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avançant en la formació i utilització de les noves tecnologies.
 Promourem el voluntariat i la mentoria de les persones grans, com a font de soli-
daritat i intercanvi entre generacions i de transmissió de saviesa i coneixement.

 Continuarem ampliant el nombre d’aules informàtiques dels equipaments de 
la ciutat per promoure el coneixement de les noves tecnologies, frenar la bretxa 
digital i promoure l’ús de les xarxes socials.

 Aprofi tarem el potencial de Barcelona Smart City i de la capitalitat mundial del 
mòbil com a oportunitat de millora de la qualitat de vida de la gent gran.

 Aprofundirem en el coneixement de la realitat de les persones grans de la ciutat, 
tenint en compte els nous perfi ls sociodemogràfi cs i la seva capacitat de partici-
pació, fent èmfasi en l’atenció dels nous perfi ls de persones que voregen l’edat de 
la jubilació o que es troben en una situació d’atur de llarga durada.

 Continuarem amb la línia d’implicació del Consell Assessor de Gent Gran en les 
polítiques de gent gran, augmentant la participació dels membres del Consell als 
consells de districte, així com potenciant la col·laboració del CAGG amb entitats 
que treballen per a la gent gran.

 Promourem una visió de la vellesa en positiu per part dels mitjans de comunicació.
 Impulsarem les entitats i associacions que treballen amb i per a les persones 
grans tot donant-los suport i treballant-hi conjuntament.

 Ens implicarem en les línies de treball sobre les persones grans de la Unió Euro-
pea a través de grups de treball i participació en fòrums internacionals.

 Portarem a terme una clara estratègia de ciutat en relació amb la cartera de ser-
veis per a la gent gran. Integrarem diferents iniciatives per a un gran acord de 
ciutat que expressi la voluntat de pacte social que ha de caracteritzar el model 
Barcelona d’atenció a les persones grans.

ESPORTS  

L’esport ha estat des de sempre un elemental cabdal de l’estil de vida de la nostra ciutat, es-
pecialment arran de l’èxit dels Jocs Olímpics i Paralímpics, un llegat a partir del qual Barcelona 
s’ha consolidat com una autèntica capital mundial de l’esport, gràcies en bona part a l’existèn-
cia d’una potent xarxa associativa i empresarial.

És per això que des de Convergència i Unió apostem per donar el màxim suport i protagonis-
me als clubs, entitats i federacions, fent del teixit associatiu l’eix fonamental de l’estructura 
esportiva de la nostra ciutat.

Una estructura que ens ha de permetre aprofundir en la concepció de l’esport com una eina 
d’integració, inclusió i cohesió social a partir de la qual fer partícips de la pràctica esportiva 
tots els barcelonins i barcelonines, amb independència de l’edat, l’origen o la condició. I és que 
Barcelona és una ciutat que inspira a viure l’esport i a practicar-lo arreu dels barris, des de 
Collserola fi ns al mar, fent de l’exercici físic una font de benestar i salut.

Més enllà de la pràctica esportiva, l’esport constitueix un component educatiu de primer or-
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dre. En aquest sentit, volem continuar promovent l’esport escolar amb l’objectiu de proporcio-
nar als nostres infants i joves un estil de vida saludable, i a la vegada transmetre’ls un conjunt 
de valors inherents a l’esport, com el treball en equip, el respecte a la diversitat, la igualtat 
home-dona o l’esperit de superació davant les adversitats.

L’esport també constitueix un important motor econòmic i de generació de riquesa que cal 
tenir ben en compte, especialment en un moment com l’actual. I, alhora, també representa una 
magnífi ca oportunitat per projectar i donar a conèixer al món la nostra cultura i llengua. Per 
això, apostem per acollir l’organització de grans esdeveniments esportius europeus i mundials, 
potenciant Barcelona com a destinació per a la pràctica esportiva.

