat de l’habitatge (tant de lloguer com 

de propietat), i han dut a terme processos de reagrupament familiar. Si bé en un 

principi, donada la concentració en el temps del procés migratori, la política 

municipal ha hagut d’emfasitzar els temes relacionats amb la recepció i l’acollida, 

ara s’imposa donar també relleu a les polítiques d’integració. Això és, aquelles 

qüestions relacionades amb la convivència i la gestió de la diversitat cultural, la 

participació en la dinàmica ciutadana, o els aspectes relacionats amb la ciutadania 

política. Tot plegat implica que hagin de reforçar-se les intervencions que facin del 

coneixement mutu la base per a una convivència centrada en la inclusió social.  
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Compromisos programàtics 

 

Els 6 eixos substantius d’una política de la diversitat 

 

1. Consens polític. Posa damunt la taula el fet que, front a determinats fenòmens 

socials o situacions, la responsabilitat política compartida ha de ser possible. I 

que la política en democràcia ha de mostrar-se tan capaç d’expressar 

discrepàncies com de compartir decisions de gran importància estratègica. Dit en 

altres paraules, existeixen problemes o fenòmens socials prou significatius com 

perquè siguin abordats des de la reflexió política en el seu sentit més crític, i 

mitjançant la deliberació racional. La nova situació social generada pel procés 

migratori és un d’aquests fenòmens. 

 

2. Normalització. Atén al fet que les persones immigrades que requereixin 

d’atenció han de ser ateses en el marc de l’estructura de serveis existents sense 

crear estructures paral·leles de caràcter segmentador (aquestes únicament han 

d’existir en els processos d’acollida i com a eines de suport al serveis generals). 

Això també implica que es reformulin els serveis existents per tal que responguin 

amb garanties a la major complexitat social, i que es redimensioni la seva oferta 

en funció de les noves necessitats i demandes.  

 

3. Igualtat. Garanteix que les persones siguin igualment tractades davant la llei, en 

l’exercici dels seus drets i deures i en l’accés als recursos socials, amb 

independència dels orígens o dels grups socials als quals pertanyen. En aquest 

sentit, especial importància pren la noció de cohesió social: que les persones se 

sentin part integrant i convivencial del context on viuen i participin amb igualtat 

de projectes comuns amb el conjunt de la població d’aquell context.  

 

4. Interculturalitat. Se significa per crear les condicions d’un diàleg reflexiu entre 

les diverses perspectives culturals existents en la ciutat. L’expressió de les 

pràctiques culturals arrela en la subjectivitat compartida de les persones, 

comporta una interpretació de les relacions socials i la sistematització de 

costums. Però, alhora, les cosmovisions i les pràctiques culturals poden ser 

objecte de reflexió i revisió per part de les mateixes persones que les sostenen. 

Aquest diàleg és la base sobre la que són possibles els acords que legitimen el 

marc democràtic de relacions i el conjunt de drets humans que el sosté.  
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5. Transversalitat. Tota política o planificació adreçada al fet migratori ha de 

garantir unitat d’acció entre els diferents àmbits d’actuació que hi intervinguin. 

La realització de programes marc, pactats entre les parts i basats en la 

coordinació, l’assumpció d’objectius comuns, la suma i rendabilització de 

recursos, la col·laboració entre entitats cíviques i ciutadania, són aspectes de 

gran importància. La concepció transversal dels plans d’actuació permet a la 

vegada un tractament integral de totes les temàtiques relacionades amb la gestió 

de la diversitat, així com la coordinació de les diferents actuacions, sense 

desdibuixar l’adjudicació de responsabilitats a les diferents àrees, departaments 

o administracions. 

 

6. Participació. Aquí la idea fonamental és la corresponsabilització en l’elaboració 

de les decisions i les accions que s’hagin de prendre en el govern de la ciutat. 

Establir consensos bàsics en la formulació de les polítiques públiques i socials és 

un requisit fonamental en la gestió de la diversitat barcelonina. De fet, la 

mateixa gran capacitat d’acollida mostrada per la ciutat s’explica en bona part 

per la xarxa associativa actuant en el territori, que ha anat teixint trames de 

confiança i coneixement mutu barri a barri. 

 

Una Barcelona oberta i acollidora 

 

Oferir un marc d’acollida implica  organitzar un conjunt de recursos, equipaments, projectes i 

programes de titularitat pública i privada adreçats a garantir formació i informació de caràcter bàsic a 

les persones nouvingudes amb la finalitat de promoure’n l’autonomia i la promoció personal, la 

integració i la cohesió socials.  

 

1. Les condicions bàsiques de l’exercici dels drets i deures de les persones que no 

tenen nacionalitat espanyola vénen regulades per la legislació de l’Estat. La Llei 

Orgànica 4/2000 atribueix més o menys drets en funció de si la persona 

estrangera és resident amb autorització per treballar, resident sense autorització 

per treballar, o no disposa de cap autorització. Per exemple, els drets d’accés a 

l’ensenyament no obligatori o a la sindicació es reserven als estrangers residents. 

Aquesta distinció fruit de la llei és clau, sobretot si considerem els efectes que té 

sobre les persones estrangeres que viuen durant períodes considerables en 

situació irregular. En aquest sentit, ens comprometem a promoure les condicions 

perquè la persona evolucioni vers la plenitud de drets i a exercir pressió per tal 

que la legislació de l’Estat canviï vers la garantia plena de drets civils, socials i 
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polítics. Defensem el dret de vot de totes les persones sobre la base de la 

residència, superant el criteri de nacionalitat. 

 

2. Seguint el criteri de la normalització, atendre a les persones immigrants en el 

marc de la xarxa bàsica de serveis socials. Continuar amb el reforç i l’estratègia 

de millora de l’atenció social primària, redefinint i redimensionant l’oferta de 

serveis per a tothom independentment del seu origen, d’acord amb les noves 

necessitats i demandes. Potenciar els programes de formació per als i les 

professionals per tal que es comprenguin adequadament els canvis socials en 

procés en la ciutat, i se’n sàpiga donar resposta. 

 

3. De manera complementària, s’han de reforçar els serveis específics per al 

conjunt de la ciutat: el Servei d’Atenció a persones Inmigrants, Estrengeres i 

Refugiades (acollida i integració social), el Servei de Mediació Intercultural 

(suport als professionals i a les relacions de convivència comunitària en un 

context de diversitat), el Servei d’Atenció a Immigrants Menors no Acompanyats, 

el Centre d’Acolliment Lingüístic de Pl. Catalunya. 

 

4. Mantenir la política d’empadronament actiu, gràcies a la qual els i les residents 

d’origen estranger, sigui quina sigui la seva condició jurídica, tenen accés directe 

a serveis tan fonamentals com ara la sanitat o l’educació. L’empadronament, a 

més, ha de servir per preveure millor la cobertura de necessitats socials a la 

ciutat. Tot i aprofitant aquesta informació, s’ha de promoure el coneixement dels 

informes d’arrelament social per tal de facilitar la regularització de residents 

estrangers en situació irregular amb més de tres anys de residència.  

 

5. Implementar en el territori el Pla de Recepció i Acollida de Ciutat, amb el 

concurs d’actors polítics i de l’administració municipal, així com d’entitats de 

persones immigrants i autòctones. Assegurar el desplegament d’un catàleg de 

serveis complert: assessorament jurídic per a la regularització, així com per a les 

situacions d’asil i refugi; empadronament; informació i derivació a recursos; 

assistència en tràmits administratius; coneixement i derivació als serveis socials, 

sanitaris, educatius, i assistència en l’accés a l’habitatge; recerca de feina i 

formació laboral; coneixement de l’entorn i aprenentatge de l’idioma; serveis de 

mediació social i interpretació lingüística.  
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6. Sensibilitzar la ciutadania. La integració social és un procés de dues direccions. 

