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VALORS I BON GOVERN
(GESTIÓ EFICIENT - ASSOCIACIONISME)

 CIUTAT DE VALORS  

Una ciutat és el que la seva història ha determinat, conformat i creat. Des de l’urbanisme fi ns al 
caràcter, passant per totes les característiques físiques i de personalitat, s’ha conformat al llarg 
de la història i són les decisions dels diferents governs, dels projectes que encapçalen la ciutat, 
que n’aniran conformant el futur, la manera de ser i de fer.

És responsabilitat nostra doncs, dels qui avui vivim a Barcelona, dels ciutadans i ciutadanes i 
dels qui tenim responsabilitat de govern, de decidir, conformar i determinar com serà la Barce-
lona del futur.

Barcelona és una ciutat amb caràcter, personalitat i valors, i les persones que hem tingut la 
responsabilitat democràtica de governar la ciutat aquests darrers 4 anys hem procurat dotar-la 
d’un nou projecte, d’una nova etapa, amb nous reptes basats en aquestes característiques i 
personalitat històrica, adaptant-los als reptes i projecció futura que requereix la ciutat.

Barcelona és, per damunt de tot, capital, és la capital d’un país, un país que vol ser estat, 
Catalunya. Som el principal representant i referent internacional de Catalunya i de la catalani-
tat. Barcelona no té sentit sense Catalunya, ni Catalunya sense Barcelona. Barcelona posa al 
servei de Catalunya tot el seu potencial internacional i alhora aprofi ta el potencial territorial, 
econòmic i cultural del país del qual formem part.

Som una ciutat oberta, per història, per tradició, per situació geogràfi ca, perquè hem estat 
sempre terra de pas i perquè ens hem anat conformant, tant la ciutadania com la ciutat, amb 
les aportacions de tota la gent que ha anat venint i que hem anat integrant: Barcelona s’adapta 
als seus ciutadans i ciutadanes i la ciutadania ho fa a Barcelona.

Barcelona és mediterrània, ha mirat sempre al Mediterrani, el mar que ens ha permès desen-
volupar-nos, obrir-nos, comerciar, progressar econòmicament i intercanviar i enriquir-nos cultu-
ralment. La Mediterrània, des de Catalunya, és el nostre principal marc d’acció, i també un dels 
marcs culturals que més ha infl uït en la nostra personalitat i en la conformació de la ciutat.                              

La integració és un valor inherent a Barcelona. Històricament com a terra oberta, de pas i de 
viatgers, construïda amb l’aportació de tots els qui hi han anat arribant. En l’actualitat Barcelo-
na, com Catalunya, conté aquest valor de forma natural i acull els qui vénen de fora, ja sigui de 
pas o per quedar-s’hi.

Som també ciutat capital a escala internacional, amb una marca de ciutat entre les més ben 
posicionades al món, i capital mundial o europea de molts àmbits, com les tecnologies, la inno-
vació, els mòbils, el voluntariat, les ciutats intel·ligents, la solidaritat o la participació ciutadana. 
Seu mundial de moltes organitzacions internacionals i líder de molts projectes pioners. Ser 
capital d’un país, i amb la projecció internacional de Barcelona, dóna a la nostra ciutat liderat-
ge, un lideratge nacional, europeu i internacional.

Ciutat treballadora, que es mou, inquieta. Barcelona és una ciutat activa, de viatgers, d’em-
prenedors inquiets, de projectes que traspassen fronteres i de llarga tradició de societat civil 
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forta, que es mou, que no para i que fa dels nostres carrers espais de contínua activitat social, 
comercial o associativa.

Barcelona és també una ciutat de tradició reivindicativa, seu de grans manifestacions i demos-
tracions públiques. Els barcelonins i barcelonines som inquiets i lluitadors a l’hora de defensar 
els nostres drets i objectius i projectes col·lectius. Som en aquest sentit també una ciutat 
compromesa, capaç de deixar-nos la pell per assolir objectius, una ciutat que es mou, i això té 
un valor immens a l’hora d’abordar nous projectes.

Solidaritat. La Barcelona solidària, seu de moltíssimes entitats de l’anomenat tercer sector 
social, de persones i entitats que ajuden, que complementen la tasca dels governs, atenen i 
donen suport als més necessitats, tant a la ciutat com a la resta del món a través de la coope-
ració internacional en què també som pioners.

Barcelona, ciutat cívica, model de convivència de diverses cultures que col·laboren en el be-
nestar col·lectiu de la ciutadania i en la projecció d’un model de ciutat positiu.

La cultura és un dels principals motors econòmics que tenim i un veritable element de pro-
grés, que ens enriqueix com a país i com a persones. Donant un impuls decisiu a les polítiques 
culturals, volem generar noves oportunitats perquè tots els barcelonins i barcelonines puguin 
tenir accés a la cultura i al coneixement, i desenvolupar-ne l’esperit creatiu i innovador.

La innovació és també un concepte lligat a Barcelona, capital recent de la innovació a escala 
europea, i líder d’innombrables projectes en aquest àmbit que és transversal a molts terrenys. 
La innovació és un dels valors i guies dels nostres emprenedors i projectes de desenvolupa-
ment econòmic i d’aposta de ciutat.

La creativitat. Barcelona n’ha de desprendre. És una aspiració positiva que ha de permetre 
que els barcelonins disposin de la capacitat i possibilitat d’expressió de les seves aptituds per 
construir i compartir una ciutat creativa.

Tot aquest conjunt de valors desprenen i donen a la ciutat un poder de confi ança per mos-
trar-se al món com una ciutat puntera tant per viure-hi com per visitar-la i mostrar-la.

Així és la Barcelona dels barris, amb 73 realitats diferents i un sentiment de barri, de perti-
nença, de veïnat, d’ajudar els veïns, de preocupar-se pel que passa al voltant.

   El bon govern 

Els ciutadans i ciutadanes demanen, reclamen, un canvi en les maneres de fer política, de 
governar, basades en nous valors com la proximitat, la transparència o l’efi càcia i la rendició de 
comptes de l’administració.

Aquesta nova manera de fer, nova manera de governar que hem començat a construir aquests 
4 anys, té un doble vessant, d’una banda l’efi càcia de l’administració, i de l’altra l’obertura i 
porositat a la ciutadania.

És en aquests dos eixos que s’estructuren una sèrie de valors que inspiren la nostra tasca i 
concepte de govern. L’administració efi caç, és a dir capaç d’aconseguir objectius, i efi cient, és a 
dir d’assolir-ho amb els mínims recursos possibles, són els dos principis que han de marcar una 
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administració que funciona, que incorpora la innovació entre els seus principis permanents, i la 
rendició de comptes i la pedagogia, explicar-se als ciutadans, entre els seus objectius. 

Volem que sigui també una administració facilitadora per als ciutadans, que les gestions siguin 
cada vegada més fàcils, que els tràmits no es compliquin, que els problemes i demandes de la 
gent es puguin resoldre de manera efi caç.

Una altra manera de fer política implica també una administració que doni resposta als nous 
paràmetres i demandes socials, és a dir transparent, visible, pedagògica, que s’expliqui, que 
obri les seves dades i que sigui oberta i col·laborativa, que permeti la implicació i participació 
ciutadana en els assumptes que generen interès o inquietud.

Mesures
 Millorarem els nivells d’efi càcia, efi ciència i qualitat de la gestió dels processos 
transversals a tota l’organització.

 Desenvoluparem normativament i aplicarem la Llei de la transparència.
 Millorarem la motivació, equitat, compromís i desenvolupament de les persones de 
l’organització.

 Unifi carem els arxius municipals per millorar el servei a la ciutadania.
 Construirem els nous arxius municipals de l’Ajuntament de Barcelona.

   Governar amb les persones 

Vivim moments del que s’ha anomenat “crisi de la política”, protagonitzada o marcada per una 
distància i desconfi ança ja d’anys entre la ciutadania i la política, entesa aquesta última tant 
des del punt de vista de l’administració/governs, com des del punt de vista dels partits polítics. 
Superar aquesta situació, recuperar la confi ança dels ciutadans en les institucions i els repre-
sentants polítics, passa per canviar la manera de fer política. Una determinada manera de fer 
política ja no és entesa pels ciutadans, que en reclamen una de nova, més propera, que els 
tingui més en compte.

Probablement la política no ha estat a l’altura, o la societat s’ha desenvolupat més ràpidament, 
ha madurat democràticament, està més formada, més inquieta, exigeix més, mentre que ad-
ministració i partits, submergits en el dia a dia, no hem sabut donar les respostes que exigia la 
societat.

Tots som responsables tant de la causa com de la solució d’aquesta crisi de la política o des-
confi ança ciutadana. Sense cap mena de dubte, amb la política, governs i partits al capdavant, 
però també amb el paper dels mitjans de comunicació, que tenen un rol important en aquest 
terreny i que també han de canviar la manera d’enfocar l’explicació política, fugint del titular 
de curta volada i de la brega per cercar més la notícia de govern i transformadora. I fi nalment 
també els ciutadans, ja que en el fons tots som polítics, tots estem fent política quan emetem 
una opinió concreta o quan escrivim un comentari per exemple a les xarxes socials. La societat 
és de tothom i la responsabilitat de governar-la, també. Els governs sols no ho poden fer, i ja és 
bo que sigui així perquè això obliga a la implicació ciutadana.
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La solució que proposem és la de “Governar amb les persones”, implicant els ciutadans i ciuta-
danes en les tasques de governabilitat en aquest cas de la ciutat. Una nova manera de gover-
nar que porta al terreny de la relació administració-ciutadans el concepte de drets i deures, 
els drets democràtics, però també els deures de responsabilitzar-se d’una societat que és de 
tothom i que entre tots hem de construir.

Una societat que pot votar cada dia, no amb el vot clàssic, sinó podent expressar-se. L’evolució 
social i la revolució digital permeten avui als ciutadans i ciutadanes disposar d’eines a l’abast, 
tecnològiques i presencials, per poder “votar”, expressar-se, cada dia.

Governar amb les persones és governar amb els ciutadans. Ningú no coneix millor una zona 
que els ciutadans i ciutadanes d’aquell barri o carrer, i ningú millor que els ciutadans o ciutada-
nes d’un sector concret per col·laborar en les tasques de govern d’aquest sector. Hi comptem.

Per fer-ho és necessari garantir els tres moments bàsics de la participació i implicació ciuta-
danes, dotar els ciutadans de tots els canals necessaris per expressar-se, interioritzar allò que 
expressen i donar-los resposta. La no-existència o el mal funcionament de qualsevol d’aques-
tes tres fases suposa una carència bàsica en la nova relació entre administració pública i 
ciutadania.

Els principis de la transversalitat, la proactivitat i la innovació han d’inspirar el govern i la seva 
política de relació amb la ciutadania, garantint que tot el govern hi creu, que actua davant dels 
problemes i que es regenera i innova constantment.

El Govern Obert és el model de govern pel qual aposta Convergència i Unió a Barcelona. Un 
model de govern basat en la transparència, la participació o implicació ciutadanes i les da-
des obertes, que d’una manera transversal i inspirada pel principi de col·laboració garanteixi 
aquest canvi en la manera de fer política.

El Govern Obert és un canvi en la manera de governar, en la manera de relacionar l’administra-
ció amb les persones i les persones amb l’administració, i un canvi cultural que afecta l’adminis-
tració, internament i en la manera de governar, però que també afecta els ciutadans, que amb 
aquest nou disseny han de ser actius.

Volem donar resposta així a les demandes socials d’entendre més què passa dins dels governs, 
de transparència, d’eines per participar, de rendició de comptes, de pedagogia per fer que els 
ciutadans entenguin i comprenguin, i de participació i implicació ciutadana en els assumptes 
que els suscitin interès.

És moment també d’agrair als ciutadans que, complementant l’acció de govern, sigui des de les 
associacions, sigui des de la participació i implicació ciutadanes, sigui des de la simple opinió o 
aportació, han ajudat a fer progressar la ciutat de Barcelona durant aquests 4 anys. Els governs 
sols no ho poden resoldre tot, la complementarietat ciutadana és del tot necessària.

Mesures
 Crearem l’àmbit de Govern Obert, unifi cant participació ciutadana, transparència 
i Open Data en un sol departament, garantint la transversalitat d’aquesta política 
i estratègia de govern de canvi en la manera de fer política i de governar.

 Seguirem apostant per una altra manera de fer política basada en “governar amb 
les persones”, desenvolupant projectes d’apoderament ciutadà i associatiu.
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 Assolirem el 100% de resposta ciutadana a l’Ajuntament en un màxim de 7 dies 
entre la pregunta ciutadana i la resposta.

 En el marc del Govern Obert, portarem a terme accions de canvi cultural tant in-
ternes amb els treballadors municipals com externes amb els ciutadans.

 Complirem estrictament els criteris de transparència de la International Transpa-
rency Agency (ITA).

 L’obertura de dades serà la norma habitual en la informació tractada per l’Ajunta-
ment. Més dades obertes i més qualitat. Barcelona, referent en Open Data al món.

 Reformarem el reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament adaptant-lo 
a la nova manera de fer política basada en el Govern Obert.

 Reformarem el reglament de participació ciutadana per permetre fer consultes 
ciutadanes reformant les limitacions temporals i territorials. Les consultes ciuta-
danes seran una prioritat.

 Reforçarem els consells de barri com els principals espais de relació directa amb 
els veïns, limitant a _ la part informativa per garantir la resta del temps per al 
debat i les aportacions veïnals.

 Desplegarem la iniciativa ciutadana o el dret dels ciutadans de proposar reformes 
normatives recollint un percentatge determinat de signatures.

 Racionalitzarem els espais presencials de participació ciutadana passant d’un 
model de quantitat a un model de qualitat, garantint que les opinions ciutadanes 
siguin tractades, interioritzades i respostes.

 Engegarem el Projecte Smart Citizens: Barcelona serà pionera desenvolupant un 
espai de confl uència entre Govern Obert i smart cities.

 Els projectes municipals d’afectació veïnal comportaran un procés participatiu 
previ. Continuarem portant a terme processos participatius a tota la ciutat combi-
nant participació presencial i digital.

 La participació infantil i juvenil serà un àmbit estratègic per treballar la cultura 
participativa amb les noves generacions de barcelonins i barcelonines. La creació 
del Consell de la Infància, Pregó infantil, Audiència Pública de nois i noies i el Pro-
jecte Participa a l’escola en seran les mesures principals.

 Barcelona continuarà liderant la participació ciutadana a escala mundial acollint la 
seu mundial de l’Organització Internacional de Democràcia Participativa (OIDP).

 Farem una prova pilot de pressupostos participatius als districtes de Barcelona.
 Garantirem l’assistència dels màxims responsables polítics als òrgans participa-
tius de la ciutat.

 Crearem espais de coinnovació interns per desenvolupar projectes i implicar els 
treballadors municipals en la millora de funcionament i serveis de l’Ajuntament.

 Lluitarem contra la fractura digital posant en marxa un programa de formació a 
través dels casals de barri.

 Farem seguiment de les propostes i aportacions que els ciutadans i ciutadanes 
facin a través de les xarxes socials, reconeixent-les com a canal participatiu.

 Els components de l’equip de Govern Municipal tindran perfi l 2.0 com a mesura de 
participació i proximitat amb la ciutadania.
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 Millorarem la comunicació sobre els canals participatius de l’Ajuntament perquè 
els ciutadans i ciutadanes en puguin fer ús i expressar opinions i propostes.

 Estudiarem nous sistemes de participació per facilitar la implicació de tots els 
ciutadans de Barcelona.

 Donarem a conèixer les propostes i aportacions ciutadanes que s’han portat a ter-
me o que hagin infl uït en projectes municipals.

 Open Data, a demanda ciutadana. Estudiarem cas per cas les demandes ciutada-
nes d’obertura de datasets de l’Open Data de Barcelona.

 Farem servir la mediació com a solució a tota mena de confl ictes dels quals tingui
coneixement l’Ajuntament, especialment en relacions veïnals, com una alternativa 
amable i efi caç a la via judicial, que permet resoldre els confl ictes de forma participativa.

   Governar amb les associacions 

Governar amb les persones és també governar amb les associacions. Les més de 5.000 asso-
ciacions que tenim a la ciutat de Barcelona són un agent transmissor de la realitat i preocupacions 
ciutadanes, alhora que també han de ser protagonistes en el desplegament dels projectes no tan 
sols que els afectin, sinó també en els quals puguin complementar l’acció de Govern.

Les associacions de la ciutat han de tenir reconegut el seu espai d’interrelació en l’estructura 
municipal, a través de la presència al Consell de Ciutat, i del reformat Consell Municipal d’En-
titats de Barcelona (CMEB), espai principal d’interlocució amb el món associatiu, més enllà de 
la relació que cada àmbit municipal pugui tenir amb les entitats del seu sector.

A Catalunya, i a Barcelona com a capital del país, tenim la sort de tenir una societat civil activa 
i implicada. L’explicació la trobem en la pròpia història del nostre país i de la nostra ciutat. Anys 
de repressió i sense institucions pròpies han enfortit la nostra societat civil, que ha actuat de 
substitutiu en aquests anys en què no hem tingut govern propi, mantenint aquest vigor i activi-
tat una vegada recuperades les institucions democràtiques.

Hem estat Capital Europea del Voluntariat i ara el repte és donar continuïtat als projectes 
que van veure la llum durant el 2014 i continuar fent del voluntariat una de les fortaleses, tret 
identitari i element de projecció internacional de Barcelona.

Una ciutadania activa i associada, amb projectes, ganes i idees per aportar, és una sort que 
tenim com a societat i que hem de saber aprofi tar. Reconeixement i eines és el que hem de 
donar a través del Pla de Suport a l’Associacionisme, aprovat a fi nals d’aquest mandat i que 
tenim a punt per desplegar amb tota la seva dimensió.

Mesures
 Donarem reconeixement i eines a les associacions de la ciutat a través del desple-

gament del Pla de Suport a l’Associacionisme.
 Crearem la fi gura del responsable del seguiment del desplegament del Pla de 

Suport a les Associacions de Barcelona.
 Convertirem el Centre d’Atenció a les Associacions de Barcelona de Torre Jussana en 
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un referent en l’atenció d’excel·lència a les associacions. Assessorament, formació, 
cessió d’espais i gestió de projectes municipals associatius seran prioritaris.

 Governarem amb les associacions, cogestionant equipaments (gestió cívica) i pro-
jectes municipals d’afectació associativa, com el Pla de locals o el Pla Buits.

 La nova etapa del Consell Municipal d’Entitats de Barcelona (CMEB) i del Consell 
de Ciutat reforçaran aquests espais com els d’expressió i treball compartit de les 
associacions i ciutadans de la ciutat.

 Donarem suport als projectes associatius que contribueixin a desenvolupar la 
ciutat, l’associacionisme i la cultura participativa i democràtica de la ciutat i de 
la gent.

 Crearem la Xarxa de Casals de Barri de Barcelona, donant sentit als equipaments 
de més proximitat i ús veïnal, i promovent l’associacionisme i la dinamització veï-
nal i dels barris.

 Seguirem projectant el voluntariat com un dels trets identitaris i de projecció in-
ternacional de Barcelona.

 Crearem ofi cines úniques, presencials i digitals de Gestió de Permisos per a ús de 
l’espai públic.

 Continuarem donant suport i impulsarem el reconeixement al Codi Ètic de les as-
sociacions de Barcelona.

 Actualitzarem el Fitxer General d’Entitats Ciutadanes, fent-lo més dinàmic i per-
què serveixi de base per a altres usos i estudis.

 Donarem suport a les iniciatives que ens permetin conèixer millor la realitat asso-
ciativa de Barcelona.

 Estudiarem l’afectació que les taxes municipals tenen en l’associacionisme de 
la ciutat, treballant per la menor afectació possible i la unifi cació de criteris en 
l’aplicació de les ordenances fi scals.

 Aplicarem criteris de transparència al Pla de locals, fent públiques les disponibili-
tats en cada moment i fi nançant l’adequació dels locals en pitjor estat.

 Farem una anàlisi de la normativa sobre ús de l’espai públic per facilitar el desen-
volupament i tramitació de l’activitat associativa.

 Continuarem amb la línia de subvencions i ajudes a les entitats per a rehabilitació 
i adequació a normativa dels seus locals.

   CAPITAL DE CATALUNYA

Barcelona és una ciutat amb més de dos mil anys d’història i exerceix des de fa segles la capi-
talitat de Catalunya i de la catalanitat. N’és el primer municipi, amb més d’1,6 milions de per-
sones, i nucli d’una Àrea Metropolitana de 3,2 milions. L’Ajuntament de Barcelona és la segona 
institució del país després de la Generalitat.

Barcelona és a més una capital internacional, que es troba a l’avantguarda de les urbs mun-
dials, i que exerceix una notable infl uència tant en l’entorn geogràfi c més immediat dels països
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de parla catalana com en l’àmbit europeu i mediterrani. Barcelona és una de les capitals 
econòmiques del sud d’Europa i la capital europea de la Mediterrània.

Una ciutat reconeguda i estimada al món sencer, també com a capital d’un país que desperta 
respecte i admiració entre les principals nacions del món. Som líders internacionals en molts àm-
bits, i Barcelona representa el millor aparador mundial de les nostres aspiracions nacionals. La força 
de Barcelona sempre ha estat determinant per vertebrar i decidir el futur polític de Catalunya.

Històricament Barcelona ha jugat un paper molt important en l’articulació de la reivindicació 
del poble català de poder decidir el seu futur polític. Al llarg de la història, Barcelona ha estat 
l’escenari de la lluita per la llibertat nacional de Catalunya, fi ns a les mobilitzacions massives 
dels últims anys amb motiu de la Diada Nacional de l’11 de setembre.

Vivim uns moments polítics molt importants, en què s’han exhaurit diverses etapes i s’han 
obert noves oportunitats de futur. Els catalans i catalanes del segle XXI hem tornat a manifes-
tar els nostres anhels de llibertat i prosperitat com a poble.

Milions de persones han sortit al carrer per demanar la celebració d’una consulta, com a poble 
de Catalunya, per decidir el seu futur. La nostra ciutat ha contribuït de manera decidida a 
fer realitat les demandes dels catalans i catalanes de construir un nou horitzó nacional per al 
nostre país.

L’èxit de participació d’aquestes mobilitzacions ha dut les nostres institucions a defi nir les vies 
polítiques necessàries per aconseguir un Estat propi per a Catalunya. Barcelona no ha estat 
aliena a aquest procés i s’ha implicat en la defi nició d’aquest ideari de futur amb la publicació 
del llibre blanc Barcelona Capital d’un Nou Estat.

Aquesta publicació identifi ca els elements defi nidors que necessitaria Barcelona per esdevenir 
capital d’Estat en un futur proper, si així ho decideixen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Un 
treball que complementa el llibre blanc elaborat pel Consell Assessor per a la Transició Nacional.

En el llibre es plantegen un seguit de possibles escenaris que presenten Barcelona com a ca-
pital d’un Estat propi i que caldrà aprofundir en el futur des dels àmbits de les fi nances públi-
ques, les infraestructures, la inversió estrangera, la cultura, la recerca, la sostenibilitat, etc.

Barcelona sempre ha estat la fi nestra de Catalunya al món des d’on els catalans ens hem rela-
cionat amb la resta de pobles i països. Una capitalitat conformada sobre la base de múltiples 
infl uències i orígens, però que ha aconseguit amalgamar una identitat comuna i compartida.

Barcelona, com a capital de Catalunya, estarà sempre al costat del govern de la Generalitat i 
del Parlament de Catalunya i de la societat civil del nostre país per treballar per a la consecu-
ció del dret a decidir dels catalans i catalanes. Barcelona, encapçalant més de 900 municipis 
d’arreu del país, va expressar el seu suport al procés polític actual mitjançant la celebració 
d’un ple extraordinari i l’aprovació d’una moció pel plenari del Consell Municipal.

L’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit recentment a la xarxa Tributs de Catalunya, mitjançant 
conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya, per desenvolupar una gestió tributària catalana 
de manera més propera als ciutadans i ciutadanes. El desplegament d’aquest conveni perme-
trà crear serveis compartits de gestió, recaptació i atenció tributàries, per facilitar les gestions 
als barcelonins i a les empreses i entitats de la nostra ciutat.

Catalunya necessita els mateixos instruments que tenen les nacions de ple dret per poder desen-
volupar polítiques econòmiques i socials i construir un futur millor per al conjunt del país. 
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Des de l’Ajuntament treballarem per posar la dimensió universal i cosmopolita de Barcelona al 
servei de la transició nacional de Catalunya. Treballarem amb tots i cadascun dels pobles i ciutats 
del país per posar al servei de tot el territori, des de l’Ebre fi ns als Pirineus, el potencial de futur de 
la nostra ciutat. Desplegarem tota la nostra capacitat d’infl uència i de projecció internacional en 
benefi ci del conjunt del país, i treballarem amb la resta d’institucions per fer-ho possible.

   LA BARCELONA DELS BARRIS. 
   EL TERRITORI I ELS BARRIS

Barcelona, poble de pobles, barri de barris, té una confi guració molt heterogènia. I ha anat 
forjant amb el pas del temps una personalitat i una cultura local pròpia, barri a barri, que fa de 
contrapunt a la gran metròpolis de la Mediterrània que alhora representa. Cada antic poble i 
cada barri, amb més o menys història, han anat confi gurant l’ànima de Barcelona. La ciutat és 
el retrat de tots ells. Conèixer les necessitats, potencialitats i virtuts de cada barri és la millor 
manera d’entendre on som, d’on venim i cap a on anem per projectar amb el màxim encert cap 
a on volem anar.

El barri és la unitat bàsica d’organització territorial de la ciutat, i a partir de la qual s’han d’anar 
articulant els diferents objectius de ciutat, el més important dels quals és que tots els ciuta-
dans de Barcelona, visquin on visquin, puguin accedir i gaudir dels mateixos serveis des de 
la proximitat territorial. A més, Barcelona és una ciutat ben compacta i ordenada a partir de 
la centralitat del Pla Cerdà, que ofereix una connectivitat ràpida i efi cient entre els diferents 
barris de la ciutat.

La construcció de la ciutat des dels barris ha de garantir l’expansió d’un model propi de ciutat 
basat en el comerç de proximitat. La ciutat ha de cosir encara moltes de les ferides que grans 
infraestructures i el franquisme van provocar a l’entramat urbà i de les quals es ressent per 
avançar cap a una societat més cohesionada, digna i per a les persones. Només uns barris 
dignes permetran posar els fonaments perquè la mobilitat interna dels barcelonins augmenti 
sense recels i s’homogeneïtzin a l’alça els indicadors de progrés de cadascun.

Posar en el mapa els punts atractius dels diferents racons de Barcelona, allunyats del centre 
mediàtic i històric, és una de les formes de començar a potenciar la redescoberta de la ciutat 
entre els barcelonins. Aquesta és la virtut i l’ànim dels plans de turisme de districte de la ciutat. 
Uns plans enfocats principalment de cara als barcelonins mateixos.

Els barris d’entrada i sortida de la ciutat tenen alhora un gran futur d’ara endavant, amb una 
capacitat de transformació, ja que n’hi ha molts que encara s’estan forjant. I un avantatge com-
petitiu clau, cada vegada més ben valorat, més zones verdes i en alguns casos directament un 
pulmó verd i natural just darrere com poden ser Collserola i Montjuïc.

Barcelona i els barcelonins estan immersos alhora en un procés de canvi que demana avançar 
cap a una ciutat de velocitat humana, més efi cient i d’emissions zero. Aquest procés d’assimilar 
les constants vitals dels barris als pobles sense deixar de ser ciutat és un repte apassionant i 
possible: obtenir les virtuts d’una vida tranquil·la de poble sense perdre la proximitat, oportu-
nitats i connectivitat d’una gran ciutat.

La proliferació d’horts urbans gestionats per entitats, la transformació de molts carrers en pla-
taforma única amb prioritat per als vianants, l’inici de la implantació de les superilles, l’obertura 
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de la gestió de diferents espais i centres a la ciutadania, la participació en els projectes cada 
cop més localitzada, són símptomes d’una clara determinació del govern per fer avançar la 
ciutat en aquesta direcció.

La crisi econòmica i social ha posat sobre la taula de nou la necessitat de reindustrialitzar la 
ciutat. Som conscients que la ciutat no pot continuar perdent pes en aquest teixit productiu, 
clau en la història del país. La creació d’ocupació és la primera prioritat de la ciutat, i una apos-
ta clara en aquest sentit, i de foment de l’autoocupació, ha estat la implantació dels Ateneus 
de Fabricació als diferents districtes de la ciutat. Espais de creació que han de permetre a 
Barcelona reindustrialitzar-se des dels barris mirant al món sense sortir de casa. Alhora, és 
més important que mai anar dotant la ciutat d’espais de trobada i treball per aprofundir en el 
partenariat publicoprivat. Espais que permetin compartir informació, formació i objectius de ciutat 
amb el conjunt d’entitats i empreses que volen fer de Barcelona una ciutat d’equitat, oportunitats i 
justícia social tot col·laborant amb l’administració des de la lleialtat i la complementarietat.

Cal, a més, continuar relligant els barris socialment. I és clau fer-ho amb la cultura com a princi-
pal motor d’integració i amb la col·laboració activa de les entitats del territori. La multiculturali-
tat dels barris, la Barcelona de les identitats múltiples, és una riquesa extraordinària i és alhora 
una oportunitat que hem de saber aprofi tar per acostar realitats culturals llunyanes. Un co-
neixement que ens ha de servir per entendre més fàcilment les seves necessitats i anhels i anar 
buscant horitzons comuns per seguir fent de Barcelona un projecte de ciutat inclusiu i obert 
que permeti a tothom que ho vulgui endegar un projecte de vida amb equitat d’oportunitats.

La proximitat és un valor afegit i puntal de la ciutat de Barcelona que entra en una nova 
dimensió il·lusionant amb l’impuls del govern obert. L’oportunitat de participar i codecidir en 
els projectes del dia a dia dels barris i la ciutat serà cada vegada més fàcil. Barcelona, com a 
construcció col·lectiva, ha de posar a disposició de la ciutadania tota la informació essencial 
per governar la ciutat i així poder nodrir-se de totes les aportacions i propostes que permetin 
fer avançar més de pressa els barris i el conjunt de la ciutat. Els districtes, l’Ajuntament de 
proximitat dels barris, han de continuar sent la porta d’entrada, recepció, resposta i acom-
panyament dels veïns i veïnes dels barris. La transversalitat dels projectes que emanen dels 
barris en la gestió del dia a dia ens condueix de mica en mica cap a un necessari augment de 
l’autonomia dels districtes a l’hora de prendre decisions emmarcades en el territori i poder així 
prioritzar i redireccionar els recursos més fàcilment.

La Barcelona dels barris és la construcció col·lectiva permanent d’una ciutat pròspera, propera 
i moderna, i que ha de tenir com a horitzó assolir una metròpolis a velocitat humana, ben con-
nectada, sostenible i assequible, on cap barri ni cap persona no quedi enrere.

Mesures
 Aconseguirem que tota persona ciutadana de Barcelona pugui disposar de la mateixa 
tipologia de serveis i equipaments a una distància semblant.

 Dotarem de més autonomia els districtes en la presa de decisions i gestió dels recursos 
del dia a dia.

 Incrementarem un 1% anual el percentatge global del pressupost municipal destinat als 
districtes.
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 Impulsarem nous espais patrimonials a tots els districtes de la ciutat.

 Integrarem espais d’horts urbans a cadascun dels barris per a ús prioritari de la comuni-
tat educativa infantil i dels casals de gent gran.

 Habilitarem espais concrets d’art efímer en l’àmbit públic de tots els barris.

  Habilitarem espais concrets d’interpretació musical lliure, amb l’instrument fi x, en un 
parc de cada barri.

 Fomentarem espais de trobada per a l’intercanvi de coneixements intergeneracionals als 
barris.

 Estendrem el concepte de les superilles a tota la ciutat, posant les persones de nou com 
a prioritat principal en l’espai públic.

  Farem que tots els barris de la ciutat estiguin connectats amb un mínim de dos sistemes 
de transport públic.

   LA BARCELONA METROPOLITANA

La constitució de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va ser fruit d’un intens procés de 
debat polític, que va culminar amb l’aprovació de la nova Llei de l’AMB l’any 2010. Es tracta 
d’una nova realitat institucional on hi ha representats els 36 municipis que la conformen. Presi-
deix l’AMB l’alcalde de Barcelona, i els seus òrgans de govern acorden polítiques aplicades a la 
gestió d’infraestructures i serveis públics compartits.

Barcelona té un teixit metropolità consolidat, format per pobles i ciutats amb una identitat 
diferenciada. Volem compartir el lideratge amb la resta de pobles i ciutats de l’AMB, assumint 
tant la solidaritat com la complementarietat necessàries per gestionar un territori econòmica-
ment i socialment cohesionat. Això suposa el repte de gestionar uns serveis supramunicipals 
que siguin de qualitat adreçats a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones.

Des de Convergència i Unió estem fermament compromesos amb aquest model d’AMB, que 
ens ajuda a construir una Catalunya més forta, cohesionada i oberta al món. El futur del món 
es troba en les grans ciutats i les seves àrees metropolitanes, i s’estima que al 2050 el 75% de 
la població mundial viurà en grans metròpolis. És molt important que tots contribuïm a desen-
volupar el potencial de la Barcelona metropolitana com a motor de país i punta de llança de la 
recuperació econòmica.

L’AMB és un potent motor econòmic, no només per a l’àrea de Barcelona, sinó per al con-
junt del país, gràcies a la seva economia diversifi cada i les seves infraestructures. Representa 
només el 2% de la superfície de Catalunya, però hi viu el 42% de la població, i s’hi genera el 
52% del PIB.

