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• Preservarem  les Tres Xemeneies de Sant Adrià,  l’antiga central tèrmica del Besòs, a partir de  la 
reutilització  de  l’espai  com  a  contenidor  per  a  projectes  de  creació  i  tallers  d’assaig  per  a 
creadors i artistes. 

• Continuarem dotant‐nos de noves eines per millorar en la  governança, com ara el Consell de la 
Cultura  de  Barcelona,  impulsant  la  cooperació  amb  el  sector  privat  a  través  de  la  Fundació 
Barcelona Cultura, o presidint  la Comissió de Cultura de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).  

• Garantirem el compliment de  les mesures d’accessibilitat  física  i comunicativa en  les activitats 
culturals. 

 

Barris i metròpoli, les dues cares de la cultura  

Garantir  la  convivència  en un  entorn  cada  cop més divers  és  sens dubte un  repte  que  cal  seguir 
assumint els propers anys.  La  cohesió  social a  la  ciutat  també exigeix un marc  cultural  comú, uns 
valors  i    una  narrativa  compartida  de  la  ciutat.  Les  polítiques  públiques  en matèria  cultural  han 
d’aportar un espai comú  i un  relat on hi càpiga el barceloní  i el català més genuí al costat d’altres 
tradicions. L’escala de la nova realitat cultural, social i de serveis a les ciutats s’ha d’entendre en clau 
de  regió  metropolitana;  alhora  potenciarem  el  calendari  festiu  de  la  ciutat  com  a  projecte 
participatiu i de convivència. 

 

Mesures  

• Actualitzarem, amb un nou horitzó 2020, el Pla de Biblioteques, que permetrà  la creació de 10 
noves  biblioteques,  places  públiques  on  la  ciutadania  entra  en  contacte  i    articula  una  vida 
cultural  plural. 

• Redefinirem i reforçarem el paper  de participació cultural, social i educativa dels centres cívics i 
l’associacionisme  cultural  de  la  ciutat,  amb  estratègies  de  cooperació  i  de  cogestió  dels 
equipaments culturals de proximitat. 

• Farem que la xarxa cultural de la ciutat es vinculi a la inclusió social, que faciliti la incorporació a 
la societat a persones en perill d’exclusió social a través de diferents propostes culturals. 

• Crearem la xarxa de centres de cultura tradicional  i popular pels diferents districtes, per garantir 
i reflectir el caràcter específic de la ciutat i la nostra manera de viure. 

• Potenciarem  la xarxa cultural metropolitana, com a  imaginari  i espai cultural compartit d’abast 
metropolità: xarxa de biblioteques, museus, teatres, festivals, cultura en viu... comptant amb les 
iniciatives de  la  regió,  i coordinada  i  integrada,   en els casos que pertoqui, amb  la xarxa de  la 
Diputació de Barcelona. 

 

L’esport, eina per al progrés, el benestar i la cohesió social 

L a importància de l’esport a Barcelona i la seva vocació esportiva vénen de lluny. És una tradició que 
es  construeix  sobre  la  història  centenària  de molts  clubs,  un  fet  singular  de  la  nostra  ciutat,  pel  
moviment social tan significatiu que representen al llarg de la història les entitats esportives. A més,  
els Jocs Olímpics de l’any 1992 van representar la projecció de la nostra realitat com a ciutat al món. 
Tot això fa que l’esport a Barcelona es converteix avui en una aposta estratègica. 

L’esport ha estat  i serà un element clau en el desenvolupament de Barcelona, per  la seva capacitat 
d’aportar qualitat de  vida de manera  individual  i  col∙lectiva, pel  seu  arrelament  a una manera de 
viure  que  ha  anat  creixent  i  per  la  seva  capacitat  cohesionadora.  És  educació,  salut  i  lleure;  és 
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convivència  i cohesió social;  l’esport és atenció a les persones, ajuda a impulsar l’economia  local i a 
projectar  la ciutat en el món. El nostre projecte socialitzador  i educatiu,  integrador  i generador de 
valors,  fomenta  la  salut ciutadana,  repercutint en  l’economia, generant  llocs de  treball  i un estalvi 
sanitari, i situant la ciutat de Barcelona en el mapa mundial.  