Les persones immigrants s’han d’esforçar a acomodar-se en la nova societat 

d’acollida; per altra banda, aquesta mateixa societat d’acollida ha de 

comprendre el procés migratori i assumir-ne els canvis en l’estructura social que 

aquest implica. Per això és necessari desenvolupar campanyes pedagògiques 

d’àmplia difusió que millorin els nivells d’informació i sensibilització ciutadana a 

l’entorn del fenomen de la immigració, tot neutralitzant els estereotips i la 

rumorologia que tendeixen a problematitzar el fet migratori amb una descripció 

detallada de les aportacions positives que aquest procés comporta en la millora 

de la qualitat de vida de totes les persones. 

 

Una Barcelona intercultural 

 

Molts dels residents d’origen estranger han decidit quedar-se a la nostra ciutat i 

forjar aquí el seu projecte de vida. Cada vegada més un nombre molt important 

d’aquestes persones gaudeixen d’un permís de residència i treball que els 

proporciona una renda suficient, han accedit al mercat de l’habitatge i han reagrupat 

els seus familiars. En aquest context, el repte de l’Ajuntament de Barcelona és donar 

relleu a les polítiques d’integració social, això és, aquelles que emfasitzen aspectes 

com la convivència i una gestió de la diversitat cultural fonamentada en valors cívics 

interculturals, les polítiques d’assentament urbà i de gestió de l’espai públic, la 

participació en la dinàmica política i ciutadana.  

 
1. El problema fonamental de la participació ciutadana de les persones immigrades 

és que no són titulars de drets polítics, si no és que adquireixen la nacionalitat 

espanyola. Això compromet el principi democràtic. Concedir drets polítics 

correspon a l’Estat, però tal i com expressa la Carta de Barcelona (article 10.4), 

l’Ajuntament de Barcelona ha de continuar pressionant els òrgans competents 

perquè legislin i duguin a terme tractats internacionals per tal de possibilitar que 

totes les persones empadronades al municipi puguin gaudir plenament dels drets 

polítics, després de 3 anys de residència. En síntesi, cal continuar reclamant un 

canvi constitucional que modifiqui el concepte de ciutadania tot vinculant-lo a la 

residència i no a la nacionalitat. 

 

2. En l’àmbit de la participació social, s’ha de continuar donant suport a totes 

aquelles iniciatives ciutadanes i de caràcter comunitari que afavoreixen la relació 
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entre persones de diferents cultures i nacionalitats. En l’àmbit estrictament 

municipal, cal impulsar i reformular el Consell Municipal d’Immigració. En un 

sentit, cal dotar-lo d’una major representativitat del conjunt de col·lectius 

emergents d’entre les persones que provenen de la immigració, i estructurar-lo 

en grups de treball temàtics; en un altre sentit, és necessari reformular-ho en la 

direcció de la interculturalitat, és a dir, que passi a esdevenir un espai de 

promoció positiva de la diversitat cultural i no només d’expressió de les 

necessitats socials. Cal, també, territorialitzar el Consell i possibilitar que cada 

districte en disposi d’un. 

 

3. La noció de normalització ha de continuar tenint una de les seves principals 

concrecions en la política urbanística de l’Ajuntament. S’ha d’evitar la creació 

de concentracions segmentades de població, sigui per raons d’origen etnocultural 

o socials. Per tant, cal continuar amb la rehabilitació integral de barris; realitzar 

una política decidida de dotació d’espai públic de qualitat en els barris més 

desafavorits; promoure la diversitat d’usos del sòl i de funcions; construir 

equipaments públics en els barris com a dinamizadors del teixit urbà; promoure 

la barreja de tipologies d’habitatge, barrejant així a persones de diferents nivells 

socioeconòmics.  

 

4. La responsabilitat educativa dels fills dels residents d’origen immigrant recau en 

un 80% en el sector públic, quan aquest representa solament el 35% de les places 

disponibles a la ciutat. Això vol dir que la barreja i el coneixement que generen 

les relacions interculturals no es produeix en algunes escoles. Resulta 

imprescindible corregir aquesta tendència. Per una banda, augmentant els 

recursos en l’ensenyament públic i obligatori; per l’altra, garantint una 

distribució equitativa dels alumnes entre l’escola pública i la concertada.  

 

5. Afavorir el manteniment del consens polític entorn el Pla Municipal 

d’Immigració, en els termes que foren acordats el 2002, i fer-lo transitar cap el 

paradigma de la interculturalitat. Elaboració d’un Programa Municipal d’Acció 

Intercultural, que perfili les polítiques socials necessàries per tal que la 

diversitat cultural i d’orígens realment esdevingui un actiu convivencial i de 

desenvolupament de la ciutat. Reforçar l’Observatori Barcelona en la seva 

vessant de recerca sobre la diversitat i la interculturalitat. 
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6. Nou impuls al Servei Municipal de Mediació Intercultural, millorant-lo i 

ampliant-lo. La mediació intercultural és una fórmula d’intervenció que permet 

resoldre problemes d’entesa i de convivència, trencant amb els estereotips. Cal 

augmentar la mediació en totes les seves vessants: interpersonal, en el camp dels 

serveis socials, educatius i sanitaris; comunitària, en el marc dels espais de la 

dinàmica social dels barris; veïnal, en l’àmbit de les relacions socials pròpies del 

veïnatge. Garantir que tots els districtes de la ciutat puguin dur a terme una 

experiència, com a mínim, de mediació intercultural comunitària o veïnal. 

 

 
 

IV. BARRIS, RADICALITAT DEMOCRÀTICA I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

La Barcelona dels Barris: equipaments i implicació ciutadana 

 
La divisió dels districtes de 1.984 reconeixia una certa realitat històrica, unes 

subdivisions en barris amb els quals la ciutadania d’aquell moment s’hi identificava. 

Aquesta realitat, avui, ha tendit a consolidar-se en uns casos, i a renovar-se en uns 

altres, ja sigui per una certa revisió històrica o per una certa identificació ciutadana 

amb unes realitats més pròximes. No obstant això, la majoria dels barris de la ciutat 

conserven aquella vigència de fa 23 anys. El reconeixement dels barris del 84 es fa, 

però el reconeixement de la seva identitat no anava acompanyat d’estructures de 

participació pròpies, que a vegades han tendit a crear-se de forma autònoma en 

alguns districtes per voluntats polítiques. 

 

Ara es tracta del reconeixement polític per al conjunt de la ciutat, d’un referent 

d’identitat de proximitat, que en la majoria dels casos ja existeix: el barri. Amb 

aquest reconeixement no busquem fragmentar la visió global de tot el territori, sinó 

impulsar des de la participació ciutadana, polítiques de proximitat per  implementar 

polítiques territorials que necessiten necessàriament visions més àmplies: del 

districte, de la ciutat, de la regió metropolitana; i també donar  a aquestes 

polítiques de visió més amplia uns tocs de realitat més propers als interessos de les 

ciutadanes i ciutadans dels barris. 

 

- Des del punt de vista de la participació, els districtes han d’articular consells 

participatius a cadascun dels barris. El Consell participatiu discutirà el Programa 
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d’Actuació del seu respectiu barri. El Consell participatiu de barri estarà presidit 

pel regidor o regidora del districte corresponent. 

 

- Des del punt de vista dels serveis i equipaments, dependrà del districte 

l’assumpció del barri com a referent de proximitat, d’acord a criteris de 

població, superfície... La discussió sobre els equipaments i serveis dels barris es 

farà d’acord amb criteris prèviament establerts en el marc de la ciutat, pactats 

amb el moviment associatiu. 

