
Batlló, que permeti el trasllat de l’Escola Perú.

53. Promoure la construcció de dues escoles i un institut al barri 
de la Marina.

Les Corts

54. Consolidar el trasllat de l’Escola Paideia.

55. Traslladar i ampliar les places de l’escola Bressol Xiroi dins 
l’àmbit del Pla d’Europa-Anglesola.

56. Acabar l’execució de l’escola bressol municipal en el CEIP 
Barcelona.

57. Promoure la creació de nous IES, un d’aquests estarà previst 
en el Pla Anglesola.

Sarrià - Sant Gervasi

58. Promoure la creació d’un nou institut a Sarrià nord o a Val-
lvidrera.

59. Promoure la creació de dues escoles a Sant Gervasi.

Gràcia

60. Impulsar, en algun dels equipaments educatius, la creació 
d’una Escola Oficial d’Idiomes.

61. Dotar l’Institut Bosch i Gimpera, un cop traslladat al nou edi-
fici de l’Avinguda de Vallcarca, d’un recorregut educatiu superior.

62. Impulsar, al Districte, la creació d’un centre de formació 
d’adults en horari diürn i nocturn.

63. Promoure la creació d’una Escola de Música municipal al 
Districte.

Horta – Guinardó

64. Promoure la construcció un nou institut a l’entorn de la Clota 
i Horta.

65. Completar els equipaments educatius a Prínceps de Girona 
(EBM, Escola, AFA).

66. Fer una EBM a la Vall d’Hebron, a l’Alt Carmel i al barri de 
Can Baró. 

67. Promoure la construcció d’una escola al barri de Can Baró.

Nou Barris

68. Promoure la construcció d’un institut a Ciutat Meridiana.

69. Impulsar la  creació d’una unitat d’Escolarització compartida 
(UEC) al barri de Roquetes

Sant Andreu

70. Vetllar perquè la construcció definitiva de l’Escola Can Fabra 
acompleixi els terminis d’execució. 

71. Vetllar per a què la construcció del nou Institut públic 
d’educació secundària de la Fabra i Coats acompleixi els terminis 
d’execució.

72. Plantejar l’obertura d’una nova línia d’infantil i primària a 
l’Escola Ignasi Iglesias.

73. Executar el projecte Acàcies, d’ampliació i millora de l’escola  
Dr. Ferran i Clua i l’Institut Alzina, pressupostat i pendent 
d’execució des del RAM 2005.

74. Ubicar l’escola La Maquinista a l’entorn de l’emplaçament 
provisional actual.

75. Ampliar les instal·lacions del SES Comes i Solà per tal que 
esdevingui un Institut d’Ensenyament Secundari on els joves de 
la Trinitat Vella puguin cursar estudis secundaris post-obligatoris, 
tant de batxillerat, com de cicles formatius.

76. Promoure al crear un nou institut de formació professional al 
polígon industrial de Sant Andreu.

Sant Martí 

77. Reobrir les línies de batxillerat de l’IES Rambla Prim.

78. Fomentar la creació de nous institut-escola ja sigui en nous 
equipaments o, a través de fusió de escoles i institutsubicats en 
edificis contigus.

Esports

On som
Dins el panorama mundial, Barcelona és una de les capitals mun-
dials de l’esport gràcies a l’organització d’esdeveniments espor-
tius internacionals. Aquesta ha estat l’aposta única i prioritària de 
les polítiques esportives de l’Ajuntament de Barcelona, que han 
utilitzat l’esport com a un aparador, una plataforma per la marca 
Barcelona. En aquesta línia també cal sumar-hi, tot i que sense 
comptar amb la intervenció de l’administració municipal, la cultu-
ra esportiva i el nivell competitiu dels clubs de la nostra ciutat.

Aquest reconeixement mundial ha costat un peatge a la família 
de l’esport de Barcelona, que ha anat en detriment dels verita-
bles protagonistes de l’esport a la nostre ciutat, que no són altres 
que els clubs i les entitats esportives dels nostres barris. Desgra-
ciadament, els clubs no han gaudit del suport institucional que 
mereixen ni recolzament en les polítiques esportives per oferir 
als barcelonins i barcelonines programes de qualitat. Avui el futur 
dels clubs perilla, cal escoltar-los i cal donar el rol protagonista 
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que mereix el seu paper dins l’esport de la ciutat.

L’esport, a Barcelona, és un fet social sobradament conegut per 
a tothom. En canvi, l’esport no sempre ha gaudit del reconeixe-
ment que es mereix. Un reconeixement que ha de rebre de la 
societat pel seu paper com a motor de canvi.

L’esport és un motor de canvi a nivell individual, ja que la seva 
incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir 
de més benestar personal, tant físic com psíquic, d’una millor 
qualitat de vida.