Durant el període 2011-2015, s’ha treballat intensament per garantir la cohesió social i s’ha 
invertit per vertebrar el territori metropolità i lluitar contra els efectes de la crisi econòmica. 
Les polítiques metropolitanes s’elaboren seguint els principis de solidaritat i cooperació per 
compartir recursos i respondre a les necessitats dels diferents municipis. En aquest sentit, 
consolidarem la col·laboració per garantir l’atenció de les urgències i emergències socials en 
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l’àmbit metropolità en el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona.

Hem impulsat un pla de suport als ajuntaments per reactivar l’economia, millorar els barris, 
fer més competitius els polígons industrials i dinamitzar petites i mitjanes empreses. També 
donem suport a les polítiques socials municipals, per generar ocupació i la inserció laboral de 
persones aturades, potenciar l’activitat econòmica i fomentar la cohesió social.

L’AMB ha iniciat un procés d’ordenació amb l’elaboració del seu Pla Director Urbanístic, que 
ens permetrà afrontar el desenvolupament present i futur del territori metropolità: planifi car i 
gestionar millor l’edifi cabilitat, els espais lliures, les infraestructures o els equipaments i espais 
públics. Per això volem impulsar una gestió estratègica dels principals espais econòmics que 
confi guren la gran Plataforma Logística del Delta del Llobregat.

Els anys vinents farem realitat aquest nou model metropolità amb el treball conjunt de tots els 
municipis metropolitans.

   BARCELONA AL MÓN

Barcelona és una ciutat global amb un poderós atractiu internacional, i una marca internacio-
nalment reconeguda. Una ciutat que atrau talent i inversions, i que exporta també arreu el seu 
model de ciutat. Cada any nombroses delegacions internacionals de ciutats i països ens visiten 
per conèixer i intercanviar experiències en àmbits tan diversos com els de l’economia, la tec-
nologia, el disseny, la innovació, la cultura i el turisme.

Aquests contactes internacionals ens permeten mantenir un fl ux de relacions continuades 
amb els cinc continents en una doble direcció. D’una banda, donar a conèixer experiències 
pioneres i innovadores de la nostra ciutat, així com polítiques municipals i de gestió pròpies, 
que es poden aplicar en altres països. De l’altra, mantenir una agenda de contactes que ens 
permeten detectar oportunitats per a la nostra ciutat que es puguin aprofi tar tant des de l’àm-
bit de les institucions públiques com del nostre ric teixit cívic, social i empresarial.

L’agenda internacional de Barcelona s’articula en dos nivells diferenciats d’actuació, però que 
comparteixen unes estratègies i objectius comuns: les relacions internacionals i la cooperació 
internacional al desenvolupament.

    Relacions internacionals  

Les relacions internacionals de Barcelona s’organitzen al voltant d’un seguit d’eixos prioritaris, 
en funció del seu interès estratègic o geogràfi c.

La ciutat de Barcelona manté una participació activa en nombrosos programes i projectes 
europeus, que cal coordinar i dotar d’una estratègia conjunta. La Unió Europea ofereix a les 
ciutats una plataforma de coneixement i de recursos molt important que cal aprofundir, com 
en el cas de les polítiques socials i d’acollida de la immigració. En els últims anys Barcelona va 
ser seleccionada per formar part del High Level Group sobre les smart cities i ha estat distingi-
da com a Capital Europea de la Innovació i Capital Europea del Voluntariat.

Barcelona és una de les grans capitals europees de la Mediterrània, i mantenim des de fa se-
gles una estreta relació amb els diferents pobles i cultures que la formen. Barcelona és la seu 
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de la Unió pel Mediterrani i acull les reunions i trobades promogudes per aquest organisme 
internacional. En aquest sentit, volem enfortir les nostres relacions estratègiques amb ciutats i 
països d’aquest entorn com Rabat, Tànger, Alger, Istanbul i Tel Aviv, des dels àmbits econòmic, 
social i cultural.

Els darrers quatre anys l’agenda internacional de la ciutat s’ha concretat en l’organització de 
viatges de promoció de la ciutat i l’establiment d’acords de col·laboració a la Xina (Xangai, Pe-
quín, Hong Kong i Shenzhen), els Estats Units (San Francisco, Los Angeles, Washington, Nova 
York), Amèrica Llatina (Miami, Medellín, Bogotà, Rio de Janeiro) i l’Índia (Hyderabad i Bombai).

L’aposta internacional de Convergència i Unió passa per actuar de la manera més coordinada 
possible amb l’acció exterior del govern de la Generalitat. Aquesta actuació coordinada s’ha 
concretat en la participació de diferents missions empresarials d’ACC10 en els viatges de pro-
moció de la ciutat, un viatge de promoció conjunt de l’alcalde de Barcelona i el president de la 
Generalitat a Israel, o amb la incorporació de Barcelona a l’Institut Ramon Llull.

Barcelona té un dels cossos consulars més importants del món. El tercer, només per darrere 
de Hong Kong i Nova York, pel que fa a ciutats que no són capital d’estat. Mantenim una in-
tensa relació amb els representants d’aquests països a la nostra ciutat, intensifi cant contactes 
institucionals, culturals i econòmics.

Hem consolidat el recinte modernista de Sant Pau com a centre per acollir les institucions i 
organismes internacionals que trien establir-se a Barcelona, com la Universitat de les Nacions 
Unides o la Global Water Operators’ Partnership Alliance (GWOPA).

En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona té una presència proactiva en diferents organitzacions 
internacionals que treballen des de la nostra ciutat, com l’Institut Europeu de la Mediterrània, 
CIDOB, Casa Àsia i Casa Amèrica.

Barcelona també és present en les principals xarxes internacionals que confi guren l’anomena-
da diplomàcia de les ciutats. En aquest àmbit podem destacar: Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU), Metropolis, Eurocities, CIDEU, Medcités, i l’Associació Internacional de Ciutats Edu-
cadores (AICE), amb el secretariat mundial de tres d’aquestes organitzacions internacionals: 
CGLU, Metropolis i AICE. Una mostra de la voluntat de Barcelona de mantenir-se com a ciutat 
impulsora del reconeixement del municipalisme a escala mundial.

La nostra ciutat manté alhora una àmplia xarxa de contactes bilaterals amb ciutats i països del tot el 
món mitjançant acords de col·laboració i d’agermanament, que són periòdicament revisats.

Mesures
 Completarem el projecte de Sant Pau com a hub diplomàtic per mitjà de la consoli-

dació de les institucions ja existents, així com de l’atracció de noves seus
 d’organismes internacionals.

 Consolidarem i garantirem més participació de la ciutat de Barcelona en l’execu-
ció de projectes europeus per al període 2015-2020.

 Desenvoluparem un pla de relacions integrals amb Casablanca i estendrem el
model de col·laboració entre ajuntaments, empreses municipals i empreses privades 
cap a d’altres ciutats de la regió mediterrània i l’Àfrica.
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 Posarem en funcionament la Fundació Casa Cresques i desenvoluparem un nou marc 
de relacions, sobretot en l’àmbit econòmic, amb Israel i el món jueu.

 Adequarem els procediments administratius i de tramitació de les subvencions vinculades 
a l’àmbit de les relacions internacionals i la cooperació i la solidaritat internacionals.

   Cooperació internacional al desenvolupament 

Barcelona ha fet un esforç per augmentar fi ns al 0,7% els recursos propis el 2015 per a cooperació 
internacional al desenvolupament, una mostra del compromís dut a terme els últims anys per incre-
mentar el nivell de recursos destinats a l’àmbit social de tot l’Ajuntament.

La nostra política de cooperació internacional no es pot deslligar de la voluntat de combatre les des-
igualtats tant a casa com en d’altres indrets, entenent que la pobresa i les situacions de vulnerabilitat 
es viuen i tenen un impacte tant a escala local com internacional.

Per això des de Convergència i Unió apostem per no deixar ningú enrere i defi nir un marc de treball de 
la cooperació basat en el seguiment de projectes, l’avaluació, la transparència i la rendició de comptes.

Hem elaborat una estratègia de cooperació municipal, de ciutat a ciutat, basat en el coneixe-
ment i experiència acumulat per l’Ajuntament de Barcelona en els diferents àmbits implicats: 
urbanisme, mercats, biblioteques, salut, cultura, etc. La cooperació municipal s’identifi ca amb 
un aprenentatge compartit de capacitats per crear un entorn favorable a la cohesió social en 
les ciutats i països d’intervenció, per millorar les condicions de vida de les persones i promoure 
els valors de la cultura de la pau.

Tot això, sempre des d’una perspectiva de la participació dels actors implicats en la cooperació 
internacional en el marc del Consell Municipal de Cooperació al Desenvolupament, i la coordi-
nació d’esforços de totes les administracions implicades (Ajuntament, Diputació i Generalitat) 
amb ONGD, universitats, sindicats, col·legis professionals i entitats del tercer sector.

Mesures
 Elaborarem el Pla Director de Cooperació Internacional al Desenvolupament 2017-

2019 i organitzarem el procés participatiu per validar-lo.
 Mantindrem el 0,7% dels ingressos propis destinats a cooperació internacional al de-

senvolupament.
 Concentrarem geogràfi cament els recursos destinats a cooperació internacional en les 

ciutats assenyalades com a prioritàries al Pla Director vigent i concertarem les inicia-
tives de cooperació amb altres actors de la ciutat.

 Prioritzarem les iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament.
 Difondrem, i col·laborarem a promoure, els diversos aspectes que conformen la cultura de la 

pau, treballant perquè sigui present de forma transversal en les polítiques de l’Ajuntament.
 Inclourem els criteris del respecte a la pau, la solidaritat i els drets humans en l’actua-

ció i comunicació municipals.
 Implantarem una prova pilot de simplifi cació dels procediments administratius en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i les relacions internacionals.
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CIUTAT DE BENESTAR I QUALITAT DE VIDA 
   (INTEGRADORA-INCLUSIVA)

   Conjuntament amb la reactivació econòmica, la creació d’ocupació i el funcionament de 
la ciutat, l’atenció a les persones ha estat un dels tres eixos en què s’ha fonamentat la 
nostra actuació de govern d’aquests quatre anys.

   Ens vam presentar a les darreres eleccions amb la intenció que Barcelona fos coneguda 
com 
la ciutat de les persones. I així ho hem fet. Perquè invertir en les persones és invertir en 
el futur de les ciutats

   Les nostres línies prioritàries en aquest sentit passen per garantir l’atenció alimentària; 
l’atenció a les famílies i infants en situacions de risc o de pobresa; fomentar l’ocupabilitat 
i la inserció sociolaboral, i dedicar una atenció i promoció especials als col·lectius més 
vulnerables. Treball i habitatge són les dues condicions bàsiques que una persona ha de 
mantenir per estar plenament integrada a la societat. Malgrat constituir el quart pilar de 
l’estat del benestar, l’habitatge és un dels principals factors de desigualtat que tenim. Per 
això potenciarem formules que garanteixin el dret a l’habitatge per part de tothom, especial-
ment de les persones més necessitades. Però també apostem per incrementar l’atenció de 
moltes altres persones i famílies que, malgrat tenir feina i habitatge, també noten els efectes 
de la crisi. I és que el manteniment de la cohesió social és un objectiu bàsic en una societat 
del segle XXI.

   L’esport, la salut i la promoció d’hàbits saludables, el lleure i l’atenció social són les eines 
necessàries per aconseguir aquesta cohesió, i per no deixar ningú enrere. Només des de 
la igualtat d’oportunitats podrem construir una capital de benestar. Hem d’assegurar que 
la incipient recuperació econòmica que es comença a percebre arribi a tots els barris i a 
totes les persones, més enllà de l’edat, l’origen, el gènere o la condició.

En aquest sentit, fem una aposta decidida per les polítiques en favor de la gent gran i 
dels joves, present i futur de la nostra ciutat. La promoció de l’autonomia i el ple desen-
volupament de les persones ha de ser un objectiu que arribi a tothom. Una aposta en 
què les famílies, pilar de la nostra societat, hi tenen un paper fonamental. Com també 
són fonamentals les polítiques destinades a la integració de les nouvingudes i els progra-
mes en matèria de drets civils i no-discriminació.

   Volem una ciutat més humana i inclusiva, que recuperi els valors del bon veïnatge i la solidari-
tat entre els barcelonins i les barcelonines. Afortunadament, tenim dos grans aliats per acon-
seguir aquest objectiu: una ciutadania activa i compromesa i una xarxa associativa potent.

   Per això, apostem per una estratègia compartida amb les entitats del tercer sector social. 
Una estratègia a través de la qual enfortir i millorar els serveis destinats a garantir les 
necessitats bàsiques i alhora impulsar un nou model basat en l’economia social. El sector 
social no representa una despesa sinó una inversió. Cada euro gastat té un retorn social 
immens, que millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.
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   Però, si hi ha un factor clau en l’èxit de tota societat, és sense cap mena dubte l’educació. És 
per això que fem una aposta decidida per l’educació en sentit ampli, des de l’escola bressol fi ns 
a la universitat, promovent noves mesures adreçades a l’assoliment de l’èxit escolar i a conti-
nuar impulsant la formació professional dual.

   Els darrers quatre anys hem tingut l’orgull i el privilegi d’establir les bases d’un projecte de futur 
per a la nostra ciutat. A través de les propostes següents esperem poder continuar treballant 
des del govern per fer realitat el nostre somni social: una Barcelona que faci la vida més fàcil, 
més saludable, més assequible i més feliç a tothom.

 EDUCACIÓ  

Des de sempre i al llarg de la seva història, Convergència i Unió ha estat una formació política 
que ha mantingut una màxima prioritat en l’educació i en la construcció del model educatiu 
català. Des de CiU estem convençuts que la millor inversió de futur, i la garantia per a la sos-
tenibilitat i avenç del nostre model social, és apostar per una educació i una formació al llarg 
de la vida caracteritzades per l’excel·lència, el multilingüisme i una alta capacitació tecnològica, 
que aportin valor afegit, i que s’implementin amb la màxima qualitat, de manera que ens faci 
competitius internacionalment. En una ciutat con Barcelona, que té un capital humà, cultural i 
competencialment solvent, i valuós, la inversió en polítiques d’educació és la millor manera de 
garantir l’estabilitat i el progrés, en el marc de l’estat del benestar, construït durant molts anys.

Tal com s’ha fet en el mandat 2011-2015, des de CiU considerem que s’ha de treballar perquè 
l’oferta educativa es vagi adaptant a les necessitats socials de la ciutat; corregint els desequili-
bris territorials i les desigualtats socials reforçant i consolidant la xarxa pública, i contribuint a 
la millora del sistema educatiu.

Considerem que l’administració municipal ha de fomentar la participació, la innovació i la millo-
ra constant de l’acció educativa, donant resposta als compromisos assumits per Barcelona, com 
a ciutat educadora; tanmateix, considerem que ha de ser una administració també implicada en 
l’orientació.

El nostre objectiu és, doncs, continuar avançant cap una gestió integrada de l’educació de la ciutat, 
sota els principis de proximitat i efi càcia, cercant, dia a dia, nivells més alts d’excel·lència i d’equitat.

Fem una decidida aposta per una educació inclusiva, que cerca la innovació i impulsa el treball 
en xarxa des de l’autonomia i l’optimització dels recursos públics.

Barcelona és un espai on es prioritza l’educació en totes les modalitats, i ho fem per construir 
oportunitats de futur per a tots els ciutadans, sobre la base d’un model de col·laboració amb 
totes les administracions, així com amb l’autoritat educativa del país.

Barcelona té un gran potencial pel que fa a l’educació i al coneixement; la gran diversitat del 
sistema educatiu de la ciutat suposa un actiu important que hem de saber aprofi tar. El nostre 
model es fonamenta en la complementarietat, tret característic del sistema educatiu català: 
centres públics –tant municipals com de la Generalitat– i centres de titularitat privada formen 
una xarxa educativa única, gestionada pel Consorci d’Educació de Barcelona, que té una gran 
força educativa; aquesta força ens fa treballar en una mateixa direcció i en un marc de col·la-
boració on l’objectiu comú i primordial és la millora de l’educació a la nostra ciutat.
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Pensem que l’eix essencial sobre el qual s’han de desenvolupar les polítiques educatives són 
les persones; és per això que posem l’accent en els diferents agents que participen en el fet 
educatiu, i ho fomentem en l’esperit de col·laboració d’un Ajuntament actiu i compromès, amb 
administracions, docents, alumnes i famílies; tot plegat, amb els principis de llibertat i cores-
ponsabilitat com a base.

Barcelona vol continuar tenint una presència activa en el futur de l’educació, i continuarà im-
plicant-se fermament en tot allò que representa l’educació i el coneixement. Hem afrontat els 
nous reptes que planteja el canvi social de manera activa i compromesa, i pensem continuar 
en aquesta línia. Aquest compromís ineludible s’ha adreçat a la lluita contra el fracàs escolar i 
l’abandonament prematur dels estudis com a eixos fonamentals.

També s’han dut a terme accions decidides pel que fa a l’actualització constant del mapa esco-
lar, la construcció de nous centres educatius i el manteniment dels existents; hem treballat per 
donar suport a les famílies en tots els aspectes de l’educació dels seus fi lls i fi lles; hem fomen-
tat la transmissió de valors i la tecnifi cació dels centres. D’altra banda, ens hem preocupat i 
ocupat de donar suport als docents i a les direccions dels centres, de desenvolupar programes 
transversals orientats a la millora del sistema educatiu, de promoure la millora de l’aprenentat-
ge d’idiomes estrangers, i d’apostar per la inclusió educativa. No ens hem oblidat de prestigiar 
l’educació especial, de desenvolupar programes que enforteixen els lligams amb la ciència i 
la tecnologia, d’apostar per la formació professional, l’educació d’adults i l’alfabetització digi-
tal. Tot, en suma, per fer realitat l’anhel que Barcelona esdevingui una ciutat que aposta pel 
coneixement.

El nostre repte és continuar la tasca de convertir Barcelona en una marca de qualitat pel que 
fa a la formació i el coneixement, i assolir-ho amb una sincera actitud de diàleg amb tots els 
sectors implicats. I això ho volem fer amb diferents estratègies:

 Per millorar l’èxit escolar  

 Ampliarem la implantació del programa de suport a la lectura als 10 districtes de la ciutat, 
establint 15 espais de realització.

 Desenvoluparem programes i projectes que posin en joc les TIC com a eines d’aprenen-
tatge; tant la ciutat com els drets i deures de la ciutadania han de ser elements rellevants 
en l’articulació de relacions entre l’ús de les TIC amb altres àrees de coneixement, com les 
ciències, les matemàtiques i l’art.

 Posarem en marxa el Projecte Neighbour Learning Program, adreçat a estudiants d’entre 16 
i 25 anys, perquè puguin aprendre idiomes en condicions econòmiques favorables, fruit de 
l’acord amb centres de prestigi als diversos districtes de la ciutat.

 Incrementarem els programes de formació i inserció, amb l’objectiu de recuperar per al 
sistema educatiu els joves procedents del fracàs escolar i de l’abandonament prematur dels 
estudis.

 Iniciatives de segona oportunitat (ISO). Oferirem als joves en situació de risc d’exclusió 
social una formació prelaboral adient que els permeti inserir-se en el mercat de treball i, fi ns 
i tot, la possibilitat de reintegrar-se al sistema educatiu.
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 Implantarem estratègies de prevenció del fracàs escolar; subscriurem convenis amb entitats 
i organitzacions que es dediquin a la prevenció del fracàs escolar.

 Reduirem la taxa d’abandonament prematur dels estudis reforçant la Comissió d’absentisme 
i creant un servei d’orientació acadèmica, en el marc dels centres de formació d’adults.

 Augmentarem el nombre d’aules i biblioteques escolars obertes al barri (BEOB).

 Transformarem els patis escolars oberts en punts de dinamització educativa dels barris, i 
obrirem a la ciutadania altres espais dels centres educatius, com ara aules d’informàtica o 
sales poliesportives.

 Estendrem el Programa de Voluntariat Educatiu a d’altres àmbits d’acció, com les TIC, amb la fi nalitat 
de contribuir a l’alfabetització digital de les persones i minvar les diferències generacionals.

 Promourem una xarxa d’entitats i de voluntaris educatius que impliqui tota la societat en la 
millora de l’èxit educatiu.

 Instaurarem un sistema de mostra de feines amb fi nalitats educatives. Oferirem als centres 
educatius una jornada de visites a empreses de la ciutat per a alumnes de 4t d’ESO, amb 
l’objectiu de conèixer el mercat laboral i els estudis necessaris per arribar-hi.

 Endegarem un pla d’apadrinament d’escoles amb centres de recerca, perquè es pugui arti-
cular el Projecte Educatiu de Centre al voltant de les ciències.

 Elaborarem i desenvoluparem un full de ruta, acordat amb els diferents operadors, que 
inclourà el mapa de l’oferta d’activitats educatives en el camp científi c que aquests opera-
dors dirigeixen als centres escolars, amb l’objectiu de conrear les vocacions científi ques dels 
nostres joves, tot implementant un sistema de valoració de l’impacte.

 Desenvoluparem accions que contribueixin a la millora de les competències d’aprenentatge, 
d’expressió oral, d’argumentació i de debat dels joves.

 Incrementarem el nombre de certifi cacions de qualitat a les entitats ciutadanes que organit-
zen activitats educatives per a les escoles i que són membres del Consell de Coordinació 
Pedagògica.

 Continuarem la realització de la ruta artística per diferents patis escolars de la ciutat, fruit 
del treball compartit entre l’Escola Massana i els centres educatius amb el PEOB mitjançant 
el Programa Aprenentatge Servei.

 En relació amb el consorci d’educació de Barcelona, com a instrument  
    de gestió de la xarxa educativa pública de Barcelona  

 Impulsarem el Pla director 15-20 de nous equipaments educatius.

 Crearem i posarem en funcionament l’Institut de Nàutica de Barcelona.

 Posarem en funcionament 3 nous instituts: Germanetes, Fluvià i Martí i Pous.

 Continuarem amb la millora permanent dels equipaments educatius, mitjançant obres de 
construcció, reforma, ampliació i manteniment, amb la col·laboració del Consorci d’Educació 
de Barcelona.

 Augmentarem l’oferta de places a les Escoles Ofi cials d’Idiomes, per adaptar-la al creixe-
ment de la demanda.
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 Continuarem impulsant la remodelació escolar de Ciutat Vella amb el Pla d’Educació 2013-
2018: Ciutat Vella, una escola.

 Completarem la tecnifi cació dels centres educatius municipals.

 Fomentarem estratègies d’innovació docent (STEAM, formació de docents, projectes inno-
vadors, coordinació educació-territori).

 Vetllarem perquè tots els alumnes que ho necessitin disposin d’ajut de menjador.

 Executarem el pla de millora de la formació d’adults a la ciutat.

 Generarem sinergies entre les escoles d’educació especial i els centres ordinaris reforçant 
el concepte d’inclusió educativa a tota la ciutat.

 Intensifi carem l’estratègia de fer més present l’acció educativa a tot el territori, establint 
millors vincles de col·laboració Educació-districtes-Consorci.

 Estendrem els plans educatius de districte per a l’èxit escolar per aglutinar i potenciar els 
recursos educatius existents a cada territori.

  Vetllarem per millorar la interlocució amb les escoles, instituts, centres educatius municipals 
i els seus treballadors.

 Per unes escoles bressol amb un preu públic i de qualitat  

 Posarem en funcionament noves escoles bressol: Univers (Gràcia), Escorial (Gràcia), Guinar-
dó (Horta-Guinardó) i Germanetes (Eixample).

 Consolidarem la tarifació social de les escoles bressol municipals.

 Posarem les bases per estendre les escoles bressol mitjançant la col·laboració publicopriva-
da-social.

 Continuarem i renovarem les accions del Pla Escoles Bressol Inclusives; consolidarem i 
ampliarem l’equip d’atenció de necessitats educatives específi ques, i posarem en marxa la 
primera escola bressol pública d’inclusió de pluridiscapacitats.

 Farem seguiment del pla de formació del personal educador i les direccions de les escoles 
bressol, posant l’accent en temes com els primers auxilis, treball en equip, pedagogia a l’aula, 
maltractament i assetjament infantil.

 Quant als ensenyaments artístics  

  Posarem en funcionament les escoles municipals de música de Can Fargues i Glòries.

 Acabarem la construcció de la nova Escola Massana.

 Incorporarem el Conservatori a les visites guiades de la Ruta del Modernisme.

 Crearem una “comunitat d’aprenentatge” al Conservatori Municipal de Música de Barcelona.

 Posarem en valor el model Barcelona de les escoles municipals de música.

 Promourem el treball conjunt del Conservatori, escoles de música, Massana, Llotja, instituts de 
batxillerat artístic, Institut del Teatre i escoles d’art del treball, així com escoles de música privades.
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 Posarem en valor l’oferta conjunta dels ensenyaments musicals mitjançant l’elaboració d’una 
guia que incorporarà l’oferta privada de la ciutat.

 Barcelona, ciutat educadora i orientadora  

 Intensifi carem l’estratègia Barcelona-Orienta, desenvolupant els acords entre els agents 
orientadors públics i privats. Es tracta de fomentar les polítiques educatives municipals 
centrades en l’orientació.

 Aprofi tarem el potencial de la xarxa de ciutats educadores per impulsar nous projectes 
(Barcelona, com banc de proves de noves pràctiques educatives i pionera en el compliment 
dels objectius 2020).

 Reforçarem la dimensió educativa de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores.

 Aprofi tarem el coneixement i el recorregut de Barcelona com a ciutat educadora per liderar 
l’estratègia d’orientació educativa (formació al llarg de la vida) apoderant els ciutadans en la 
presa de decisions d’itinerari educatiu.

 Implicarem la ciutat en l’educació (Associació Internacional de Ciutats Educadores, Xar-
xa FP, PECB, Consell Municipal d’Educació, Consell de la Formació Professional, Consell 
d’Universitats, Plans educatius de districte).

 Barcelona, de ciutat amb universitats a ciutat universitària  

 Prioritzarem la internacionalització de les universitats (estratègia conjunta amb la Generali-
tat de Catalunya).

 Vetllarem per millorar l’ocupabilitat i l’impuls de l’emprenedoria dels futurs graduats, estu-
diants de màsters i doctors.

 Posarem en marxa el Consell Assessor Municipal d’Universitats, com a plataforma perma-
nent de vinculació i participació de les universitats i els centres de recerca amb la ciutat.

 Continuarem executant el Projecte SUMMER UNIVERSITY, tot promocionant el turisme del 
coneixement i la vinguda de persones que visitin la ciutat i alhora segueixin els cursos d’estiu 
a les diferents universitats.

 Accentuarem les accions per convertir Barcelona en ciutat de referència, amb la celebració 
de congressos científi cs internacionals vinculats a les universitats.

 Posarem en valor l’oferta de màsters i postgraus que s’ofereixen a Barcelona, mitjançant 
l’elaboració de la guia de l’educació superior de Barcelona.

 Aposta estratègica per la formació professional  

 Liderarem i reforçarem la formació professional dual com a aposta municipal.

 Desenvoluparem un pla de recuperació de sectors d’activitat tradicionals, i arrelats a la ciu-
tat, que s’han detectat en retrocés (comerç tradicional, ofi cis artesanals).
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 Promourem centres de referència de diverses famílies professionals, a fi  que en puguin em-
prar els recursos altres centres i entitats, mitjançant convenis de col·laboració. Amb aquesta 
estratègia aprofi tarem, compartirem i racionalitzarem l’ús dels recursos pedagògics.

 Estendrem a tota la ciutat els programes de formació professional inicial.

 Promourem els postgraus en FP, perquè els graduats en FP puguin continuar i millorar la 
formació de qualitat impartida i reconeguda per la universitat, sense que això impliqui, ne-
cessàriament, continuar els estudis universitaris de grau.

 Promourem la internacionalització de la formació professional, a fi  que estudiants d’altres 
països vinguin a estudiar a la ciutat, en centres de prestigi, prèviament conveniats.

 Fomentarem l’intercanvi docent actiu, possibilitant que els docents coneguin altres sistemes 
educatius.

 Desenvoluparem el projecte VET Summer Market. Es tracta de promoure, durant el mes 
de juliol, espais d’intercanvi d’experiències docents, així com tallers pràctics en centres i 
empreses, adreçats a alumnes i docents dels països europeus.

 Promourem els centres integrats, on en un mateix espai educatiu es puguin oferir als ciu-
tadans els tres subsistemes: reglat, continu i ocupacional. D’aquesta manera, millorarem la 
formació al llarg de la vida i optimitzarem els recursos.

 Fomentarem les dobles titulacions internacionals, combinant els cursos acadèmics entre els 
països participants en el projecte.

 Promourem la creació de postgraus de formació professional tant presencials com on-line.

 Potenciarem les passarel·les entre l’FP i les universitats.

 INCLUSIÓ I ATENCIÓ SOCIAL  

Barcelona és avui dia una ciutat de referència en polítiques d’atenció i benestar gràcies a una 
llarga i sòlida trajectòria en favor de la inclusió i la cohesió social.

No obstant això, els efectes que la crisi està provocant sobre els barcelonins i barcelonines 
constitueixen un repte social de primer ordre que demana una resposta unitària, ràpida i 
efi cient. 

Una resposta que volem abordar des de la prevenció i l’anticipació, mitjançant una administra-
ció més propera, inclusiva i transversal, que busqui l’excel·lència en la prestació dels serveis i 
que faci de les noves tecnologies un instrument al servei del benestar de les persones.

Des de Convergència i Unió en som ben conscients i per això l’atenció social és i continuarà 
sent la nostra prioritat principal. Apostem per una ciutat que vetlli pels col·lectius més vulne-
rables i que lluiti per evitar les desigualtats socials. Una ciutat que no deixi ningú enrere i que 
posi l’accent en les persones i en les seves capacitats.

El nostre somni és fer de Barcelona i dels seus barris una capital de la qualitat de vida, on els 
ciutadans i ciutadanes puguin viure dignament més enllà de l’edat, l’origen o la condició, tot 
fomentant-ne l’autonomia personal i la participació en el dia a dia de la ciutat.

Barcelona té la fortalesa i el potencial per superar aquests moments complexos que vivim. 
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Tenim un important capital social gràcies a una ciutadania activa i compromesa i a una potent 
xarxa associativa i empresarial.

Aquest repte no podem ni volem afrontar-lo sols, sinó al costat d’aquest gran actiu que consti-
tueix el tercer sector social. I és que per a la gent de CiU la política social no és una despesa, 
és una inversió de futur. Invertir en polítiques de benestar també és generació de riquesa i 
creació de llocs de treball.

Mesures
 Farem el Pla per a la Inclusió Social 2015-2019, que contindrà l’acció pública per 
a la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Aquest pla es farà amb la partici-
pació del tercer sector social.

 Replantejarem el model d’atenció actual dels centres de primera acollida per a 
persones sense sostre, promovent la pròpia capacitació de les persones.

 Crearem un centre de baixa exigència per a les persones vulnerables amb hàbits tòxics.
 Consolidarem el Projecte Housing First per atendre persones sense sostre de la ciutat.
 Ampliarem el treball conjunt amb sanitat en l’àmbit de carrer per les persones 
amb trastorns mentals.

 Mantindrem la qualitat de la resposta del Centre d’Urgències i Emergències de 
Barcelona - CUESB a les situacions d’urgència i emergència a la ciutat i la millo-
rarem en allò que sigui possible.

 Consolidarem la cobertura territorial del Centre d’Urgències i Emergències So-
cials del Barcelona (CUESB) més enllà de la ciutat de Barcelona.

 Farem una ciutat activa en la inclusió, d’acord amb les recomanacions de la Co-
missió i el Parlament Europeu.

 Atenció social  

 Adaptarem els serveis socials bàsics a un nou model d’atenció que s’adapti millor a les carac-
terístiques i necessitats de les persones, i en fomenti la participació i autonomia personal.

 Implementarem un sistema d’atenció integral de les necessitats de les persones grans a tra-
vés d’un model únic de gestió dels serveis domiciliaris de la gent gran (SAD, Teleassistència, 
AVI, Vincles…).

 Seguirem millorant i adaptant el model d’intervenció de serveis socials a les noves realitats so-
cials de l’entorn de crisi i postcrisi, per donar una resposta millor a les situacions individuals.

 Canviarem els plecs de clàusules en la contractació de serveis destinats a les persones per 
prioritzar la qualitat del servei per sobre de la proposta econòmica.

 Integrarem i complementarem els serveis d’ocupabilitat i d’ocupació municipals dedicats a les per-
sones més vulnerables amb els serveis socials, amb els programes PSILS, PROPER i LABORA.

 Continuarem aplicant les clàusules socials en els contractes de l’Ajuntament com a política 
d’ocupació, per promoure l’ocupació de determinats col·lectius en risc d’exclusió.
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 Seguirem implementant un nou model de gestió de la dependència més efi cient, més àgil i 
de més qualitat.

 Impulsarem la superació del model familiar d’atenció de la dependència perquè les perso-
nes cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida.

 Continuarem avaluant l’impacte de les polítiques i serveis públics socials, com a única mane-
ra de valorar l’efi ciència de la planifi cació i la gestió.

 Seguirem prioritzant la necessitat d’habitatge i de feina de les persones que es troben en 
risc d’exclusió social, com a línia bàsica de dignitat de la persona.

 Integrarem i complementarem els serveis d’ocupació per a persones amb vulnerabilitat 
social amb els Serveis Socials de l’Ajuntament.

 Traslladarem els CSS del Guinardó, Sant Andreu i el Coll, per garantir un servei de qualitat.

 Garantirem que a cap família amb recursos insufi cients li manquin els recursos bàsics d’ener-
gia i aigua.

 Consolidarem i enfortirem els convenis amb les companyies subministradores d’energia, gas 
i aigua per evitar el tall de subministraments a totes les persones i famílies en situació de 
vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament.