 

 

Barris, districtes i ciutat: cap a un marc d’equipaments participatiu i sostenible 

 

La proliferació de programes d’equipaments per barris i districtes, les reivindicacions 

del moviment associatiu sobre cada tema, l’esgotament d’alguns programes 

sectorials o la renovació d’altres, i l’elaboració encara no completada del propi pla 

d’equipaments de la ciutat, fa més evident que mai la necessitat d’un pacte ciutadà 

sobre un marc d’equipaments de la ciutat, els seus districtes i els seus barris. És 

necessari un instrument flexible de planificació que plasmi els criteris que han de 

pautar els equipaments sectorials i territorials: de ciutat, districte i barri. El Pla 

d’Equipaments ha de ser fruit de la reflexió i participació de les forces polítiques i 

els agents socials, i ha d’estar obert al conjunt de la ciutadania mitjançant processos 

d’implicació real i d’informació. Un dels reptes principals de qualsevol pla 

d’equipaments és la salvaguarda de la major superfície de sòl possible per a 

equipaments públics, sens perjudici d’altres iniciatives i necessitats d’interès social. 

 

Els elements tècnics que ha de comportar el pla són: 

♦ Un balanç de recursos del sòl o disponibilitats del planejament futur.  

♦ Les possibilitats econòmiques per a l’adquisició de sòl en els pròxims anys. 

♦ La necessitat de racionalitzar i reutilitzar les instal·lacions que ja existeixen. 

Donar multiplicitat d’usos a les instal·lacions que ho permetin. 

 

El pla d’equipaments recollirà el conjunt de les tipologies d’equipaments possible: 

♦ De proximitat (de barri o de part d’un barri) 

♦ De desconcentració: que donen cobertura a un o diversos districtes. 

♦ De centralitat: d’àmbit de ciutat, d’àrea metropolitana o nacional. 
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- Els nous equipaments han de tenir en compte, la compacitat, es a dir, 

l’agrupament entre ells per crear sinergies. Que siguin instal·lacions flexibles 

capaces de donar resposta a funcions múltiples amb el mínim ús de sòl possible, i 

els costos de manteniment, econòmics i socials. 

 

- Els nous equipaments també hauran de tenir en compte les noves necessitats 

derivades de la incorporació de noves tecnologies i mitjans d’informació. 

 

- La reflexió que va conduir a la definició d’habitatge de lloguer per a joves o per a 

la gent gran ha de ser vàlida per a tot el col·lectiu de persones en risc d’exclusió 

social, per falta de recursos per a l’adquisició d’habitatge en el mercat lliure. Per 

això és necessària l’extensió dels criteris que defineixen l’habitatge dotacional. 

 

- En l’actual fase d’esgotament del sòl urbanitzable, els privats han comprès els 

avantatges que els dóna l’adquisició de tot el sòl possible de la ciutat, 

indistintament de la qualificació urbanística, entre ells els sòls de futura 

transformació a equipaments: 7b o 17/7, per a negociar amb ell noves 

edificabilitats residencials. Davant d’això és necessària una política de compra de 

sòl qualificat d’equipament mitjançant una inversió extraordinària per part de les 

administracions. 

 

Compromisos programàtics 

 

a) Avui dia, hi ha una tendència a l’esgotament del sòl de la ciutat i a dotar d’usos 

totes les reserves d’equipaments. Aquesta és una tendència inadequada. Fa falta 

aclarir els usos i la rendibilitat social dels equipaments actuals per no continuar 

amb la distribució destructiva de tot el sòl en una xarxa difosa d'equipaments a 

un cost econòmic propi d’una societat malgastadora. 

 

b) La paraula clau en aquesta nova etapa ha de ser la de sostenibilitat de la xarxa, i 

per a això, la reutilització dels equipaments que ja existeixen (escoles i instituts 

fora d’horari escolar, biblioteques universitàries, centres cívics poc utilitzats, 

sales d’actes dels districtes, sales d’actes d’escoles, hotels d’entitats... És urgent 

un inventari d’equipaments susceptibles de reutilització parcial o total, en 

cadascun dels districtes de la ciutat. La compactació dels nous equipaments en 

circuits de proximitat de manera que produeixin una sinergia i creïn entorns d’ús 

públic continu (Fort Pienc, per exemple). La flexibilització de les instal·lacions i 

 187



la possibilitat d’ús de plantes baixes avui qualificades de comercial en aquells 

llocs que han perdut la seva viabilitat econòmica. Aproximadament el 50% dels 

tipus d’equipaments actuals són compatibles amb l’habitatge. 

 

c) L’administració pública ha de veure en cada sector quina és la correlació 

adequada entre el públic i el privat de manera que les rendes menys 

desafavorides tinguin serveis i equipaments assegurats. 

 

d) Els equipaments bàsics que han de ser prioritaris són aquells que tenen a veure 

amb l’educació, la salut i les persones en risc d’exclusió social. 

 

e) Cal que es qualifiqui d’equipament dotacional els habitatges de lloguer per a 

famílies amb rendes inferior a 2,5 vegades l’IPREM. Fet que s’ha d’acompanyar 

d’un acord ciutadà sobre les reserves de sostre de cada districte —no dotacional— 

de manera que la gestió de l’actual sòl d’equipament pot ser més flexible. 

 

f) Quan el sòl qualificat d’equipament no ocupat és relativament escàs (al voltant 

del 28%) les administracions han de comprar el màxim de sòl possible per a 

reserva d’ús públic. 

 

g) Proposem l’ampliació del concepte de biblioteca al de mediateca, amb 

l’ampliació dels metres quadrats exigibles per a les biblioteques de barri i 

districte, i l’ampliació de l’anterior pla de biblioteques. 

 

h) Cal acordar les ratios socials per a la xarxa d’escoles bressol, amb l’objectiu de 

permetre la plena incorporació dels homes i les dones a l’activitat laboral. 

 

i) Traslladar el marc de decisió dels nous equipaments de centralitat a l’AMB. 

 

j) Impulsarem una participació efectiva, que no és aquella que es basa únicament 

en les demandes, sinó en el joc de prioritats, basada en la informació, que 

inclogui tant les reserves de sòl com els recursos fixes o factibles. 
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Radicalitat democràtica i desenvolupament comunitari 
 

El bon govern local és aquell que sap governar aprofitant el potencial d’acció de les 

xarxes socials que operen en el territori. Això vol dir que la participació ciutadana ha 

de deixar de ser entesa com a simple consulta de les decisions que es puguin 

prendre, per passar a ser un element constitutiu bàsic del procés pel qual 

l’administració pren les decisions, s’intenta fer confluir en l’acció mateixa les 

iniciatives del govern local amb les de la societat civil en el conjunt de la ciutat, els 

seus districtes i els seus barris. El conflicte de visions i d’interessos forma part 

consubstancial de la relació. Però també el diàleg, conseqüència sovint de les 

discussions al voltant del què s’ha de fer, i el consens bàsic que possibilita compartir 

accions més enllà de les diferències de punt de vista que puguin existir.  

 

Experiències com ara l’Agenda 21, l’Agenda 21 de la Cultura, el Projecte Educatiu de 

la Ciutat de Barcelona, l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, 

l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva, l’Acord Ciutadà per a una Barcelona 

Lliure de Violència vers les Dones, les Audiències Públiques dels Infants, els Plans de 

Desenvolupament Comunitari, el Consell de Ciutat, els Consells Sectorials i els de 

Districte (en les seves diverses expressions), entres d’altres, mostren una rica 

diversitat d’espais de relació i d’acció democràtiques. Algunes d’aquestes 

experiències son un bagatge derivat dels mecanismes de participació que van ser 

establerts ja fa molts anys, però que ara necessiten ser actualitzats, per una part pel 

seu propi desgast, però per l'altre, per donar resposta als nous corrents i modalitats 

participatives. Precisament la demanda actual de participació respon als mecanismes 

que van ser creats en el seu moment, que van constituir una indiscutible aproximació 

a la ciutat feta col·lectivament, però també és cert que alguns d'aquests mecanismes 

faculten ara per desvincular la presa de decisions, de la participació, ja sigui 

allunyant-la, ja sigui per la seva reducció a la simple informació.  

El que cal és, doncs, iniciar durant el proper mandat uns procediments de revisió a 

través del debat públic, que ha de tenir com a eixos fonementals: 

- L'apropament de la decisió en l'espai i en el temps de la ciutadania.  