L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet apro-
fundir la cohesió social dels barcelonins i de les barcelonines, a 
través de la incorporació del projecte esportiu al projecte edu-
catiu dels centres docents, a través de la millora de les polítiques 
de salut, a través de la incorporació dels nous catalans a l’exercici 
d’una ciutadania més plena fent servir la pràctica esportiva com a 
eina de socialització i d’arrelament d’una ciutat.

L’esport és un motor de canvi econòmic, és un sector que va 
moure a Catalunya l’any 2006 un volum de 1.876 milions d’euros 
en termes de valor afegit brut, amb capacitat de generar ocupació 
(91.000 llocs de treball, un 2,7 % de l’ocupació) i riquesa, a banda 
de dinamitzar tot un complex sector productiu i de serveis.
 
L’esport també és un motor del teixit cívic i associatiu barceloní, 
un teixit que en quantitat i en proximitat no té comparació pos-
sible, què és la base de la cohesió social dels nostres districtes: 
el club de barri és el nexe d’unió i d’arrelament de molts veïns i 
veïnes als nostres barris.

Finalment, Barcelona és una targeta de presentació immillorable 
per organitzar esdeveniments esportius a nivell mundial,  tant a 
través dels nostres esportistes i clubs, com a través de la partici-
pació de les nostres seleccions esportives en competicions oficials 
o amistoses.

Què volem
Volem que la pràctica de l’activitat física s’estengui entre la 
ciutadania i que superi les actuals fronteres generacionals. Volem 
millorar la pràctica esportiva escolar, facilitant que els nois/
es continuïn vinculats als clubs esportius escolars un cop salten 
d’etapa educativa.

Volem que els recursos econòmics per a l’esport es destinin a la 
promoció esportiva de base, escolar i espontània.

Volem que la pràctica esportiva a l’aire lliure estigui protegida i 
promocionada. Volem potenciar l’associacionisme esportiu i no 
quedar-nos només en el consum esportiu dels Centres Esportius 
Municipals. Volem que Barcelona sigui un exemple europeu 
d’integració en projectes esportius col·lectius, tenint en compte 
aquelles persones que tenen algun tipus de discapacitat o disfun-
ció.

Volem que Barcelona, Capital de Catalunya sigui el primer 
aparador i promotor de les disciplines esportives on Catalunya té 
representació Internacional pròpia.

Volem polítiques que garanteixin l’enfortiment de l’organització 
de l’estructura esportiva a la ciutat, per a que l’esport s’expressi 
en veu pròpia i única, amb més capacitat de gestió i d’influència.

Propostes
1. Revisar el sistema de gestió dels Centres esportius municipals.

2. Introduir el carnet múltiple, que permeti accedir a un mínim de 
tres  instal·lacions esportives municipals amb la mateixa quota.

3. Establir sistemes de gestió per als pavellons esportius separats 
dels CEM.

4. Invertir en infraestructura esportiva centrada en: Construcció 
de pavellons esportius multidisciplinaris, Construcció de noves 
piscines, mapa estratègic de camps de futbol, camps de rugbi i 
pistes d’atletisme.

5. Separar els pressupostos des esdeveniments esportius internac-
ionals dels pressupostos ordinari, evitant que aquests vagin en 
detriment de l’esport de base. Les activitats esportives internac-
ionals a la ciutat en consorci amb àrea activitat econòmica i altres 
agents, pressupost que no sigui en detriment de l’esport de base.

6. Definir el programa d’esport i activitat física als espais públics. 
Genèrica i també a partir de les zones estratègiques que sig-
nifiquen el front litoral, El riu Besòs, Collserola, Montjuïc i els 
grans parcs de la ciutat.

7. Crear el pla estratègic d’esport escolar amb coordinació amb 
la Secretaria general de l’esport i el Departament d’educació 
Generalitat.

8. Crear un Consell Assessor de l’Esport a Barcelona, amb 
presència  d’experts en diferents temàtiques esportives, gestors 
d’equipaments i representants dels clubs i de les entitats espor-
tives de barri com a base de l’estructura esportiva de la ciutat.

9. Potenciar els clubs i de les entitats esportives de barri com a 
base de l’estructura esportiva de la ciutat.

10. Incrementar l’obertura dels centres educatius per les entitats 
esportives de barri. Potenciació de la pràctica esportiva en horari 
extraescolar. Ampliació de l’abast de les infraestructures espor-
tives.

11. Incentivar la coordinació entre clubs i associacions per tal 
d’enfortir i millorar la qualitat de l’oferta esportiva.

Barcelona, capital mundial de l’esport i altaveu de l’esport català

12. Donar suport institucional a les federacions esportives cata-
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lanes per a la seva afiliació internacional.

13. Donar suport a l’organització d’esdeveniments esportius In-
ternacionals a Barcelona promoguts per les entitats i federacions 
catalanes reconegudes internacionalment.

14. Elaborar un pla estratègic de millora de les instal·lacions 
esportives per a disciplines i modalitats en les que entitats i fed-
eracions catalanes tinguin reconeixement internacional.