Mesures
 Impulsarem i durem a terme els projectes inclosos en el Pla d’Acció 2015-2019 
del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona.

 Continuarem treballant per fer de l’esport un sector econòmic que creï riquesa i 
atregui nous projectes, i amb una indústria amb solvència per projectar-se inter-
nacionalment.

 Col·laborarem amb el Clúster de l’Esport Català.
 Consolidarem el Museu Olímpic i de l’Esport i el Centre d’Estudis Olímpics.
 Impulsarem l’Observatori de l’esport i de l’activitat física de l’esport de la ciutat de 
Barcelona.

 Promourem i potenciarem els programes i activitats del Pla L’escola fa esport a 
la ciutat, en el marc de l’educació física en horari lectiu.

 Consolidarem i millorarem el programa de subvencions a la població de 6 a 17 
anys que participa en les ofertes d’activitat esportiva en edat escolar fora d’ho-
rari lectiu de les entitats homologades en el Pla d’Esport en Edat Escolar de Bar-
celona.

 Mantindrem la línia d’intervenció en territoris de risc d’exclusió social, a partir 
del manteniment o la creació de programes esportius per a infants i joves fora 
d’horari lectiu, com ara el Programa Convivim esportivament i d’altres.

 Donarem suport a la Competició Esportiva en edat escolar organitzada pel CEEB 
(Consell de l’Esport Escolar de Barcelona).

 Promourem els programes en temps de vacances que afavoreixen el lleure espor-
tiu i l’ocupació activa i saludable del temps lliure.

 Donarem un nou impuls als programes de sensibilització i educació en valors que 
lluiten contra la violència en l’esport (Semàfor de Valors, Compta fi ns a tres…).

 Promourem projectes de cooperació entre els diferents agents esportius (escoles, 
AMPA, instal·lacions, empreses, entitats, clubs i federacions) per garantir la 
continuïtat de la pràctica esportiva de la població infantil, adolescent i juvenil 
de la ciutat.

 Incrementarem els programes i recursos adreçats a la gent gran.
 Promourem actuacions destinades a augmentar la pràctica esportiva de les do-
nes i visualitzar-ne la presència en el món de l’esport.
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 Potenciarem el Programa L’esport inclou, per afavorir que les persones amb dis-
capacitat puguin accedir a l’activitat fi sicoesportiva a la nostra ciutat.

 Consolidarem l’Ofi cina de Serveis als Clubs Esportius de Barcelona.
 Donarem suport amb les campanyes de subvencions ordinàries a la tasca promo-
cional dels clubs i les entitats esportives.

 Fomentarem la formació en la gestió i direcció de clubs a les entitats esportives a 
Barcelona, creant un programa de formació per als gestors.

 Donarem suport específi c als clubs de la ciutat que promouen l’esport federat de 
competició, amb una atenció especial als clubs que promouen l’esport federat 
femení.

 Elaborarem un Pla Estratègic d’actuació per validar i formalitzar el suport mu-
nicipal a la creixent oferta d’activitats i esdeveniments esportius a la ciutat.

 Aprovarem el Nou Reglament dels Serveis Esportius de les Instal·lacions Esporti-
ves de la ciutat de Barcelona.

 Completarem el Mapa d’Instal·lacions Esportives de la ciutat de Barcelona 
(MIEM) com a marc de referència per determinar la construcció de noves ins-
tal·lacions esportives.

 Elaborarem un Pla de Manteniment dels equipaments esportius municipals.
 Millorarem i rehabilitarem els espais esportius municipals que ho requereixin.
 Realitzarem o supervisarem les actuacions necessàries per millorar l’efi ciència i 
l’estalvi energètic de les instal·lacions esportives municipals.

 Garantirem la realització de les actuacions necessàries per assegurar l’accessibili-
tat de les persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives municipals.