- La introducció d'espais de participació i decisió directa. 

- L'avaluació dels instruments actuals i futurs per a l'apropament de la decisió al 

moment participatiu 
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Compromisos programàtics 
 

1. Pel que fa a la participació política, treballar perquè el dret de vot sigui efectiu 

per a tots els homes i les dones residents a Barcelona des de tres anys, siguin o no 

comunitaris. Per altra banda, continuar impulsant la modificació de la Llei 

Electoral General per a l’elecció directa dels Consellers i Conselleres de Districte.  

 

2. Potenciar els Consells Ciutadans com a màxims òrgans de representació cívica, en 

totes les seves expressions: general de ciutat, temàtica, territorial. Crear-ne tres 

de nous: El Consell Municipal de la Comunicació i la Informació, que agrupi 

l’àmbit del periodisme en les seves diferents expressions per tal de millorar la 

comunicació amb la ciutadania; el Consell Municipal de Salut, que vetlli perquè 

en l’atenció sanitària es tinguin en compte les veus de les persones usuàries i els 

diferents grups d’afectats; el Consell Municipal de les Polítiques del Temps i la 

Conciliació, que estendria el coneixement i les pràctiques d’aquestes polítiques 

mitjançant la seva promoció entre els diferents actors socials.   

 

3. Aplicar el principi de “pressupost participatiu” a nivell de districte en la decisió 

de l’aplicació del pressupost d’inversions, que impliqui les entitats i la ciutadania 

en l’establiment de les prioritats d’execució. En la mesura que es concreti la 

nova etapa de descentralització proposada pel projecte “La Barcelona dels 

Barris”, assegurar l’existència dels Consells de Barri com a espais de participació 

ciutadana claus en l’establiment i el seguiment del Pla d’Actuació del Districte, 

així com en les decisions d’inversions. 

 

4. Prioritzar més els convenis amb les associacions que la concessió de subvencions 

finalistes, com a fórmula d’establir línies d’acció conjunta entre l’Ajuntament i 

el teixit associatiu. Dedicar les subvencions fonamentalment al foment de 

l’associacionisme i el voluntariat. Fomentar la participació de les associacions en 

la gestió dels equipaments públics i serveis a la comunitat, i en projectes 

d’economia social.   

 

5. Multiplicar les accions comunitàries en tots els districtes, com a eix bàsic del 

model barceloní de serveis socials. Particularment, incentivar les accions 

comunitàries dutes a terme pels serveis socials d’atenció primària, i impulsar els 
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programes comunitaris de ciutat en tots els districtes (com ara els Bancs del 

Temps o el projecte Bon Veïnatge, que fomenta les relacions veïnals en el sentit 

de l’atenció i la solidaritat socials). Continuar donant suport als Plans de 

Desenvolupament Comunitari que existeixen a la ciutat. Facilitar que en tots els 

barris hi pugui haver un Pla de Desenvolupament Comunitari. Convertir els 

equipaments i els serveis de proximitat municipals en espais d’interacció i 

promoció de l’acció comunitària. Molt específicament, facilitar que els 44 centres 

cívics existents en la ciutat reforcin el seu paper en tant que espais comunitaris 

en què grups formals i informals treballin en tasques associatives, de promoció 

social i d’aprenentatge per a la superació de diferents problemàtiques socials. 

 

Barcelona ciutat convivencial i mediadora 
 

Barcelona és una ciutat amb una gran diversitat de realitats i usos socials; és, per 

dir-ho ras i curt, una ciutat complexa, com ho són totes les grans ciutats 

contemporànies. A les evidents diferències tipològiques humanes i de situacions en 

què les persones viuen, hem d’afegir que l’espai públic és avui més que mai l’àmbit 

d’una gran activitat ciutadana, tant puntual com quotidiana. 

 

En aquest sentit, les relacions de convivència esdevenen objecte de reflexió, 

d’articulació constant d’acords convivencials, i també de discòrdia. Acceptar la 

complexitat sense prejudicis significa que una cosa és l’existència de noves pautes en 

l’ús de l’espai públic i aquelles altres que expressen necessitats socials, i una altra 

de ben diferent són les actituds incíviques, irresponsables o insolidàries. 

 

En els espais en què existeixin conflictes d’interessos, d’usos o de maneres de fer 

calen solucions de petita escala que passin per la mediació i l’acord. Pretenem que 

Barcelona continuï essent una ciutat amb barreja d’activitats, d’usos i de tipologies, 

en què en els seus espais hi conflueixin persones i grups de tota mena: gent gran, 

jove, autòctona, nouvinguda, persones amb diferents estils i projectes de vida... 
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Compromisos programàtics 
 

1. Derogar l’actual Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència 

ciutadana a l’espai públic de Barcelona, en la mesura que expressa un model de 

regulació de la convivència contrari, en molts aspectes, al que s’ha anat 

construint des de fa molt de temps als barris i districtes de la ciutat. I alhora 

genera riscos d’estigmatització i increment de la vulnerabilitat de col.lectius en 

risc d’exclusió.  

 

2. Vetllar perquè no es donin situacions de discriminació que quedin sense resposta. 

Donar la informació, l’atenció i els serveis necessaris (de tipus psicològic, 

d’orientació jurídica, de mediació en la resolució de conflictes) que permetin 

superar el greuge de la discriminació, sigui quin sigui el seu motiu. Increment dels 

punts de recepció de les denúncies obrint tres noves Oficines per a la No - 

Discriminació, distribuïdes equitativament pel territori, que se sumin a la que 

avui ja funciona.  

 

3. Incrementar el coneixement entre els diferents grups que en la nostra ciutat 

professen creences i religions diferents. Fer-ho des de la perspectiva del diàleg, 

l’enriquiment intercultural i la promoció de la laïcicitat en les normes 

fonamentals de convivència. Impulsar, a tal efecte, el Centre Interreligiós de 

Barcelona; afavorir, també, que des del Centre s’incrementin les accions 

comunes de coneixement mutu, i que prenguin una major dimensió territorial. 

 

4. Incrementar els serveis d’acció socioeducativa en l’espai públic com a fórmula de 

gestió de l’ús intensiu que a Barcelona es fa de l’àmbit urbà, segons l’objectiu 

genèric de millorar les relacions de convivència. Pel que fa més concretament als 

adolescents i joves, mantenir i reforçar el programa A Partir del Carrer, en la 

perspectiva de la seva integració a la xarxa bàsica d’atenció social primària, com 

a via d’incloure els grups de joves que fan del carrer el seu espai de relació en 

dinàmiques d’acollida, d’orientació i d’activitats que els apropin als serveis i 

equipaments del barri en les seves diferents concrecions: escolar, laboral, 

familiar, de salut, jurídica (en el cas dels immigrants, fonamentalment), de 

lleure i de participació social. Incorporar plenament els serveis de mediació 

familiar en la cartera de serveis dels serveis socials a Barcelona.  
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5. Aconseguir la justícia de proximitat tal com marca la Carta Municipal, per tal que 

es pugui donar compte, des de la perspectiva de la mediació, a nombrosos 

conflictes d’ordre familiar, conjugal o veïnal que hores d’ara acaben essent un 

factor de col·lapse dels jutjats. 

 

6. Nou impuls al Servei Municipal de Mediació Intercultural, millorant-lo i ampliant-

lo. La mediació intercultural és una fórmula d’intervenció que permet resoldre 

problemes d’entesa i de convivència, trencant amb els estereotips. Cal 

augmentar la mediació en totes les seves vessants: interpersonal, en el camp dels 

serveis socials, educatius i sanitaris; comunitària, en el marc dels espais de la 

dinàmica social dels barris; veïnal, en l’àmbit de les relacions socials pròpies del 

veïnatge. Garantir que tots els barris de la ciutat puguin dur a terme una 

experiència, com a mínim, de mediació intercultural comunitària o veïnal. 

