
	Actuarem per preservar els serveis sanitaris públics de l’afany de lucre i defensarem la recuperació 
dels serveis retallats i la cobertura assegurada de la medicació per totes les malalties cròniques

	Elaborarem un nou conveni per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat que 
s’ajusti a les necessitats actuals d’equipaments sanitaris i sociosanitaris

	Potenciarem els espais participatius de proximitat, des dels districtes i els consells de salut.

	Prioritzarem la finalització de la primera fase de les obres d’ampliació i millora de l’Hospital del Mar, 
per dotar els districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, d’uns serveis d’urgències en condicions dignes, 
així com l’adequació de les noves àrees de ginecologia, obstetrícia i radioteràpia.  Vetllarem també 
per les obres de l’Hospital Clínic i Valle Hebron.

	Propiciarem la coordinació dels serveis socials i els sanitaris per dotar la ciutadania d’una veritable 
acció multidisciplinària que abordi de manera conjunta situacions com el suport a persones o 
famílies afectades de malalties emergents o problemes socials molt greus o l’impuls a projectes 
comunitaris

Proposta 40.  Adequar l’atenció sociosanitària a les necessitats de la gent gran

	Abordarem les noves necessitats de la gent gran que requereixen tractaments i afecten especialment 
la seva autonomia.  En aquest sentit, impulsarem la possibilitat que es pugui consultar al metge 
o a la infermera dels serveis de salut per telèfon de manera àgil i ràpida, així com l’Oficina de 
Farmàcia en el seguiment i la orientació dels tractaments que se segueixen, tant de medicaments 
com d’altres tractaments. Crearem la figura d’una persona de referència per a les persones grans, 
amb qui poder establir comunicació fàcilment elles mateixes, els seus familiars, els seus cuidadors, 
els seus veïns/es,...

Proposta 41. Impulsar un nou model de política de salut mental 

	Elaborarem el primer Pla de Salut Mental de la ciutat coordinat des del Consorci Sanitari, el Consorci 
d’Educació, el Consorci de Serveis Socials i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, per tal de donar 
resposta transversal a les diverses problemàtiques generades a partir dels trastorns mentals.

	Potenciarem la coordinació i assessorament a l’entorn laboral, a través del servei d’inserció laboral 
per a col·lectius específics, persones amb problemes de salut mental i malalties mentals, suport a 
les empreses d’economia social i contractació responsable

	Potenciarem les associacions de persones amb problemes de salut mental i la col·laboració 
d’aquestes amb els serveis de salut de forma proactiva així com amb les associacions d’ex-
toxicòmans i de familiars com a espais que poden donar oportunitats d’acolliment, formació i 
recerca de re-inserció.

Proposta 42.  Promoure Barcelona com a  capital de la salut i la recerca

	Afavorirem Barcelona com a ciutat on la sanitat desenvolupa un paper rellevant com a motor 
econòmic i generació d’ocupació en un context de crisi econòmica, apostant per una inversió d’un 
10% de les inversions municipals en R+D+I, amb una atenció especial en la recerca biomèdica, 
impulsant accions i sinèrgies en l’àmbit metropolità.

	Treballarem per una producció científica amb major impacte al sistema sanitari, i no orientada 
solament a la “generació de coneixement”, fent que una major inversió majoritàriament pública 
reverteixi realment en un major benefici o retorn social (generació de patents i resultats mesurables 
en salut)

BARCELONA I L’ESPORT 



Barcelona ha estat la capital de l’Esport de l’Estat espanyol des de finals dels segle XIX. La nostra ciutat 
ha estat punt d’entrada de la majoria d’esports; ha vist néixer un sòlid entramat associatiu; va liderar 
l’arribada de l’esport per a tothom i de l’ús de l’espai lúdic per a la pràctica esportiva; va possibilitar 
donar un salt de qualitat en l’educació física esportiva a l’escola; va apropar l’esport com eina de salut i 
integració per a persones grans i persones amb discapacitat; i va mantenir de manera impertorbable al 
llarg del segle XX la seva vocació olímpica, la qual li van permetre organitzar els Jocs Olímpics de 1992. 
El Jocs Olímpics van servir no només per transformar la ciutat i “col·locar-la en el mapa” com va dir en 
el seu dia l’alcalde Pascual Maragall, si no també per millorar el seu parc d’instal·lacions, apropar-los a 
la ciutadania i popularitzar la pràctica esportiva. 

El nostre compromís, per vocació i experiència de govern durant més de trenta anys, es treballar per 
mantenir aquesta capitalitat. L’esport ha estat important en el desenvolupament de Barcelona per 
la seva capacitat d’aportar qualitat de vida de manera individual i col·lectiva i per la seva capacitat 
cohesionadora.  L’esport és educació, civisme, salut i lleure.  Es socialitzador, integrador i generador de 
valors.