És un dels pilars de  la cohesió social,  i téun paper protagonista en  la convivència  i en  la qualitat de 
vida. A més, abasta moltes dimensions de  la persona  i molts àmbits de  la seva activitat quotidiana, 
que van des del sistema educatiu fins al sistema sanitari, i fins a l’espai públic. Tot plegat, esdevé una 
eina amable que ens ajuda a construir una ciutat millor. 

 

Mesures 

• Fomentarem  la  pràctica  d’activitats  físiques  esportives  com  a  objectiu  de  salut  pública, 
iavançarem un pas més, des d'un punt de vista lúdic, adaptant el mobiliari en l’espai públic per a 
la  pràctica  de  l’esport  en  aquelles  zones  on  sigui  adient.Redoblarem  l'acció  en  polítiques  de 
gènere plantejant actuacions de discriminació positiva  tant des del punt de vista de  la pràctica 
com de la direcció i gestió socioesportiva. Instarem les entitats i els clubs esportius de la ciutat a 
donar  suport  a  les  categories  infantils  i  femenines  de  l’esport  de  base,  especialment  en  les 
disciplines minoritàries que per les seves característiques garanteixen la cohesió i la integració de 
la ciutadania, així com la participació igualitària en la competició. 

• Reforçarem  les  pràctiques  físiques  en  la  gent  gran  amb  programes  específics,  donant  suport 
singular  a  les  associacions que  tinguin  en  compte  les  característiques d'aquest  segment de  la 
població. 

• Potenciarem l’associacionisme en l’esport com la veritable xarxa social que és. 

• Desenvoluparem  programes  específics  per  edats  per  a  persones  amb  discapacitat  o malaltia 
mental o amb dificultats d’adaptació, juntament amb les associacions i entitats del sector, per tal 
de seguir avançant a fer que l’esport per a tothom sigui una realitat. 

 

Espais esportius a l’abast de tothom 

Cal continuar desenvolupant i millorant encara més els espais esportius de proximitat, i 
impulsant activitats i hàbits de vida saludables, exigint-nos més qualitat, seguretat i 
accessibilitat.  Les  nostres  polítiques  han  d'anar  orientades  a  la  creació  d'equipaments  esportius 
municipals i, sobretot, insistir en la remodelació, millora de la qualitat, manteniment, accessibilitat i 
sostenibilitat ambiental dels espais esportius existents, posant a  l’abast una oferta de primer nivell 
en aquestes instal∙lacions, tot afavorint la interacció entre les persones del barri. 

 

Mesures 

• Continuarem  amb  el  treball  per  poder  arribar  a  crear  el  carnet  únic  dels  centres  esportius 
municipals. 

• Incrementarem el nombre de patis oberts a les escoles de Barcelona per augmentar la utilització 
dels  espais  ja  existents  a  la  ciutat  i  optimitzar‐ne  l’ús,  fomentant  així  la  convivència  entre 
persones del barri. 

• Impulsarem la construcció de nous centres esportius municipals: el CEM Sagrera, el CEM Energia, 
2a  fase  del  CEM Horta,  1a  fase  de  la  piscina  Sant  Jordi,  el  CEM Via  Júlia,    etc.  També  farem 
ampliacions i millores en: el CEM Verneda, elCEM Artesania, el CEM Can  Felipa, elCEM Piscines 
Picornell, la piscina de salts de Montjuïc, el Camp de Rugby de la Foixarda. I acabarem d’instal∙lar 
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gespa  artificial  als  camps  de  futbol  municipals  que  encara  resten.  A  més,  promourem  la 
construcció d’un nou equipament per a la pràctica dels esports de gel. 

• Continuarem potenciant l’espai públic ludicoesportiu de les muntanyes barcelonines, dels parcs, 
platges  i zones verdes,   millorant‐ne els circuits,  incrementant‐ne  i millorant‐ne  l’accessibilitat,  i 
hi instal∙larem mobiliari urbà de caràcter esportiu. 

• Concertarem amb  la Generalitat    la participació en  la construcció  i rehabilitació d’equipaments 
esportius de singularitat de país. 