 

7. Afavorir la mediació en el procés d’accés a l’habitatge, particularment per a les 

persones i famílies que en tenen dificultat d’accés. En concret, impulsar 

conjuntament amb la Generalitat la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social de 

Barcelona, i incrementar la col·laboració amb les associacions que promouen 

serveis de mediació en l’accés a l’habitatge. 
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V. VIURE EN CATALÀ. DRET DE CIUTADANIA 
 

 

La política lingüística, entesa com a política pública transversal, ha de posar l’accent 

en l’ús social de la llengua i en fer possible poder viure en català. És, doncs, una 

política que se situa, també, al bell mig de la configuració de la vida quotidiana, i 

volem, a Barcelona, una vida quotidiana on el català faci de factor normalitzat 

d’inclusió i convivència, en tant que llengua pròpia de la ciutat. Recuperar la 

normalitat de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, entenent-la com a 

patrimoni comú i com a eina d’integració en la societat requereix, des d’una òptica 

municipal, la bilingüització efectiva i generalitzada de la població no-

catalanoparlant, la recuperació per a la llengua dels valors de prestigi social, de 

progrés i de modernitat o la seva incorporació plena al món del lleure i a les 

tecnologies de la informació i la comunicació. La ciutat de Barcelona ha estat 

compromesa des de sempre amb el procés de normalització lingüística, és a dir, amb 

tot allò que treballi per retornar la llengua catalana al lloc que li pertoca com a 

idioma propi del país. Compromesos en el procés que asseguri a les generacions 

futures l’ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits, ens proposem impulsar 

el compromís de Barcelona amb l‘extensió del coneixement i de l’ús social del 

català. 

 

Des de l’any 2000, s’accelera la modificació del mapa lingüístic i, previsiblement, 

dels índexs d’ús i de coneixements de català. Entre gener de 2003 i gener de 2007, 

els estrangers empadronats a Barcelona han passat de 163.046 a 250.789 (dels quals 

117.221 provenen d’Amèrica Llatina). Més del 45% d’aquestes persones ja dominen el 

castellà (informe sobre la població estrangera 2006 de l’Ajuntament de Barcelona) 

però el desconeixement del català entre els nous ciutadans és generalitzat i, sovint, 

no compten amb la complicitat i el suport actiu dels catalanoparlants per usar-la. En 

aquest sentit, la incorporació d’aquestes persones al mercat laboral, especialment 

en el sector serveis, provoca que alguns establiments no puguin atendre els seus 

clients quan aquests se’ls adrecen en català. Igualment, es consolida la presència de 

la diversitat lingüística i, alhora, un consens sobre la necessitat de preservar i valorar 

el respecte a la diversitat cultural i lingüística dels habitants de Barcelona; augmenta 

l’impacte del sector turístic com a fenomen permanent, que s’ha incorporat a la vida 

de la ciutat i que en modifica els usos lingüístics; guanya pes la projecció 
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internacional de la ciutat, en una doble dimensió de projecció-atracció, que 

condiciona necessàriament la llengua d’ús en moltes comunicacions. 

 

Per altra banda, el grau de compliment de la Llei de política lingüística (LPL) en 

aspectes tan importants per a la normalització del català com la retolació dels 

establiments o l’atenció al públic continua sent feble, tot i que s’ha de fer esment 

del fet que l’Ajuntament, fent ús de la llei, ha donat ajuts a la retolació en català 

d’establiments i comerços. El nou Estatut equipara les dues llengües oficials i millora 

la consideració de la llengua catalana ja que estableix el dret i el deure per a tots els 

ciutadans de conèixer les dues llengües oficials i el dret de qualsevol persona a ser 

atesa en qualsevol de les llengües oficials en els establiments oberts al públic. 

D’acord amb la LPL, en l’extensió del coneixement i l’ús del català a la ciutat, juga 

un paper important el Centre de Normalització Lingüística. El CNL de Barcelona ha 

anat adaptant els seus programes a la realitat social i a les necessitats lingüístiques 

de cada moment. Ha impulsat l’ús del català en les comunicacions orals i escrites de 

les empreses i de les entitats amb una línia de suport a plans lingüístics adaptats a 

les necessitats de les diferents organitzacions. Ha fomentat el coneixement del 

català amb l’organització de molts cursos de tots els nivells, especialment els de 

suficiència en tota la dècada dels anys 90. I en els quatre últims anys, amb el nou pla 

d’acolliment lingüístic, ha triplicat el nombre d’inscripcions als cursos bàsics de 

català, tot i la insuficiència d’aules disponibles que n’ha limitat el creixement. Cal, 

però, que la immigració sigui assumida com un fenomen estructural i que aquests 

plans deixin de dependre de subvencions i altres aportacions per tal que 

l’ensenyament del català a la nova ciutadania formi part del pressupost ordinari del 

CPNL. 

 

En aquest context, Barcelona ha de garantir l’aprenentatge del català, a les persones 

nouvingudes com a factor de cohesió social i arrelament al territori, i reconèixer el 

valor d'aquest coneixement i, alhora, n’ha de promoure el coneixement per part de 

les persones que treballen en serveis d’atenció al públic i, en general, fomentar la 

presència del català en el sector socioeconòmic. 

 

Barcelona ha d’esdevenir referent de multilingüisme i de convivència de totes les 

llengües, en el marc d’una societat d’acollida, tenint present les dues llengües 

oficials i, sempre, amb el català com a llengua de referència. En aquest sentit, 

caldrà desenvolupar models d’ensenyament de les llengües enfocats a l’ús, que 
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fomentin el coneixement de l’entorn, la cohesió social i que despertin la sensibilitat 

lingüística envers la riquesa que suposa la diversitat. 

 

Apostem, doncs, per potenciar la llengua catalana com a instrument d’igualtat 

d’oportunitats, de cohesió social i ciutadania, a partir de les propostes següents: 

 

1. Potenciar, amb la implicació dels agents socials, la normalització lingüística en 

el món laboral. 

2. Garantir un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en català en tots els 

nivells. 

3. Potenciar la presència de la llengua catalana en totes les actuacions i mitjans  

municipals.  

4. Potenciar el paper actiu i referencial del Centre de Normalització Lingüística.  

5. Promoure la cooperació amb altres organismes competents en matèria de 

normalització lingüística dels territoris de llengua catalana per tal de promoure 

el desenvolupament del patrimoni lingüístic i cultural comú. 

 

Compromisos programàtics 
 

• El treball i l'economia 

1. Impulsar actuacions de formació, en català i de català, per treballar amb 

més estabilitat i en millors condicions. Promoure un ensenyament efectiu i 

de qualitat del català en en la formació continuada i en la formació 

ocupacional. 

2. Potenciar, amb la implicació activa dels agents socials, la normalització en el 

món laboral com a sector preferent d'actuació i primordial en la recuperació 

plena de la llengua. 

3. Establir incentius fiscals per a les empreses i comerços que iniciïn processos 

de normalització lingüística que comportin la incorporació de la llengua 

catalana a totes les fases del procés de producció i comercialització. 

 

• Igualtat social i ciutadana 

4. Tenir cura que la política municipal de foment de la llengua catalana tingui 

un caràcter transversal i abasti tota l'activitat, totes les actuacions, totes les 

campanyes, etc. que tiri endavant cada departament. 
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5. Establir, des de cada regidoria, protocols de treball conjunt amb els centres 

de normalització lingüística. 

6. Promoure l'alfabetització en català de la nova immigració. Impulsar 

polítiques d'integració en la societat i de foment del català com a llengua 

comuna de la societat catalana. 

7. Facilitar l'aprenentatge del català entre les dones procedents de la nova 

immigració i l'intercanvi cultural a través de la xarxa associativa de dones de 

la ciutat. 

8. Promoure, des del centre de normalització lingüística i des del mateix 

ajuntament, la penetració en aquelles bosses d'exclusió lingüística que van 

acompanyades d'altres tipus d'exclusió social. 