15. Reclamar per Barcelona la seu de l’Agència Europea de 
l’Esport.

Els barcelonins i les barcelonines tenen dret a fer una pràctica 
esportiva de qualitat

16. Elaborar un programa d’inversió en equipaments esportius de 
xarxa bàsica.

17. Establir un programa per a la millora de l’accessibilitat a la 
pràctica esportiva de persones amb algun grau de discapacitat. 
Establint convenis amb les federacions corresponents, modificant 
els plecs de condicions per a la gestió d’equipaments esportius, 
creant una partida econòmica específica, exigint personal qualifi-
cat i format en l’atenció de persones discapacitades i incorporant 
uns punts d’avaluació d’excel·lència en la gestió dels equipa-
ments.

18. Incrementar el nombre de camps de futbol de gespa artificial.

19. Homogeneïtzar el preu del lloguer dels equipaments espor-
tius municipals (camps de futbol, pavellons esportius, etc.) per 
als clubs de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu d’abaratir els 
costos i promocionar l’esport de base.

20. Elaborar un programa de millores a les instal·lacions espor-
tives escolars per una pràctica de qualitat.

21. Elaborar un pla de promoció i activitat esportiva a espais 
públics (platja, places, carrers, circuits de salut urbans).

22. Elaborar un pla específic per la incorporació i adaptació dels 
equipaments esportius a les noves modalitats esportives i esports 
minoritaris.

Els barcelonins i les barcelonines tenen dret a decidir els valors 
del nostre model esportiu

23. Posar en marxa un pla específic per a la pràctica de l’esport en 
els centres d’educació especial de Barcelona.

24. Desenvolupar programes de cooperació al desenvolupament 
i la lluita per la pau a través de l’esport. En coordinació amb el 
Consell de Cooperació de Barcelona.

25. Col·laborar amb el Consorci de Salut de Barcelona per am-
pliar el Pla d’Activitat Física i Salut.

26. Instaurar la Setmana d’Esport per a Tothom.

Barcelona té dret a disposar d’una administració esportiva 
d’excel·lència

27. Crear l’Oficina d’Atenció a l’esport.

28. Establir una xarxa tècnica esportiva territorial per implemen-
tar programes municipals conjuntament amb els clubs i escoles, 
assessorar a les entitats esportives, informar de les polítiques 
a seguir i coordinar les taules d’esports del districte per donar 
resposta a les necessitats específiques de cada barri.

Salut pública

On som
La població de Barcelona –amb dades de juny de 2010- és 
d’1.630.000 persones, amb una composició per sexes del 47,7% 
d’homes i el 52,3% de dones. El percentatge de persones majors 
de 64 anys representa el 20,5% i, d’aquests, el 55% tenen més de 
74 anys.

Com s’indica a l’apartat de lideratge econòmic, la disminució de 
la taxa d’activitat i ocupació i l’augment de l’atur són els trets més 
significatius. Esquerra, conscient de la vinculació d’aquestes taxes 
amb la salut mental de les persones i les dinàmiques d’exclusió 
mental, ha promogut la creació de partides per a l’accés gratuït 
a les activitats de centres esportius i centres cívics per a les per-
sones afectades per la degradació d’aquests indicadors durant els 
darrers anys.

Respecte a la qualitat de l’aire, el darrer informa de salut (refer-
ent al 2009) assenyala que els nivells d’NO2 superen el valor límit 
anual. Per altra banda, les partícules PM10 superen el valor límit 
anual i el nombre de superacions permeses del valor límit diari. 
La qualitat de l’aire té una gran incidència en les salut de les per-
sones amb afeccions respiratòries i també en les més vulnerables. 
Per bé que la qualitat de l’aire va millorant progressivament, cal 
treballar per assolir els valors marcats per la UE.

Pel que fa als joves de 2n i 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat/
CFGM, segons les dades de l’Enquesta FRESC (Factors de Risc 
en Estudiants de Secundària) per al 2008 el 6,2% dels nois i el 
3,5% de les noies presenten obesitat, i excés de pes un 20% dels 
nois i un 16,3% de les noies.

Les substàncies psicoactives més prevalents entre la població 
escolaritzada de 14 a 16 anys seguien essent l’alcohol, el tabac 
i el cànnabis. En aquest sentit, el 85,1% dels nois i el 86,9% de 
les noies de 4td’ESO han pres alcohol alguna vegada a la vida, 
el 40,1% dels nois i el 31,8% de les noies de 15 i 16 anys han 
tastat el cànnabis, i un 2,3% dels nois i un 1,4% de les noies de 4t 
d’ESO han consumit cocaïna alguna vegada a la vida. Per tant, cal 
aprofundir en els protocols d’actuació entre els cossos policials 
i l’Agència de Salut Pública de Barcelona per tal d’oferir un 
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