• Continuarem donant suport als esports relacionats amb el mar (nàutics i de platja) per millorar la 
relació  entre  la  ciutadania  i  la  pràctica  esportiva  marina,  fomentant‐ne  la  pràctica, 
independentment del nivell socioeconòmic. 

 

Projecció i governança esportiva 

Tenim  un  programa  d’esdeveniments  de  primer  nivell  que  col∙loquen  Barcelona  com  una  ciutat 
referent  internacionalment.  Els  esdeveniments  internacionals  en  la  nostra  ciutat  ens  aporten  una 
projecció de primer ordre en el que representa avui el nostre món globalitzat, i a més representen un 
gran  impacte  econòmic  directe    en  molts  sectors  econòmics  de  Barcelona,    de  manera  que 
esdevenen una inversió que aporta sempre un retorn econòmic beneficiós per a la nostra ciutat. 

El model de treball socialista també comporta una forta aposta per nous models de governança, tot 
projectant  els  valors  de  l’esport  que  van més  enllà  de  l’espectacle.  La  nostra  prioritat  en  l’àmbit 
esportiu s’ha basat en models de treball de suport a la ciutadania, amb una forta implicació de totes 
les  parts,  amb  la  màxima  transparència  i  rigor  en  la  gestió,  i  amb  un  fort  compromís  de 
responsabilitat social, involucrant en la nostra dinàmica política els esportistes d’elit, com a referents 
socials que són. 

 

Mesures 

• Continuarem  treballant  pels  esdeveniments  singulars  que  neixin  com  a  projectes  a  la  nostra 
ciutat  i que ens projectin, com ara  la Barcelona World Race,  la Marató de Barcelona, Barcelona 
Esports Extrems, etc.  

• Seguirem treballant amb les altres institucions i els agents dels Pirineus de cara a la candidatura 
dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona‐Pirineus 2022. 

• Treballarem  per  atreure  cap  a Barcelona  la  celebració  de  congressos,  conferències,  espais  de 
reflexió,  així  com  activitats  firals  vinculades  al  món  de  l’esport,  apostant  perquè  el  sector 
econòmic que representa l’esport creixi a la nostra ciutat. 

• Intensificarem  la  nostra  actuació  pel  que  fa  al  binomi  turisme‐esport,  potenciant  els 
esdeveniments esportius que poden donar projecció turística i oportunitats de generar ingressos 
a la ciutat.   

• Continuarem amb l’impuls a esdeveniments esportius de primer ordre d’abast internacional. 

• Potenciarem el  contacte amb els patrocinadors dels esdeveniments esportius en  l’àmbit  local, 
perquè tinguin una visió més àmplia  i de caràcter més social de  l'esport, facilitant  la  implicació 
del comerç i d’empreses locals en les entitats i clubs esportius de la ciutat. 

• Fomentarem  la  participació  activa  de  la  ciutadania,  de  les  associacions  i  de  les  entitats  per 
articular‐ne  la  representativitat  en  els  assumptes  relacionats  amb  activitats  esportives  i  en  la 
seva promoció. 
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• Seguirem  construint espais de participació,  com ara  la Taula d’Educació  Física  i de  l’Esport en 
Edat  Escolar;    el Consell  de Coordinació  en  Edat  Escolar;  la  Taula Dones  i  Esport;  la Comissió 
Assessora per un Esport Sense Barreres, etc.,  i els ampliarem a tots els sectors de  l’esport de  la 
ciutat, per constituir en el futur mandat el Consell de Coordinació de l’Esport de Barcelona. 

• Iniciarem  el  procés  per  definir  el  nou  Pla  Estratègic  de  l’Esport  de  Barcelona,  que  substituirà 
l’aprovat l’any 2003.  

• Continuarem donant suport al teixit associatiu  i als clubs esportius perquè fomentin  l’esport de 
base. 

• Reforçarem polítiques que incrementin l'associacionisme vinculat als centres escolars municipals, 
tot  impulsant  l'associacionisme  esportiu  com  a  instrument  afavoridor  de  l'acostament  de 
col∙lectius i individus no practicants. 

• Cercarem complicitats amb tots els agents esportius existents: les AMPA, clubs, entitats, consells 
esportius i federacions, per tal de coordinar esforços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