 Establirem un programa d’adaptació funcional de la llar que permeti la continuació de l’esta-
da en el domicili a les persones grans que veuen reduïda la capacitat d’autonomia.

 Garantirem la cobertura alimentària a les persones i famílies més vulnerables.

 Posarem en marxa, conjuntament amb les xarxes del tercer sector, tots els DISA (Distribució 
Solidària d’Aliments) que siguin necessaris per garantir una alimentació adequada (producte 
fresc, congelat, fruites...), promovent un sistema d’alimentació digne.

 Estendrem l’ús de la Targeta Solidària com a mecanisme ordinari de fi nançament de la com-
pra d’aliments per part de les famílies que ho requereixin.

 Posarem en marxa dos nous menjadors socials nocturns.

 Ampliarem el servei d’àpats en companyia i el d’àpats a domicili.

 Garantirem que tots els nens i nenes de les escoles de Barcelona que tinguin dret, segons la 
normativa de la Generalitat, a la beca menjador en puguin disposar sense limitacions pres-
supostàries.

 Incrementarem el servei de “berenars nutritius” per garantir una alimentació equilibrada per 
a nens i nenes de famílies vulnerables en la franja horària de tarda.

 Prorrogarem durant tot el mandat la targeta solidària mensual de 100 euros per a cada 
infant que ho necessiti.

 Crearem el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Barcelona, com un òrgan de caràcter 
consultiu i interdisciplinari.

 Crearem projectes i xarxes de col·laboració amb les ciutats europees actives per la inclusió.

 Crearem un Observatori de la Vulnerabilitat Social.

 Fomentarem la innovació en l’àmbit social amb la creació del Premi Barcelona Innovació Social.
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 Persones amb discapacitat i diversitat funcional  

 Continuarem consolidant el programa de vida independent per al conjunt de persones amb 
discapacitat i diversitat funcional.

 Intensifi carem el servei d’assistents personals, no només des del punt de vista quantitatiu 
sinó també qualitatiu.

 Incrementarem el nombre de persones ateses i de pisos de vida independent amb la incor-
poració de 20 nous pisos per a projectes amb les entitats.

 Pensarem en nous models d’atenció a la discapacitat en pisos compartits complementant 
el programa de suport a la pròpia llar, amb nous models convivencials, especialment per a 
persones amb discapacitat intel·lectual i que tenen un cert grau d’autonomia.

 Consolidarem un servei per a l’autonomia personal de les persones amb discapacitat inte-
l·lectual a la Residència Amílcar.

 Impulsarem i consolidarem noves iniciatives en la promoció de la vida independent: sordce-
guesa, discapacitat intel·lectual, salut mental.

 Impulsarem la xarxa de centres de l’atenció precoç de la infància amb discapacitat de Barce-
lona amb formació dels professionals, incorporació de noves experiències i disposició de 
nous recursos terapèutics.

 Consolidarem la Xarxa d’Inserció Laboral Barcelona per a les persones amb discapacitat 
amb la coordinació de l’Equip d’Atenció Laboral de l’IMD per assolir un acompanyament 
més integral en el procés d’integració.

 Millorarem els programes d’inserció laboral de les persones amb discapacitat a l’empresa 
ordinària en consonància amb les noves polítiques d’ocupació a Catalunya.

 Incorporarem la Xarxa d’Inserció i de l’Equip d’Atenció Laboral a les noves estratègies de 
cerca d’ocupació mitjançant les xarxes socials.

 Elaborarem un nou contracte per al transport porta a porta per a les persones amb mobili-
tat reduïda de la ciutat de Barcelona, que permeti la revisió i millora del servei.

 Aplicarem les millores estudiades per incrementar la qualitat del servei d’atenció telefònica 
per reservar el transport adaptat porta a porta.

 Incorporarem millores en l’atenció als usuaris del transport porta a porta incorporant les 
noves tecnologies i millores en el programari existent.

 Impulsarem una nova autoritat i una nova gestió del transport porta a porta en què partici-
pin els diferents actors i col·lectius que en fan ús.

 Emetrem les targetes i tramitacions per a les persones amb discapacitat mitjançant les no-
ves tecnologies, a través del 010, dels smartphones i del web municipal.

 Col·laborarem amb les Àrees de Salut i les Àrees d’Educació per aconseguir una sanitat i 
una educació més inclusives.

 Crearem la “Xarxa Barcelona de l’Atenció Precoç a la infància amb discapacitat”.

 Participarem en nous programes per a la millora de l’atenció als adolescents i joves amb 
problemes de salut mental.
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 Col·laborarem amb les diferents àrees municipals per millorar l’atenció de les persones amb 
discapacitat en les diferents activitats, projectes, programes i serveis que es duen a terme.

 Millorarem els serveis d’atenció al públic a l’IMD amb l’agilització i incorporació de noves 
tecnologies en la concessió de les targetes d’aparcament i les targetes per al transport porta 
a porta.

 Incrementarem el control en relació amb l’ocupació o mal ús de les places d’aparcament 
reservades per a les persones amb mobilitat reduïda, i en relació amb l’ús fraudulent de la 
targeta d’aparcament.

 Elaborarem el nou Pla d’Accessibilitat de Barcelona mitjançant la Ponència d’Accessibilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona.

 Consolidarem la Ponència d’Accessibilitat en l’Espai de coresponsabilitat d’Atenció a les Per-
sones mantenint la col·laboració amb les diferents àrees municipals planifi cadores i executo-
res en l’espai urbà i en les edifi cacions.

 Participarem en el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i Supressió de Barreres del De-
partament de Benestar Social i Família i l’elaboració del nou codi d’accessibilitat de Catalunya.

 Col·laborarem amb les diferents àrees municipals per millorar l’accessibilitat d’activitats, 
projectes, programes i serveis.

 Consolidarem, i hi donarem un nou impuls, el programa de comerç accessible conjuntament 
amb els districtes, l’Àrea de Comerç i l’Institut del Paisatge Urbà.

 Donarem un nou impuls, en col·laboració amb els diferents operadors implicats, per millorar 
l’accessibilitat del transport públic a la ciutat de Barcelona.

 Impulsarem el nou programa de Turisme Accessible en col·laboració amb les entitats, les 
altres àrees municipals i Turisme de Barcelona.

 Ens coordinarem amb els districtes per aconseguir uns barris més inclusius i accessibles.

 Oferirem activitats d’oci inclusiu que garanteixin la igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat 
per a tots els ciutadans en aquest àmbit.

 Promourem un sistema de participació de les entitats i de les persones amb discapacitat i 
amb diversitat funcional que sigui al més representatiu possible.

 Impulsarem les taules de participació per al debat i millora de les diferents actuacions muni-
cipals que afecten les persones amb discapacitat i amb diversitat funcional.

 Crearem un consell de seguiment del transport porta a porta integrat per tots els àmbits i 
col·lectius que en fan ús.

 Donarem un nou impuls al programa de suport econòmic a les entitats que presten serveis 
d’atenció a les persones amb discapacitat, faciliten la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat i promouen la vida independent d’aquestes persones.

 Crearem un nou premi per a la promoció de la innovació social en l’àmbit de les persones 
amb discapacitat.

 Impulsarem l’estudi de necessitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual.

 Impulsarem un estudi per a l’excel·lència en la gestió de la discapacitat a l’Ajuntament de 
Barcelona.
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 Avaluarem el programa d’habitatges per a la vida independent.

 Crearem un programa i projecte per difondre l’activitat artística de les persones amb 
discapacitat.

 Crearem un projecte d’horts urbans recuperant nous espais urbans i que permetin la inte-
gració i la projecció laboral de les persones amb discapacitat.

 Equiparem els parcs de la ciutat amb jocs infantils adaptats per a infants amb diversitat funcional.

 ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT 

Els adolescents i els joves de la ciutat no són només el futur de Barcelona, sinó que són fona- 
   mentals en el present. Les seves iniciatives, empenta i coneixement són una peça clau per al  
   bon funcionament i èxit de la ciutat i, per tant, els fonaments de les polítiques destinades als  
   joves de la ciutat han d’anar dirigides com a eix transversal i integral de les polítiques públi 
   ques municipals, treballant des d’una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits  
   de la vida dels i les joves, amb capacitat de posar en relació les diferents dimensions que confi  
   guren la seva realitat. 
   Convergència i Unió fa una aposta clara per abordar de manera real les necessitats actuals  
   dels nostres adolescents i joves adoptant noves iniciatives i solucionant els problemes que  
   poden tenir.
   Davant la conjuntura de crisi econòmica i la realitat social de la ciutat de Barcelona, avui dia,  
   són més necessàries que mai les actuacions que permetin millorar la qualitat de vida dels joves  
   de la ciutat, augmentar-ne l’optimisme i impulsar noves eines que els facilitin dur a terme els  
   seus objectius i iniciatives.
   Tot i que les persones joves són un col·lectiu heterogeni, les polítiques juvenils han d’anar  
   destinades a tot el jovent barceloní, garantint la igualtat d’oportunitats a l’hora de poder  
   desenvolupar el seu projecte de vida i el seu futur. Per tant, cal vetllar perquè aquesta igualtat  
   d’oportunitats es compleixi i sigui efectiva, generant condicions d’igualtat entre el jovent de  
   Barcelona.
   Cal donar importància i fomentar la potencialitat juvenil de participar en l’elecció de polítiques  
   públiques que els afectin, guanyant així efi càcia a l’hora d’elaborar-les a causa de la seva impli- 
   cació i sumant, també, en coresponsabilitat en els projectes destinats als joves i les joves de la  
   ciutat.

 

Mesures
 Desenvoluparem un programa d’ocupació juvenil amb una dedicació especial als 
joves amb risc de vulnerabilitat i inserció social.

 Elaborarem un programa de seguiment per mantenir el vincle amb Barcelona de 
joves que hagin estudiat a la capital catalana i per motius laborals estiguin fent 
estades a l’estranger.

 Impulsarem l’accés de les persones joves al treball promovent la capacitació i 
formació a partir d’un Pla específi c de millora de l’ocupació juvenil.
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 Impulsarem una política d’habitatge juvenil centrada en el foment del lloguer 
aconseguint borses de pisos de lloguer social per a joves.

 Continuarem promovent unes polítiques de joventut amb una tendència a la 
transversalitat i integritat plena municipal.

 Enfortirem el protagonisme i la representativitat del moviment associatiu juve-
nil de Barcelona, i també complementarem amb mecanismes creatius la partici-
pació ciutadana jove.

 Treballarem per contribuir a millorar la presa de decisions lliures i responsables 
dels joves tant en l’àmbit escolar com extraescolar.

 Impulsarem un programa de foment dels valors i la coresponsabilitat en adoles-
cents i joves.

 Consolidarem el model participatiu associatiu juvenil i impulsarem noves estra-
tègies de participació per a joves no associats.

 Oferirem recursos tecnològics que fomentin mecanismes de transparència, go-
vern obert i innovació social juvenil.

 Dissenyarem uns programes d’activitats de lleure alternatiu nocturn adreçat als 
joves amb més difi cultats d’inserció.

 Implementarem durant aquest mandat un nou Pla d’Adolescència i Joventut.
 Dissenyarem programes específi cs per desenvolupar el talent, la creativitat i la 
innovació dels joves.

 Crearem un certamen de bones pràctiques i experiències en l’àmbit social pro-
tagonitzades per joves, contribuint així a desenvolupar un catàleg d’accions per 
fomentar valors com l’esforç.

 Integrarem els serveis d’assessorament, informació i orientació juvenil. Això 
permetrà més efi ciència tant tècnica com econòmica.

 Elaborarem un nou model de Xarxa d’informació i Orientació juvenil, per trans-
formar-la en serveis integrals d’orientació als joves gestionats per l’àrea central 
de joventut.

 Crearem un observatori de l’adolescència i la joventut a la ciutat de Barcelona 
(OAJB) - Institut de Joventut de Barcelona. La creació d’aquest espai permetrà 
tenir en tot moment dades i diagnosi de l’adolescència i joventut a Barcelona.

 Defi nirem un pla d’equipaments juvenils per a la ciutat de Barcelona adequat a 
les necessitats socials i econòmiques actuals.

 Dissenyarem un programa per a adolescents d’ús responsable de les noves tec-
nologies. El programa que proposem es basa en un treball d’abordatge amb els 
adolescents mateixos com a protagonistes.

 Desenvoluparem accions dirigides a potenciar l’intercanvi d’experiències prota-
gonitzades per joves en l’àmbit social i vivències intergeneracionals.

 Continuarem impulsant el model d’FP dual i incrementarem els programes dedi-
cats a joves amb risc de vulnerabilitat i inserció social.

     Ampliarem el servei per a adolescents i famílies amb fi lls adolescents per poten-   
     ciar programes de creixement personal, autoconeixement i escolta activa. Oferi-
     rem també recursos i assessorament per a les famílies amb fi lls adolescents.
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 Posarem en funcionament la Masia de Can Girona orientada a la inserció laboral de 
joves i al lleure educatiu.

 Continuarem desenvolupant, de la mà de Barcelona Activa, vivers/incubadores de 
projectes per a joves emprenedors a tots els equipaments juvenils de la ciutat que 
tinguin l’espai adient, per fer que aquest recurs arribi als joves emprenedors de la 
forma més propera i ràpida, en un ambient conegut per a ells.

 Crearem programes de suport i assessorament a les persones joves propietàries de 
petits comerços i botigues de proximitat.

 Fomentarem la participació del jovent a través de les noves tecnologies. Millorarem 
el programa “Govern Obert” perquè sigui més àgil i l’acostarem als joves. Crearem 
una aplicació mòbil “Jove Barcelona” que doni informació d’actuacions, esdeve-
niments de ciutat, recursos, serveis... i alhora habiliti espais per a la participació 
directa dels joves.

 Establirem en els plecs clàusules i criteris de contractació administrativa que priorit-
zin empreses amb un mínim de 5% de joves de menys de 25 anys en plantilla. Igualment, 
defi nirem contractes reservats a empreses d’emprenedors joves i, en els contractes de 
gran magnitud, garantirem una subcontractació mínima d’un 5% a empresaris joves.

 Treballarem amb el Consorci d’Educació de Barcelona per intensifi car l’ús social 
dels equipaments escolars.

 Amb el suport de l’Àrea de Cultura, establirem noves línies d’ajut a les colles de cul-
tura popular amb alta representació de joves, i en fomentarem la creació de noves.

 Continuarem adaptant les biblioteques i els espais joves de cada districte perquè 
puguin acollir activitats culturals tant de grans com de petits productors.

 Promourem les exposicions de joves artistes barcelonins mitjançant convenis de 
col·laboracions amb els museus, especialment els que reben fi nançament públic.

 Crearem processos recurrents de participació de la ciutadania a l’hora d’opinar 
sobre les polítiques que porta a terme el consistori mitjançant enquestes on-line.

 Seguirem potenciant l’ofi cina per als emprenedors joves al voltant de dos eixos; el 
primer: com a mitjà de promoció i assessorament, i el segon, com a àrea de col·labo-
ració a què els joves amb projectes de nivell es puguin adreçar per buscar fi nança-
ment públic o privat.

 Posarem en funcionament l’espai intergeneracional de Transformadors (Ausiàs 
March), que donarà servei als barris del Fort Pienc i de la Dreta de l’Eixample. 

 Dins de l’entorn de Glòries, desenvoluparem un centre intergeneracional.

 GENT GRAN  

Un dels reptes més importants de la nostra ciutat és l’augment de l’esperança de vida dels 
barcelonins i les barcelonines, una de les més altes del món, que en les dones ja és de 85 anys 
i en els homes, gairebé de 80.
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Aquesta circumstància fa que les persones grans cada vegada tinguin més protagonisme i un 
pes més específi c dins del conjunt de la població.

Tanmateix, no es tracta només de viure més anys, sinó de viure’ls millor, amb salut i la màxima 
autonomia per a les activitats de la vida diària.

Unes persones grans que són molt diverses, amb molt diversos interessos i amb molt diversos 
envelliments. Cal, doncs, plantejar polítiques i recursos que optimitzin les oportunitats de salut 
física i emocional, participació, seguretat, protecció i aprenentatge continuat per a totes elles.

És per això que des de Convergència i Unió apostem per fer una ciutat per a totes les perso-
nes, tinguin l’edat que tinguin, que garanteixi les condicions de benestar, participació i cohesió 
social perquè tothom pugui viure amb dignitat, amb una atenció especial a les persones més 
vulnerables.

Les persones grans, per coneixement i experiència, són un actiu social imprescindible per fer 
de Barcelona una ciutat millor i per això creiem que la seva opinió ha de ser escoltada i tin-
guda en compte. Volem que la gent gran tingui capacitat per participar i decidir pel que fa als 
projectes importants de la ciutat, més enllà dels assumptes que els afectin com a col·lectiu. Vo-
lem que les persones grans tinguin un paper decisiu en la vida social i política de la ciutat, tant 
en els processos de participació com en el fet de ser agents actius en la presa de decisions.

En paraules del nostre candidat Xavier Trias, Barcelona continuarà sent una ciutat competitiva 
si som capaços de continuar millorant la qualitat de vida de la gent gran. Aquest és el nostre 
repte i a la vegada el nostre compromís.

Mesures
 Ampliarem el parc d’habitatges amb serveis per a persones grans.
 Implementarem noves fórmules d’habitatge per a persones grans.
 Impulsarem nous programes per lluitar contra la soledat no volguda i l’aïllament so-
cial de la gent gran, amb programes de prevenció, detecció i intervenció. Teixirem una 
xarxa col·laborativa de ciutat per fer front a les situacions de soledat no volguda.

 Ampliarem el servei d’àpats en companyia perquè la gent gran pugui tenir una 
qualitat de vida millor compartint taula amb altres persones, tot fomentant les 
relacions i els vincles d’amistat i proporcionant-los una dieta equilibrada.

 Informarem de manera personalitzada dels diferents recursos socials que hi ha a 
la ciutat a les persones grans que no són usuàries dels centres de serveis socials i 
alhora identifi carem possibles situacions de necessitats.

 Ampliarem els ajuts i recursos adreçats a les persones grans amb pocs ingressos, 
així com els requisits d’accés a determinats recursos.

 Coordinarem els serveis socials i els serveis de salut per millorar l’atenció de la 
gent gran.

 Avançarem en l’atenció centrada en les persones en els diferents serveis munici-
pals i equipaments residencials, respectant-ne l’autonomia i capacitat de deci-
sió. Promourem el funcionament dels consells de participació dels residents.
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 Continuarem promovent l’atenció a la dependència sota la premissa de l’envelli-
ment actiu d’acord amb les possibilitats de cadascú i del seu procés vital.

 Promourem la cultura de la cura i de l’autocura com a factors clau per a un enve-
lliment actiu i saludable.

 Impulsarem l’atenció a les persones cuidadores perquè tinguin una qualitat de 
vida millor tant emocionalment com físicament, i disposin de més temps lliure.

 Consolidarem i millorarem el servei de teleassistència i ampliarem el servei amb 
noves prestacions per una millor atenció i prevenció.

 Augmentarem les hores del Servei d’Atenció a Domicili, per millorar la qualitat 
de vida de les persones amb dependència, a fi  d’adequar aquest servei a les ne-
cessitats reals de les persones grans i els seus cuidadors.

 Farem el seguiment del Pla Municipal per a les persones grans i incorporarem 
noves línies d’acord amb les propostes i conclusions de la IV Convenció de les 
Veus de la Gent Gran.

 Promourem el bon tracte a les persones grans i la millora de la prevenció i 
l’abordatge de les situacions de maltractament, mitjançant nous mecanismes 
de detecció i establint nous canals de comunicació amb la resta d’estaments i 
organismes implicats. 

 Promourem la tolerància zero davant de qualsevol tracte inadequat cap a les 
persones grans.

 Reforçarem la sensibilització sobre la diversitat d’orientacions i identitats se-
xuals entre les persones grans.

 Promourem la qualitat de vida de les persones grans immigrades i combatrem els 
rumors i estereotips sobre la diversitat cultural.

 Promourem l’ús del transport públic entre la gent gran impulsant alhora les 
mesures necessàries per garantir l’accessibilitat a la xarxa de metro i autobús. 
Continuarem avançant en la millora de les condicions de la Targeta Rosa per 
incorporar-hi el màxim nombre possible d’usuaris.

 Farem que la participació i el compromís de les persones grans es refl ecteixi en 
l’oferta d’activitats als equipaments de proximitat (centres cívics, casals de ba-
rri, casals de gent gran, biblioteques, centres esportius…), obrint-los al barri.

 Planifi carem, conjuntament amb les persones grans, els equipaments de gent 
gran a partir de les necessitats detectades, la realitat sociodemogràfi ca dels 
barris i els nous perfi ls de persones grans de la ciutat.

 Promourem les relacions intergeneracionals, familiars i de la comunitat, com a 
mesura de cohesió entre les generacions i per reduir estereotips.

 Continuarem impulsant el projecte europeu de Ciutats Amigues de les Persones 
Grans, per donar resposta a l’envelliment demogràfi c.

 Promourem l’envelliment actiu a través de diferents programes adreçats a 
entitats de gent gran i equipaments cívics: incentivant la participació, promo-
vent uns hàbits saludables i treballant la preparació a la jubilació i la gestió del 
temps. Igualment, promourem el voluntariat i l’apoderament de les persones 
grans, oferint programes culturals, promocionant les relacions intergeneracionals i 
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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.
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 Incrementarem el nombre de centres oberts a la ciutat, ja que esdevenen un factor 
multiplicador clau de la millora de les relacions dels infants i les seves famílies.

 Implementarem un Pla d’expansió dels Espais Familiars 0-3.
 Implementarem el Consell de participació infantil de la ciutat que hem creat aquest 
darrer any. També promourem la possibilitat que els infants puguin desenvolupar con-
sells anuals.

 Elaborarem una estratègia comunitària del bon tracte a la infància que inclogui, 
entre d’altres, la promoció de la resiliència i de la criança positiva.

 Durem a terme accions per reduir la pobresa infantil.
 Fomentarem la dinamització comunitària de l’entorn de l’infant des d’una pers-
pectiva holística.

 Estudiarem la simplifi cació de tràmits de recursos socials dels infants i la seva 
implementació, en la línia One-Stop Shop que promou la Unió Europea.

 Continuarem treballant per establir mesures per combatre l’assetjament escolar, 
tant tecnològic com físic.

 Seguirem promovent hàbits saludables a la infància per prevenir desordres ali-
mentaris com l’anorèxia, la bulímia o el sobrepès.

 Continuarem promovent l’esport com un hàbit saludable en la infància.
 Seguirem promovent els vincles intergeneracionals per enfortir el capital social de les 
famílies.

 Continuarem donant suport a les famílies monoparentals, les famílies nombroses 
i les famílies vulnerables, tot desenvolupant programes específi cs.

 Potenciarem encara més els espais de lleure infantil com els casals infantils, les 
biblioteques, les ludoteques…

 Estendrem les audiències públiques als deu districtes de Barcelona.
 Promourem la presència i la participació dels infants en els parcs i els espais ur-
bans de la ciutat, tot ampliant els racons infantils, els camins escolars, etc.

 Reestructurarem i expandirem els Bancs del Temps, i també promourem altres 
iniciatives de l’economia col·laborativa.

 Continuarem estenent la Xarxa NUST per donar-hi encara més visibilitat.
 Farem el seguiment del Pacte del Temps i promourem noves accions per desenvo-
lupar en els biennis vinents.

 Impulsarem mesures per a la racionalització del temps tant pel que fa a l’Ajunta-
ment com a la societat civil.

 Impulsarem nous programes d’intervenció en l’àmbit del temps i la conciliació i 
també estendrem els projectes pilot de temps i conciliació a altres àmbits de la 
vida quotidiana.

 Mantindrem i ampliarem la presència de la Regidoria de Família, Infància i Usos 
del temps en els organismes internacionals corresponents.

 Continuarem millorant la inversió en infància municipal i el compromís d’elabo-
rar pressupostos amb perspectiva d’infància en els quals es prioritzin les políti-
ques i serveis adreçats als infants i les seves famílies. 
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 SALUT   

Barcelona viu continus canvis i transformacions demogràfi ques, econòmiques, socials i tecnolò-
giques que infl ueixen en la salut i en la qualitat de vida de les persones, que ens obliguen a donar 
resposta a les noves necessitats. Les polítiques de salut són troncals per afrontar els nous reptes. 

La ciutat té un paper clau en la salut. Entenem la salut com un dret, un actiu, un valor integrador i 
compartit que es construeix des de molts àmbits i sectors. Es reconeix que molts determinants de 
la salut no poden ser tractats exclusivament des dels serveis sanitaris. Subscrivim els principis de 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS) amb l’estratègia de Salut 2020, situant la persona al centre 
de totes les actuacions. Estem convençuts que la salut ha d’estar present en totes les polítiques 
municipals. Barcelona referma així el seu compromís per ser una ciutat saludable.

Barcelona és una ciutat que vetlla, promou i protegeix la salut de la ciutadania. La promoció 
de la salut i la prevenció de la malaltia constitueixen un dels eixos d’acció del govern municipal. 
Mitjançant el coneixement de l’estat de salut de la població i dels factors que la determinen, 
infl uirem en el disseny i el desenvolupament de les polítiques públiques, programes i interven-
cions, comptant amb la participació del teixit associatiu. Reforçarem els programes, interven-
cions i serveis.

La ciutat disposa d’una xarxa d’assistència sanitària pública i universal. Continuarem infl uint en 
el Consorci Sanitari de Barcelona perquè volem garantir l’equitat i l’accessibilitat a la ciutada-
nia, especialment a les poblacions més vulnerables i de més risc social. La xarxa assistencial 
s’ha d’anar desplegant en una atenció integral. Defensem un model d’atenció centrat en la 
persona, amb serveis coordinats conjuntament amb altres sectors i agents que infl ueixen en 
la salut de la ciutadania. El model s’ha de vertebrar des de la salut comunitària en el territori, 
incorporant tots els dispositius de proximitat: atenció primària, salut pública, farmàcia comuni-
tària, serveis socials, entitats i associacions veïnals. Continuarem desplegant el Programa Salut 
als Barris. Reforçarem la salut comunitària.

Davant dels nous reptes emergents (esperança de vida, envelliment, noves malalties, cronici-
tat, dependència, nous patrons de relació social, noves epidèmies, sedentarisme, obesitat…), 
hem impulsat nous models de treball comú entre els professionals de la salut pública, dels 
serveis sanitaris, dels serveis socials i del veïnat, que anirem desplegant als barris de la ciutat.

Donarem suport a projectes innovadors de salut que incorporen les noves tecnologies en la 
salut pública, l’accessibilitat als serveis i la coordinació entre els serveis.

Barcelona ja és referent en salut, recerca i innovació gràcies a la qualitat dels seus professio-
nals, i s’ha consolidat com a capital de trobades, congressos i jornades per a l’intercanvi de 
coneixement i experiències en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida. Des del govern 
municipal continuarem treballant amb els col·legis professionals i les societats científi ques per 
a la seva projecció i potenciarem el clúster de biotecnologia i biomedicina a la ciutat.

Mesures
Seguirem actualitzant el coneixement de l’estat de la salut de la nostra ciutat i 
dels factors que la determinen, per planifi car les polítiques de salut.
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 Continuarem elaborant l’Informe de Salut anual de la ciutat i de cada districte, 
adaptant-lo a les noves necessitats.

 Intensifi carem l’explotació i la gestió de les dades per territoris, grups poblacio-
nals i col·lectius més vulnerables.

 Consolidarem l’Enquesta de Salut de Barcelona per dissenyar les intervencions 
en salut pública.

 Elaborarem estudis monogràfi cs sobre els problemes de salut que més afecten els 
ciutadans de Barcelona, i sobre malalties emergents.

 Continuarem acostant l’Informe de Salut als ciutadans en una “versió de lectura 
fàcil” perquè tothom conegui l’estat de la salut de la ciutat i del seu districte.

Continuarem promovent una ciutadania informada i sensibilitzada.
 Participarem activament en les campanyes d’informació o sensibilització de la 
ciutadania per disminuir els factors de risc que augmenten la possibilitat de 
tenir malalties, sobre patologies d’especial prevalença, malalties cròniques, 
malalties transmissibles i problemes de salut emergents.

 Prepararem un pla de comunicació per difondre els hàbits de vida saludables a 
tota la població.

 Barcelona serà una ciutat cardioprotegida i continuarem desplegant la ins-
tal·lació de desfi bril·ladors intel·ligents a la ciutat.

 Afavorirem que la informació sobre salut arribi a la ciutadania, i que ho faci de 
manera entenedora seguint els criteris de Health Literacy.

Seguirem fomentant la participació activa i l’acció comunitària en salut donant 
la veu a la ciutadania.

 Continuarem reforçant la participació en els Consells de Salut, prioritzant les 
estratègies de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia a l’àmbit territo-
rial de proximitat.

 Reforçarem la participació ciutadana en els grups de salut i drogodependències 
del Consell Municipal de Benestar Social, perquè elaborin propostes, a partir 
dels resultats de l’Informe de Salut, per contribuir a elaborar les polítiques de 
salut de la ciutat.

 Estendrem la xarxa de famílies cuidadores de l’Acord Ciutadà per una Barcelona 
inclusiva i altres xarxes que es puguin crear.

 Reforçarem la participació en l’elaboració i implantació dels programes de salut 
dels plans comunitaris de barris, amb la col·laboració de les entitats del territori.

Continuarem infl uint proactivament en la planifi cació dels serveis de salut a 
Barcelona, en el si del Consorci Sanitari de Barcelona, així com en la gover-
nança de les institucions de salut a la ciutat, per garantir als ciutadans l’equi-
tat, l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció.

 Col·laborarem en l’elaboració i seguiment del Pla de Salut de Barcelona.
 Actualitzarem el conveni per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de 
la ciutat.
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 Finalitzarem les obres del servei d’urgències de l’Hospital del Mar, així com 
d’altres equipaments de salut (atenció primària, sociosanitària, salut mental i 
especialitzada).

 Reordenarem els equipaments sociosanitaris de Ciutat Vella, i traslladarem la 
Sala Baluard a un entorn sociosanitari.

Culminarem el desplegament del Pla de Drogues 2013-2016, un pla que ja 
incorpora estàndards de qualitat i la integració a la xarxa sanitària (història 
clínica compartida i recepta electrònica). En farem l’avaluació i elaborarem 
un nou Pla de Drogues per al període 2017-2020.

 Reforçarem els serveis, programes i equipaments per prevenir i reduir el consum 
de drogues i les seves repercussions negatives individuals, familiars i socials.

 Establirem els criteris de salut pública per regular els clubs socials de cànnabis.
 Elaborarem l’estratègia de promoció de la salut mental de la ciutat, amb una 
orientació interdepartamental.
 Desplegarem la mesura de salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelo-
na conjuntament amb els serveis sanitaris i les entitats del sector per evitar 
embarassos no desitjats, i malalties de transmissió sexual, especialment en 
els joves.
Continuarem garantint amb excel·lència la protecció de la salut pública, 
reforçant les accions d’autoritat sanitària a la ciutat, a través de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona.

 Promourem accions de millora de la vigilància i control dels riscos ambientals, 
alimentaris i epidemiològics i epidèmies emergents.

 Mantindrem les estratègies per abordar de manera efi cient les plagues urbanes.
 Consolidarem el control dels riscos sanitaris, mitjançant actuacions de vigilàn-
cia sistemàtica.

Incorporarem la dimensió de la salut a totes les polítiques públiques de la ciu-
tat amb una mirada transversal:

 Salut i educació:
  Ampliarem la cobertura dels programes de promoció de la salut i prevenció a les escoles 

   de tota la ciutat. Continuarem estimulant la formació del professorat i altres professio
   nals que actuen en l’àmbit educatiu.

  Afavorirem el desenvolupament de programes de promoció de la salut, conjuntament  
  amb professionals que treballin en l’àmbit de la infància i la joventut, a l’entorn del lleure,  
  dels esports, etc.

 Salut i activitat física: 
  Ampliarem els programes de promoció de l’activitat física per a col·lectius específi cs.
  Estendrem els programes de prevenció i de rehabilitació, coordinats entre els serveis  

   sanitaris i els centres esportius.
  Promocionarem estratègies per a una ciutadania saludable, mitjançant programes  

  de foment de la pràctica de l’esport i activitats físiques en els espais urbans i en els  
  equipaments esportius.

  Implantarem un pla de comunicació adreçat a la població sobre hàbits saludables  
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  lligats a l’exercici físic i a l’esport.
  Salut i atenció social, abordatge conjunt de les intervencions respecte a per-
sones i col·lectius vulnerables:

  Avaluarem i estendrem el Programa pilot de coordinació entre Salut i Serveis  
  Socials per millorar l’atenció a les persones grans que reben atenció domiciliaria,  
  tot promovent un nou model d’abordatge de l’envelliment actiu i saludable per als barris. 

  Incrementarem el nivell d’atenció a les persones sense sostre amb trastorn mental  
  en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona, incrementant, entre d’altres  
  mesures, el nombre de professionals i recursos dedicats a aquesta tasca.

  Fomentarem la promoció de la salut especialment en els grups més vulnerables i en  
  les zones de més risc social de la ciutat.

  Millorarem l’abordatge de la salut entre col·lectius de dones especialment vulnerables  
  (treballadores sexuals, víctimes de violència masclista, vídues, mares mono-
  parentals).

  Salut i hàbitat urbà: 
  Impulsarem una “Barcelona verda” per contribuir a la salut i al benestar de les  

   persones.
  Treballarem de forma conjunta amb Habitat Urbà, per vetllar per reduir la conta

   minació de l’aire i millorar la qualitat de l’aigua.
  Integrarem estratègies per assolir un urbanisme saludable.