Ha arribat el moment de redefinir l’estratègia esportiva municipal. El model esportiu d’èxit que ha situat 
Barcelona també com a referent internacional en aquest àmbit necessita ara d’una nova estratègia i de 
nous objectius que recuperin aquell esperit olímpic més enllà del purament empresarial.

Per a fer front a aquest compromís,  és imprescindible comptar amb la complicitat de les entitats 
esportives i dels seus dirigents; de les associacions i empreses especialitzades; dels i de les professionals 
de l’esport; i dels treballadors i de les treballadores municipals. 

Proposta 43. Revisar el Pla Estratègic de l’Esport

	Farem una revisió del Pla Estratègic de l’Esport  a l’inici del proper mandat, revisant els seus plans 
directors i els seus projectes, i després fixarem un nou Pla d’Acció que succeeixi i completi la feina 
feta entre el 2012 i el 2015. 

	Assignarem responsables personals de la seva execució i el dotarem dels recursos econòmics 
per poder implementar-lo i dotarem dels instruments de planificació estratègica de manera 
consensuada amb els agents de la ciutat per tal de dur-lo a terme.

	Posarem l’accent en el caràcter transversal de l’esport, per aquesta raó crearem una taula 
interdepartamental entre les diverses àrees municipals per tal d’establir un pla d’actuació conjunt, 
que serveixi per millorar la qualitat dels serveis esportius municipals. 

Proposta 44. Posar una especial atenció a l’esport educatiu

	Incrementarem l’oferta d’esport educatiu en algunes franges d’edat i la connectarem amb més 
força amb les necessitats dels clubs i de les federacions, i de les noves associacions de pràctica 
esportiva, per contribuir també a l’arribada de nous esportistes a les seves activitats regulars i 
l’enfortiment de les associacions.

	Crearem Escoles Esportives Municipals, específiques per a esports minoritaris. La seva gestió estarà 
vinculada amb els clubs esportius de la ciutat, i en col•laboració amb els gestors dels equipaments 
esportius.

	Garantirem que tot nen o nena tingui accés a la pràctica esportiva, sigui quina sigui la situació 
econòmica de la seva família.

Proposta 45. Fomentar els clubs i entitats esportives com d’identitat social i amb la ciutat

	Intensificarem el suport institucional a aquestes associacions incrementant la dotació de 
subvencions a entitats i clubs.

	Generarem xarxes organitzatives i de complicitat amb els centres educatius i els equipaments 



esportius públics sobre tot a nivell de barri. 

	Crearem una Marca Qualitat dels Clubs de la ciutat, atenent el nombre de practicants i equips 
de què disposen; la participació i/o col•laboració en programes de l’Ajuntament de Barcelona; la 
gestió d’equipaments esportius; etc. (regulació gimnasos 24 hores...)

Proposta 46.  Fomentar l’esport per al benestar i la cohesió de la ciutadania

	Afavorirem la utilització de l’espai públic  per a la pràctica lúdica i esportiva i ho farem  racionalitzant 
l’ús de carrers per tal de garantir la mobilitat i facilitar l’accés als equipaments de ciutat

	Facilitarem equipaments de qualitat a la ciutadania i a les entitats, preservant el seu manteniment, 
dotant-los de noves tecnologies per a la gestió i ajudant-los a desenvolupar bones pràctiques 
ambientals

	Construirem nous pavellons a la ciutat perquè els equips i els joves barcelonins i les joves 
barcelonines no s’hagin de traslladar a instal·lacions del cinturó metropolità.

	Impulsarem la millora dels espais esportius dels centres educatius obrint-los al barri i creant la 
figura de l’agent dinamitzador als instituts i a les escoles per a la pràctica esportiva

	Treballarem amb entitats i federacions per reforçar les pràctiques físiques en la gent gran i 
també per a les persones amb discapacitat o malaltia mental o amb dificultats d’adaptació, 
amb programes específics.  Treballarem en l’espai públic i en les instal·lacions per promoure 
activitats inclusives i en família.  Millorarem la integració de nouvinguts i immigrants en la pràctica 
esportiva, facilitant equipaments i afavorint la inclusió en l’entramat esportiu tradicional. 

Proposta 47.  Potenciar la pràctica de l’esport femení

	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 la gestió socioesportiva.

	Instarem a les entitats i als clubs esportius a donar suport a les categories femenines de l’esport 
base, especialment en les disciplines amb menys nivell de participació.

Proposta 48.  Potenciar l’esport com a  motor econòmic d’emprenedoria i d’innovació 
tecnològica a l’esport

	Aprofitarem el potencial empresarial de la innovació tecnològica amb la gestió d’esdeveniments 
esportius i la gestió d’instal·lacions municipals. 