 Analitzarem com cal tractar la pràctica fi sicoesportiva a l’espai públic de la ciutat.
 Consolidarem la participació de Barcelona en la UMVO (World Union of Olympic 
Cities) i en el seu Comitè Executiu.

 Continuarem col·laborant i participant en l’Associació Metròpolis, mitjançant la 
iniciativa de la Xarxa de cohesió i inclusió social, i amb altres projectes que es puguin 
desenvolupar.

 Coordinarem l’oferta esportiva de la ciutat i la generació de noves ofertes amb la 
fi nalitat d’atreure turistes esportistes.

 Promourem l’organització d’esdeveniments esportius a la ciutat de Barcelona.
 Potenciarem l’organització de grans esdeveniments esportius amb projecció in-
ternacional que potenciïn la Marca Barcelona: World Rollers Games, Campionat 
Europeu de Waterpolo, Mundial de Pilota Basca...

 Continuarem treballant en el Projecte de la Candidatura Olímpica Barcelona 
com un projecte de suport al Pirineu. 

 Farem dels grans esdeveniments de la ciutat una eina per promoure la pràctica 
esportiva escolar ciutadana i escolar.
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 Incrementarem l’ús de les noves tecnologies en la difusió de les ofertes esportives. 
Incrementarem el nombre d’accions de difusió digital emprades a aquest efecte.

 Dinamitzarem el Consell Municipal de l’Esport de Barcelona i els grups i comis-
sions de treball que se’n derivin.

 FAMÍLIA I INFÀNCIA  

Des de Convergència i Unió som conscients que invertir en infància signifi ca invertir en el 
futur de la nostra ciutat. El benestar material, social i emocional dels infants és essencial per 
al progrés i desenvolupament de la ciutadania d’avui i de demà. Per tant, som conscients que 
la qualitat de vida dels nostres infants ha de ser central en la nostra acció política. Aquesta 
és la raó per la qual vam decidir, en l’inici del mandat actual, impulsar una regidoria específi ca 
d’infància en el nostre equip de govern, que volem continuar en el mandat vinent.

També des de Convergència i Unió som conscients que Barcelona és i ha de continuar sent la 
ciutat de les persones i les famílies. Les famílies són una prioritat política perquè constitueixen 
un capital social per a la cura, l’educació, la vinculació afectiva i la convivència de les persones 
que les formen. Aquest capital social s’estén a tota la comunitat com una fortalesa de la ciutat. 
Aquesta és la raó per la qual l’equip de govern va decidir constituir una regidoria de família 
que volem també continuar el mandat vinent.

 El nostre futur com a ciutat està intrínsecament relacionat amb la capacitat de bon tracte, de 
desenvolupament de la criança sana, competent, acollidora i conciliadora de les famílies. Els in-
fants necessiten gaudir d’aquesta xarxa de relacions afectives que es trenen en l’àmbit familiar 
perquè els permet assolir un sa desenvolupament afectiu, cognitiu i social. Les relacions entre 
àvies i avis, nétes i néts, fi lles i fi lls esdevenen un element enriquidor per a totes les genera-
cions que també cal perseverar.

Des de Convergència i Unió som conscients que per dur a terme tota aquesta tasca de criança 
sana i d’increment de capital social cal disposar de temps. Aquesta és la raó per la qual volem 
continuar promovent les polítiques de temps i les polítiques de conciliació entre la vida perso-
nal, familiar i laboral.

Mesures
 Continuarem promovent la família i la infància com l’eix vertebrador de les polí-
tiques públiques municipals.

 Elaborarem i implementarem un pla per promoure els factors de resiliència a la 
ciutat, en especial als equips d’atenció a la infància i adolescència, així com els 
centres oberts.

 Farem operativa la posada en marxa del Consell de Família.
 Crearem un programa d’orientació familiar que inclogui, entre d’altres, la me-
diació familiar i la resolució de confl ictes.

 Desenvoluparem un Programa de teràpia familiar sistèmica que possibilita 
l’apoderament dels infants.