  Salut i seguretat: 
  Continuarem fomentant programes de salut, conjuntament amb els cossos de seguretat,  

  per prevenir el consum de drogues i per afavorir hàbits i entorns saludables i segurs.
  Salut i salut laboral:

  Continuarem impulsant i potenciant el Premi de Salut Laboral.
  Des del Consell Assessor de Salut Laboral, reforçarem la difusió i sensibilització a  

  les millors bones pràctiques en salut laboral a la ciutat.
  Intensifi carem i ampliarem les accions sobre el Programa Ajuntament, organització  

  promotora de la Salut.
Continuarem promovent Barcelona com a marca internacional de qualitat en 
professionals, serveis de salut, recerca i innovació.
Seguirem col·laborant amb els departaments que promouen la projecció inter-
nacional de la ciutat perquè incorporin el vector de la salut a l’hora de promo-
cionar la ciutat.
Continuarem treballant amb el Consorci Sanitari de Barcelona, els col·legis 
professionals i les societats científi ques per promoure la qualitat i l’excel·lèn-
cia dels serveis.
Treballarem per continuar integrant la recerca i la innovació en les polítiques 
de salut pública:

  Reforçarem la tasca investigadora de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 
perquè continuï sent un referent de la salut pública mitjançant els projectes de 
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recerca i les publicacions a les revistes científi ques.
  Potenciarem i afavorirem la incorporació de les noves tecnologies en la promoció 
de la salut, en l’accessibilitat dels serveis, i per a la integració de serveis de salut 
pública, sanitaris i socials en la comunitat.

Potenciarem el Clúster de Biomedicina i Biotecnologia:
  Continuarem infl uint en els òrgans de govern del centres de recerca per poten-

ciar noves línies d’investigació.
 Seguirem fent difusió de les actuacions que es duen a terme a la ciutat a través 
dels canals de l’Ajuntament.

Vetllarem per l’excel·lència i professionalitat de la ciutat fomentant l’acollida 
d’esdeveniments relacionats amb la salut:
  Oferirem la ciutat com a receptora d’esdeveniments científi cs relacionats amb 

la salut.
  Col·laborarem en l’organització de congressos per continuar consolidant Barce-

lona com a capital dels congressos relacionats amb les ciències de la salut i de la 
vida, que ja són un 30% dels que es fan a la ciutat.

Participarem activament en la Xarxa Europea de Healthy Cities (OMS) per 
incloure la salut en totes les polítiques locals.

 CONVIVÈNCIA I IGUALTAT  

Des de la federació de Convergència i Unió entenem l’espai públic com un espai de convivèn-
cia. És responsabilitat del govern municipal, per garantir la llibertat i la qualitat de vida dels 
ciutadans, assegurar que els espais públics permetin el desenvolupament de totes les activi-
tats humanes amb civisme, tranquil·litat i seguretat.

Des de la ciutat de Barcelona, defensem un model de convivència ciutadana, fonamentat en el 
respecte als drets civils de tothom, i en la garantia dels criteris d’igualtat en tots els àmbits.

Barcelona és la ciutat de la igualtat des de la diversitat. Prova que aquest aspecte ha estat cabdal 
en la nostra acció de govern és la creació d’una regidoria especifi ca en matèria d’igualtat.

 Històricament Barcelona ha estat una ciutat de pau i llibertat, que sempre ha sabut garantir la 
convivència pacífi ca i el respecte als drets de tots els ciutadans i ciutadanes.

D’altra banda, i sobretot els últims anys, s’ha fet una tasca important pel que a la integració 
de persones estrangeres, vetllant per la seva integració però, a més, amb un respecte total als 
seus valors i arrels culturals.

Com s’ha fet en el mandat actual, totes les polítiques de drets civils han de tenir una presència 
transversal en tots els àmbits del govern municipal. Paral·lelament, és fonamental per a l’èxit 
d’aquestes polítiques cercar consensos i promoure la concertació social i política, a fi  d’avançar 
en l’assoliment d’un clima de respecte a la diversitat, fent d’aquest tret una de les característi-
ques defi nitòries de la ciutat.
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 Mesures
  Dissenyarem un Pla estratègic territorial de Barcelona per millorar la cohesió social.
  Posarem en marxa el Projecte Social Street, per impulsar l’economia social sense 
afany de lucre.

  Iniciarem una línia de suport a la cohesió social i la convivència, a tots els ba-
rris, en col·laboració amb els districtes.

  Dissenyarem un pla de formació adreçat al teixit associatiu en les matèries de 
salut, educació, habitatge i ocupació.

  Consolidarem l’Acord ciutadà a escala territorial, situant-lo com una estratègia 
neuràlgica per treballar globalment i coordinadament a fi  de millorar la cohesió 
social de la ciutat.

  Potenciarem i reformularem els Bancs del Temps.
  Crearem un nou projecte de foment del bon veïnatge, i de ciutadania activa i res-
ponsable.

  Facilitarem l’atenció i l’assessorament en casos individuals de vulneració de 
drets, actuant prioritàriament des de la perspectiva de la mediació i la resolució 
alternativa de confl ictes. Volem aconseguir avançar cap a la igualtat efectiva en 
el tracte de totes les persones de la ciutat.

  Impulsarem les actuacions de l’Agència dels Drets Civils i la No-Discriminació, 
amb especial èmfasi en la implantació als districtes, sobretot pel que fa a la pre-
venció i a l’atenció a les persones.

  Intensifi carem els programes de formació, atenció i sensibilització perquè els 
col·lectius i persones a qui ens adrecem millorin les seves capacitats en el reco-
neixement dels seus drets i la forma de defensar-los i exercir-los.

  Actuarem des de l’Agència de Drets Civils i la No Discriminació per facilitar i 
promoure el diàleg i la coordinació amb la societat civil, en l’àmbit de la defensa 
dels drets fonamentals.

  Facilitarem informació i dades sobre l’estat dels drets a la ciutat a través de la 
recerca aplicada.

Tots els programes i actuacions seran objecte d’una avaluació contínua que per-
metrà recollir experiències, anar adaptant-les a l’evolució de l’entorn i conèixer 
l’impacte social de les diferents mesures. Així mateix, això ha de permetre fer-ne 
el seguiment de l’evolució i la rendició de comptes a la ciutadania.
Es crearan espais de debat sobre temes o realitats emergents en què s’identifi ca-
ran les bones pràctiques, tant pròpies com d’altres actors, que permetin innovar 
i anar evolucionant en els serveis prestats.
Considerem que les polítiques de gènere han de tenir un tractament transversal, 
a fi  que les barreres estructurals que encara existeixen acabin desapareixent defi -
nitivament de la nostra ciutat.
L’Ajuntament, com a ens administratiu més proper a la ciutadania, ha de preocu-
par-se i ocupar-se de conèixer amb profunditat els diferents col·lectius de dones, 
a fi  de poder dissenyar i desenvolupar polítiques efi caces en aquest àmbit.
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En aquest sentit, doncs, continuarem duent a terme polítiques transversals, per fer 
efectiva a Barcelona la igualtat d’oportunitats i per avançar en la projecció i con-
solidació del paper de les dones en tots els àmbits, socials, econòmics i laborals.
Dins d’aquesta transversalitat, continuarem posant una atenció especial en la 
participació de les dones en el disseny i construcció dels espais urbans, tenint 
cura que s’adaptin a les seves necessitats; fomentarem estratègies i adoptarem 
mesures per avançar en la igualtat laboral, tant pel que fa a l’accés al treball com 
pel que fa a la remuneració; lluitarem i prendrem mesures per eliminar els factors 
que provoquen la feminització de la pobresa, i continuarem desenvolupant amb 
fermesa accions contra la violència de gènere.

   Implementarem la centralitat i la transversalitat de la perspectiva de gènere, en 
el si de l’Ajuntament de Barcelona.

  Promourem la coresponsabilitat en els àmbits familiar, social, econòmic, cultural 
i polític.

  Garantirem la defi nició i la implementació del nou Pla d’igualtat de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com d’altres plans d’igualtat sectorials dins la institució.

  Impulsarem la paritat en els càrrecs de responsabilitat de l’Ajuntament de Bar-
celona.

  Impulsarem l’Observatori Dona, Empresa i Economia, com a centre d’estudis que 
permeti aportar coneixement i donar consistència a les polítiques de suport a 
l’ocupació i emprenedoria de les dones.

  Implantarem el programa pilot de la Xarxa d’Escoles i Instituts per a la igualtat i 
la no-discriminació.

  Reforçarem els serveis de detecció i atenció a víctimes de violència masclista.
  Consolidarem ABITS com l’espai de coordinació dels serveis adreçats a dones 
que exerceixen la prostitució, i de la lluita contra el tràfi c de persones amb fi nali-
tats d’explotació sexual.

De sempre, Barcelona, com a ciutat de llibertat, ha estat sempre respectuosa i 
oberta a la diversitat sexual. Cal tanmateix continuar avançant per eliminar la 
discriminació que pateixen persones dels col·lectius de gais, lesbianes, trans-
sexuals, bisexuals i intersexuals. Continuarem fent pedagogia i adoptant mesu-
res transversals, en tots els àmbits, per progressar de manera real i efectiva en la 
garantia de l’exercici dels drets de tots aquests col·lectius.

  Defi nirem i implantarem el nou pla LGTBI, de lesbianes, gais, transsexuals, bi-
sexuals i intersexuals.

  Posarem en funcionament el nou Centre Municipal de Recursos LGTBI.
Adoptarem mesures adreçades al poble gitano.

  Implementarem l’Estratègia Local amb el Poble Gitano, compromís mutu entre 
l’administració local i les persones gitanes, amb l’objectiu de dur a terme ac-
cions que promoguin la integració, la cohesió social, la sensibilització i el co-
neixement del poble gitano, des d’una perspectiva d’igualtat i no-discriminació.

   Promourem iniciatives innovadores per facilitar la participació social, política i 
econòmica del poble gitano, i en fomentarem el reconeixement de la identitat plural.
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  Continuarem impulsant el Consell Municipal del Poble Gitano, i la seva renova-
ció com a espai consultiu, d’interlocució i coresponsabilitat amb l’Ajuntament de 
Barcelona.

Sense oblidar el caràcter aconfessional de l’Estat, s’ha de continuar gestionant el 
fet religiós com un element d’integració social, fomentant el diàleg i la convivèn-
cia entre les diferents comunitats. Només des d’aquesta fi losofi a es podrà garantir el 
lliure desenvolupament espiritual de les persones i l’eradicació del fonamentalisme.

  Continuarem enfortint la relació del govern municipal amb totes les comunitats 
religioses presents a Barcelona a través del comissionat d’Alcaldia.

  Seguirem donant suport per adequar locals destinats a centre de culte, per ga-
rantir-ne la seguretat i l’accessibilitat.

  Intensificarem la relació continuada amb totes les confessions establertes a 
Barcelona.

  Continuarem millorant, a tots els districtes, la col·laboració, l’assessorament 
i l’ajuda pel que fa a les confessions religioses, així com la coordinació amb el 
comissionat d’Alcaldia.

  Actuarem proactivament per afavorir la relació de les confessions religioses i el 
teixit veïnal.

  Mantindrem i actualitzarem el cens dels locals de culte de les diferents confes-
sions religioses.

  Promourem el coneixement del fet religiós dels empleats municipals, que pugui 
acollir celebracions de totes les sensibilitats religioses existents a la ciutat.

  Emprendrem les accions necessàries per adequar els cementiris municipals a la 
diversitat religiosa present a la ciutat.

Un element imprescindible en les polítiques d’integració de les persones nouvin-
gudes és la transversalitat, i el tractament integral i global de totes les estratè-
gies i mesures; només així s’aconsegueix avançar de manera efi cient i coherent 
en aquest àmbit, fent possible que totes les persones assoleixin un lloc digne a la 
nostra societat.

  Continuarem impulsant l’Ofi cina del Pla d’Assentaments Irregulars.
  Elaborarem un nou Pla de treball en l’àmbit de la immigració.
  Consolidarem l’oferta d’aprenentatge del català, amb caràcter gratuït en els 
cursos bàsics.

  Aprofundirem en les accions de treball social per a la inclusió de les persones en 
situació administrativa irregular.

  Dissenyarem i posarem en marxa un Pla d’atenció a la diversitat dels joves 
immigrants.

  Consolidarem la presència de l’Ajuntament en els àmbits educatius i socials en 
els centres d’internament d’estrangers (CIES) de la ciutat.

  Implementarem a Barcelona el nou Reglament de la Llei d’acollida de la Generalitat 
de Catalunya.
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 BENESTAR ANIMAL  

Continuarem fent de Barcelona una ciutat on es respecti el benestar animal, es lluiti contra el 
seu maltractament i se’n protegeixin els drets.

Vetllarem per la convivència amb els animals i per garantir el compliment dels deures i respon-
sabilitats de les persones propietàries.

 

Mesures
 Construirem el nou centre d’acolliment i adopció d’animals de companyia de Barce-
lona, al terme municipal de Montcada.

 Continuarem desenvolupant l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals: 
amb el Programa de Millora de les Zones d’Esbarjo per a gossos, les zones d’usos 
compartits en franges horàries i el carnet de tinença cívica responsable.

 Impulsarem la creació d’un centre d’acollida i adopció de gats domèstics i conti-
nuarem promovent les colònies de gats urbans a la ciutat.

 Elaborarem un programa educatiu de tinença responsable d’animals a les escoles i 
fomentarem la tinença responsable com a valor ètic en una ciutat educadora.

 Intensifi carem les campanyes d’adopció d’animals de companyia, en col·laboració 
amb entitats i voluntariat.

 Intensifi carem la formació cívica per millorar la convivència en els espais on hi ha 
animals domèstics.

 Desenvoluparem el Programa de Millora de les Zones d’Esbarjo per a gossos: incre-
mentarem en 22.500 metres quadrats els espais per a zones d’esbarjo; passarem a 
tenir 104 àrees més grans de 150 metres quadrats. Passarem de 6 a 24 àrees de més 
de 700 metres quadrats, amb una gran àrea, com a mínim, a cada districte. Farem 
realitat la nova gran zona al parc de l’Estació del Nord, al Putxet i al parc de l’Es-
panya Industrial. 

 Continuarem promovent acords entre les administracions, les institucions, les en-
titats i la iniciativa privada per promoure mesures que desenvolupin els drets dels 
animals: impulsarem la Càtedra Animales y Salud.

 Seguirem treballant per posicionar Barcelona com a referent internacional en la 
promoció dels drets dels animals, esdevenint la seu de congressos internacionals de 
benestar animal, de veterinària i d’etologia.

 

CIUTAT DE PROGRÉS SOCIAL I ECONÒMIC, 
CREATIVITAT I OPORTUNITATS PER A TOTHOM

Barcelona ha assolit l’objectiu principal davant uns anys que presentaven un escenari molt 
complicat per al conjunt del país. La capital no podia fallar, no podia caure de cap manera dins 
un contagi que era col·lectiu i que semblava imparable. El millor servei que podia fer la capital 
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al país, l’ha fet: convertir-se en autèntic agent de recuperació econòmica i creació de llocs de 
treball. Això Barcelona ho ha aconseguit. 

Tots els agents externs, auditories, agències de ràting, sector fi nancer…, han constatat la sol-
vència i capacitat que ha tingut Barcelona per evitar seguir dinàmiques d’altres administracions 
dins el conjunt de l’Estat. A la vegada, i això és clau, ho ha fet superant les tendències defi ci-
tàries dels exercicis anteriors i creant un entorn de confi ança molt afavoridor per a la inversió, 
apostant per un posicionament i una imatge que identifi qués Barcelona al món com un actor 
de confi ança, on les coses es fan ben fetes, on es garanteix la sostenibilitat present i futura, on 
es predica amb l’exemple des de l’administració dels recursos públics i la creació dels millors 
entorns de confi ança per al creixement sostenible en tots els sentits, social, econòmic, empre-
sarial i personal.

A principis del mandat, el nou govern de CiU a l’Ajuntament de Barcelona ens vam proposar 
fer un canvi en el model de gestió economicofi nancera, i Barcelona ha aconseguit ser un re-
ferent a seguir en l’àmbit de l’administració local pel rigor, la solvència, la credibilitat i la trans-
parència amb què s’han desenvolupat les fi nances públiques de la ciutat. 

Gràcies a aquest nou model econòmic s’ha creat a Barcelona un entorn de confi ança i Bar-
celona és avui una ciutat referent pel creixement econòmic, equilibrat i sostenible. És cert 
que hem de continuar treballant per estendre aquest creixement arreu, fer-lo més equitatiu i 
aconseguir redistribuir la riquesa per lluitar contra les desigualtats socials.

Els reptes principals que ens marquem són: reactivar l’economia; crear ocupació i reduir l’atur, i 
oferir noves oportunitats de present i de futur, l’atenció de les persones, especialment les més 
vulnerables, i fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat.

Volem convertir Barcelona en una ciutat socialment innovadora, coneguda pel retorn econò-
mic de la inversió social de la ciutat, perquè no entenem el progrés econòmic sense progrés 
social, ni el progrés social sense el progrés econòmic. Només amb una economia en creixe-
ment, competitiva i capaç de generar ocupació, podrem garantir el benestar de les persones.

 COMPROMÍS PER UNA ECONOMIA SOCIAL DE MERCAT  

L’economia social de mercat és un model econòmic que es basa en la cerca d’una situació 
d’equilibri dels principis de llibertat, responsabilitat, subsidiarietat i solidaritat per garantir una 
societat del benestar millor en què tots els ciutadans tinguin garantida l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats. Aquest model econòmic busca equilibrar i compensar les possibles desigualtats 
produïdes pel mercat, mitjançant progressivitat fi scal i altres possibles mecanismes, per garan-
tir la cohesió i justícia social amb l’esforç conjunt i la responsabilitat de totes les persones, de 
les empreses i organitzacions, i de les administracions i institucions públiques. 

Barcelona i la seva àrea metropolitana són el principal motor de dinamisme econòmic del sud 
d’Europa i la Mediterrània. Amb una economia diversifi cada i una aposta potent per sectors 
estratègics com la tecnologia, la mobilitat sostenible, la logística, l’agroalimentari o la biomedici-
na, el posicionament internacional de la capital catalana no ha parat de millorar, especialment 
com a ciutat amb qualitat de vida i atractiva per fer-hi negocis.

Barcelona ha creat l’entorn idoni per desenvolupar i atraure inversions i activitat econòmica, 
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posant les coses més fàcils per incentivar l’esperit emprenedor i creatiu, amb serveis com l’Ofi -
cina d’Atenció a l’Empresa o la implantació de nous models d’incubació, i agilitzant els tràmits 
per dinamitzar l’activitat econòmica i empresarial de la ciutat. El Barcelona Growth Centre és 
el símbol d’aquesta aposta municipal per un nou model de creixement econòmic fonamentat 
en el compromís amb la societat i les persones. 

La preservació del comerç de proximitat i l’impuls d’un turisme responsable i sostenible, que 
aposta per la descentralització i la convivència amb la ciutadania, són les bases d’un model 
propi per rellançar l’economia, basat en la col·laboració pública i privada i en la col·laboració 
de tothom per generar més ocupació i superar un context econòmic d’una gran complexitat.

Volem potenciar i consolidar la ciutat de Barcelona com el millor entorn per desenvolupar 
el nou creixement econòmic, responsable i sostenible, que es basa en el compromís amb la 
societat i les persones més vulnerables, promocionant l’economia i la innovació social.

Tot això no ho podem fer sols, necessitem la complicitat dels agents econòmics i socials que 
han participat a la Taula Barcelona Creixement –un projecte que des de la col·laboració publi-
coprivada ha permès desenvolupar un conjunt de mesures molt útils per reactivar l’economia 
local– amb qui hem de continuar treballant per fer front als nous reptes econòmics.

 Sectors estratègics  

L’economia de la ciutat és molt diversifi cada tot i que els sectors agroalimentari, la química, 
l’automoció, la logística i el transport i la moda/tèxtil destaquen i són més característics del 
teixit industrial català. Barcelona i el seu entorn han de ser un referent de qualitat en els sec-
tors econòmics consolidats, a la vegada que han de ser també un referent de confi ança i opor-
tunitat per als sectors emergents d’alt valor afegit, com ara el sector biotecnològic i biomèdic.

Continuarem apostant per sectors com el de la salut i les ciències de la vida, el sector de les 
TIC/Mobile, l’automoció i mobilitat sostenible, l’economia verda, la química i l’energia i el medi 
ambient, el comerç o el turisme i la indústria creativa/media, entre d’altres, com a sectors trac-
tors del creixement econòmic a la ciutat.

Incrementarem els vincles col·laboratius dins cada un dels sectors, donant suport a platafor-
mes publicoprivades o clústers existents i, si cal, fomentant que se’n creïn de nous.

Cal analitzar les tendències en la transformació dels sectors tradicionals com una oportunitat 
de generació de nous negocis, i incidirem en l’atracció, desenvolupament i creixement de les 
empreses dels sectors estratègics i en el posicionament internacional de la ciutat en cada un 
d’aquests sectors.

Mesures
Les noves tecnologies

 Farem de Barcelona Mobile World Capital la plataforma de proves d’aplicacions, 
serveis i continguts avançats.

 Fomentarem l’activitat econòmica relacionada amb el mòbil.
 Expandirem l’impacte de la capitalitat del Mobile per construir un ecosistema 
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permanent. La clau d’aquesta capitalitat és en el llegat industrial que pugui 
arrelar a la ciutat de Barcelona.

 Aprofi tarem l’oportunitat del Mobile World Capital per impulsar nous projectes 
d’innovació per a la ciutat i d’emprenedoria creativa.

 Impulsarem el Centre d’Excel·lència Big Data (CoE), creat per BDigital i Oracle i 
amb el suport de Barcelona Activa, un referent que ajudi a fer tangible el valor de 
les dades per a les empreses de la ciutat, permetent identifi car els casos d’ús de 
valor per a les empreses i demostrant-ne el benefi ci amb resultats pràctics, que 
s’adquireixin a través de l’execució de projectes d’innovació.

 Afavorirem l’acceleració del desenvolupament de solucions basades en la tecno-
logia Big Data i la confi rmació permanent del valor afegit que poden representar 
aquestes tecnologies a l’hora de millorar els processos de negoci.

 Promourem les tecnologies dirigides a la gestió de dades que generen noves opor-
tunitats de negoci i nous perfi ls professionals.

Sector logístic i alimentari. Mercabarna 
 Farem de la Barcelona metropolitana la capital logística del sud d’Europa.
 Impulsarem la connectivitat de Barcelona i promourem noves zones d’activitat 
econòmica per fer-la un node d’activitat lligada a la logística i a l’accés als mer-
cats del sud d’Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l’Amèrica Llatina.

 Afavorirem i promourem el territori i l’activitat empresarial relacionada amb la 
logística.

 Vetllarem pel funcionament correcte dels diferents mitjans de transport, priorit-
zant la mobilitat del transport públic i el de mercaderies.

 Col·laborarem en la millora de les connexions i infraestructures de mobilitat i 
transport de la Regió Metropolitana.

 Promourem Barcelona com el referent mundial de l’alimentació. En cap altra 
regió del món s’acumulen els factors diferencials que té Barcelona, com són una 
indústria agroalimentària de primer nivell, grans empreses proveïdores, fi res i 
congressos de referència, maquinària, tecnologia, centres de recerca reconeguts 
mundialment, varietats d’aliments de gran qualitat en una regió molt petita (fruita i 
verdura, carn, peix...), grans cuiners de renom internacional, creativitat i innovació 
en el món alimentari, clústers alimentaris, clima, estil de vida i oferta en restauració 
de gran atracció turística i start-ups del sector agroalimentari.

 Apostarem pel KIC centrat en la indústria dels aliments i problemes de la salut 
i farem que Barcelona lideri la Knowledge Innovation Community que promou la 
Unió Europea com una gran oportunitat per promoure la indústria alimentària.

 Farem de Barcelona la Food World Capital posant en valor els actiu de què ja 
disposem, com són la fi ra Alimentaria, Mercabarna, els mercats municipals, la 
Comunitat RIS3 de Food, amb el KIC, amb l’objectiu d’impulsar la indústria ali-
mentària.

 Posicionarem la ciutat de Barcelona com a hub alimentari del sud d’Europa.
Mobilitat sostenible LIVE

 LIVE és la plataforma publicoprivada impulsada per l’Ajuntament de Barcelo-
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na a través de Barcelona Activa, oberta a totes les entitats relacionades amb la 
mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC, amb l’objectiu 
compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques i nous models de 
negoci, i crear xarxa de coneixement.

 Impulsarem la plataforma LIVE orientada a cercar el creixement econòmic, 
l’emprenedoria i a promoure la generació de demanda en el sector de la mobilitat 
sostenible.

 Potenciarem el posicionament estratègic de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana 
com a centre d’excel·lència internacional en el sector de la mobilitat sostenible.

 Esdevindrem el nexe entre els diferents plans públics a escala territorial (Barce-
lona, Àrea Metropolitana, Catalunya) i compartirem experiències i necessitats 
entre el sector públic i el privat.

 Donarem suport al sector privat per afavorir la implantació de projectes estra-
tègics locals i internacionals, dotant-lo d’eines de promoció i responent a les 
necessitats i interessos del sector.

 Col·laborarem amb els constructors per generar demanda publicoprivada de la 
mobilitat sostenible.

E-commerce
 Farem de Barcelona un referent a escala internacional de l’E-commerce&Tech. La 
ciutat actualment ja té un ecosistema molt potent, amb la seu d’un dels clústers 
tecnològics i digitals més potents d’Europa.

 Potenciarem les fortaleses d’aquest ecosistema a través de l’atracció d’inversió, 
la potenciació de l’emprenedoria i les start-ups i empreses digitals, la formació 
tecnològica i de negoci, l’atracció de grans esdeveniments sectorials i la con-
nexió amb altres iniciatives ja existents a la ciutat com el Mobile World Con-
gress, el SONAR+D i la Mobile World Capital i la projecció internacional de les 
empreses de la ciutat i l’atracció de talent i d’empreses internacionals a la ciu-
tat, amb la voluntat última de contribuir a posicionar Barcelona com un referent 
mundial del sector.

 Crearem una incubadora/acceleradora per empreses del sector e-commerce i digital.
Moda i tèxtil

 Incrementarem el suport a la creativitat, el disseny i la productivitat en l’àmbit 
de la moda i el tèxtil.

 Incrementarem els vincles col·laboratius amb el sector de la moda i el tèxtil.
 Impulsarem, en els diversos esdeveniments de moda que s’organitzen a Barce-
lona, com 080 Fashion Week o Bridal Week, activitats pròpies per dinamitzar el 
barri, com ara rutes de la moda i l’elaboració de materials per ajudar a dinamit-
zar els comerços i els restaurants de la zona, entre d’altres.

 Realitzarem el mapping dels dissenyadors emergents de Barcelona per posar-los 
en valor.

 Desenvoluparem un programa perquè els dissenyadors i les empreses del sector de la 
moda nascudes a Barcelona puguin exposar les seves col·leccions i els seus dissenys 
en showrooms i els ajudarem a cercar espais per situar-hi els negocis o tallers.
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 Elaborarem un pla per ajudar els nous dissenyadors a internacionalitzar els seus 
dissenys, a fi  d’incrementar l’activitat comercial.

 Incidirem en l’atracció, desenvolupament i creixement de les empreses dels 
sectors de la moda i el tèxtil perquè desenvolupin la seva activitat a Barcelona, 
posant-los les màximes facilitats.

 Col·laborarem en l’organització de passarel·les al carrer i amb les activitats i 
projectes que desenvolupen les escoles de moda.

 Donarem suport al clúster tèxtil i les activitats i projectes que desenvolupen a la 
ciutat, des dels projectes per al desenvolupament d’R+D+i en el sector de la moda 
fi ns als projectes formatius i d’internacionalització.

 Impulsarem la promoció del calendari de tots els esdeveniments vinculats a la 
moda a la ciutat de Barcelona.

 Esdeveniments internacionals  

Barcelona és un model de referència com a ciutat de fi res, congressos i grans esdeveniments 
internacionals, motor d’activitat econòmica i generador de llocs de treball. Es tracta d’un 
sector rellevant en l’economia barcelonina, ja que el 40% del total de visitants que registra la 
ciutat vénen a la ciutat per participar en fi res, congressos o esdeveniments, ja siguin culturals, 
musicals, esportius, acadèmics, mèdics o tecnològics. Barcelona és avui la primera ciutat en 
nombre de delegats i la tercera ciutat del món en celebració de reunions internacionals, des-
prés de Viena i París.

Aquest model d’èxit s’ha aconseguit gràcies a la implicació i a l’alineació de diversos agents i institu-
cions públiques i privades, com Turisme de Barcelona, Fira de Barcelona, el Barcelona Convention 
Bureau o el Centre de Convencions Internacional, i amb la implicació constant del sector. 

Volem potenciar aquest model d’atracció d’esdeveniments únics i aconseguir que el món vulgui 
venir a Barcelona. Hem de consolidar aquest posicionament de Barcelona per ser capaços 
d’atraure capital, atraure noves empreses i inversions i, sobretot, atraure talent, i això ho hem 
de fer des de la professionalitat i l’excel·lència, per oferir la millor qualitat i benefi ciar, així, 
l’economia de la nostra ciutat.

Gràcies a la bona reputació de la marca Barcelona i a la feina ben feta, hem millorat el posicio-
nament internacional de Barcelona: som la sisena ciutat amb més bona marca global, som la 
tercera ciutat europea en volum d’inversió estrangera rebuda (hem atret 270 projectes d’in-
versió), som l’onzena ciutat en producció científi ca i la cinquena en qualitat de vida i atractiu 
laboral, però cal continuar treballant per consolidar-nos com la ciutat referent en fi res, con-
gressos i grans esdeveniments, incrementant el benestar, la qualitat de vida dels ciutadans i les 
oportunitats per a tothom.

Barcelona i l’Àrea Metropolitana s’està consolidant com un gran node d’activitat econòmica 
lligada a la logística, amb accés als mercats del sud d’Europa, la Mediterrània, Àsia i l’Amèrica 
Llatina. Disposa de grans actius que la fan única, té una situació geogràfi ca estratègica i pri-
vilegiada, disposa d’unes infraestructures de primer nivell, com són el port (que es consolida 
com un dels ports de referència de la Mediterrània, amb l’entrada en funcionament de noves 
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terminals de contenidors com Hutchison, de creuers com Carnival i de curta distància com 
Grimaldi), l’aeroport (amb més de 35 milions de passatgers, i amb noves rutes intercontinentals 
com les d’Air China, Emirates, Qatar, Turkish, Norwegian o Vueling), el tren d’alta velocitat, el 
corredor mediterrani, la Fira, la Zona Franca o Mercabarna, que permeten connectar-nos amb 
tot el món.

Mesures
 Farem i posarem en funcionament el congrés Industry IOT Solutions World Con-
gress, de la mà de Fira de Barcelona, que reunirà experts internacionals i empre-
ses tecnològiques per mostrar l’aplicació d’internet als processos industrials.

 Continuarem treballant per atraure i fi delitzar congressos i fi res d’alt valor afe-
git, que ajuden a dinamitzar econòmicament la ciutat de forma transversal en molts 
dels seus sectors, amb la col·laboració dels diferents agents públics i privats.

 Potenciarem la marca Barcelona per incrementar el nombre de congressos aca-
dèmics i de reunions.

 Crearem un Consell Assessor de la Marca Barcelona, de caràcter publicoprivat, 
que vetllarà per protegir la marca, la promourà i potenciarà pel que fa al vessant 
econòmic a escala global. També servirà per alinear i coordinar tots els actors de 
la ciutat que avui dia ja promouen arreu del món la marca Barcelona, per poder 
defi nir conjuntament una estratègia de marca en clau econòmica. 

 Treballarem per millorar les nostres pròpies fi res i congressos, per fer-les un refe-
rent, i impulsarem projectes per millorar la professionalitat de totes les persones 
que treballen en el sector.

 A través del Comitè de Rutes Aèries (CDRA), l’Ajuntament de Barcelona ha de con-
tinuar treballant per incrementar i millorar les rutes aèries i les freqüències, per 
aconseguir fer de l’aeroport de Barcelona un autèntic hub aeri internacional. Només 
així podrem facilitar i captivar el turisme de negocis i de qualitat que defensem.

 Desenvoluparem la nova fase del Growth Centre, que esdevindrà la porta d’en-
trada i sortida de les relacions econòmiques i empresarials de Barcelona amb 
Europa i el món.

 Recuperarem per a l’Ajuntament de Barcelona les competències de la marca 
col·lectiva “Barcelona”, que en el seu moment ja li va concedir l’“Ofi cina Espa-
ñola de Patentes y Marcas”.

  Impulsarem i donarem suport a esdeveniments dels sectors estratègics com a 
dinamitzadors empresarials, sobretot quan siguin d’àmbit internacional.

Turisme responsable i sostenible socialment, econòmicament i mediambientalment  

El turisme és un dels sectors econòmics més dinàmics de la ciutat de Barcelona, i un dels que 
genera més ocupació. Es calcula que el 12% del PIB de la ciutat prové del turisme (més de 
14.000 milions d’euros l’any), que genera 120.000 llocs de treball. A més, genera benefi cis de 
manera transversal i impacta en altres sectors econòmics de la ciutat, com el comerç, res-
tauració, cultura, oci, allotjament i transport, entre d’altres. Però el turisme també genera un 
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gran impacte ciutadà que cal gestionar. Per això, la nostra prioritat és trobar l’equilibri entre el 
benestar dels ciutadans i els turistes, l’encaix entre la ciutat i el turisme.