9. En el marc de la comunitat educativa: 

- Dur a terme polítiques de suport a l'ensenyament del català a pares i 

mares, a l'ús del català 

- en les AMPA i en les activitats extraescolars. 

- Promoure un ensenyament efectiu i de qualitat del català en la formació 

de persones adultes 

- i en la formació continuada. 

- Afavorir la formació i el suport suficients per a l'ensenyament en català a 

les escoles bressol 

- municipals i, en general, entre tot el personal que  tracti amb els nens i 

les nenes. 

- Augmentar el suport a les escoles, sense limitació temporal.  

- Dotar de més suport als centres escolars amb alumnes nouvinguts.  

 

10. Foment dde l'ús de la llengua catalana en les ràdios i televisions locals 

(públiques i privades) i potenciar-hi l'ús del català en la publicitat. 

11. Consolidació de l'ús del català com a llengua pròpia de l'Administració local: 

català com a llengua de treball, de les comunicacions internes i amb la 

ciutadania.  

12. Implementar plans de formació del personal que acostin l’Ajuntament a 

l'autosuficiència en matèria lingüística. 

13. Establir en tots els processos de selecció de personal de les administracions 

l’exigència efectiva del nivell de català, oral i escrit, adequat al lloc de 

treball. 

14. Clàusula d’ús del català a totes les empreses que estiguin relacionades amb  

l’Ajuntament a través de  contractes de provisió de serveis i de materials.  
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15. Potenciar la presència del català en les tecnologies de la informació. 

 

• Participació 

16. Fomentar la participació d'associacions i entitats en el disseny de polítiques i 

d'actuacions de normalització lingüística. 

17. Enfortir i dinamitzar el Consell de Centre del CNL amb la participació del 

màxim d'agents socials representatius dels diversos sectors, dins el seu àmbit 

territorial.  

18. Revaloritzar les aportacions que la gent gran fa a altres persones del seu 

entorn i de la societat: transmissió intergeneracional de la llengua, de la 

cultura i dels valors progressistes; solidaritat intergeneracional i compromís 

amb les generacions futures.  

19.  Reforçar el paper del voluntariat lingüístic en el procés de buscar entorns on 

els no-catalanoparlants puguin usar la llengua catalana. 

 

• Potenciació del paper actiu i referencial del Centre de Normalització 

Lingüística 

20. Consolidar i enfortir la implicació del Centre de Normalització Lingüísitica en 

el Pla Municipal d’Immigració.  

21. Potenciar el Centre d’Acolliment Lingüístic.  

22. Revisar el sistema de finançament actual, amb un increment del pressupost 

per al CPNL que respongui a la nova realitat sociolingüística i de població del 

país, incrementant l’aportació de la Generalitat en funció dels nous 

programes d’acolliment. 

23. Garantir la suficiència de recursos humans i econòmics dels centres. 

24. Mantenir l’estructura territorial per districtes per tal de fer més pròxima i 

efectiva la seva actuació. 

25. Reforçar la col·laboració dels diversos agents socioeconòmics amb el CNL 

26. Garantir una oferta suficient de serveis adreçats a la població autòctona, 

tant d’ensenyament com d’assessorament-dinamització. 

 

• Impuls de Linguamón - Casa de les Llengües. 

Creat el 2006 per la Generalitat de Catalunya, com a plataforma per la 

sostenibilitat lingüística; com a espai per facilitar la presència de les llengües al 

ciberespai i com a equipament útil per projectar internacionalment models d'èxit 

en la gestió del multilingüisme. 
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VI. BARCELONA I ELS BARRIS PER LA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA 

  

Amb freqüència, aquells que no volen una política pública de la memòria 

democràtica, argumenten que es pretén ocultar deliberadament els desastres de la 

violència republicana a la reraguarda durant la guerra civil. Certament no és possible 

referir-se a la Guerra Civil des de les institucions democràtiques sense reconèixer a 

totes les víctimes. El rebuig a la violència, el respecte per totes les víctimes amb 

independència de la seva adscripció política, és un valor indiscutible. En aquest 

sentit una política pública de la memòria democràtica ha d’avalar qualsevol actuació 

que assumeix a les víctimes de la reraguarda republicana perquè són víctimes de 

l’odi que desfermà la rebel·lió. Però aquesta voluntat, si no s’afegeix res més, amaga 

sovint una altra idea subjacent, la de que tots van cometre atrocitats, la de que tots 

van ser igualment culpables. I això és, senzillament, inacceptable. Perquè totes les 

víctimes mereixen respecte, però no totes les ideologies mereixen respecte. El 

franquisme no mereix respecte moral de cap mena. No podem oblidar la superioritat 

ètica de la República respecte de l’aixecament feixista. No es pot tractar de la 

mateixa manera als colpistes que es van aixecar contra la legalitat republicana, i van 

seguir una política organitzada d’extermini, i de liquidació de la identitat nacional de 

Catalunya, que a un govern legítim i democràtic.  I no podem ignorar a tots aquells 

que durant quasi 40 anys de dictadura van continuar lluitant per les llibertats.  

 

La nostra democràcia necessita referents ètics sobre els que fonamentar els valors 

democràtics. I aquests referents en el nostre cas no són altres que la Generalitat 

Republicana i la lluita antifranquista. Per això és tan clau ressaltar l’adjectiu 

“Democràtic”. En aquests termes, doncs, creiem del tot imprescindible impulsar una 

política pública de restitució de la memòria democràtica.  

 

En primer lloc per justícia. Perquè durant molt de temps s’ha condemnat com a 

culpables a aquells defensors de la legalitat i la democràcia. I és un símptoma de 

democràcies consolidades la capacitat per assumir els fets que va viure, sense esperit 

de revenja, sinó per reconèixer la important lluita de tantes persones a les que els hi 

devem la defensa, manteniment i recuperació dels valors que inspiren la democràcia.  
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En segon lloc es necessari per pedagogia política i salut democràtica. Perquè un 

poble perd la seva identitat si no coneix la seva història i deixa a les generacions 

futures sense referències per fer front a les noves amenaces que puguin aparèixer a 

la democràcia. La memòria democràtica és un capital èticopolític que contribueix a 

la formació de la ciutadania en els valors democràtics i a explicar el cost del seu 

assoliment.  

 

L’administració més propera a la ciutadania, l’Ajuntament, té facilitats per 

promoure i difondre, fer d’altaveu i escoltar les veus de la memòria col·lectiva del 

nostre país. És la peça necessària per encaixar una societat plenament democràtica i 

conciliada amb la seva pròpia història, que la transició dels anys 70 ens va segrestar. 

 

Compromisos programàtics 
 

• Recuperar i senyalitzar el patrimoni democràtic en l’espai públic. Treball 

d’inventari i localització de llocs de memòria. Mapa d’itineraris de memòria. 

 

• Adoptar les iniciatives institucionals necessàries per al reconeixement i la 

rehabilitació de la ciutadania que ha patit persecució com a conseqüència de la 

defensa de la democràcia i de l’autogovern. 

 

• Donar suport i propiciar projectes adreçats a la restitució de la memòria històrica 

de la lluita per la democràcia i promoure els valors ètics i democràtics. 

 

• Promoure actuacions commemoratives i d’homenatge de persones i 

d’esdeveniments relacionats amb la repressió, la resistència i la construcció de la 

societat democràtica. Instal·lació definitiva i en una ubicació significativa del 

Monument a les persones deportades acordat fa anys entre l’Ajuntament i la 

Generalitat. Creació dels Jardins del Camp de la Bota. 

 

• Fomentar a través dels arxius, museus, centres d’estudis i entitats memorialistes, 

actuacions de recerca i de difusió adreçades a la reconstrucció de fets i de 

processos relacionats amb la República, la Generalitat republicana, la Guerra 

Civil, la repressió de la dictadura, l’exili, la deportació als camps nazis i la 

resistència democràtica. 