	Incentivarem el desenvolupament de la investigació acadèmica i el coneixement relacionat amb 
l’esport i la sostenibilitat medi ambiental prioritzant la seva aplicació.

	Organitzarem anualment un Fòrum de debat i d’experiències de noves tecnologies i 
investigació aplicades a l’esport, per estar a l’avantguarda de tot allò que serveixi per millorar 
la capacitat de gestió del sistema esportiu. 

	Treballarem per garantir una major rendibilitat de l’estadi i l’anella olímpica.

Proposta 49.  Potenciarem la projecció internacional de l’esport

	Establirem una planificació a mig i llarg termini i es prioritzaran els esdeveniments que ajudin 
a millorar o modernitzar el parc de les nostres instal·lacions esportives, establint un calendari 
global d’aquestes grans competicions i un anàlisi del impacte de les mateixes

	Diversificarem l’oferta d’esdeveniments esportius, possibilitant que la ciutat aculli esdeveniments 
relacionats amb el coneixement, la indústria (Fòrum de la World Federation of the Sporting 



Goods Industry - WFSGI) o la cultura (Barcelona Sports Film Festival). 

	Ampliarem el programa Barcelona Esports de Turisme de Barcelona, incloent-hi La Volta 
Ciclista a Catalunya, creant una competició d’esport paralímpic. Unificarem alguns elements 
de les grans competicions que ja existeixen a la nostre ciutat, com la World Race, això significa 
establir criteris per promocionar unes proves aprofitant altres i realitzar accions conjuntes. 

	Mantindrem el nostre compromís envers el moviment olímpic, possibilitant que el Museu Olímpic 
i el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport Joan Antoni Samaranch siguin un referent a nivell 
nacional i internacional i  jugant un paper actiu en la World Union of Olympic Cities, i presentant 
la candidatura de Barcelona per acollir un esdeveniment CIO 

Proposta 50.  Redefinir el model i la gestió dels Centres Esportius Municipals (CEM)

	Definirem un Pla estratègic, conjuntament amb els gestors, per actualitzar i impulsar els CEM.

	Unificarem criteris entorn a la gestió del conjunt d’instal·lacions esportives municipals refent el  
reglament d’ús i gestió.

	Treballarem per millorar i renovar els centres més envellits a cada un dels barris de la ciutat.

	Revisarem i actualitzarem els contractes de gestió i la política de preus per adaptar-los al context 
actual del mercat i als diferents barris.

	Impulsarem un Pla de fidelització de les quotes familiars.

	Establirem convenis de col·laboració entre la xarxa sociosanitària i els CEM de la ciutat.

	Revisarem el mapa de Centres Esportius Municipals per tal d’estudiar les mancances als territoris 
i poder prioritzar les inversions necessàries per actualitzar-lo. 

DIVERSITAT I CIUTADANIA

La Barcelona de principis del segle XXI està caracteritzada per ser una ciutat diversa, amb molts i 
moltes ciutadans i ciutadanes provinents de tots els racons del món que l’han triada com al lloc per 
desenvolupar la seva vida. 

Barcelona sempre ha estat un espai d’acollida. La crisi econòmica, però, ha canviat moltes de les 
realitats a la ciutat.  Els  barcelonins i les barcelonines provinents de l’estranger són un col·lectiu 
especialment castigat per la precarietat laboral, la pèrdua de feina i les dificultats econòmiques. 
Hem d’abordar aquesta realitat sense perdre l’objectiu final de la gestió de la diversitat a la ciutat: 
fer-ne una oportunitat, fomentant la interculturalitat, la integració i les polítiques d’igualtat. 

En aquest sentit, hem de recuperar l’impuls que va suposar el Pla Barcelona Intercultural firmat el 
2011 (amb projectes pioners com la xarxa antirumors) i que l’Ajuntament actual ha perdut. 

Durant els quatre anys de govern de Convergència i Unió, l’Ajuntament ha perdut part d’aquest 
impuls que va fer de les polítiques d’integració de la nostra ciutat pioneres (i la continuïtat dels 
programes prové més de la dinàmica tècnica que de l’interès del govern).

Proposta 51.  Posar en valor els drets i els deures com a eines fonaments de l’exercici 
de la ciutadania

	Informarem  i difondrem els drets i deures ciutadans i els valors de la democràcia els valors de 
respecte, consens, acceptació, igualtat d’oportunitats de la nostra societat plural, i de les formes 
de participació, fent-ho d’una forma no només “declarativa” si no activa. 

	Incorporarem als programes d’acolliment ciutadans i ciutadanes no estrangers i joves, com 