Barcelona ha estat la primera ciutat del món a tenir un model de turisme responsable certifi -
cat per la Unesco (Biosphere), garantia i mostra de la feina ben feta, però cal que continuem 
treballant per un turisme responsable i sostenible des del punt de vista social, mediambiental 
i econòmic. I tot això ho farem de la mà del sector com fi ns ara. Farem que el turisme continuï 
sent un motor de generació de riquesa i ocupació per a la ciutat i el seu entorn metropolità, 
com també que els ciutadans percebin els benefi cis d’aquesta activitat.

Un bon sistema de governança del turisme s’ha de basar en un model transversal que per-
meti la participació de tots els agents públics, privats i veïnals amb una orientació a obtenir 
resultats. El sistema ha de promoure el lideratge conjunt dels actors sota els principis de la 
transparència, la participació, el diàleg, la coordinació, la innovació i l’efi ciència. És per això que 
adoptem el compromís d’estudiar i desenvolupar les propostes sorgides del pacte local per 
un turisme responsable i sostenible (Barcelona Ciutat i Turisme) en què entitats ciutadanes, 
institucions, empreses del sector, acadèmics i experts han tingut l’oportunitat de participar 
d’aquest procés en favor d’un turisme responsable i amb l’objectiu d’avançar en la millora de 
l’encaix entre la ciutat i el turisme.

Volem preservar i protegir els recursos turístics de la ciutat, assegurant el respecte cap als 
valors culturals, cívics, territorials, urbanístics i ambientals que els són propis. Per això, con-
tinuarem treballant per impulsar mesures concretes de desconcentració, com els plans de 
turisme de districte que hem començat a executar en diferents districtes, i també mesures per 
descongestionar les principals icones turístiques, com hem fet, per exemple, amb el Park Güell 
o la mobilitat i altres mesures preses al voltant de la Sagrada Família.

És important i necessari seguir traçant les línies per atraure un turisme responsable, culte i 
cívic. Amb la participació de l’impost turístic volem no tan sols dedicar-lo a la promoció sinó 
també a compensar descentralitzadament les externalitats negatives que genera en els barris 
on es concentren més turistes. Entre tots hem d’aconseguir que l’èxit del turisme reverteixi 
directament en la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones.

Mesures
 Crearem el Consell Ciutat i Turisme, un espai estable de participació i debat per-
manent entre l’Ajuntament de Barcelona, els veïns i els principals agents socials i 
econòmics vinculats al turisme.

 Ens comprometem a desplegar les mesures que resultin del Pacte de Turisme i Ciutat 
de la ciutat de Barcelona.

 Desenvoluparem un Pla estratègic de turisme 2015-2020.
 Aprofi tarem les sinergies existents entre les diferents organitzacions de gestió turís-
tica optimitzant recursos, evitant duplicitats i assolint la màxima efi ciència (Turis-
me de Barcelona).

 Analitzarem noves fórmules per dotar un fons econòmic per destinar-lo a zones d’es-
pecial concentració turística.

 Destinarem l’impost sobre les estades en establiments turístics a preservar, conservar 
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i tenir cura de la ciutat, així com el retorn en serveis als ciutadans.
 Reclamarem a l’Estat que destini un percentatge de l’IVA que genera el turisme a 
Barcelona perquè el gestioni l’Ajuntament de Barcelona i tingui un retorn en més 
serveis.

 Continuarem treballant per dotar-nos de més competències reguladores i sanciona-
dores per actuar contra els allotjaments turístics il·legals.

 Incrementarem el nombre d’agents cívics en els barris més turístics.
 Reforçarem el cos d’inspecció en els barris més turístics de la ciutat.
 Treballarem en l’anàlisi de les noves formes d’economia col·laborativa en el sector 
turístic, per veure’n l’encaix en l’economia productiva.

 Regularem les noves formes d’allotjament turístic a la ciutat de Barcelona tot garan-
tint una correcta convivència veïnal i turística.

 Desplegarem tots els plans de turisme de districte iniciats durant aquest mandat.
 Identifi carem i crearem noves icones turístiques tant dins com fora de la ciutat, per 
descentralitzar el turisme.

 Crearem un mapa de ciutat de les principals activitats i esdeveniments per garan-
tir-ne un repartiment equilibrat en el conjunt de la ciutat.

 Incrementarem la millora en la mobilitat de vehicles i vianants, ordenant les zones 
dels autocars turístics, com s’ha fet a la Sagrada Família, el Park Güell o Ciutat Ve-
lla, o amb la gestió de la Zona Bus (plafons d’informació intel·ligent zona bus), o amb 
la senyalització dels punts d’interès per a vianants.

 Millorarem l’encaix entre els ciutadans i el turisme en zones d’alta concentració, 
desenvolupant projectes d’èxit com el Pla COR-La Rambla, els voltants de la Sagrada 
Família o el Park Güell.

 Continuarem treballant amb el sector turístic per preservar la qualitat de l’oferta, a 
fi  de consolidar Barcelona com a ciutat referent en el sector.

 Col·laborarem amb el sector en l’establiment de mecanismes de promoció de bones 
pràctiques en l’estada dels turistes a la ciutat, amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de l’oferta i l’assumpció de responsabilitats de totes les parts.

 Incrementarem els cursos formatius especialitzats en el sector turístic des de Barce-
lona Activa, per ajudar a la seva qualifi cació i professionalització, i millorar així la 
imatge positiva de la ciutat com a ciutat turística d’excel·lència.

 Desplegarem una política de tolerància zero amb el turisme incívic a la ciutat de 
Barcelona.

 Impulsarem el desenvolupament d’aplicacions o webs per poder fer la compra prèvia 
de les entrades a les icones turístiques de la ciutat, que alhora permetin conèixer els 
horaris amb menys demanda.

 Crearem un observatori del turisme per analitzar indicadors vinculats al turisme.
 Desenvoluparem mesures que permetin limitar els autobusos als espais turístics més 
concentrats.

 Col·laborarem en la difusió de les bones pràctiques en RSE des del sector turístic, per 
mostrar la coresponsabilitat del sector i la ciutat.
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 Defi nirem una estratègia turística envers l’oferta que suposa tenir les platges com un 
atractiu turístic de la ciutat per atraure un turisme de qualitat i vetllar per l’encaix 
amb la ciutat. 

 Comerç competitiu  

Barcelona es caracteritza per un model de comerç basat en la proximitat, que té com a ele-
ments determinants la xarxa municipals de mercats, els eixos comercials, els supermercats i 
les botigues especialitzades, fet que suposa una funció de vertebració social i comunitària d’un 
gran valor entre els habitants. Barcelona fomenta, així, un model d’equilibri pel que fa a l’oferta 
dels diferents formats comercials.

Aquest model de comerç propi que ens caracteritza fomenta la cohesió social, la integració de 
col·lectius, les relacions humanes i l’escolta als clients, i ho fa de la mà d’uns eixos comercials 
molt potents. És un sector creador d’ocupació, 140.000 persones a Barcelona, més d’un 15% 
dels llocs de treball, i un element imprescindible per a la reactivació econòmica. És un model 
únic, que cal preservar i cuidar.

Barcelona és una ciutat amb una tradició comercial diversifi cada i arrelada als barris. Aques-
ta ciutat s’ha construït gràcies a l’esforç dels comerciants que han apostat per la renovació i 
la modernització. Gràcies a tots ells, Barcelona és avui dia una ciutat en què els barris tenen 
identitat pròpia, i és considerada un model comercial de referència.

Cal preservar aquest model de ciutat i, per això, cal potenciar el comerç urbà. La remodelació 
de molts carrers amb prioritat per als vianants ha afavorit l’impuls del comerç de proximitat i la 
creació espontània de nous eixos comercials. En els darrers anys, el comerç ha anat generant actua-
cions i campanyes, sorgides de les associacions de comerciants, els eixos comercials, amb la fi nalitat 
de fer barri, de crear complicitats i d’activar el comerç al barri. I és precisament aquest model català 
de societat civil activa que volem promoure sempre i al qual volem donar suport.

No obstant això, el comerç de proximitat viu una època de canvis i necessita posar-se al dia en 
molts aspectes, per poder tornar a competir amb totes les garanties i amb igualtat de condi-
cions. En aquest sentit, cal continuar aprofi tant el paper clau de Barcelona Activa per dotar de 
cursos formatius i eines els comerciants perquè es reinventin, s’adaptin a les noves demandes 
dels consumidors, siguin capaços d’adaptar-se a les noves tecnologies i millorin la gestió i les 
formes de comunicació.

Els mercats són un espai de trobada, un element cohesionador i, fi ns avui, encara la millor op-
ció quant a qualitat i varietat d’oferta d’aliments frescos. Cal continuar cercant sinergies entre 
els mercats i els establiments comercials dels voltants.

Barcelona té un model de gestió i renovació dels mercats municipals que és referent d’altres 
ciutats locals, europees i internacionals que volen reformar els seus equipaments comercials i 
fer-los més competitius.

Continuarem treballant per millorar els nostres mercats, els veritables motors de reactivació 
econòmica als barris. Per això volem incrementar el volum de la inversió per a la remodelació 
dels mercats municipals que queden pendents de millora duta a terme aquests darrers anys.
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Mesures
Comerç

 Continuarem desplegant el pla integral i transversal vigent, el Pla d’Impuls i Suport 
al Comerç 2013-2016, desenvolupat per primera vegada al llarg d’aquest mandat.

 Potenciarem la col·laboració amb entitats del sector comercial i l’administració per 
assolir objectius compartits en defensa del model de comerç competitiu i modern.

 Consolidarem el pla específi c de protecció i suport als establiments emblemàtics.
 Augmentarem les mesures i projectes d’ajut als establiments comercials per 
incrementar-ne la competitivitat empresarial i l’atracció comercial, a través de 
nous programes i consolidant els vigents, com el Comerç a la Xarxa o el Progra-
ma Obert al Futur.

 Prioritzarem els programes de digitalització i presència a la xarxa i l’accés a les noves 
tecnologies i adaptarem la tecnologia disponible d’smart city també per al comerç.

 Fomentarem les sinergies i la col·laboració entre els centres comercials i el co-
merç de proximitat.

 Consolidarem el pacte en matèria d’horaris comercials sorgit des del consens i el 
diàleg amb el sector.

 Mantindrem la col·laboració amb les escoles a través de programes com El Co-
merç i les Escoles o els camins escolars.

 Engegarem un pla específi c per promoure l’ocupació de locals buits.
  Continuarem desplegant els plans de comerç de districte, vigents a tots els districtes.
 Incrementarem les campanyes d’integració i formació als nouvinguts.
 Mantindrem els ajuts a zones comercials afectades per obres de llarga durada.
 Prioritzarem les iniciatives de millora urbanística i zona de vianants per garan-
tir el fl ux de persones i millorar l’experiència de compra.

 Potenciarem i donarem suport a la millora de les activitats de comerç al carrer, 
com a forma de promoció del comerç de proximitat.

 Impulsarem la creació de l’Escola del Comerç, juntament amb el sector, per vet-
llar per la formació dels comerciants i fer atractiva la professió de comerciant, 
especialment per als joves.

 Consolidarem la certifi cació de qualitat per al comerç i la restauració.
 Enfortirem l’associacionisme territorial i sectorial del comerç.
 Crearem un cens comercial, per tenir coneixement de la realitat comercial de la 
ciutat en tot moment. Es crearà una taxa anual per contraprestació de serveis 
addicionals i/o específi cs per a la potenciació del comerç de la ciutat, que serà 
bonifi cable al 100% amb la presentació del certifi cat anual de pertinença a una 
associació territorial o sectorial conveniada amb l’Ajuntament.

 Vetllarem perquè el comerç de la nostra ciutat tingui una imatge de qualitat en 
què convisquin en harmonia les normatives urbanístiques, les sanitàries i de se-
guretat, per aconseguir una imatge comercial d’una ciutat mediterrània en què 
el comerç és el pol principal de la convivència i dinamització dels barris.
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 Es destinaran els locals comercials d’edifi cis adquirits per a lloguer social al Progra-
ma Barcelona pels emprenedors: cessió per un any del local a un preu simbòlic per a 
nous emprenedors que hagin estat amb Barcelona Activa, via concurs públic.

 Es crearan uns plans d’usos especials, per protegir l’entorn urbà amb una oferta 
comercial equilibrada entre els usos i els consumidors.

 Avaluarem l’oportunitat de desenvolupar una eina de comerç electrònic fona-
mentada en el comerç de proximitat de la ciutat.

 Implantarem el programa d’innovació en comerç Innoretail, amb tutorització 
i incubació, tot aixecant finançament privat.

 Desenvoluparem un sistema de fidelització del comerç aprofitant les noves 
tecnologies.

 Implantarem progressivament un sistema d’indicadors de llicències i activitats 
als establiments comercials i de serveis.

 Continuarem la tasca feta de simplifi car la normativa i adaptar-la de forma con-
tínua a les necessitats del món del comerç.

 Simplifi carem i agilitzarem els tràmits per obrir un nou comerç fi ns als límits 
possibles d’efi ciència. Farem difusió dels serveis per al comerç de l’Ofi cina 
d’Atenció a l’Empresa.

 Reforçarem la col·laboració entre el comerç i altres sectors econòmics relacio-
nats, com la moda, el turisme, el disseny o la restauració.

 Promourem accions per atraure emprenedors cap al comerç i captar el talent cap 
a aquest sector.

 Crearem programes de suport i assessorament als joves propietaris de petits 
establiments comercials i botigues de proximitat.

 Fomentarem la creació de noves associacions de comerciants i enfortirem les que 
hi ha per cohesionar un teixit associatiu potent.

 Promourem campanyes a escala nacional i internacional per donar a conèixer el 
model comercial de Barcelona i reforçar-ne el paper com a destinació interna-
cional de compres.

 Crearem espais idonis de convivència, fusionant espai urbà i comerç, per millo-
rar la qualitat de vida dels ciutadans.

 Promourem les bones pràctiques en sostenibilitat i respecte al medi ambient tant 
per part dels consumidors com dels comerciants.

 Continuarem fomentant projectes destinats a fer que el comerç s’erigeixi en eina 
vertebradora d’integració, cohesió social i dinamització dels barris de la ciutat.

 Posarem els mitjans necessaris per assegurar la sostenibilitat econòmica de les 
entitats del món del comerç i garantir-ne la viabilitat i permanència en el futur.

 Mantindrem l’objectiu d’emprar els recursos amb efi ciència, avaluar el retorn de 
les actuacions i inversions efectuades i prioritzar les inversions amb més retorn.

 Desenvoluparem un nou instrument d’ordenació i regulació de la venda no se-
dentària a la ciutat.
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Consum
 Continuarem millorant el servei de l’OMIC, concretament, l’atenció presencial, 
tot fent una reforma dels espais de l’ofi cina.

 Desenvoluparem un aplicatiu d’autoavaluació del consum familiar.
 Implantarem l’atenció preliminar a les OAC i consolidarem l’atenció inicial 
mitjançant el 010, amb l’objectiu d’acostar l’atenció municipal als ciutadans en 
matèria de consum.

 Ampliarem les tasques de formació i divulgació en matèria de consum en tots 
els col·lectius, inclòs el sector comercial, amb la col·laboració d’associacions de 
consumidors. 

 Proposarem la creació d’un departament especial per a autònoms i microem-
preses en el marc de l’OMIC, atesos els recents canvis legislatius que n’atorguen 
competència.

 Augmentarem tant la plantilla de personal d’atenció als usuaris com el pressu-
post, per arribar a l’excel·lència en els serveis de l’OMIC.

 Farem difusió del model que ha assolit l’OMIC, per esdevenir un model interna-
cional.

 Impulsarem un congrés sobre els temes més actuals en matèria de consum, com 
ara canvi d’hàbits, sostenibilitat i consum col·laboratiu.

 Continuarem fomentant sinergies entre els mercats i el comerç de proximitat del 
voltant.

Mercats
 Desenvoluparem les accions defi nides en els tres àmbits d’actuació del Pla Estra-
tègic de Mercats de Barcelona 2015-2025.

  Remodelacions de mercats
   Donarem continuïtat a les obres de rehabilitació del Mercat de Sant Antoni.
   Desenvoluparem l’avantprojecte de remodelació del Mercat de Sant Andreu, sig 

  narem l’Acord de Remodelació amb l’Associació de Venedors i iniciarem l’execució
  del projecte.

   Tirarem endavant l’avantprojecte de remodelació del Mercat de l’Abaceria, signarem  
  l’Acord de Remodelació amb l’Associació de Venedors i iniciarem l’execució del  
  projecte.

   Remodelarem el Mercat de la Vall d’Hebron.
   Ens comprometem a fer el tancament del projecte executiu i la construcció del nou 

   Mercat del Bon Pastor.
   Farem una anàlisi de futures intervencions als mercats de Galvany, Sagrada Família,  

  Besòs, Montserrat, Carmel, Canyelles i Horta.
  Obres i manteniments d’infraestructures
   Pla de Millores de Mercats: desenvoluparem les accions programades per a cada exercici.
   Pla de Cambres Frigorífi ques: adequarem les cambres frigorífi ques segons reque

  riments de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
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   Pla de Manteniment ordinari de mercats: per reparar qualsevol desperfecte i mi 
  llorar el dia a dia dels mercats.

  Aspectes comercials
   Adjudicarem via concurs i posarem en funcionament les noves activitats del Mercat  

  de Sant Antoni.
   Activarem via subhasta parades tancades, i adjudicarem i posarem en funcionament  

  noves activitats comercials en diversos mercats.
   Desenvoluparem les accions identifi cades en el Pla d’Actuació Específi c del Mercat de  

  la Boqueria.
   Donarem continuïtat a l’oferta formativa adreçada a comerciants de mercats, que  

  es durà a terme amb el suport de Barcelona Activa.
  Projecció internacional de mercats
   Finalitzarem els projectes europeus MARAKANDA i farem una avaluació de  

  participació en nous projectes.
   Continuarem els projectes d’acompanyament a les ciutats amb acords de cooperació.
   Impulsarem nous projectes, clústers i relacions internacionals per reforçar el  

  posicionament de l’IMMB.
   Desenvoluparem el servei d’assessorament en la renovació de mercats a les ciutats,  

  perquè arribi a ser el referent mundial d’excel·lència i un model a seguir.
   Consolidarem el posicionament internacional dels Mercats de Barcelona, per arribar  

  a ser el referent mundial de mercats.
  Gestió
   Continuarem posicionant els mercats com a lloc principal de compra i relació amb  

  el producte fresc.
   Augmentarem la presència del producte local i de proximitat.
   Potenciarem la relació dels mercats amb el comerç de proximitat del voltant.
   Consolidarem l’ampliació dels horaris comercials de la xarxa de mercats.
   Continuarem la política de millora en l’efi ciència energètica i mediambiental.
   Actualitzarem el marc normatiu: tast als mercats, nou reglament intern de la Boqueria.
  Promoció
   Defi nirem el Pla de Comunicació i Màrqueting dels Mercats de Barcelona vinculat  

  als valors clau: producte fresc, atenció als clients, proximitat, gastronomia, alimentació  
  saludable, producte local, responsabilitat social / espai comunitari, sostenibilitat…

   Fomentarem la coordinació i accions comunicatives conjuntes de la xarxa de Mercats  
  de Barcelona i dels mercats amb els eixos.

   Promourem l’organització d’activitats als mercats que els consolidin com a cor del barri.
   Mantindrem l’organització d’esdeveniments globals de la xarxa de mercats per generar

  una percepció positiva: Fira Mercat de Mercats, Premi Millors Mercats del Món…
   Defi nirem estratègies específi ques per captar nous usuaris dels mercats, especialment  

  entre els joves i els turistes.
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   Renovarem i promourem els programes educatius als mercats.
   Reforçarem els canals digitals de comunicació, màrqueting i gestió.
   Reforçarem el sentiment de pertinença a la xarxa de Mercats de Barcelona i la  

  generació de la identitat de mercat.
   Participarem de manera activa, com a Mercats de Barcelona, en la campanya d’àmbit  

  internacional “Estima el teu mercat”.

REINDUSTRIALITZACIÓ A BARCELONA  

Barcelona i l’Àrea Metropolitana disposen d’un bon teixit industrial, una bona base per créixer, i 
amb aquest objectiu cal tornar a situar la indústria com a pilar fonamental de la nostra economia.

Des de l’Ajuntament s’està impulsat aquesta reindustrialització. N’és l’exemple més evident 
l’obertura del nou Centre de Promoció Industrial, un equipament gestionat per Barcelona Acti-
va que promou la creació d’ocupació estable i de qualitat vinculada a un sector estratègic com 
és l’industrial. Aquest espai cerca la dinamització del teixit industrial de la ciutat i el creixement 
empresarial. És el nou impuls que l’Ajuntament ha donat a l’antic Parc Tecnològic Barcelona 
Nord amb l’objectiu d’oferir un protagonisme destacat als projectes industrials i posicionar 
la capital catalana com un referent internacional en aquest sector. Es tracta del primer 
centre municipal de suport a l’ecosistema de la indústria avançada que disposa d’espais de 
fabricació de prototips, acull empreses i té una zona demostrativa de la tecnologia desen-
volupada a Barcelona.

Aquest nou espai, anomenat Advanced Industry Park, inclou un centre d’empreses i un centre 
de promoció industrial (per desenvolupar prototips i exposar productes), i està destinat a la 
dinamització del teixit industrial de la ciutat i el creixement empresarial mitjançant la col·labo-
ració amb partners, entitats i institucions de l’ecosistema de serveis de suport a les pimes que 
tinguin com a objectiu comú fomentar la innovació, el coneixement de l’enginyeria aplicada i la 
tecnologia i el desenvolupament del sector industrial. 

Barcelona a més ha d’estar alineada i implicada activament amb l’estratègia industrial catalana 
d’acord amb les propostes de la Comissió Europea 2020 per al creixement de les regions que 
ha estat consensuada amb els sectors econòmics, socials i polítics del país.

Barcelona està contribuint de manera activa a la creació de riquesa i a la recuperació econòmi-
ca. És el motor de canvi que ha de permetre seguir atraient inversions i oportunitats a escala 
local i metropolitana. La combinació, la proximitat i la bona connexió entre l’aeroport, el TGV, 
el port, Mercabarna i els recintes fi rals s’han de continuar integrant i coordinant cada vegada 
més per donar més i millors fruits.

Mesures
 Mantindrem l’esperit i la base industrial de Barcelona. En aquest sentit, la po-
lítica industrial serà un eix prioritari de la política econòmica de l’Ajuntament, 
posicionant la indústria com un dels principals motors de l’activitat econòmica 
de Barcelona.
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 Refarem els ponts de diàleg del sector industrial amb l’administració. Per això, 
cal que la indústria disposi d’interlocució directa dins l’Ajuntament que n’aculli 
les observacions i les necessitats. Aquesta interlocució municipal la farà Barce-
lona Activa i se situarà a l’Advanced Industry Park.

 Potenciarem la imatge d’una indústria competitiva i innovadora, generadora de 
riquesa i d’ocupació qualifi cada i motor de la internacionalització.

 Recuperarem i posarem en posició de lideratge el potencial de la nova indústria 
de Barcelona, enginyeries, tallers, disseny, muntatge, mecànica, electrònica, sof-
tware i qualsevol servei, procés o fabricació vinculats amb el sector industrial. 
Farem de Barcelona la capital de l’emprenedoria i la innovació industrial.

 Fomentarem la indústria, l’emprenedoria industrial i tota la seva cadena de sub-
ministraments. Farem de l’Advanced Industry Park i el seu Centre de Promoció 
Industrial un punt de referència per al desenvolupament i els serveis vinculats 
amb aquest sector d’activitat; l’emprenedoria industrial ha de ser clau els anys 
vinents.

 Farem que aquest Centre de Promoció Industrial serveixi per potenciar la com-
petitivitat de la indústria a través del desenvolupament i la incorporació de les 
tecnologies internet of things, en col·laboració com a partners estratègics amb 
el conjunt de centres tecnològics i universitaris (TECNIO) dedicats a la recerca 
industrial i la transferència tecnològica.

 Farem i posarem en funcionament conjuntament amb Fira de Barcelona el World 
Congress de l’Industrial IOT; l’internet de les coses vinculat amb els processos 
industrials tindrà el seu punt de referència global a la ciutat de Barcelona.

 Aplicarem nous programes de suport a la innovació tecnològica de les indústries 
per impulsar el desenvolupament de productes, processos i serveis. En aquest 
sentit, augmentarem el suport fi nancer als projectes innovadors de les empreses.

 En concret, implementarem una línia d’avals de suport a l’activitat industrial 
mitjançant un programa d’ajudes a l’activitat empresarial vinculada amb l’ac-
tivitat industrial. Aquests ajuts es destinaran a emprenedors i pimes que desen-
volupin projectes industrials en qualsevol segment de la cadena de subministra-
ment, siguin serveis, projectes o fabricació, i seran de fi ns a 100.000 euros per 
empresa en avals i de 10.000 euros per empresa a fons perdut.

 Defi nirem un mapa industrial de Barcelona per perspectives de futur i sectors 
clau, que preveurà la generació de nous espais a la ciutat per produir i mantenir 
la indústria. Conservarem i potenciarem les illes industrials que resten al mig de 
barris residencials de la ciutat. A les peces industrials que encara queden a la 
nostra ciutat, tant al sud, a la Zona Franca, com al nord, a cavall de Sant Martí 
i Sant Andreu, entre Barcelona i Sant Adrià, s’han d’establir grans parcs indus-
trials moderns i adaptats a les necessitats de les empreses que necessiten ins-
tal·lar-se en zones properes al centre per ser més competitives.

 Crearem la Plataforma econòmica del delta del Llobregat al servei d’objectius 
estratègics clau, com són la generació d’oportunitats de treball i de valor afegit, 
la inclusió social i la sostenibilitat ambiental i habitabilitat del territori.

 BZ Barcelona Zona Innovació: defi nirem un pla estratègic per a aquest espai 
perquè esdevingui el motor de la nostra economia.
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 Continuarem potenciant el 22@ per combinar les actuacions en el marc de la 
competitivitat, la innovació i l’emprenedoria, amb esforç per captar noves em-
preses globals d’alt valor tecnològic i massa crítica.

 Garantirem la presència de l’activitat d’economia productiva per facilitar la 
transformació en activitat d’economia del coneixement (22@) de les indústries 
de la ciutat que es vulguin transformar.

 Apostarem pel Pacte Industrial com un instrument clau per continuar treballant 
des del consens amb la fi nalitat de reforçar el gran potencial de desenvolupa-
ment industrial i econòmic que tenen Barcelona i la regió metropolitana.

 Negociarem amb les administracions supramunicipals per disposar d’unes 
infraestructures de qualitat que ens permetin estar ben connectats amb Europa 
i la resta de món, com ara trens de gran velocitat (TGV), que l’aeroport esdevin-
gui realment un hub de vols internacionals i que el port de Barcelona sigui el de 
referència de la Mediterrània.

 Seguirem donant suport al Programa Friendly for Business de l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona (AMB), que té com a fi nalitat ajudar a reindustrialitzar el te-
rritori metropolità i crear llocs de treball i ocupació de qualitat i alt valor afegit.

SERVEIS A L’EMPRESA I L’EMPRENEDORIA  

 Les empreses i els emprenedors són la base necessària per crear ocupació. L’Ajuntament ha 
de continuar creant els espais per facilitar i impulsar l’emprenedoria. Defensem l’impuls a la 
creació d’empreses com la millor política d’ocupació possible.

L’empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, crea riquesa i llocs de treball i 
ha de tenir un reconeixement i una consideració des de les diferents administracions, i també 
des de l’Ajuntament. Així doncs, cal escoltar les preocupacions de les empreses, promoure un 
entorn més favorable a la creació i el desenvolupament d’empreses i aconseguir una efi ciència 
més gran per part de l’administració pel que fa a l’activitat empresarial.

Els darrers anys Barcelona ha fet una gran aposta per posicionar-se com un dels millors entor-
ns al món per afavorir un nou creixement econòmic, vinculat a la sostenibilitat i al compromís 
de les empreses amb la ciutat. Barcelona ha posat els fonaments per posicionar-se com una 
plaça de referència mundial per captar inversió i on desenvolupar activitat empresarial, lide-
rant un espai de referència com és el Barcelona Growth Centre, l’espai de recursos i serveis 
per a l’impuls empresarial de la ciutat, on se situa l’Ofi cina d’Atenció a l’Empresa, la Fundació 
Mobile World Capital, Mstartup Barcelona, el Cibernàrium i centres tecnològics de referència 
com B-Digital i CTECNO.

Ara el que cal és seguir potenciant aquest entorn més favorable a la creació i desenvolupa-
ment d’empreses mitjançant polítiques de suport a pimes i emprenedors.

Aquest posicionament és el que permet generar un entorn de confi ança per al desenvolupa-
ment d’activitat econòmica, orientat a assolir un model de creixement econòmic sostenible i 
que es fonamenta en la creació de nous llocs de treball qualifi cats a la ciutat.

L’instrument principal de què disposa la ciutat per executar les polítiques de promoció econò-
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mica és Barcelona Activa, una empresa 100% municipal que ha esdevingut també l’organització 
de referència al servei de les polítiques de suport a l’empresa, com ja ho era històricament 
respecte al foment de l’ocupació, la formació i l’emprenedoria.

Per això cal continuar apostant per Barcelona Activa, orientada a conèixer les necessitats de 
les persones que es troben sense feina i a conèixer el mercat de treball i tenir un contacte 
directe amb les empreses per aconseguir un autèntic i efectiu lligam entre oferta i demanda.

L’Ofi cina d’Atenció a l’Empresa (OAE) és l’espai de referència per a les empreses de Barcelona, 
el punt de contacte, informació i assessorament per al creixement i la competitivitat de les or-
ganitzacions. Un espai que posa en relleu tots els actius de què disposa Barcelona i que la po-
sicionen com una ciutat de creixement econòmic, creativa, innovadora i emprenedora a escala 
internacional. L’OAE té com a objectiu donar suport i millorar l’economia i el teixit empresarial 
de la ciutat. Es tracta d’un únic espai que aglutina tots els serveis de valor afegit que necessita 
l’empresa per créixer, en què un equip expert acompanya de forma integral les organitzacions 
per resoldre’n les necessitats.

Un altre dels grans reptes de Barcelona és l’economia i emprenedoria social. Les empreses 
que no només volen ser viables econòmicament, sinó que alhora busquen amb el seu dia a dia 
cobrir unes necessitats socials o mediambientals, que permetin una millora de l’entorn, empre-
ses socialment compromeses. Estem ajudant a construint des de l’Ajuntament de Barcelona 
una ciutat més sensibilitzada envers el sector social i un teixit empresarial més compromès 
amb el component social.

Mesures
 Consolidarem i potenciarem el posicionament econòmic i empresarial de la 
ciutat de Barcelona com a promotora del nou model econòmic i social, basat en el 
compromís de les empreses i l’activitat econòmica amb l’entorn i la societat.

 Promourem l’adhesió i compromís de les empreses per fer que les persones que 
viuen i treballen a Barcelona percebin un salari mínim que cobreixi les necessi-
tats de viure en una ciutat com Barcelona.

 Fomentarem la responsabilitat social empresarial per incorporar valors socials 
a les empreses de la ciutat.

 L’administració ha de ser un element de competitivitat. En aquest sentit, poten-
ciarem l’Ofi cina d’Atenció a l’Empresa (OAE) com l’espai de referència per a les 
empreses i autònoms on poder adreçar-se per informar-se i fer els tràmits d’in-
terès empresarial, tant municipals com de constitució o comerç exterior.

 Ampliarem el model de relació i de partenariat amb l’ecosistema publicoprivat 
per enfortir la cartera de serveis i programes oferts des de l’Ofi cina d’Atenció a 
l’Empresa.

 La generació d’ocupació es fa des de les empreses. Mitjançant l’Ofi cina d’Aten-
ció a l’Empresa facilitarem els instruments per crear empreses i treballarem per 
evitar el tancament de petites i mitjanes empreses.

 Potenciarem un espai dins l’Ofi cina d’Atenció a l’Empresa a disposició d’orga-
nitzacions i empreses per poder fer-hi reunions corporatives que incorporin els 
valors de la marca Barcelona en clau econòmica. Crearem una unitat comercial 
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de Barcelona Activa que posarà a disposició de les empreses de Barcelona els 
millors serveis per a la utilització de l’espai Barcelona en benefi ci de l’activitat i 
desplegament comercial de la pròpia empresa.

 Des de l’OAE també identifi carem i atendrem les problemàtiques amb què es 
troben els emprenedors i les empreses a l’hora de desenvolupar la seva activitat, 
fet que ens capacitarà i ajudarà de cara a agilitzar els processos i eliminar les 
traves burocràtiques per facilitar l’establiment d’empreses a la ciutat i el seu 
funcionament.

 Impulsarem una revisió normativa de les llicències vinculades a l’activitat 
econòmica. Farem un procés de revisió de la normativa relativa a llicències tam-
bé per garantir-ne el compliment i durem a terme processos de simplifi cació.

 Simplifi carem i eliminarem processos per facilitar la relació de les empreses amb 
l’Ajuntament.

 Utilitzarem l’administració electrònica de forma intensiva i posarem al servei 
de les empreses la informació de què disposa l’Ajuntament a través del Centre 
d’Excel·lència Big Data ubicat al Barcelona Growth Centre.

 Fomentarem l’emprenedoria vinculada amb la necessitat de fer empresa i gene-
rar llocs de treball.

 Impulsarem l’emprenedoria vinculada amb noves tecnologies i en especial les 
Mobile. M-startup Barcelona. 

 Desenvoluparem programes de primer nivell d’acceleració d’empreses vincula-
des a les tecnologies mòbils.

 Implementarem un programa d’Emprenedoria Corporativa dins el Barcelona 
Growth Centre.

 Donarem suport als valors de l’empresa, al foment de l’esperit emprenedor i a la 
creació de noves empreses, com a instrument de progrés de Barcelona. Cal que la 
societat tingui una consciència positiva envers l’empresa.