 

• Divulgar aquests projectes entre la ciutadania i en els mitjans de comunicació. 
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• Treballar des de les diferents àrees de l’Ajuntament de forma transversal per tal 

d’implicar el màxim de persones. Tenir cura especial de la connexió de les 

persones joves amb les generacions que van patir la repressió, per tal que la 

memòria serveixi com a instrument de reconeixement social de les aportacions 

d’aquestes persones en la consolidació de les llibertats democràtiques i en el 

foment de valors de pau, llibertat i democràcia. 

 

• Establir formes de col·laboració en la recuperació de la memòria democràtica 

amb altres institucions, com per exemple amb la Direcció General de Memòria 

Democràtica, del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, 

òrgan competent d’executar les polítiques públiques de recuperació de la 

memòria democràtica: homenatge i desgreuge a totes les víctimes de la lluita per 

la democràcia, proclamació dels valors que fonamenten la democràcia i la 

preservació de la memòria de la lluita contra el franquisme. En aquest sentit, 

col·laborar amb la Generalitat per trobar un emplaçament significatiu per ubicar 

la seu del Memorial Democràtic a la nostra ciutat. 

 

• Impulsar la retirada de símbols franquistes encara existents en alguns carrers, 

edificis i espais públics. Promoure i facilitar la retirada dels símbols franquistes 

d’habitatge protegit dels edificis en col·laboració amb el Memorial Democràtic 

mitjançant les seves línies d’ajuts i subvencions. 

 

• Garantir els drets de la ciutadania pel que fa al coneixement històric de la 

devastació que va sofrir la humanitat amb l’aparició del feixisme i altres 

dictadures, i de la resistència que una part de la ciutadania hi va oposar. 

 

• Difusió de la memòria democràtica a les escoles. Creació de materials didàctics. 
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VII. SEGURETAT, PROTECCIÓ CIVIL I JUSTÍCIA DE PROXIMITAT 

PER A GARANTIR DRETS 
 

 

 

“ Assolir una societat més segura passa també per construir una societat més cohesionada, 

que permeti la flexibilitat sense precarietat, que compti amb un teixit social fort i amb una 

ciutadania compromesa amb els assumptes col·lectius, cívica i solidària….” 

Joan Saura 
Compareixença del Conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 

a la Comissió de Justícia Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya. 25 de gener 2007. 

 

• Cap a una nova concepció de la seguretat i la protecció civil 
 

No és cert que les polítiques de seguretat siguin neutrals respecte de l’orientació 

política dels governs. Hi ha polítiques de seguretat d’esquerres i de dretes. Hi ha una 

política de seguretat vella, obsoleta i caduca que és aquella que relliga la seguretat 

només amb el concepte d’autoritat i d’ordre. Ens correspon fer emergir una nova 

visió de la seguretat des de la justícia i la sostenibilitat, una visió de la seguretat que 

analitza i té en compte els riscos i els conflictes produïts socialment. Per això 

proposem la construcció d’una seguretat des del municipalisme pels nostres pobles i 

ciutats, lluitant no solament contra les manifestacions de la violència, sinó també 

contra les seves causes. 
 

Ha passat el temps on la dreta pretenia encarnar en exclusiva la seguretat. Els 

successos recents a algunes ciutats i barris de França posen de manifest el fracàs de 

les polítiques exclusivament policials. Fer proclames de tolerància zero i endurir les 

actuacions policials sense actuar sobre les causes no té, a mig termini, cap efecte de 

millora de les condicions de seguretat als nostres barris i ciutats. Només poden tenir 

èxit aquelles actuacions que tinguin en compte el context social, familiar i educatiu 

que pot generar violència i donin la resposta adequada. La seguretat no pot basar-se 

exclusivament en més serveis policials o més justícia penal. Són necessàries 

polítiques públiques transversals de prevenció, d’inclusió social, de reducció dels 

factors de risc, de serveis públics de qualitat per reduir les causes. 
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És en les ciutats on més s’aguditzen les desigualtats i, en conseqüència, l’accés a 

l’educació, la formació, el coneixement, l’ocupació, l’habitatge, la salut, la 

justícia... en igualtat de condicions més enforteixen l’estat de benestar i la 

democràcia. 

 

Molt sovint es vincula els problemes de convivència amb la percepció d’inseguretat 

ciutadana. Ser ciutadà comporta drets i deures i la defensa d’aquests és la base de la 

convivència democràtica. Tant la vulneració dels principis de convivència com les 

faltes han de ser penats sota el principi de la correcció d’hàbits o conductes que 

atemptin contra les normes bàsiques de convivència en la comunitat i contra el dret 

a exercir com a ciutadà en plena llibertat. Impulsarem programes de mediació 

comunitària per fer front als conflictes de convivència o bé programes de reparació 

perquè els infractors mitjançant accions reparadores puguin compensar la comunitat 

amb treball comunitari. 
 

Treballar, però, la inseguretat ciutadana només des de la prevenció dels factors de 

risc no només seria insuficient sinó també un error. L’acció policial i penal no és 

incompatible amb accions preventives sobre les causes de la inseguretat. Les Policies 

Locals i els Mossos d’Esquadra han de ser el referent policial a Catalunya. Per tant és 

urgent completar el desplegament a tot el territori català i impulsar mesures de 

coordinació i de cooperació policial que responguin a la demanda de la ciutadania 

per a que la seguretat pública sigui un servei públic de qualitat en el que les policies 

locals prioritzin funcions de prevenció i proximitat. 

 

Els alcaldes i alcaldesses han de ser l’autoritat única en seguretat en els respectius 

municipis, essent les Juntes Locals de seguretat l’eina per definir els objectius que 

en matèria de seguretat necessita cada municipi. Les juntes locals de seguretat han 

de ser el marc d’elaboració d’estratègies policials, de definició del paper de cada 

força de seguretat, de l’anàlisi dels objectius aconseguits. També han de definir les 

noves estratègies (amb la participació, on sigui possible, de representants de la 

judicatura) que permetin elaborar plans locals de seguretat amb objectius i accions 

contra la violència de gènere, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. Les juntes 

locals de seguretat han de trobar el marc i l’espai de reflexió i participació de la 

ciutadania. La seguretat, i per tant la inseguretat , és també una percepció i per això 

és important la implicació dels representants socials, culturals, veïnals i econòmics 

del municipi. Els ciutadans han de conèixer el que passa per entendre la complexitat 

del problema, les causes i les possibles solucions. 
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Des de que, a començaments dels anys 90, s’han implantat a nivell municipal els 

serveis de protecció civil, s’ha vist una gran diferència en la resolució de les 

emergències en les que intervenen tècnics municipals de protecció civil exercint un 

lideratge de coordinació i de suport logístic. 
 

Vivim en una societat que alguns anomenen la societat del risc. Els riscos complexes 

es presenten com una de les característiques constitutives del nostre model de 

societat. Riscos derivats d’evolució tecnològica, de la pròpia complexitat social i de 

l’evolució dels sistemes naturals que, com el canvi climàtic, poden accentuar la 

manifestació de fenòmens extrems amb conseqüències calamitoses. D’altra banda, hi 

ha una creixent sensibilitat ciutadana davant l’impacte visible de tots aquests 

fenòmens i, per tant, es comença a percebre una demanda de polítiques més potents 

i participatives en la gestió dels riscos. Un model integral de seguretat suposa 

impulsar polítiques de protecció civil com a eina bàsica de coneixement dels riscos, 

de prevenció i de planificació dels mateixos, així com de coordinació entre tots els 

cossos operatius quan l’emergència s’ha produït.  

 

• Impuls d’una justícia de proximitat com a servei públic 
 

Des de posicions polítiques d’esquerres defensem que és fonamental que tota 

societat democràtica gaudeixi d’una Administració de Justícia que presti 

veritablement un servei públic a les persones, i que sigui àgil, eficaç i moderna. 

Solament aquest fet podrà garantir el dret a la tutela judicial efectiva. 
 

El nou Estatut preveu a l’article 108.2 que la Generalitat, en aquelles poblacions que 

es determini i d’acord amb la llei orgànica del poder judicial, pot instar que 

s’estableixi un sistema de justícia de proximitat que tingui per objectiu resoldre 

conflictes menors amb celeritat i eficàcia. S’ha de promoure la implantació efectiva 

d’aquest model, dirigit a resoldre conflictes menors de forma àgil i eficaç, 

mitjançant l’apropament de la justícia a les persones i permetent descongestionar 

els actuals òrgans judicials. Aquesta justícia ha de respondre a criteris d’agilitat i 

actuar de forma comprensible i econòmica, per tal d’intentar solucionar problemes 

de convivència i de civisme, derivats de la vida als barris, als pobles i a les ciutats de 

Catalunya. Ha de ser un veritable servei públic. 

Aquests jutjats tindran com a finalitat mitjançar, conciliar i, en darrer terme, 

resoldre petits conflictes. Hauran de poder tractar, entre d’altres, assumptes d’ordre 
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civil (reclamacions de quantitat inferiors a 1.000 euros, judicis sobre propietat 

horitzontal, mesures cautelars urgents en matèria de família, defensa de 

consumidors, impugnació d’acords de junta de propietaris), d’ordre penal (faltes per 

furts fins a 300 euros, infraccions lleus de tràfic) i d’ordre contenciós - administratiu 

(processos contenciosos - administratius que tinguin per objecte la imposició de 

sancions per l’Ajuntament fins a un màxim de 1.000 euros). 
 

Les demarcacions d’aquests jutjats hauran de coincidir fonamentalment amb el 

terme municipal, amb un règim diferenciat a la ciutat de Barcelona, on seria 

convenient poder establir una vintena de jutjats de proximitat. Per a aquests tipus 

de conflictes menors, la Guàrdia Urbana hauria d’exercir de policia judicial. 
 

Estímul als procediments de mediació i de conciliació com a vies alternatives a la 

resolució de conflictes en particular en l’àmbit familiar, laboral, de consum, de 

l’espai públic, etc. Aquestes vies han de permetre la descongestió de l’Administració 

de Justícia i també l’aplicació de tècniques adreçades a empoderar les persones per 

tal que siguin elles el subjecte actiu de la resolució dels conflictes que pateixen. En 

aquest sentit cal impulsar l’aplicació de la Llei de mediació familiar. 
 

Compromisos programàtics 
 

• L'alcalde o l'alcaldessa ha de ser l'autoritat única en seguretat al municipi i la 

Junta Local de Seguretat, l'instrument d'actuació. 

 

• Consolidar la Taula de coordinació policial de la ciutat com a grup de treball 

previ a la Junta Local de Seguretat.  
 

• Enfortir les Taules de Coordinació Policial de cadascun dels districtes. 

 

• Millorar el coneixement de la realitat amb estudis i estadístiques, per tal de 

reaccionar a temps davant de les noves realitats i dels fenòmens emergents.  
 

• Enfortir el model policial integrat de Barcelona, amb la corresponent distribució 

de funcions, però alhora amb una coordinació i cooperació entre cossos, que 

afavoreix una major eficàcia i eficiència i que respon a la demanda ciutadana de 

la seguretat com un servei públic de qualitat. 
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• Pactar amb la Conselleria d’Interior de la Generalitat de Catalunya una revisió 

del nombre de Mossos d’Esquadra destinats a Barcelona en el moment que s’hagi 

completat el desplegament a tot Catalunya.  
 

• Continuar amb un increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana en 50 efectius 

anuals durant els 4 anys del mandat, a banda de cobrir les baixes per jubilació. 
 

• Incrementar i modificar l’actual dotació i distribució nocturna de la Guàrdia 

Urbana, en el sentit d’una major proximitat per a reduir el temps d’actuació, una 

major capacitat d’atenció immediata, un millor coneixement del territori i una 

major capacitat per implementar dispositius preventius durant la nit. 

 

• Potenciar la dotació de la Guàrdia Urbana amb bicicleta, per als serveis a les 

zones de vianants i comercials de cada Districte. 

 

• Continuar amb la implantació de noves tecnologies operatives i de nous vehicles 

de la Guàrdia Urbana per fer més efectiva la seva actuació. 

 

• Donar formació als agents de la Guàrdia Urbana per tal de poder atendre 

problemes relacionats amb les drogues, violència domèstica, nous delictes, etc. 

 

• Afavorir les mesures de prevenció respecte a les mesures reparadores, fent 

pedagogia a la ciutadania, per incidir en les causes estructurals dels conflictes, 

conèixer la realitat sociològica en què se situa, per promoure els mecanismes per 

a augmentar la sensació i la realitat de la seguretat (vivència subjectiva de 

seguretat) i per recuperar el valor de la solidaritat urbana (civisme). 

 

• Enfortir la Taula de Prevenció de Barcelona composada per tots els departaments 

municipals que intervenen en les polítiques de prevenció. 

 

• Reforçar la figura de les Secretaries Tècniques de Prevenció dels Districtes. 

 

• Potenciar, millorar i consolidar els programes de prevenció dels maltractaments i 

de la violència de gènere, a nivell de districtes i de ciutat. 

 

• Aplicar polítiques públiques transversals d'inclusió social, de prevenció, serveis 

públics de qualitat i reducció dels factors de risc. 

 

• Incrementar els equips d’educadors i educadores de carrer. 
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• Tractament dels diferents tipus de vandalisme (recorrent o ordinari; esporàdic o 

excepcional; i planificat). A Barcelona el vandalisme té molt a veure amb 

qüestions lúdiques i no menys amb motivacions d’altre tipus. Cal desterrar els 

mites que el vandalisme és un fenomen lligat a la joventut, a capes socials baixes 

o motivat per causes ideològiques. Té una dimensió estructural que va més enllà 

de la intervenció municipal sobre el fenomen. Però en tot cas, pensem que cal: 
 

- Mesures d’abordatge del fenomen des del món educatiu i social, com ara 

ofertar activitats alternatives i espais de lleure i de relació per a joves i 

infants com a mesura preventiva. 

- Apostar al màxim per les mesures que tenen més eficàcia en provocar un 

canvi de comportament, com ara els treballs alternatius a la comunitat.  

 

• Establir polítiques de proximitat que potenciïn la participació ciutadana: 

programes d’informació, educació i sensibilització ciutadana; potenciar els 

consells de seguretat dels barris o districtes i crear noves maneres de participació 

(programes de mediació, arbitratge, grups de treball, informe sobre indicadors de 

qualitat de barri, etc.); implicació i complicitat de tots els sectors implicats 

(administracions públiques i judicials, mitjans de comunicació, societat civil, món 

empresarial, forces de seguretat, AAVV, comerciants, etc.) per crear un discurs 

de ciutat sense alarmismes, sensacionalismes i postures reaccionàries. 

 

• Incorporar, en els Plans urbanístics, estudis des del punt de vista de la seguretat 

a l’hora de dissenyar els espais públics. 

 

• Fer pedagogia sobre la legalitat, la solidaritat, i el valor de la diversitat.  

 

• Dissenyar intervencions específiques per als menors immigrants, a partir 

d’intervencions socials i educatives. 

 

• Revisió del Pla Director de Bombers per adequar-lo a la nova realitat. 

 

• Continuar amb el pla de renovació de la flota de vehicles del cos de bombers i 

amb la convocatòria de places de bombers en cadascuna de les Ofertes Públiques. 

 

• Millorar les instal·lacions dels túnels de la ciutat que en tinguin necessitat.  
 

• Establiment de la Justícia Municipal o de proximitat. Constitució dels Jutjats 

Municipals, per a la resolució de conflictes i problemàtiques veïnals, i 
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consolidació de la justícia de proximitat als efectes de fer més viable la tutela 

judicial efectiva. A Barcelona ciutat es requeririen 20 nous jutjats de proximitat. 
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