 Crearem l’Ofi cina d’Atenció al Proveïdor dins els serveis de l’OAE. Les relacions 
amb les empreses proveïdores de l’Ajuntament de Barcelona han de ser de màxi-
ma qualitat, amb la millor orientació del diner públic tot garantint el pagament 
en menys de 30 dies per part de l’administració, el pagament en les mateixes 
condicions a tota la cadena de subcontractació i el compliment de totes les me-
sures socials i ciutadanes establertes.

 Farem un pla de modernització i màxima actualització de tots els vivers empre-
sarials de Barcelona Activa, per aconseguir els màxims nivells d’excel·lència de 
cara a l’acceleració de les empreses implantades, garantir la màxima rotació, 
aconseguir un autèntic procés d’entrada i sortida que possibiliti el creixement 
constant de nous projectes i el futur dels que hagin nascut dins els espais de Bar-
celona Activa.

 Farem que l’Ajuntament actuï d’avalador en la creació d’empreses innovadores 
i que siguin necessàries per a la ciutat, sobretot apostant per les que ho facin en 
sectors estratègics de la ciutat. 

 Destinarem més de 40 milions d’euros a projectes estratègics i innovadors a tra-
vés d’acords i propostes del sector privat. Seran partenariats publicoprivats per 
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a inversions en capital o despesa corrent sempre orientada al creixement econò-
mic, al coneixement i a la creació de llocs de treball.

 Crearem la unitat de compra pública innovadora de la ciutat de Barcelona.
 Farem una crida per solucionar reptes de la ciutat de Barcelona a totes les empreses 
petites i mitjanes de la ciutat que proposin solucions innovadores per aconseguir 
resoldre’ls. Emetrem fi ns a 20 milions d’euros en comandes per als guanyadors dels 
reptes plantejats a través del programa Barcelona Open Challenge.

 Establirem els mecanismes i recursos perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
ofereixi serveis d’informació, promoció i localització de projectes a Barcelona, en 
el marc de l’Ofi cina d’Atenció a l’Empresa (OAE) de Barcelona Activa.

 Crearem una incubadora/acceleradora per empreses del sector e-commerce i di-
gital. L’objectiu de la creació d’aquest nou equipament a la ciutat és consolidar 
i potenciar un sector emergent format majoritàriament per empreses digitals 
i de comerç electrònic, i posicionar Barcelona com a referent mundial i capital 
europea d’aquest sector.

 Participarem de forma activa en el disseny i execució de les estratègies d’ac-
tuació al territori (comerç, polígons industrials i altres nínxols de generació de 
riquesa de la ciutat i l’AMB) a fi  de millorar la competitivitat de les empreses i la 
riquesa del territori. Per poder incidir directament en la millora de la competiti-
vitat de les empreses del nostre territori, és necessari participar en els dissenys 
de les actuacions que es duen a terme a la ciutat i la nostra àrea metropolitana.

 A través de Barcelona Activa impulsarem i potenciarem els actuals programes 
d’orientació i suport als emprenedors per part de persones amb llarga trajec-
tòria en el sector empresarial.

 A través de Barcelona Activa impulsarem programes de transmissió empresarial 
entre persones que cedeixen la seva activitat a nous emprenedors que prenen el 
testimoni en la gestió de la companyia existent.

 Potenciarem el programa d’acompanyament i assessorament a empresaris i di-
rectius en el procés de desenvolupament i creixement del seu negoci amb l’ajuda 
d’experts i del mètode del cas.

 Impulsarem programes adreçats a identifi car les empreses amb més potencial de 
creixement de l’àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les a accelerar el seu 
creixement i expansió.

 Reforçarem la línia específi ca d’Economia Social des de Barcelona Activa, tot 
donant suport a projectes i programes amb la implicació del sector econòmic i 
social per impulsar l’economia i emprenedoria social.

 Liderarem projectes específi cs d’inserció sociolaboral de persones en risc d’ex-
clusió i dels col·lectius més vulnerables.

 Fomentarem l’impuls de noves iniciatives pel que fa a l’àmbit sociolaboral, re-
forçant l’atenció a persones en risc d’exclusió a través de programes personalit-
zats, donant suport a projectes que neixen de l’àmbit privat a fi  d’ampliar l’eco-
sistema d’economia social de Barcelona.

 Implementarem plans de foment d’R+D i emprenedoria, per a cada un dels sec-
tors considerats estratègics.
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 Impulsarem ajudes fi scals als emprenedors i l’ampliació de les eines i recursos 
a disposició des de l’Ajuntament perquè la creació d’activitat laboral es pugui 
desenvolupar amb facilitat.

 La Fundació Mobile World Capital i Barcelona Activa desplegaran un fons de 
capital destinat a nous projectes empresarials que naixeran i creixeran al
Barcelona Growth Centre.

SERVEIS A LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL I L’OCUPACIÓ  

Tot i les difi cultats econòmiques i socials d’aquests darrers anys, Barcelona ha estat capaç 
de tirar endavant i reactivar l’economia local tot creant llocs de treball. S’ha creat un entorn 
favorable a la inversió, on es garanteix la sostenibilitat present i futura, on es predica amb 
l’exemple des de l’administració dels recursos públics i la creació dels millors entorns de 
confi ança per al creixement sostenible.

La nostra prioritat principal és la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació, perquè, tot i 
que al llarg d’aquests quatre anys s’ha reduït l’atur en nombres absoluts, mentre hi hagi una sola 
persona aturada a la ciutat no n’hi haurà prou. Cal continuar treballant plegats, agents públics i 
privats, per crear els escenaris favorables al creixement econòmic. Cal continuar tenint la compli-
citat i el compromís de l’empresa com a principal motor de generació d’ocupació.

Seguirem al costat de les persones que cerquen feina i necessiten millorar el seu perfi l pro-
fessional, però també continuarem donant suport als emprenedors i les empreses per donar 
resposta a les seves demandes.

Cal seguir dissenyant polítiques a mida de les necessitats reals dels ciutadans i del mer-
cat de treball i per dissenyar-les també d’acord amb les demandes de les empreses de 
Barcelona.

Apostem clarament per Barcelona Activa com a agència de promoció econòmica de la ciutat 
i principal garant de les polítiques actives d’ocupació. Barcelona Activa avui garanteix uns 
serveis permanents per a persones aturades. És per això, i gràcies al bon estat de les fi nan-
ces municipals, que pensem que cal mantenir aquest increment d’aportació municipal al 
pressupost de Barcelona Activa (des del 2011 ha augmentat un 75%).

Volem estar al costat dels ciutadans. Per aquest motiu, Barcelona Activa s’ha obert a la 
ciutat. Barcelona Activa té una xarxa de 10 equipaments des d’on s’impulsen actuacions de 
servei i atenció als ciutadans, així com diversos punts d’atenció i assessorament en matèria 
d’ocupació repartits als barris amb més incidència de l’atur, i la volem incrementar allà on 
sigui més necessari.

És important que consolidem el servei permanent d’ocupació per reforçar l’atenció a les 
persones que busquen feina, que necessiten reorientar el seu perfi l professional d’acord 
amb les demandes del mercat o que es volen formar per ser més competitives i atractives 
als ulls de les empreses.
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Mesures
 En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promourem la ge-
neració d’ocupació estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasi en aspectes 
de formació com a factor clau d’accés al món laboral.

 Tindrem la millor Barcelona Activa i la més potent; una Barcelona Activa que 
ha evolucionat i ha crescut en tots els sentits. Orientada a conèixer les necessi-
tats de les persones que es troben sense feina i a conèixer el mercat de treball i 
en contacte directe amb les empreses per aconseguir un autèntic lligam pràctic 
entre oferta i demanda.

 Reforçarem els canals del servei d’empresa/ocupació per captar les oportunitats 
laborals que es generen a la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’infl uència, de 
manera que puguem ser més efectius a l’hora de formar, capacitar, assessorar i 
fi nalment inserir els aturats de la ciutat que busquen feina.

 Endegarem polítiques actives per captar i retenir talent amb l’objectiu de faci-
litar el moviment d’entrada i de sortida de persones amb potencial dins l’àmbit 
del coneixement que reforçarien la capacitat del sistema productiu.

 Continuarem potenciant el desplegament del compromís de Barcelona amb la 
creació d’ocupació a la ciutat doblant els recursos destinats als Bons Compro-
mís, fent plans d’ocupació a les empreses amb una dotació de 50 milions d’euros 
addicionals als 22 milions d’euros emesos durant els anys 2014 i 2015.

 Destinarem més recursos als tres col·lectius que s’han vist especialment afectats 
pel context de crisi econòmica: els joves, les persones en risc d’exclusió social i 
els majors de 40 anys, consolidant els programes de gran èxit vigents (Barcelona 
treball joves, PISL, PROPER, Treball als barris, Barcelona Crea Ocupació) i millo-
rarem les ràtios d’inserció.

 Incrementarem els plans d’ocupació a les empreses.
 Promourem l’adhesió i compromís de les empreses perquè les persones que viuen i 
treballen a Barcelona no cobrin per sota del cost mínim associat a la capital.

 Ampliarem l’atenció personalitzada a cada persona que busca feina i l’estona 
dedicada a les sessions personals per analitzar la casuística personal i compe-
tencial per posar a disposició els millors recursos de Barcelona Activa per trobar 
feina.

 Triplicarem els serveis i recursos destinats a la visita personal i contacte amb les 
empreses perquè les persones que busquen feina a través de Barcelona Activa ho 
aconsegueixin amb el mínim temps possible, en tenir una millor prospectiva del 
mercat, de manera que puguem incrementar la ràtio d’inserció laboral.

 Millorarem encara més els excel·lents resultats assolits a Barcelona Activa amb 
l’objectiu d’aconseguir la fi ta que el 60% de les persones que utilitzen els serveis 
trobin feina en menys de sis mesos.

 Implementarem un sistema d’auditoria externa, de la mà de l’Institut Català 
d’Avaluació de Polítiques Públiques, per monitoritzar el grau d’inserció labo-
ral de les persones en situació d’atur que s’adrecen als serveis de capacitació i 
orientació de Barcelona Activa.

 Incrementarem els cursos formatius que ofereix el Cibernàrium per millorar la 
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formació tecnològica i les competències professionals de totes les persones que 
passen per aquests serveis formatius.

 Construirem una excepcional i capdavantera estructura tecnològica a Barcelona 
Activa per desplegar les últimes tecnologies en e-learning i fer possible un nou 
model de formació mixta, presencial i en xarxa, que ampliï en gran mesura l’ac-
cés i abast dels serveis de Barcelona Activa.

 Consolidarem i augmentarem el nombre de cursos tipus MOOC (Massive Open 
Online Course) per poder oferir continguts oberts, multiplataforma i en diferents 
formats per fer més accessible la formació tecnològica i minimitzar les barreres 
d’entrada tot democratitzant l’accés a la formació.

 Durem a terme plans de formació específi cs per a tots els sectors/professions 
més directament vinculats als serveis d’atenció als ciutadans i visitants, a fi  que 
transmetin una imatge de qualitat de Barcelona.

 Impulsarem la creació als barris d’entitats d’inserció social.
 Crearem plans de foment de talent i formació per al desenvolupament dels nous 
perfi ls creats en cada un dels sectors considerats estratègics, i els que tinguin 
una vinculació directa amb l’atenció als ciutadans.

FINANCES I RIGOR PRESSUPOSTARI AL SERVEI 
   DE L’ECONOMIA PRODUCTIVA  

L’Ajuntament de Barcelona té unes fi nances equilibrades i sostenibles, uns pressupostos rigo-
rosos que ofereixen confi ança, gràcies a l’excel·lència i feina ben feta aquests darrers 4 anys. 
S’han ajustat els comptes a la metodologia comptable europea (SEC) amb la voluntat de ser al 
màxim de rigorosos i transparents a l’hora de refl ectir l’estat de les fi nances municipals. Hem 
de continuar mantenint un nivell de deute baix, no fer dèfi cit i ser capaços d’invertir en projec-
tes de futur per als ciutadans.

Per tot això, la gestió econòmica rigorosa i sostenible és un requisit indispensable per donar el 
millor servei als ciutadans i tirar endavant polítiques socials de màxima qualitat, així com generar les 
condicions òptimes per al creixement econòmic, la innovació, l’emprenedoria i la inversió.

Barcelona té una llarga tradició en la bona gestió dels recursos públics, tot i que en el perío-
de 2009-2011 es va iniciar una tendència defi citària que s’ha hagut de corregir en els darrers 
quatre anys, preservant i garantint el compliment dels objectius de sostenibilitat fi nancera, 
de dèfi cit zero, reduint el deute, amb una potent capacitat d’inversió i garantint el pagament 
a proveïdors com a màxim a 30 dies. Tots aquests factors són els que han generat confi ança a 
l’entorn i també han generat liquiditat a les empreses.

Aquesta recuperació de l’estabilitat ha estat molt ben valorada pels agents externs, auditories, 
agències de ràting, sector fi nancer. Tots ells han constatat la solvència i capacitat que ha tingut 
Barcelona creant un entorn de confi ança molt afavoridor per a la inversió, apostant per un 
posicionament i una imatge envers els mercats que identifi qués Barcelona com un actor de 
confi ança, on les coses es fan ben fetes, on es garanteix la sostenibilitat present i futura, on 
es predica amb l’exemple des de l’administració dels recursos públics i la creació dels millors 
entorns de confi ança per al creixement sostenible.
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Per aconseguir aquest objectiu ha estat clau la implementació d’un model de gestió per acos-
tar els objectius polítics a la gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, 
alineant l’organització i facilitant-ne l’execució. Aquest model és el que permet millorar els 
serveis a la ciutadania a través de la formulació de l’estratègia i de la seva execució.

Mesures
 Garantirem el mateix nivell de rigor, solvència i confi ança de les fi nances de 
Barcelona i la gestió pública altament professional i competitiva com la que s’ha 
desplegat els darrers quatre anys a través del “Model de Pacte entre la Política i 
la Gestió”.

 Garantirem el compliment dels objectius de sostenibilitat fi nancera (estabilitat, 
endeutament, capacitat d’inversió i liquiditat). Mantindrem uns pressupostos 
rigorosos per a una ciutat que genera confi ança i que mira a Europa i, per tant, 
projectarem els resultats d’acord amb el Sistema Europeu de Comptes (SEC).

 Orientarem la bona gestió municipal en benefi ci del creixement econòmic del 
teixit productiu de la ciutat. Introduirem noves mesures de millora interna per 
continuar garantint el pagament el pagament a 30 dies als proveïdors de l’Ajun-
tament, de manera que se n’afavoreixi la liquiditat.

 Aplicarem mesures de control per fer que els contractistes d’adjudicacions pú-
bliques també paguin els subcontractistes respectant aquest termini màxim de 
pagament que ells hauran rebut per part de l’Ajuntament.

 Dissenyarem mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per fi nançar les 
inversions municipals.

 Impulsarem mesures de revisió i optimització de l’estructura, processos i serveis 
de l’Ajuntament, a fi  d’incrementar l’efi ciència i alliberar recursos cap a les polí-
tiques estratègiques que es determinin.

 Millorarem la cultura financera i de gestió de l’Ajuntament i els seus ens ins-
trumentals.

 Aplicarem rigor en la despesa incorporant criteris de competitivitat i produc-
tivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no respongui a objectius i resultats 
concrets.

 Cercarem nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses.
 S’aplicarà un model de gestió basat en un pressupost executiu orientat a aconse-
guir els objectius de ciutat d’oportunitats. Es desenvoluparà i estendrà el pressupost 
executiu orientat a objectius i resultats.

 Consolidarem l’elaboració del pressupost municipal consistent a defi nir prèvia-
ment els objectius de ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons 
les prioritats defi nides. El seguiment continu dels objectius juntament amb l’execu-
ció pressupostària permetran avaluar el grau d’assoliment dels resultats desitjats.

 Potenciarem encara més la transparència de la gestió pública i les fi nances de la 
ciutat de Barcelona. Cal facilitar encara més la manera d’entendre els imports pres-
supostats a través del model propi de costos de la ciutat de Barcelona. Presentarem 
el model i se’n publicaran de forma oberta els resultats.
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 Convertirem Barcelona en la gran ciutat europea líder i referent en gestió de fi nances 
públiques que assegura la sostenibilitat econòmica present i futura, les millors polí-
tiques socials i serveis, i la seva competitivitat al servei del continent europeu.

 Establirem un acord amb la presidència de la Unió Europea i amb Eurostat per 
assegurar el futur d’una gestió pública avançada i la bona gestió del diner pú-
blic dels nostres ciutadans. Aquest acord es plantejarà a través del City Ecofi n 
que presideix Barcelona i conjuntament amb les ciutats d’Hamburg, Londres, 
Milà, Viena i Dublín.

 L’administració ha de ser un element de competitivitat. Farem de Barcelona un 
lloc àgil per generar activitat econòmica tot impulsant la simplifi cació adminis-
trativa i orientant la política fi scal als objectius de creixement econòmic i crea-
ció d’ocupació.

 Aplicarem benefi cis fi scals que fomentin l’activitat econòmica a la ciutat, inci-
dint especialment en els que promoguin la creació de llocs de treball a la ciutat.

 Treballarem per desplegar tot allò que preveu la Carta Municipal i que fa re-
ferència al fi nançament, com també a la participació de l’Ajuntament en el con-
trol i la gestió de les infraestructures.

 Cercarem els mecanismes adients per compensar econòmicament els comer-
ciants afectats per les obres d’infraestructures que es fan a la via pública.

 Reforçarem la capacitat de gestió i inspecció de l’Institut Municipal d’Hisenda 
amb la fi nalitat de garantir un manteniment òptim dels padrons i una aplicació 
justa i efi caç dels tributs.

 Desenvoluparem una plataforma tecnològica perquè els ciutadans i empreses de 
Barcelona puguin gestionar els seus tributs i informar-se del seu estat a través 
de dispositius mòbils.

CIUTAT AMABLE, SEGURA I SOSTENIBLE 

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ  

La seguretat és clau per garantir un grau més alt de benestar de la ciutadania. És responsabi-
litat del Govern municipal assegurar la tranquil·litat de les persones en l’espai públic, a casa 
seva i, en general, arreu de la ciutat. Vetllarem perquè els nostres barris continuïn sent espais 
de vida pública i de convivència, on tots els ciutadans se sentin segurs a qualsevol hora del dia.

Així mateix, serem perseverants amb qui malmeti els béns públics i amb els comportaments 
incívics que afecten la convivència a l’espai públic, que degraden el sentiment de tranquil·litat 
i pacífi ca convivència i que poden provocar sentiments d’inseguretat a les persones. Lluitarem 
amb fermesa contra la petita delinqüència que pot afectar la nostra vida quotidiana.

Millorarem les polítiques de trànsit i seguretat viària i, sense menystenir les accions de discipli-
na viària, reforçarem les adreçades a l’educació viària, la prevenció dels accidents i l’atenció a 
les víctimes dels accidents de trànsit.
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Mesures
 Continuar fent de Barcelona una ciutat on viure amb tranquil·litat i seguretat
 Convertirem la Guàrdia Urbana en un referent preventiu i proper als ciutadans.
 Reforçarem la coordinació amb els Mossos d’Esquadra amb l’objectiu d’incre-
mentar l’efi càcia del model de policia de proximitat i les potencialitats que 
ofereixen els agents desplegats als districtes.

 Assegurarem la dotació sufi cient d’agents de la Guàrdia Urbana per fer front a 
les necessitats dels barris i a les noves demandes de la ciutat, amb convocatòries 
anuals fi ns a arribar als 3.200 agents.

 Convocarem 60 places anuals de bombers fi ns arribar als 650 bombers operatius 
previstos al Pla Director.

 Incrementarem la dotació de les unitats territorials de la Guàrdia Urbana per 
millorar la proximitat als barris.

 Constituirem equips conjunts de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra per lluitar 
contra la petita delinqüència.

 Convertirem el Grup de Platges en una unitat estable que, a més del litoral, ac-
tuarà tot l’any en els indrets de més afl uència turística i comercial.

 Continuarem la implantació de grups de delinqüència urbana en les unitats te-
rritorials de la Guàrdia Urbana.

 Treballarem per obtenir una sanció penal efi caç contra els furtadors i els reincidents.
 Crearem un servei de la Guàrdia Urbana per patrullar i vigilar Collserola.
 Descentralitzarem el servei de nit de la Guàrdia Urbana en cadascun dels dis-
trictes per millorar-ne l’efectivitat i proximitat.

 Reforçarem la presència de la Guàrdia Urbana al metro per vetllar per la segure-
tat al transport subterrani.

 Posarem en marxa la primera Ofi cina de recepció de denuncies gestionada con-
juntament per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, a la Barceloneta.

 Crearem un canal smart per facilitar la comunicació de la ciutadania i els co-
merciants amb la Guàrdia Urbana en casos d’urgència, i amb l’Ajuntament per 
informar d’incidències.

 Continuarem el desplegament dels agents cívics als barris i indrets de la ciutat 
que requereixen una atenció especial per assegurar comportaments cívics i una 
convivència millor.

 Constituirem el Comitè d’Ètica de la Guàrdia Urbana.
 Elaborarem el nou Pla de Seguretat Urbana 2016-2019.
 Millorarem la senyalització viària.
 Reforçarem l’educació viària, especialment en els cicles educatius obligatoris, 
amb l’objectiu de fomentar els valors del civisme, del respecte a les normes i de 
coneixement de les causes que provoquen els accidents.

 Tindrem una atenció especial a les víctimes, tot millorant els sistemes d’infor-
mació i l’atenció global.
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 Invertirem la recaptació de les multes de trànsit en mesures destinades a millo-
rar la seguretat viària, la prevenció d’accidents, el transport públic i l’ajuda a 
les víctimes.

 Fomentarem, en l’àmbit institucional, els espais de debat del Pacte per la 
Mobilitat adreçats a la prevenció, a la millora de la mobilitat i a la seguretat 
viària en general.

 Elaborarem el Manual de Criteris de Disseny Viari i Urbà per a la Seguretat 
Viària (il·luminació, amplada de carrils, mobiliari urbà, semàfors, panells d’in-
formació, senyalització horitzontal...).

 Potenciarem el Camí Escolar revisant i millorant la senyalització en els en-
torns escolars.

 Impulsarem mesures de disminució de l’exposició al risc a les cruïlles, d’acord 
amb la diagnosi dels passos de vianants.

 Instal·larem nous dispositius de visió artifi cial per controlar les infraccions de 
risc a les cruïlles (semàfors, girs).

 Actualitzarem el Conveni marc de col·laboració amb el Departament d’Interior 
en matèria de seguretat i policia.

 Durem a terme les accions necessàries per integrar la Guàrdia Urbana i els Bom-
bers en el telèfon d’emergències 112.

 Desenvoluparem els compromisos establerts en el Pla Director de Bombers.
 Posarem en marxa el Parc de la Prevenció per fer que Barcelona esdevingui un 
referent nacional i europeu en matèria de prevenció del risc.

 Continuarem desplegant les activitats preventives per a la població enfront dels 
riscos a la llar i en les activitats quotidianes i reactivarem “l’Aula de Prevenció” 
a cada parc de bombers.

 Seguirem amb el desplegament d’activitats preventives adreçades a les activi-
tats industrials i econòmiques per disminuir els riscos tecnològics i energètics.

 Aprovarem un Pla Municipal d’Infraestructures Policials que incorpori la cons-
trucció de dues noves comissaries de la Guàrdia Urbana en el període 2015-2019.

 Construirem un nou parc estacional de l’SPEIS a Vallvidrera.
 Impulsarem un nou conveni de col·laboració entre els Bombers de Barcelona i els 
de la Generalitat per millorar-ne la cooperació, l’auxili i ajut mutu i la trans-
ferència de coneixement.

 Actualitzarem l’Ordenança de convivència a les noves realitats i necessitats de 
la ciutat.

 Impulsarem un nou Centre de Coordinació d’Emergències que inclogui els Cen-
tres d’Operacions de la Guàrdia Urbana, l’SPEIS i el SEM a la zona de Montjuic.

 Incrementarem el nombre de dones al cos de la Guàrdia Urbana fomentant-ne la 
participació a les ofertes públiques, a través de campanyes de difusió de l’ofi ci i 
de la revisió de les bases de les convocatòries.

 Assegurarem la presència de dones a tots els nivells de comandament del cos de 
la Guàrdia Urbana.



ELECCIONS MUNICIPALS 2015    PROGRAMA ELECTORAL CiU BARCELONA

75

MOBILITAT  

Si bé és cert que, en els darrers anys, l’esquema de mobilitat de la ciutat ha anat evolucionant 
cap a un escenari en què el transport públic, la bicicleta i el vianant han anat guanyant pes, cal 
continuar apostant perquè aquest camí recorregut segueixi madurant i avançant cap un model 
de mobilitat intel·ligent. El repte que Barcelona té davant no és menor, i l’esquema del Pla de 
Mobilitat Urbana de la Ciutat 2013-2018 és prou ambiciós i transversal com perquè les línies 
d’actuació dels anys vinents no deixin d’incidir en cap dels eixos del nostre model de mobilitat.

En aquest sentit, cal continuar treballant en el marc de l’estratègia de la seguretat viària, la sos-
tenibilitat i l’efi ciència d’una manera perseverant, i en tots els fronts, de manera que el conjunt 
de les actuacions endegades tinguin com a resultat fi nal una ciutat més agradable al servei 
dels veïns i veïnes.

Ens volem seguir comprometent amb tots els nivells de la piràmide de la mobilitat, i sense 
excepció, començant pel més feble, els vianants, i acabant pel cotxe. És per tot això que tre-
ballarem per millorar i ampliar els espais dedicats als vianants, apostarem perquè la bicicleta 
se segueixi implantant ordenadament a tota la ciutat, continuarem prioritzant el transport 
públic com un dels eixos vertebradors de la mobilitat dels anys vinents, implantarem millores 
substancials en matèria de distribució urbana de mercaderies, seguirem treballant per millorar 
la seguretat dels motoristes i implantarem millores tecnològiques per ser més efi cients en la 
gestió del trànsit i de l’estacionament.

Mesures
 Potenciarem i protegirem els vianants, ampliant la superfície de voreres i passe-
jos, i millorant l’accessibilitat i la seguretat en els seus desplaçaments.

 Continuarem avançant en la plena accessibilitat del transport públic.
 Defi nirem i impulsarem el model de mobilitat pacifi cada de les superilles i, a la 
vegada, renovarem el model de les zones 30, 20 i 10.

 Implementarem les primeres superilles a les Corts, Hospital Clínic i Escola In-
dustrial, Sants i Poblenou/Eix Pere IV.

 Durem a terme l’ampliació i millora de la Xarxa d’Itineraris Ciclistes a tota la 
ciutat.

 Ampliarem el nombre de places d’aparcament al carrer i implantarem el projecte 
d’aparcament segur en superfície.

 Durem a terme una campanya de comunicació per donar a conèixer l’Ordenança 
de circulació de vianants i vehicles pel que fa als articles modifi cats recentment 
relatius a la circulació en bicicleta, amb l’objectiu de millorar la convivència de 
ciclistes, vianants i la resta de vehicles. 

 Implantarem un nou servei de Bicing a Barcelona que segueixi promovent la mo-
bilitat en bicicleta a Barcelona.

 Impulsarem l’Ofi cina de la Bicicleta per col·laborar en les tasques d’implantació 
i seguiment de la infraestructura ciclista de la ciutat.
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 Impulsarem una revisió de l’ordenament dels vehicles de mobilitat personal a motor.
 Promourem la bicicleta elèctrica com un mitjà de transport sostenible que facilita la 
mobilitat en bicicleta per a recorreguts més llargs i en barris amb més pendent.

 Completarem el desplegament de la Nova Xarxa de Bus fent que arribi a tota la 
ciutat, i treballarem conjuntament amb la resta d’administracions perquè l’es-
quema de la Nova Xarxa també inclogui la visió metropolitana.

 Continuarem impulsant sessions participatives que permetin enriquir el projecte 
de la Nova Xarxa de Bus.

 Seguirem impulsant campanyes i actuacions de comunicació que expliquin els 
benefi cis de la Nova Xarxa de Bus, amb una dedicació especial als col·lectius 
més sensibles als canvis.

 Millorarem les parades d’autobús de la ciutat, ampliant el nombre de marquesi-
nes i millorant els suports i canals que informen del temps de pas dels autobusos 
a les parades.

 Instarem a l’Estat que recuperi el nivell d’aportacions dels darrers anys al sis-
tema de transport públic metropolità de manera que puguem impulsar un millor 
servei de transport públic i més equitat en els títols i bonifi cacions socials.

 Optimitzarem les línies convencionals de bus fent que el conjunt de línies de bus 
de la ciutat respongui a les necessitats de tots els barris.

 Impulsarem i millorarem els intercanviadors de transport públic perquè donin un 
servei millor als usuaris de les línies urbanes i interurbanes.

 Donarem un nou impuls a les estacions d’autobusos de la ciutat i ressituarem 
orígens i fi nals de línies perquè esdevinguin nous centres de referència del trans-
port públic en autobús.

 Continuarem treballant i desenvolupant el Pla de Mobilitat Turística 2015-2019.
 Ampliarem i millorarem el ZonaBus mitjançant plataformes tecnològiques que 
permetin donar un millor servei.

 Impulsarem, conjuntament amb les administracions competents, la plena imple-
mentació de la T-Mobilitat amb l’objectiu de continuar apostant pel transport 
públic d’una manera integrada i amb unes tarifes ajustades als usos de cada 
ciutadà i ciutadana.

 Ampliarem el nombre de parades de taxi.
 Seguirem fomentant la renovació de la fl ota de taxis per vehicles més efi cients.
 Ampliarem la fl ota de taxis amb servei a les persones amb mobilitat reduïda.
 Implantarem l’Àrea DUM a tota la ciutat per millorar la distribució urbana de 
mercaderies i que sigui més efi cient.

 Continuarem apostant per un model de microplataforma de distribució de mer-
caderies i les implantarem en entorns de nucli antic.

 Potenciarem les operacions de càrrega i descàrrega nocturna de les superfícies i 
supermercats en els entorns en què es garanteixi el repòs del veïnat.

 Fomentarem la renovació dels vehicles per vehicles a motor més efi cients de 
baixes emissions.
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 Seguirem millorant i ordenant l’oferta d’estacionament per a motos a les vies de 
la ciutat. Als trams de carrer sense guals on estigui permès l’aparcament de mo-
tos, farem accessos específi cs a la vorera per evitar que les motos hi accedeixin 
pel pas de vianants.

 Estudiarem la implantació de carrils VAO específi cs per a vehicles efi cients i 
d’alta ocupació dins de la ciutat.

 Millorarem els sistemes de seguiment i d’informació de l’estat del trànsit implan-
tant sistemes de sensors que permetin millorar la gestió del trànsit en temps real.

 Millorarem el nivell de servei de la xarxa bàsica de carrers no només amb la im-
plantació de tecnologia que permeti millorar la gestió dels sistemes de regulació 
del trànsit sinó també a partir de la reordenació i jerarquització dels carrers.

 Continuarem millorant la senyalització informativa de la ciutat que garanteixi 
la continuïtat de les indicacions fi ns a la destinació.

 Apostarem per seguir millorant la gestió de l’estacionament com una eina potent 
de gestió de la mobilitat a la ciutat.

 Continuarem desplegant funcionalitats del web “Com s’hi va” de mobilitat, a 
més d’ampliant les informacions que conté, reforçant les informacions de valor 
afegit d’aquesta plataforma i fent-la a la vegada més accessible des de qualsevol 
dispositiu mòbil.

 Treballarem coordinadament amb les altres administracions competents en 
mobilitat pel bon desplegament dels respectius plans de mobilitat amb l’objectiu 
de promoure les mesures d’àmbit supramunicipal que millorin la mobilitat de 
l’entorn metropolità.

 Farem campanyes de comunicació orientades tant a conductors com a vianants 
que fomentin i difonguin la cultura de la consciència i de la seguretat viària pro-
movent els valors del respecte, la responsabilitat, la convivència i la prudència.

 Seguirem treballant perquè el Pacte per la Mobilitat sigui l’espai de debat i par-
ticipació de les entitats vinculades a la mobilitat de la ciutat.

BARCELONA, UNA CIUTAT DE BARRIS 
PRODUCTIUS, A VELOCITAT HUMANA, 
AUTOSUFICIENT ENERGÈTICAMENT, 
HIPERCONNECTADA AMB EL MÓN I D’EMISSIONS
Barcelona és un somni social, una ciutat que vetlla perquè ningú quedi enrere. Barcelona es 
transforma per ser més social, més cohesionada, més justa. I també per generar més oportu-
nitats per a tothom. Barcelona és una ciutat en transformació constant, una ciutat innovadora 
que s’erigeix com a model a seguir entre les grans metròpolis del món. La interrelació dels ser-
veis municipals que es dediquen al manteniment i millora de l’espai públic i del parc d’habitat-
ges, a la implementació de les noves tecnologies en el dia a dia de la ciutat i a la transformació 
urbanística (a petita i gran escala) ens han permès fer un pas endavant en la millora de l’hàbitat 
urbà, tot esdevenint un referent de ciutat intel·ligent (smart city).
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El govern de Xavier Trias s’ha dotat d’un mantra que ha esdevingut un dels programes d’acció 
més coneguts arreu: la ciutat de barris productius, a velocitat humana, autosufi cient, neta i 
connectada amb el món. Moltes ciutats a velocitat humana, al si d’una gran metròpolis global.

El govern municipal de CiU ha estat el primer del món a integrar habitatge, urbanisme, infraes-
tructures, medi ambient, manteniment, tecnologies de la informació i projectes, sota una ma-
teixa estructura. A més, hi ha integrat la mobilitat elèctrica, a la qual s’ha donat un impuls que 
ha d’esdevenir defi nitiu. El pròxim mandat treballarem per reforçar aquest model i estendre’l 
arreu del món mitjançant els professionals i les empreses de Barcelona.

Al cor del projecte de transformació de Xavier Trias hi ha la persona. I a través de la persona, 
el projecte de transformació. D’aquí que els projectes de transformació urbana hagin tornat a 
adquirir, a la nostra ciutat, la importància que havien tingut fa més de vint anys, després d’un 
període d’estancament.

La transformació de Barcelona en smart city ja està generant canvis en la millora de la qualitat 
de vida de les persones, la regeneració urbana i l’efi ciència del conjunt de la ciutat que ens han de 
permetre continuar impulsant-la socialment i econòmica. Innovacions al servei de les persones i el 
teixit productiu que ens han de permetre seguir acostant els barris i fer-los més sostenibles.

La transformació de Barcelona en ciutat intel·ligent ha de permetre tendir a una ciutat con-
fortable, autosufi cient, de barris productius, de velocitat humana, en el si d’una metròpolis 
interconnectada i d’emissions zero. Una fi ta que ja està tenint impacte global i que marcarà un 
abans i un després en la manera com pensem, entenem i vivim la ciutat.

 

HÀBITAT URBÀ  

L’hàbitat urbà és l’element vertebrador d’una ciutat. L’espai públic, l’habitatge, l’urbanisme, 
les infraestructures i les noves tecnologies han de concebre’s de manera integrada perquè la 
transformació de la ciutat tingui els màxims benefi cis socials i la ciutat funcioni millor.

Barcelona és referent al món en l’àmbit de l’hàbitat urbà. La nostra manera de fer i entendre 
ciutat és avui dia un referent a escala internacional. Un dels seus màxims exponents és la rege-
neració urbana que és alhora el repte permanent de la ciutat, especialment en tots els barris 
que van créixer de pressa i malament durant el franquisme. Cal, doncs, posar l’urbanisme al 
servei de les persones i el teixit productiu i anar tancant les ferides del passat, acostant els 
barris, fent-los sostenibles i fàcils de mantenir.

La regeneració urbana dels barris ha de permetre alhora tendir a una ciutat confortable, auto-
sufi cient, de barris productius, de velocitat humana, en el si d’una metròpolis interconnectada 
i d’emissions zero. L’hàbitat urbà disposa de diferents eines innovadores per transformar la ciu-
tat: des de la ciutat intel·ligent, que permet solucionar problemes complexos a temps real, fi ns 
a la renaturalització de l’espai públic, garantint un entorn més verd i fomentant la biodiversitat.

 Habitatge i rehabilitació  

L’habitatge és alguna cosa més que quatre parets i un sostre. L’habitatge és el fonament de la 
construcció d’un present i d’un futur per a les persones i per a les famílies. D’aquí que l’habitatge 
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sigui una de les nostres prioritats fonamentals. L’habitatge és font de dignitat.

Des de Convergència i Unió som conscients que en els darrers anys l’habitatge ha estat un 
problema per a molts ciutadans i ciutadanes de Barcelona i per això apostem per les políti-
ques d’habitatge i les entenem com el quart pilar que suporta l’estat del benestar.

A causa de la greu crisi econòmica que hem patit des de l’any 2008, ha quedat demostrat que 
la ciutat de Barcelona té un dèfi cit important en habitatge de lloguer públic i assequible, i que 
ha estat en aquest mandat quan s’ha iniciat l’impuls per dotar els veïns i veïnes de la ciutat 
d’habitatges de lloguer públic i d’emergència social.

Convergència i Unió creu que la realitat en matèria d’habitatge ha variat i cal donar resposta 
a dos grans reptes que la ciutat de Barcelona té sobre la taula i que pateix: un és ampliar el 
parc de lloguer assequible, buscant mecanismes per guanyar aquesta tipologia d’habitatges, ja 
siguin de nova construcció o mobilitzant habitatges desocupats. Alhora, també cal continuar 
potenciant els mecanismes per evitar la pèrdua de l’habitatge i donar el màxim suport i res-
posta en els casos que es puguin produir. La resposta a aquests dos grans reptes creiem que 
és necessari i prioritari abordar-la amb un permanent diàleg amb els agents implicats i consen-
suant les mesures necessàries.

La rehabilitació és una de les eines fonamentals de les polítiques associades a millorar el parc 
d’habitatge de la ciutat. Cal continuar aprofundint en polítiques actives de rehabilitació, mit-
jançant la inversió directa en ajuts específi cs. La rehabilitació energètica dels edifi cis és clau 
per caminar cap a una ciutat de qualitat de vida i d’oportunitats per a tothom.

 

Mesures
 Continuarem impulsant la integració de l’habitatge social en l’àmbit de les polí-
tiques socials.

 Dedicarem un 5% del pressupost municipal a la construcció, compra i rehabilita-
ció d’habitatge social de lloguer.

 Adoptarem les mesures necessàries per incrementar el nombre d’habitatges des-
tinats a la Mesa d’Habitatges d’Emergència social.

 Augmentarem els fons per evitar els desnonaments per manca de pagament dels 
habitatges del Patronat Municipal de l’Habitatge.

 Incrementarem els recursos econòmics per fer possible la permanència a la llar 
de les persones i famílies vulnerables en risc de perdre l’habitatge.

 Garantirem un reallotjament temporal immediat a totes les persones i famílies 
que, per difi cultats econòmiques, acabin sent desnonades.

 Ampliarem l’oferta d’equipaments per acollir persones i famílies desnonades o 
en risc de desnonament amb nous espais d’allotjament temporal.

 Continuarem millorant l’aplicació dels protocols existents amb TSJC, Depar-
tament de Justícia, Col·legis Professionals d’Advocats i de Procuradors i, molt 
especialment, amb el Jutjat Degà de Barcelona, per conèixer millor i amb més 
antelació la previsió dels actes de llançament, fer tot el possible per evitar-los o, 
com a mínim, prorrogar-ne els terminis i, en qualsevol cas, oferir una alternativa 
a les persones i famílies vulnerables que s’hi vegin implicades.
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 Seguirem augmentant el nombre de mediacions amb les entitats fi nanceres.
 Desenvoluparem un programa social d’habitatge compartit, per a les persones 
que en funció dels ingressos no poden accedir a un habitatge individual. 

 

ESPAI PÚBLIC  

Parlar de ciutat és parlar del seu espai públic, del seu entorn urbà i del territori. És parlar de la 
generació d’espais verds que la fan més confortable i accessible. Invertir en espai públic és inver-
tir en el patrimoni de tothom, i de fet és invertir en qualitat democràtica. Per fer-ho hem hagut de 
trencar amb les dinàmiques que invertien el procés: invertir en espai privat per, amb les plus-
vàlues, pagar l’espai públic. És per aquest motiu que continuarem transformant la ciutat a partir 
de la regeneració dels nostres carrers i de les nostres places, mantenint-los nets i ben arreglats.

Mesures
 Fem projectes que fan més, amb menys. Que tenen en compte l’abans, el “men-
trestant” i el després de les obres; en què les persones i la implicació ciutadana 
proactiva són protagonistes de la transformació.

 Alliberarem recursos fent obres més econòmiques, més atentes a les persones i 
fomentant “l’obert per obres” des del minut zero.

 Reformarem els carrers de la ciutat per atorgar l’espai just a cada mitjà de 
transport, augmentant la seguretat, evitant confl ictes entre vianants, bicicletes i 
cotxe, i facilitant l’accés al transport públic.

 Redactarem projectes sensats, amb pressupostos ajustats, i vetllarem per la màxima 
solvència tècnica des de la redacció del projecte fi ns a l’execució de l’obra. 

 Des dels grans projectes d’abast metropolità, com la nova plaça de les Glòries, 
fi ns als racons dels barris, vetllarem perquè mentre durin les obres els veïns ja 
puguin gaudir dels espais transformats. Ajustarem l’execució de les obres al rit-
me de les inversions, millorant cada dia les connexions entre els barris. Ho farem 
també a petita escala, activant solars buits amb urbanitzacions temporals, àgils 
i reversibles, o implicant les entitats dels barris per activar els solars BUITS.

 Fomentarem una implicació ciutadana proactiva en la determinació dels criteris 
a partir dels quals farem els projectes. Dissenyarem els espais amb la complici-
tat dels veïns, implicant els més petits i els adults en la concepció dels projectes i 
en la programació de les activitats. Capgirarem molts racons de la ciutat, perquè 
tothom es faci seu l’espai públic. 

 Posarem la renaturalització i la innovació al servei de les persones: fomentarem 
la innovació i farem de la tecnologia una clau per millorar el dia a dia de les per-
sones. Reintroduirem el verd a la ciutat, defugint les places dures, amb la con-
vicció que el verd és patrimoni de tothom i que hem de deixar un llegat sostenible 
per a futures generacions.

Seguirem fent funcionar la ciutat amb criteris d’excel·lència, tal i com hem fet 



ELECCIONS MUNICIPALS 2015    PROGRAMA ELECTORAL CiU BARCELONA

81

fi ns ara:
 Treballarem per una Barcelona més neta i confortable. Adaptarem els serveis a 
les tipologies de cada barri, amb la distribució temporal dels serveis de neteja i 
més implicació dels operadors de la ciutat.

 Ampliarem la neteja i recollida de residus. Implantarem una neteja més efi cient 
i de menys cost. Aplicarem el retorn de la taxa turística per incrementar el servei 
en espais públics d’us intensiu.

 Implantarem nous centres de neteja a l’Eixample per donar un servei de proximitat.
 Millorarem la recollida selectiva i el reciclatge, i també potenciarem la respon-
sabilitat ciutadana.

 Farem una nova contracta, que incorpori el 100% de les zones verdes, que presti 
el servei amb una fl ota de vehicles elèctrics, sensorització per millorar l’efi cièn-
cia i reducció del soroll de la recollida.

 Millorarem el paviment de la ciutat. Una ciutat confortable no només és la que 
està més neta, sinó també la que té cura de tots els elements urbans de la ciutat, 
des del paviment fi ns al mobiliari o la senyalització. Innovarem en nous pavi-
ments de més resistència, amb materials fotocatalítics, que no rellisquin, no es 
trenquin i siguin més fàcils de netejar.

 Reforçarem la il·luminació i la farem més efi cient, seguint els criteris del PDI 
aprovat aquest mandat. La manca d’il·luminació del pla vertical fa desaparèixer 
la identitat i el caràcter de la ciutat durant la nit. Per això volem continuar des-
envolupant el Pla Director d’il·luminació, guanyant una identitat de la ciutat en 
el paisatge nocturn, per aconseguir una ciutat de nit diversa i amb matisos, po-
tenciant la prioritat dels vianants i una efi ciència energètica i gestió intel·ligent.

Per fer més comprensible la manera com anem implantant el nou model de 
Barcelona, hem determinat uns àmbits projectuals que anomenem “sistemes”. 
Aquests sistemes conformen la columna vertebral de la transformació de la 
ciutat. Transformarem la ciutat amb una aproximació territorial coherent, 
treballant per sistemes que depassin els límits administratius o de gestió.

 Sistema de Montjuïc: Muntanya dels Museus - Fira: farem de Montjuïc la 
muntanya de la cultura, tot impulsant la futura “Muntanya dels Museus”

   Paral·lel: continuarem el projecte de revitalització de l’avinguda per millorar l’espai  
 públic guanyant espai per als vianants, guanyant seguretat viaria i millorant la  
 convivència entre vianants i ciclistes. Volem fer del Paral·lel l’avinguda de les arts
 escèniques, de la cultura i la gastronomia, tot en un marc de dinamització de l’espai públic.

   Morrot - Port Vell - Clúster Nàutic: impulsarem el projecte de transformació del  
 front marítim del Morrot i l’ampliació de la ronda del Litoral, guanyant espai per 
 als ciutadans al Morrot tot aprofi tant la calçada actual de la ronda del Litoral i 
 convertint-la en un carrer amb espai per a vianants.

   Passeig de la Zona Franca: és una de les prioritats del mandat. Reurbanitzarem 
 el passeig de la Zona Franca, el convertirem en un dels eixos principals de la ciutat, 
 relligant-lo adequadament amb la resta de la ciutat.

   Marina del Prat Vermell: accelerarem el desenvolupament d’aquest nou barri amb  
 la construcció dels nous habitatges previstos i el posarem en relació amb el desen- 
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 volupament del passeig de la Zona Franca i del Morrot.
   Can Batlló: activarem el desenvolupament urbà de la zona, amb actuacions concretes,

  espais per als veïns o activitat municipal.
 Sistema Diagonal Verda (nova centralitat de Glòries, dels Tres Turons a Sant 
Pau -Sagrada Família - Glòries, la Sagrera)

  Aquest sistema donarà sentit i forma a la nova centralitat de la plaça de les 
Glòries, el nou eix estratègic, ciutadà, cultural i turístic que uneix els Tres Tu-
rons amb Sant Pau -Sagrada Família - Glòries i fi ns a la Sagrera, on alliberarem 
els espais ocupats per les obres perquè se n’apropiïn els veïns i veïnes del barri.

   Continuarem treballant amb l’AGE per fer possible la posada en servei de l’estació de  
 la Sagrera, així com per desenvolupar la totalitat del projecte, de més de 2 milions de  
 metres quadrats de sostre.

   Tirarem endavant la remodelació de Pere IV, amb criteris de conversió del carrer en un  
 veritable nou eix verd a Barcelona.

   Treballem perquè la futura estació de la Sagrera i el seu entorn siguin una realitat al  
 més aviat possible. Relligarem els extrems de la ciutat a partir de la inversió, en una  
 nova manera de fer centres urbans.

   Farem que, per fi , els entorns de la Sagrada Família esdevinguin un conjunt de carrers  
 i de places de qualitat, dedicats als veïns i veïnes, fent que l’impacte de la presència del  
 temple sobre l’entorn sigui el mínim possible.

 Sistema Besòs riu urbà 
   Continuarem impulsant l’àmbit del riu Besòs desenvolupant-hi projectes urbanístics,  

 infraestructures, millora ambiental i efi ciència energètica per millorar la qualitat de  
 vida dels ciutadans dels barris adjacents al Besòs.

   El Consorci del Besòs ha aconseguit anar canviant el caràcter del Besòs, que va passant  
 de ser una frontera a esdevenir una frontissa.

   Treballarem per tirar endavant nous connectors a totes dues bandes del riu, posant un  
 èmfasi especial en la connexió de Ciutat Meridiana i Vallbona, així com la serra de  
 Collserola amb la serralada de Marina.

    Col·laborarem amb Sant Adrià de Besòs per tirar endavant la transformació de l’antiga  
 central de producció energètica a la desembocadura del Besòs en un centre cultural, de  
 lleure i de generació d’oportunitats al Barcelonès nord.

 Sistema Tres Turons
   Volem que els Tres Turons esdevinguin el veritable parc domèstic de Barcelona, una  

 nova talaia de la ciutat on viure amb tots els serveis, i des d’on veure la ciutat d’una  
 manera diferent.

   Treballem conjuntament els serveis per a les persones, la defi nició de com millorar-hi  
 realment la qualitat de vida, i com ha de ser el parc per convertir-lo en un dels nous  
 centres renaturalitzats de Barcelona.

   Actuarem en l’àmbit de la gestió de sòl i de l’execució de projectes. Continuarem im 
 pulsant projectes que revitalitzin l’àrea dels Tres Turons, com són: bateries antiaèries,  
 Marià Labèrnia, Park Güell, Pedrera - Viver Francesc Alegre, activitats a la Creueta del  
 Coll, Font d’en Fargues, carrer de Mühlberg...
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  Sistema Portes de Collserola
   Implantarem les 16 portes de Collserola amb l’objectiu de renaturalitzar la ciutat,  

 defi nint els corredors verds que facin la funció de connexió entre el parc i la ciutat,  
 ordenant els sistemes d’accés i fent que la natura penetri a la ciutat.

   Acabarem el passeig de les Aigües, convertint-lo en el passeig de cornisa més im 
 portant d’Europa, integrat amb el parc i amb les Portes de Collserola.

   Mantindrem i potenciarem la vida de les barriades de muntanya de la ciutat, inte 
 grant-les a les portes com un element de generació d’identitat clau per a Barcelona,  
 tal i com ja estem fent a Torre Baró o a Trinitat Nova.

   Cobrirem la ronda de Dalt amb criteris associats al desenvolupament de les portes,  
 que vol dir relligant barris de banda i banda de la ferida de la Ronda, relligant  
 barris transversalment, integrant Collserola als barris i fent que els barris s’integrin  
 suaument a l’entorn natural.

  Sistemes de superilles
   Són l’eix vertebrador de la nova lectura de la ciutat que impulsa el model que 

implanta CiU: barris productius, a velocitat humana.
   Implantarem el Programa de Superilles amb la voluntat de transformar l’espai públic 

 en unitats urbanes que superen els conceptes demogràfi cs i territorials i se sustenten en  
 objectius concrets de mobilitat sostenible, revitalització de l’espai públic, foment de  
 la biodiversitat i el verd urbà, cohesió social, autosufi ciència energètica i participació  
 ciutadana.

   Impulsarem la implementació de les que ja estan defi nides, com són Maternitat i  
 Sant Ramon, Poblenou, plaça de les Glòries, Eixample, Sants i Hostafrancs, i n’im 
 pulsarem el desplegament a la resta de Barcelona, en tots i cadascun dels districtes.

  Sistema Ciutat Vella
   Continuarem treballant perquè Ciutat Vella potenciï la seva identitat, gestionant el  

 turisme i impulsant projectes per millorar l’espai públic.
   Impulsarem transformacions de grans eixos com ara via Laietana, la Rambla, passeig  

 de Colom, Isabel II, Marquès de l’Argentera i la fi nalització de la plaça de la Gardunya,  
 i la construcció i rehabilitació d’habitatges.

   Obrirem el carrer de Wellington per recuperar una connexió històrica entre el barri de  
 la Ribera amb els de la Vila Olímpica i el Poblenou.

A més dels projectes i sistemes esmentats, també treballarem en els camps 
següents:
  Potenciarem els projectes de transformació de la ciutat convertint-los en el veri-

table eix central de treball transversal per a tot l’hàbitat urbà. Comptarem amb 
professionals i empreses de la ciutat, així com amb professionals tot just sortits 
de les universitats, per reforçar i complementar l’equip que els desenvolupa. El 
paper dels col·legis professionals és i serà clau.

  Dinamitzarem l’espai públic. Implicarem i apoderarem els ciutadans en rela-
ció amb els projectes i l’espai públic, a més d’impulsar i treballar per una ciutat 
confortable. Seguirem impulsant el Pla Buits i les microurbanitzacions amb la 
fi nalitat de desenvolupar usos o activitats d’interès públic de caràcter provisio-
nal en els terrenys buits de la ciutat, amb la fi nalitat de regenerar el teixit urbà i 
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induir dinamisme social a l’entorn mitjançant la seva recuperació, adequació i 
potenciació. Ampliarem a altres indrets la iniciativa de la Diagonal i el passeig 
de Gràcia de convertir els carrers de Barcelona en parcs per al gaudi dels ciuta-
dans els diumenges i els festius.

  Millorarem la logística global de la ciutat. Treballarem per una ciutat produc-
tiva i resilient: els transports i les comunicacions són eixos essencials per fer que la 
ciutat sigui capaç de prevenir, resistir i recuperar-se de qualsevol risc plausible.

  Facilitarem els accessos al port i la zona litoral. Vetllarem pels accessos directes 
que connectin el Port de Barcelona amb les infraestructures principals per faci-
litar el transport de mercaderies. Potenciarem el transport ferroviari, per una 
ciutat neta i sostenible.

  Construirem els túnels de la plaça de les Glòries Catalanes. Seguint amb la 
transformació de plaça de les Glòries, es portarà a terme la construcció dels 
túnels viaris que canalitzaran el trànsit d’entrada i sortida de la ciutat per sota 
del gran parc verd previst, i segons la nova confi guració viària prevista en la 
remodelació de l’àmbit.

  Instal·larem escales mecàniques i ascensors. A més de les infraestructures de 
grans dimensions, és important treballar per una ciutat confortable atenent i impul-
sant les infraestructures imprescindibles per al dia a dia de les persones, guanyant 
qualitat de vida i comoditat per als ciutadans. En són exemples el desplegament de 
les escales mecàniques i ascensors en els barris que més ho necessitin.

  Ampliarem l’estació de Sants perquè satisfaci les necessitats en matèria de mobi-
litat de la població barcelonina i metropolitana. Aquesta ampliació s’ha d’efectuar 
conjuntament amb la restitució defi nitiva de la plaça dels Països Catalans.

  Reclamarem l’execució de les obres de la Sagrera. Treballarem perquè la Sa-
grera i el seu entorn siguin una realitat al més aviat possible. Vetllarem perquè 
l’Estat complexi amb la inversió i l’execució de les obres de l’estació. Mentre 
l’estació estigui en construcció, dignifi carem els entorns perquè els veïns i veïnes 
puguin gaudir de l’espai públic.

  Prioritzarem les obres de la línia L9/10 - Zona Franca. Executarem les obres i la 
posada en marxa del segon ramal de la L9 (Zona Franca - Campus Sud) per do-
nar servei als veïns i usuaris de la Zona Franca, la Marina de Port i el nou barri 
de la Marina del Prat Vermell que històricament han sofert una manca de trans-
port públic.

  Reformarem l’estat de les platges. Equiparem les platges amb un nou sistema de 
megafonia, millorarem l’estat dels espigons i de la zona de banys del Fòrum.

  AUTOSUFICIÈNCIA I REHABILITACIÓ  

L’autosufi ciència és un objectiu polític determinant per aconseguir consolidar les nostres 
democràcies, legitimant-les davant dels ulls del món, tot evitant traspassar el cost de la nostra 
qualitat de vida a d’altres parts de la terra i a les generacions futures.

L’autosufi ciència també és rehabilitació. És equipar els edifi cis en què vivim per fer front als 
reptes del segle XXI.
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És una autoexigència que ens hem de marcar com a ciutat per reduir les dependències ener-
gètiques de l’exterior i la contaminació de la ciutat. Un repte clau que hem d’assolir completa-
ment els 30 anys vinents i que ja hem iniciat per fer que Barcelona continuï sent capdavantera 
en qualitat de vida.

Barcelona, a més, és una ciutat que té molta cura del medi ambient. En aquest sentit, cal 
continuar impulsant al màxim la generació d’espais verds a la ciutat que no tan sols millorin 
la qualitat de l’aire sinó que, aplicats a l’edifi cació, també redueixin el consum energètic dels 
edifi cis. Hem de convertir Barcelona en un gran bosc metropolità.

Mesures
  Impulsarem la introducció de la natura en totes les escletxes possibles de la 

trama urbana. Cobertes d’edifi cis, terrats, terrasses o balcons són elements per 
transformar-los en jardins i horts d’ús comunitari, aptes per a activitats saluda-
bles, o en espais destinats especialment a la millora ambiental, de manera que 
esdevinguin noves formes de verd urbà. Rehabilitar les cobertes i terrats contri-
buirà a reduir la demanda energètica dels edifi cis.

  Rehabilitarem espais verds de la ciutat, conservant la biodiversitat, millorant el 
patrimoni natural i evitant la pèrdua d’espècies i hàbitats. Renaturalitzarem la 
ciutat transformant nous espais en verd urbà: Laberint, Vil·la Amèlia, Ciutade-
lla, Nova Icària, Oreneta, Pla de Fornells, Can Dragó...

  Millorarem la qualitat ambiental. Reduirem la contaminació de l’aire: reduint 
trànsit, minimitzant al·lergògens i facilitant la informació sobre la qualitat de 
l’aire. Reduirem el soroll de la ciutat i crearem espais de silenci. Així mateix, 
treballarem per eliminar les possibles males olors (orins, residus i clavegueram).

  Fomentarem la millora del cicle de l’aigua. Aprovarem el Pla Integral del Cla-
vegueram i del Pla de Recursos Hídrics Alternatius. Treballarem per una ciutat 
resilient millorant el drenatge de la ciutat, optimitzant l’aprofi tament de l’aigua 
freàtica i aconseguint la màxima efi ciència, amb la superació del 50% en la tele-
gestió del reg i de les fonts.

  Durem a terme projectes d’agricultura urbana per: 1. Eliminar intermediaris; 2. 
Crear producció de km 0; 3. Cobrir qualsevol necessitat alimentària a baix cost. 
Es tracta d’un nou concepte de producció agrícola per fer front als reptes alimen-
taris i ambientals que vénen. El model de l’agricultura urbana que s’implanti a 
la ciutat integrarà un circuit a través d’entitats específi ques per donar resposta 
a la demanda ciutadana, amb enfocament social.

  Potenciarem encara més, amb un increment dels ajuts, la recuperació de terrats 
verds i vius, per fer que els terrats de Barcelona esdevinguin generadors d’ener-
gia, espais verds compartits i nous espais de generació de comunitat.

  Crearem un Operador energètic municipal amb la fi nalitat de treballar per una 
ciutat autosufi cient, que produeix l’energia que necessita.

  Apostarem per l’autosufi ciència energètica. Impulsarem el desplegament de pla-
ques fotovoltaiques a les pèrgoles de la ciutat. Treballarem per impulsar l’ener-
gia de biomassa i continuarem desplegant l’energia de la minieòlica.
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  Reduirem el consum d’energia. Optimitzarem el consum energètic mitjançant 
el pla d’autosufi ciència d’edifi cis municipals, elements urbans autosufi cients, 
actuacions públiques emblemàtiques d’autosufi ciència, etc.

 CIUTAT INTEL·LIGENT  

El procés de transformació en smart city està suposant un canvi de paradigma en la forma 
d’entendre la ciutat. Un canvi que ens ha de permetre anar més enllà i liderar la relació ciuta-
dania-administració, la gestió dels recursos públics i l’efi ciència dels serveis públics, tot donant 
a la ciutadania més eines i més accessibles per governar la ciutat i iniciar un projecte de vida.

Barcelona ha de ser el referent europeu i del Mediterrani en l’aplicació i accés de les noves 
tecnologies a la vida quotidiana de la ciutadania. Durant aquest mandat s’han fet avenços molt 
importants i reconeguts internacionalment en camps tan diferents com la tercera edat i la 
mobilitat de la ciutat. Barcelona serà intel·ligent o no serà.

Barcelona és la capital de la telefonia mòbil, i volem que ho sigui per mèrits industrials. Per 
això continuarem treballant en la integració de les solucions per a la ciutat en el marc de la 
mobilitat telefònica, de la mà de GSMA i de la Fundació de la Mobile World Capital, amb qui 
compartim un munt de projectes.

La intel·ligència de la ciutat també és la seva identitat: identitat de botigues i de façanes. Iden-
titat de carrers i de places.

Mesures
  Continuarem treballant en la innovació urbana. Treballarem per una ciutat pro-

ductiva: potenciant la identitat dels barris, fent que la producció torni a la ciutat 
tot reindustrialitzant-la: Ateneus de Fabricació, producció creativa i artesana 
de productes locals.

  Crearem la fi gura del cap d’Informació i Ciutat Intel·ligent de l’Ajuntament de 
Barcelona, que reforçarà el paper de l’actual IMI.

  Potenciarem l’IMI, integrant cada vegada més l’operació transversal al si de 
l’Ajuntament amb l’operació de transformació al conjunt de la societat. No es pot 
entendre l’una sense l’altra.

  Crearem la fi gura del Chief Data O¾  cer, depenent de l’IMI, que estructurarà tots 
els elements vinculats a la generació de dades de Barcelona, com a font de gene-
ració de projectes empresarials, de recerca i de noves oportunitats per a tothom.

  Acabarem de desenvolupar i d’equipar la Xarxa d’Ateneus de Fabricació Pública. 
Els dotarem amb les noves tecnologies al servei de les persones impulsant acti-
vitats i projectes que millorin la societat i promoguin el desenvolupament social 
i econòmic a través de la societat del coneixement i el desenvolupament de la 
intel·ligència col·lectiva a través del treball en xarxa. En continuarem el desple-
gament per tota la ciutat, passant per tots els districtes i barris.

  Ampliarem la xarxa Wi-Fi de la ciutat. Impulsarem el reequilibri territorial 
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desplegant el servei Wi-Fi per tancar la potencial escletxa digital en zones 
menys afavorides dels nuclis urbans i capes socials de menys poder adquisi-
tiu, arribant a tots els barris.

  Facilitarem les tecnologies al servei de les persones. Seguirem treballant pel 
telecontrol i telegestió de serveis municipals, plataforma de sensors per a la 
millora dels serveis cap als ciutadans.

  Millorarem el portal de tràmits i serveis de Barcelona. Facilitarem els pro-
cessos i serveis de l’Ajuntament: expedient electrònic, e-llicències, e-obres, 
mobilitat de la inspecció municipal, modernització TIC dels llocs de treball, 
renovació tecnològica dels serveis d’atenció als ciutadans, etc. Impulsarem 
la Barcelona a la Butxaca. Crearem noves apps per fer tràmits a través dels 
mòbils per facilitar la relació entre els ciutadans i l’administració pública.

  Ampliarem pressupostàriament els programes conjunts amb UNHàbitat, New 
York Academy of Science, GWOPA, World Bank, AIA, LSE i els governs de paï-
sos i ciutats de tot el món, en el camp de l’hàbitat urbà.

  Seguirem fent créixer la City Protocol Society, com a ens fonamental per 
generar el que ha de ser l’estàndard de desenvolupament de les ciutats a 
tot el món.

  Apostarem pressupostàriament i organitzativament pel Barcelona Urban 
Clúster, pel Clúster Nàutic, pel Clúster de les Smart Cities, per OBRA (l’or-
ganització dedicada a la rehabilitació), i per tots els espais de potenciació 
professional i de competitivitat dels sectors lligats a l’hàbitat urbà.

  Continuarem desenvolupant programes de màster, beques i graus amb les 
universitats catalanes per potenciar professionalment el nostre país en el 
camp de l’hàbitat urbà.

  Fomentarem l’ús del vehicle elèctric. Vetllarem per una ciutat autosuficient i 
saludable, que minimitza la seva petjada ecològica, i seguirem impulsant la 
implementació del vehicle elèctric, des del transport públic, passant per les 
flotes dels taxis i les flotes de mercaderia i fins als vehicles privats. Elabora-
rem un primer estudi del model d’implantació de punts de càrrega de vehicles 
elèctrics en aparcaments comuns de titularitat privada. Amb tot, seguirem 
treballant per una infraestructura adequada perquè doni servei a aquestes 
noves necessitats.

  Apostarem per l’ús de la tecnologia NFC, convertint-la en un estàndard 
necessari a la ciutat capital de la mobilitat telefònica del món. Igualment, 
i de la mà de la Fundació de la MWC, seguirem desenvolupant tota mena de 
projectes conjuntament, amb una clara orientació social.

  Desplegarem les funcions del Barcelona Institute of Technology, de la mà de 
les universitats, les empreses i els professionals, per fer que la recerca i el 
desenvolupament d’aplicacions, sistemes de gestió i solucions per a la ciutat 
situïn Barcelona al capdavant de les ciutats del món.
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CIUTAT DE CULTURA, CONEIXEMENT, 
CREATIVITAT I INNOVACIÓ
“Vivim de cara al món i si volem la plena sobirania per al nostre poble és per a millorar la qua-
litat dels nostres conciutadans i per a obtenir que Catalunya, intensament civilitzada, pugui 
oferir una efectiva col·laboració en l’obra de millorament i progrés de la humanitat.”
Pompeu Fabra, 30 de novembre de 1930

El coneixement i la cultura són l’ànima d’una ciutat. La cultura ens dóna les eines per participar 
activament en la societat i també per posicionar-nos internacionalment com una de les grans 
ciutats del món, i per això és una prioritat central de l’acció del govern municipal, que hi conti-
nuarà dedicant aproximadament un 6% del pressupost municipal.

Volem preparar Barcelona, capital de Catalunya, per ser la capital del nou estat: una capital 
activa, viva, creativa, innovadora, emprenedora, humana i integradora, amb la cultura i el co-
neixement com a eixos vertebradors i com a elements identifi cadors d’aquesta capital, que ha 
d’exercir amb generositat i responsabilitat.

Durant el mandat 2015-2019 continuarem desenvolupant polítiques orientades a enfortir i 
aproximar la cultura, l’educació, la creativitat i la innovació a la ciutadania, tot promovent-les com a 
fonament del progrés personal i social i optimitzant l’esforç compartit entre institucions públiques i 
d’iniciativa social que col·laboren per impulsar projectes i equilibrar els recursos existents.

Igualment, treballarem per formar ciutadans crítics i autònoms amb valors cívics que esdevin-
guin els fonaments d’una societat millor, més justa, amb oportunitats per a tothom, i aprofundi-
rem en el vincle amb l’àmbit educatiu i universitari per fer que la cultura formi part de l’itinerari 
formatiu i vital de les persones, de la mateixa manera que potenciarem iniciatives per fer més 
accessible i assequible l’accés a la cultura.

LA CIUTADANIA HA DE SER LA PROTAGONISTA 
   DE LES POLÍTIQUES CULTURALS  

Per això en fomentarem la participació activa com a protagonista de la cultura a la ciutat. Pro-
mourem la col·laboració amb els diversos actors dels sectors culturals: creadors, públic, món 
associatiu i empreses.
La col·laboració publicoprivada i el diàleg permanent amb el món associatiu són essencials per 
continuar treballant des de la participació en els diversos sectors culturals.

Mesures
  Ampliarem la xarxa barcelonina de Fàbriques de Creació que, al marge de la 

titularitat pública o social, garanteixi l’accés dels creadors als serveis que 
aquests equipaments ofereixen. En aquesta línia, incorporarem al programa de 
Fàbriques de Creació la Sala Beckett (Obrador Internacional de Dramatúrgia) al 
Poblenou, i el Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques a les Corts. També estu-
diarem vincular a les arts visuals un espai sota la cascada del parc de la Ciutadella.

  Potenciarem la Fabra i Coats, com a capçalera del Programa de Fàbriques de 
Creació, que esdevindrà un nou pol cultural de la ciutat. Dotarem aquesta fàbri-
ca d’una direcció específi ca.
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  Continuarem potenciant el Consell de Cultura com a òrgan independent i repre-
sentatiu del món cultural de la ciutat, particularment en les funcions d’informar 
l’atorgament de subvencions i nomenament dels jurats dels Premis Ciutat de 
Barcelona. En potenciarem les comissions sectorials com a òrgans consultius.

  Mantindrem la independència dels jurats designats pel Consell de Cultura per 
als Premis Ciutat de Barcelona, amb unes bases que premiïn l’excel·lència i la 
llibertat creativa.

  A través del programa de subvencions i convenis, continuarem donant suport a 
les activitats de les entitats i associacions culturals de Barcelona.

  Potenciarem el comerç cultural de proximitat, ampliant els ajuts que actualment 
es concedeixen per garantir una presència equilibrada a tota la ciutat (sales 
de música, galeries d’art, llibreries, i sales d’arts escèniques). Particularment, 
estudiarem accions de suport a sales de cinema en funció de l’interès cultural de 
la programació.

  Potenciarem la Barcelona Film Commission per atraure talent i recursos per a 
la indústria audiovisual en tots els formats. Demanarem a les administracions 
competents recursos econòmics (que funcionin a la manera d’incentius fi scals) 
per captar rodatges internacionals i potenciar les coproduccions dels nostres 
professionals amb altres països.

  Acabarem les obres de la tercera i última fase del Centre d’Art Contemporani 
Fabra i Coats, que permetrà disposar d’un total de 3.000 metres quadrats per a 
l’art contemporani.

  Pel que fa a La Capella, continuarem potenciant el treball amb l’art i la producció 
més emergent de la ciutat i n’incrementarem les relacions amb altres institucions.

  Ampliarem La Virreina. Centre de la Imatge obrint-lo a la façana de la Rambla. 
En potenciarem la relació amb l’Arxiu Fotogràfi c de Barcelona.

  Potenciarem la Fundació Barcelona Cultura com a instrument per captar mece-
natge i vincular el món cultural amb l’empresarial.

  Ampliarem les eines de difusió de l’activitat i el patrimoni cultural de la ciutat, 
tenint molt en compte el vessant digital (apps, webs, etc.).

  Donarem suport als estadis inicials de les iniciatives culturals perquè puguin 
créixer i esdevenir autosostenibles.

  Fomentarem l’oferta cultural pensada per als infants, per aconseguir que la cul-
tura formi part de la vida dels ciutadans des de ben petits.

  Impulsarem la presència al carrer d’exposicions i activitats dels museus per 
acostar encara més la cultura a tothom i integrar-la a l’espai públic.

 

CONEIXEMENT I CULTURA  

Treballarem per dotar la ciutadania d’autonomia, esperit crític i valors cívics, fonament d’una 
societat més justa que afavoreixi el progrés personal i col·lectiu. Intensifi carem el vincle amb 
l’àmbit educatiu i universitari per fer que la cultura formi part de l’itinerari formatiu i vital de 
les persones. El coneixement és la clau per al futur comú i pròsper de la ciutat.
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Mesures
  Potenciarem la Barcelona metropolitana com una gran plataforma d’educació 

superior d’Europa, promovent les universitats actuals i atraient-ne de noves per-
què hi situïn projectes d’internacionalització.

  Consolidarem Barcelona com una ciutat amb centres de recerca científi ca capda-
vanters al món.

  Desplegarem polítiques de creació, d’atracció i de mobilitat de talent creatiu, 
científi c i tecnològic.

  Consolidarem comunitats RIS3 (les estratègies de recerca i innovació per a l’especia-
lització intel·ligent que fan els estats membres i les regions de la Unió Europea per als 
fons de la política de cohesió) en l’entorn del coneixement i la creativitat.

  Impulsarem plataformes de micromecenatge i microcrèdit per a l’àmbit creatiu i 
del coneixement.

  Potenciarem l’Ofi cina de Ciències Ciutadanes com a gran espai de trobada entre la 
recerca, les dades obertes, la intel·ligència artifi cial i la participació ciutadana.

  Impulsarem la creació de fons de capital llavor i de capital de risc especialitzats 
en àmbits de coneixement, educació superior i de creació cultural.

  Potenciarem les relacions entre les universitats i les empreses, enfortint l’inter-
canvi i facilitant l’accés dels estudiants a la incorporació en el mercat laboral.

  Difondrem, en col·laboració amb les universitats, nacionalment i internacional-
ment, l’oferta universitària disponible.

  Fomentarem la projecció internacional de les universitats barcelonines.
  Enfortirem la col·laboració entre les universitats i l’Ajuntament, a fi  de situar 

Barcelona com una de les principals ciutats de destinació d’estudiants universi-
taris internacionals de grau i postgrau.

  Desenvoluparem una guia de l’educació superior de la ciutat en què s’informarà de tota 
l’oferta universitària adreçada a estudiants internacionals que presenta Barcelona.

  Consolidarem noves edicions de la BCN SUMMER SCHOOL, amb la fi nalitat de man-
tenir la projecció internacional de Barcelona en l’àmbit de l’educació superior.

  Desenvoluparem i impulsarem el Campus d’excel·lència internacional (BKC a la 
Diagonal) i el Campus de l’energia (al costat del Fòrum).

  Afavorirem l’ocupabilitat i l’emprenedoria del nostres estudiants, estimulant la 
creació d’start-ups, pràctiques laborals a l’Ajuntament, etc.

  Impulsarem les vocacions científi ques de futur des de les escoles i els instituts de 
la ciutat. L’Ajuntament està fi nançant projectes amb les universitats per afl orar 
aquestes vocacions en els nostres estudiants joves.

  Promourem la celebració de congressos científi cs internacionals vinculats a les 
nostres universitats.

  Col·laborarem amb les nostres universitats en la seva estratègia de posiciona-
ment a les xarxes universitàries internacionals.

  Crearem un Consell Municipal d’Universitats, que vetllarà per marcar els objec-
tius i reptes de Barcelona, i impulsar-los a través del coneixement.
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CREATIVITAT, INNOVACIÓ, INDÚSTRIA CREATIVA I COMERÇ  
   CULTURAL  

La creativitat de la nostra ciutat és un tret que ens diferencia. Hem de fer créixer i potenciar 
l’ecosistema creatiu perquè doni fruits i projectar-lo. La principal riquesa de la nostra ciutat és 
la creativitat i el talent.
Cal impulsar la indústria creativa i el comerç cultural, atès que són factors clau en la promoció 
econòmica i social, alhora que generadors de llocs de treball.

Mesures
  Promourem la participació en projectes europeus entorn les ciutats, la creativi-

tat i la indústria.
  Potenciarem el Barcelona Laboratori com a gran plataforma de cocreació i reso-

lució de reptes de la ciutat, vinculant-lo a les Fàbriques de Creació, els Ateneus 
de Fabricació i altres equipaments de proximitat.

  Desplegarem plenament el projecte Canòdrom com a Parc de Recerca Creativa. 
Dissenyarem un programa de suport per a emprenedors de projectes culturals i 
creatius que es vulguin desenvolupar professionalment en aquest àmbit. Comple-
mentàriament, posarem en marxa un programa de beques.

  Desplegarem el Disseny Hub Barcelona com la referència europea del disseny en 
la confl uència d’un centre que ha de ser espai de memòria, espai per a la innova-
ció en el disseny, per a empreses innovadores i per a la trobada de professionals 
del disseny. Crearem un landing empresarial per a professionals i empreses del 
món del disseny.

  Potenciarem l’Eix de la Creativitat amb la Fabra i Coats, el Disseny Hub Barcelo-
na i el Canòdrom, Parc de Recerca Creativa.

  Incorporarem la innovació als processos interns de l’administració pública.
  Desplegarem eines de gestió de la innovació basades en l’experiència de Barce-

lona i les posarem a disposició de la ciutadania i de les entitats.
  Coordinarem i donarem una visió conjunta a les diferents iniciatives al voltant 

de la creació, el disseny, la fabricació i el prototipatge, fent de Barcelona la ciu-
tat de referència en el pont entre creativitat i innovació.

  Consolidarem Dau Barcelona com un dels festivals de referència a Europa en el 
sector del joc de taula i tradicional. Igualment, impulsarem la presència del joc 
en escoles i espais públics com a eina per fomentar la creativitat.

  Continuarem potenciant el Programa Barcelona, ciutat de Festivals com un 
element de primer ordre pel que fa a la promoció de nous creadors i de projecció 
exterior de la ciutat.

  Impulsarem la fi gura del comissionat per la innovació, dedicat d’una banda a 
establir els ponts publicoprivats corresponents, per aprofi tar les sinergies que es 
puguin generar, i impulsar les iniciatives polítiques transversals que calgui.

  Impulsarem el Premi Barcelona Innovació, que guardoni les bones pràctiques de 
les administracions i empreses en col·laboració amb universitats.
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  Defi nirem el consell operatiu per la innovació, presidit pel comissionat, amb 
l’objectiu en una primera fase de defi nir el conjunt d’objectius a assolir en el Pro-
grama Barcelona Innovació 2025, les iniciatives que s’impulsaran i fer un segui-
ment operatiu del desplegament de les mesures necessàries.

  Crearem una línia “ICO ciutat de Barcelona’” vinculada a Barcelona Activa 
i destinada a dur a terme un programa autosufi cient que procuri dotar de la 
inversió necessària els nous projectes en serveis que no requereixen una forta 
inversió en béns immobles i que, per tant, tenen difi cultat d’inversió en l’àmbit 
privat.

  Establirem el Programa Barcelona Innovació 2025, en què s’impulsaran les 
iniciatives necessàries per millorar la projecció de la ciutat de Barcelona com a 
ciutat d’innovació, i incrementar de forma substancial el pes sobre el PIB de la 
ciutat vinculat a la innovació. 

NOU ESTAT I CAPITALITAT CULTURAL  

Barcelona és la capital de Catalunya i de la catalanitat. Una part de la força i la personalitat de 
la ciutat vénen del conjunt del país, amb la seva història, cultura, llengua i identitat, i també per 
això ha d’estar al costat de la resta de pobles i ciutats de Catalunya, treballant amb tot el terri-
tori per impulsar conjuntament el país i la seva cultura. Barcelona ha actuat, i ha de continuar 
actuant, com a capital al món. Afronta l’esdevenidor com a potencial capital d’Estat, en diàleg 
amb la resta de capitals internacionals, amb capacitat per fer del nostre relat cultural un motiu 
d’inclusió i integració obert al món. Aquest ha estat un element central del mandat 2011-2015, 
i encara ho serà més durant els anys vinents. Cal enfortir la musculatura cultural creativa de la 
ciutat, reforçar la condició de capital de la cultura catalana i reforçar la projecció internacional 
de la ciutat.

Mesures
  Exercirem la capitalitat cultural del país i la donarem a conèixer internacional-

ment de la mà dels grans equipaments culturals de la ciutat amb capacitat per 
projectar Barcelona i Catalunya en el mapa global de les cultures del món: Gran 
Teatre del Liceu, Palau de la Música Catalana, L’Auditori, Teatre Lliure, Mercat 
de les Flors i Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

  Construirem la Barcelona capital d’Estat creant estructures i estratègies cultu-
rals i de coneixement.

  A través de l’Institut Ramon Llull posarem el potencial econòmic, demogràfi c i 
creatiu de Barcelona al servei de la projecció exterior de la cultura catalana.

  Intensifi carem la relació amb ciutats i capitals del món que comparteixen amb 
Barcelona la vocació cultural i creativa.

  Incentivarem el turisme cultural i del coneixement a fi  de posar en valor el patri-
moni i el conjunt de l’oferta cultural de la ciutat. Volem promoure des de l’àmbit 
de la cultura bones pràctiques turístiques i que Barcelona esdevingui clarament 
un referent de turisme cultural. En aquest sentit, crearem una oferta turística 
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especialitzada per a Barcelona en l’àmbit cultural, científic, del disseny, de 
l’urbanisme i de la innovació.

  Promourem Barcelona com a capital editorial en llengua catalana i castellana, 
la seva indústria editorial, els seus creadors i llibreters.

  Presentarem la candidatura de Barcelona com a Ciutat Creativa de la Unesco, en 
l’àmbit de la literatura.

  Potenciarem els certàmens i trobades internacionals en els sectors de la música, 
les arts visuals, el teatre, el cinema i la dansa que s’organitzen a la ciutat, i que 
ajuden a estructurar els sectors culturals.

  Barcelona acollirà al setembre del 2015 Cineposium, congrés anual de membres 
de l’Associació Internacional de Film Commissioners, per tractar la relació entre 
el cinema i la indústria del turisme.

  Barcelona acollirà l’octubre del 2015 la 14a reunió anual del Parlament Cultu-
ral Europeu al recinte modernista de Sant Pau per debatre temes al voltant de la 
creativitat, la innovació i la identitat.

IMPULSAREM I DEFENSAREM LA LLENGUA CATALANA  

Barcelona serà la principal impulsora i defensora de la llengua catalana i de la cultura que s’hi 
expressa. Donarem força, projecció i protecció a la llengua i la cultura catalanes i, molt espe-
cialment, ens dotarem de recursos per atendre les necessitats dels nous catalans.

Mesures
  Ens mantindrem ferms en la defensa del model d’immersió lingüística a les 

escoles.
  Potenciarem l’experiència d’èxit del Voluntariat per la Llengua fomentant les 

parelles lingüístiques des dels centres cívics i les biblioteques, amb l’objectiu que 
les persones que volen aprendre i millorar el nivell de català ho puguin fer amb 
aquest format.

  Mantindrem el suport a la Setmana del Llibre en Català per fer que es consolidi 
com un espai de referència de la promoció del món editorial català i el foment de 
la lectura.

  Incentivarem l’ús de la llengua catalana entre els joves en el temps de lleure.
  Confeccionarem material d’ensenyament i de dinamització per a persones que 

volen aprendre la llengua catalana, tenint en compte les necessitats de diversos 
col·lectius determinats: segons el sector comercial, segons la llengua d’origen…

  Millorarem el condicionament i visibilitat dels locals del Centre de Normalitza-
ció Lingüística als districtes de Sant Martí i Sants.

  Promourem la col·laboració amb municipis de l’àmbit lingüístic català.
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CULTURA DE PROXIMITAT  

Treballarem per continuar acostant la cultura, font de progrés individual i col·lectiu, de futur 
i de convivència, als ciutadans. Barcelona disposa d’un ampli ventall d’iniciatives culturals de 
caires i disciplines molt diversos. Impulsarem aquesta riquesa cultural posant-la a l’abast de 
tothom i treballarem per connectar i coordinar la gran capil·laritat cultural que es desenvolupa 
a Barcelona. Reforçarem els centres cívics i les biblioteques, perquè esdevinguin veritables 
centres de cultura de proximitat que enriqueixin el territori i connectin els ciutadans.

La participació forma part de la nostra manera de ser com a poble, i la cultura popular i tradi-
cional n’és un element clau que contribueix intensament a la cohesió social i a la identifi cació 
de la nostra idiosincràsia.

Mesures
  Reforçarem la xarxa actual de centres cívics, centres culturals de proximitat, i esta-

blirem una relació més estreta i coordinada entre els districtes, la xarxa de centres 
cívics, els equipaments culturals i els programes impulsats per l’àrea de cultura.

  Finalitzarem les obres i obrirem al públic el centre cívic Vil·la Urània al barri del 
Putxet i Farró del districte de Sarrià - Sant Gervasi.

  Enfortirem la connexió de l’ecosistema cultural potenciant els vincles de les 
diferents persones, entitats i equipaments que actuen com a agents culturals de 
la ciutat, també entre sectors diferents, per generar idees i oportunitats a través 
del treball col·laboratiu.

  Continuarem apostant per la xarxa de biblioteques com a agent principal d’ac-
cés a la cultura i el coneixement, espai d’intercanvi de saber i punt de trobada 
important per als barris, i per l’excel·lència del servei que ofereix.

  Obrirem nous equipaments bibliotecaris per completar el mapa de la ciutat: 
biblioteca del districte de les Corts, al carrer dels Comtes de Bell-lloc; bibliote-
ca Gabriel García Márquez, al districte de Sant Martí, biblioteca del barri de la 
Font de la Guatlla a Sants-Montjuïc, biblioteca de Sarrià, a la plaça de Sarrià, i 
biblioteca de Sant Gervasi-sud, a la Finca Muñoz Ramonet, i millorarem els equi-
paments existents.

  Farem una Biblioteca Pública Internacional, amb fons en llengües estrangeres, a 
l’edifi ci annex de la Finca Muñoz Ramonet.

  Desenvoluparem una prova pilot per disposar d’una biblioteca oberta les 24 
hores del dia.

  Desplegarem iniciatives per incrementar la dimensió virtual de la biblioteca.
  Continuarem reclamant al govern de l’Estat espanyol els fons necessaris per 

construir la Biblioteca Central Urbana.
  Enfortirem el vincle entre llibreries i biblioteques per criteris de proximitat.
  Treballarem amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per 

aconseguir un catàleg i carnet únic en el sistema bibliotecari, així com més vin-
culació amb les biblioteques escolars i les universitàries.
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  Elaborarem el Pla de Voluntariat Cultural de Barcelona per a equipaments i 
programes culturals. Estenent i ampliant experiències d’èxit en aquest àmbit, 
promourem que els ciutadans siguin coresponsables de la vitalitat cultural de la 
ciutat i col·laborin en campanyes que requereixin voluntariat.

  Traslladarem l’EMAV (Escola Municipal d’Arts Visuals) i en construirem la nova 
seu en un espai remodelat de Can Batlló al barri de la Bordeta del districte de 
Sants-Montjuïc.

  Promourem els valors de l’associacionisme cultural com a factor de cohesió so-
cial i crearem una campanya de promoció entre la ciutadania.

  Seguirem apostant per la rehabilitació dels teatres associatius (ateneus, 
orfeons, etc.).

  Continuarem impulsant la cultura popular i els seus valors que ens identifi quen 
(cohesió social, treball en equip, esforç, tradició, cooperació, identitat, comuni-
tat, etc.). En aquest sentit, establirem noves línies d’ajut a les colles de cultura 
popular amb alta representació de joves i fomentarem que se’n creïn de noves.

  Promocionarem i projectarem la cultura popular a països d’arreu del món. 
Continuarem mostrant la cultura popular en els nostres desplaçaments inter-
nacionals.

  Consolidarem l’intercanvi de seguicis populars.
  Potenciarem la xarxa de Cases de la Festa. Seguirem potenciant i ampliant la 

xarxa perquè la cultura popular sigui present a tota la ciutat. Obrirem noves 
Cases de la Festa als barris: a Nou Barris (Masia Can Carreras, al barri de 
la Guineueta), a Sant Martí, al barri del Besòs, i potenciarem les del Clot i de 
Sant Andreu.

  Posarem en funcionament la Casa de la Sardana vinculada a les entitats 
sardanistes.

  Construirem la seu de la Colla Jove Castellera de Barcelona a la Fabra i Coats de 
Sant Andreu del Palomar.

  Impulsarem un Congrés de cultura popular a Barcelona.
  Promocionarem els intercanvis de grups dels territoris de parla catalana i facili-

tarem les actuacions dels grups d’origen a Barcelona i els grups de Barcelona al 
País Valencià, les Illes Balears i Pitiüses, la Catalunya Nord, l’Alguer, Andorra i 
la Franja de Ponent.

  Potenciarem la cultura popular a l’escola complementant el programa d’activi-
tats educatives a les Cases de la Festa amb un Programa als Centres Escolars.

  Consolidarem el Raval com a barri de cultura en el marc del Raval Cultural.
  Promourem activitats gratuïtes que promoguin la integració des de la diversitat 

aprofi tant equipaments culturals, coordinadament amb els barris, els districtes i 
els centres educatius.
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DIFUSIÓ I PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI  

Barcelona disposa d’un llegat patrimonial fruit d’una història mil·lenària que cal preservar i 
difondre. En aquest sentit, continuarem posant en valor aquest ric i variat patrimoni, en altres 
èpoques ignorat. Treballarem per fer-lo més proper i accessible al conjunt de la ciutadania, 
que se n’ha de sentir partícip, aprofi tant també les múltiples oportunitats que ofereixen els 
formats digitals, i en farem un element de la projecció de la nostra ciutat i cultura al món.

Mesures
  Consolidarem el Born Centre Cultural com un espai de trobada de la història i 

cultura catalanes.
  Potenciarem el Pla Bàrcino seguint el pla d’objectius establert. Completarem la 

recuperació del passeig de la Muralla des de la Catedral fi ns al carrer de Vilade-
cols i posarem en valor la plaça dels Traginers i els carrers de l’entorn.

  Impulsarem accions de micromecenatge cultural que incentivin la cultura 
participativa i la implicació de la ciutadania en els projectes per recuperar 
el patrimoni.

  Recuperarem la integritat del Palau Reial Major, conjunt històric monumental 
de la plaça del Rei, posant-ne en valor el llegat històric i patrimonial, i connec-
tant alhora les seus del MUHBA, Capella de Santa Àgata i Museu Marès (Sala del 
Tron / Tinell + Capella Reial + Residència dels Comtes de Barcelona).

  Reivindicarem a l’Estat espanyol el traspàs a la ciutat del Palau del Lloctinent.
  Crearem un nou espai visitable al Castell de Montjuïc per mostrar peces de tot el 

complex museístic i patrimonial de Barcelona fi ns ara no exposades al públic.
  Farem polítiques actives per captar nous públics als museus i centres patrimo-

nials de la ciutat mitjançant el registre “Gaudir + BCN”.
  Obrirem la Casa Verdaguer de la Literatura a Vil·la Joana, a Vallvidrera, com un 

espai destinat a la literatura catalana i universal.
  Projectarem la Casa dels Contes al Castell dels Tres Dragons de Domènech 

i Montaner, al parc de la Ciutadella, com un espai adreçat als infants i a les 
famílies, orientat a despertar l’interès per la imaginació i la creativitat dels 
més petits.

  Impulsarem el vessant científi c del parc de la Ciutadella. Convertirem el Museu 
Martorell en la seu del Gabinet d’història de les ciències naturals, que tindrà en la 
col·lecció Salvador un dels eixos, i donarem ús cultural a l’Hivernacle i l’Umbracle.

  Traslladarem, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la seu científi -
ca i les reserves del Museu Nacional de Ciències Naturals a un espai proper a la 
seu del Fòrum per donar consistència als diversos equips de recerca dels quals ja 
disposa el Museu.

  Innovarem l’experiència del Museu de la Música a través de la interacció tec-
nològica. El visitant podrà interpretar sobre els sons dels instruments del museu, 
podrà dirigir l’OBC i podrà imprimir en 3D alguns dels instruments.
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  Estudiarem la creació del Museu de les Arts Escèniques al Teatre Arnau, amb 
especial referència al signifi cat social i artístic del Paral·lel.

  Avançarem en el projecte de la Muntanya dels Museus com a espai referent mu-
seístic i cultural de la ciutat. El projecte transformarà l’ús dels pavellons de Vic-
tòria Eugènia i d’Alfons XIII de la Fira de Barcelona per a usos museístics, que 
inclourà l’ampliació del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la creació 
del Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme, del Centre Nacional de Fotografi a, un 
gran hall d’exposicions i la reserva d’espais per a usos museístics futurs.

  Obrirem el nou Museu Etnològic després de renovar totalment l’edifi ci i d’incor-
porar una nova museografi a a fi  d’erigir-lo en un autèntic espai de coneixement 
de l’etnologia, a través de les nombroses i valuoses col·leccions nacionals, en 
relació amb el coneixement d’altres cultures del món.

  Incorporarem el Museu Marítim a la xarxa de museus municipals de la ciutat, 
previ acord amb la Diputació de Barcelona, per convertir-lo, amb un nou projecte 
museogràfi c, en un espai de coneixement de les ciències del mar i la seva relació 
amb la ciutat.

  Explicarem la història de Barcelona a través del Mercat de Sant Antoni amb 
l’obertura del MUHBA Sant Antoni, on es posaran de relleu les restes de la Via 
Augusta Romana, dels Baluards de la Muralla i l’arquitectura del mercat.

  Carta arqueològica: obrirem l’accés a informes arqueològics mitjançant el web 
i les xarxes socials per generar un conjunt d’informació, unifi cada, que reculli 
tota la documentació del patrimoni arqueològic de la ciutat.

  Posarem a disposició de la ciutadania la consulta on-line de la Col·lecció Fi-
latèlica Ramon Marull, una col·lecció universal de segells postals del període 
1840-1940, pràcticament completa, amb un total de 65.380 exemplars.

  Oferirem a través del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) una 
multiplicitat de visions per generar debats crítics sobre l’art i la cultura, una 
missió que aspira a integrar públics cada vegada més amplis.

  Continuarem dinamitzant les activitats de la Fundació Antoni Tàpies i de la Fun-
dació Joan Miró com a espais artístics de referència internacional.

  Crearem el centre de recerca i documentació del Museu de les Cultures del Món 
al nou edifi ci de la Seca (carrer de la Seca).

  En el procés de construcció de l’Estació de la Sagrera, garantirem un espai per 
exposar el mosaic i informació sobre la vila romana.

  Continuarem amb la tasca de difusió dels refugis antiaeris de la Guerra Civil 
com a espais de referència de la memòria històrica de la ciutat.

  Obrirem la casa Jaqués com a espai de suport i de difusió del Park Güell.
  Finalitzarem la restauració completa de la Capella de Sant Miquel al Reial 

Monestir de Santa Maria de Pedralbes i el consolidarem com un centre cul-
tural amb una oferta que abraça l’activitat expositiva, però també conferèn-
cies, diàlegs, concerts i un programa educatiu per als cicles de primària, 
secundària i batxillerat.
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  Obrirem la sala de Calderes com a espai expositiu del patrimoni industrial de la 
ciutat a la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu de Palomar.

  Obrirem un nou espai expositiu al pavelló de Sant Salvador del Recinte Moder-
nista de Sant Pau que culminarà la recuperació del valor patrimonial i artístic 
del recinte modernista més gran d’Europa, un nou espai de referència de la ciu-
tat en el qual conviuen la història i la innovació.

  Crearem el Mirador del Call com a espai de difusió i promoció de la història i la 
signifi cació del Call jueu a la ciutat.

  Crearem un segell de qualitat per a establiments comercials que tenen patrimoni 
visitable (muralla romana, modernisme, gòtic, etc.).

  Estudiarem dotar de més autonomia de gestió els museus de la ciutat per agilit-
zar-ne el funcionament.

  A través de la Fundació Museu Picasso de Barcelona continuarem desenvolupant 
activitats que ampliïn i enriqueixin el coneixement sobre la fi gura i l’obra de 
Pablo Picasso, el seu entorn artístic i social, i la seva relació amb Barcelona.



3.
LA BARCELONA
DELS BARRIS
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 CIUTAT VELLA:  
LA BARCELONETA, EL GÒTIC, EL RAVAL, SANT PERE, SANTA 
CATERINA I LA RIBERA

Els veïns i veïnes són el més important dels nostres quatre barris. En conseqüència, fer que la 
ciutat funcioni, la reactivació econòmica, la creació d’ocupació, l’accés a l’habitatge i l’atenció 
a les persones, especialment les més vulnerables, continuarà sent prioritari per a nosaltres. 
Treballarem per garantir l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda d’una manera 
integral i transversal, tant en la defi nició i urbanització de carrers, places i edifi cacions, com en 
tots els sectors, per aconseguir un districte més inclusiu i accessible.

El barri Gòtic, la Barceloneta, el Raval i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera són els quatre 
barris que integren el districte de Ciutat Vella. Els barris fundacionals de Barcelona apleguen 
el 6,5% de la població de la ciutat, el districte amb més densitat del cap i casal. La població 
immigrada representa 2,5 vegades la mitjana de la ciutat, un 42,4%. Alhora, i per la seva centra-
litat i condició de barris històrics, Ciutat Vella és un pol d’atracció de visitants d’arreu.

Aquestes característiques fan prioritàries les actuacions per garantir l’equilibri entre la vida 
veïnal i el turisme, la seguretat, el manteniment del parc d’habitatge més antic de la ciutat, la 
neteja dels carrers i places; en defi nitiva, la convivència i el civisme.

Per això reforçarem la inspecció nocturna i en cap de setmana en l’àmbit de l’ocupació de 
l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús turístic. Comprarem fi nques per destinar-les a lloguer 
assequible i destinarem els locals d’aquests edifi cis a la promoció econòmica en el marc del 
Projecte Ciutat Vella pels emprenedors. En l’àmbit de la conservació dels edifi cis del districte, 
reforçarem la feina endegada amb el Pla Dintres per garantir el compliment de l’obligació de 
mantenir en condicions òptimes el parc d’edifi cis més antic de la ciutat. Continuarem vetllant pel 
descans dels veïns amb les mesures posades en marxa per combatre el soroll nocturn i treballa-
rem per mantenir i superar els índexs de seguretat assolits. En el marc de la mobilitat, impulsarem 
plataformes de distribució logística. La profunda remodelació escolar que necessita Ciutat Vella 
l’hem iniciada amb el Pla d’educació 2013-2018 Ciutat Vella, una escola, que continuarem impulsant, 
perquè no hi ha res més important que l’educació dels nostres nens i nenes.

   Barceloneta 

El barri més mariner, més petit en extensió i en nombre d’habitants. La proximitat del Port de 
Barcelona, les platges i l’oferta de restauració, fan que sigui un dels barris amb més atractiu 
per als visitants tant barcelonins com de fora de la ciutat. El Port representa una oportunitat 
de desenvolupament econòmic i de creació d’economia i ocupació per als veïns i veïnes de la 
Barceloneta, la reindustrialització d’un barri que va perdre aquest teixit als anys 90.

Què farem al barri de la Barceloneta?
 Continuarem vetllant pel descans dels veïns amb les mesures endegades per comba-
tre el soroll nocturn. Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els caps de setmana en 
l’àmbit de l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús turístic, per garantir 
l’equilibri entre la vida veïnal i el turisme.
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 Treballarem amb la implicació dels veïns i veïnes per seguir impulsant les actcions  
que defi nim conjuntament per al barri. 
 Rehabilitarem l’edifi ci de l’antiga Cooperativa del Segle XX i defi nirem els usos i la 
gestió d’aquest futur equipament amb els veïns i veïnes del barri.
 Urbanitzarem la plaça d’Hilari Salvador per a gaudi dels veïns i veïnes i els nens 
de l’escola Mediterrània.
 Urbanitzarem amb plataforma única el carrer de Sant Carles per salvar la barrera per 
a la mobilitat dels veïns i veïnes del barri que representen les voreres estretes d’aquest 
carrer, com ja hem fet amb els carrers del Judici, Maquinista i Andrea Dòria.
 Millorarem la vorera del passeig de Joan de Borbó i les del carrer de l’Almirall Cervera.
 Urbanitzarem el solar del carrer de Balboa, on hi havia l’antiga caseta del Pla de 
Barris, per recuperar-la com a placeta per al barri.
 Construirem l’edifi ci del passeig de Joan de Borbó, 11. Els usos els defi nirem amb 
els veïns i veïnes.
 Acabarem les obres de l’Hospital del Mar.
 Treballarem per fi nalitzar l’execució del Pla de barris de la Barceloneta.
 Amb la voluntat de millorar la seguretat ciutadana a la Barceloneta, posarem en 
marxa la primera Ofi cina d’Atenció Ciutadana gestionada conjuntament per la 
Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, un cop fi nalitzades les obres d’adequa-
ció de l’edifi ci del passeig de Joan de Borbó, 32.
 Continuarem treballant per un enllaç d’èxit entre formació i ocupació en el sector 
nàutic al barri de la Barceloneta, amb la col·laboració de la taula d’ocupació de la 
Barceloneta, integrada per entitats i associacions del barri. Impulsarem la creació 
d’una línia de formació professional de nàutica al barri de la Barceloneta, que a 
mitjà termini ha d’oferir aquesta oportunitat de relligar la formació i l’ocupació 
dels joves de la Barceloneta amb el sector de la nàutica.
 L’equilibri comercial és fonamental als nostres barris, per això treballarem per 
garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics i vetllarem per la diversitat de 
l’oferta comercial, inclosa la regulació dels establiments de venda d’articles de record.
 Impulsarem un ús cívic de la bicicleta, i la regulació dels vehicles de mobilitat per-
sonal a motor i dels establiments que en promocionen l’oferta lúdica.

   Gòtic 

El barri Gòtic és la joia, el rovell de l’ou de la ciutat, hi neix la ciutat i hi creix. El Mont Tàber i la 
muralla romana, el Palau de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, el primer gran centre 
comercial a cel obert, el Call jueu, Santa Maria del Pi, la plaça del Rei, la de Sant Felip Neri... 
tot plegat el fan el barri més atractiu de la ciutat, per això és aquí on l’esforç se centra a tre-
ballar per garantir l’equilibri entre la qualitat de vida dels veïns i veïnes i aquesta atracció que 
genera un fl ux molt important de visitants.
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Què farem al Gòtic?
 Continuarem treballant en la transformació de la Rambla en el marc del Pla Cor 
i amb la nova eina que representa el Pla Especial per defi nir-ne els usos, l’orde-
nació, la urbanització i la mobilitat.
 Remodelarem el passeig de Colom.
 Urbanitzarem amb plataforma única els carrers de Julià Portet, Tomàs Mieres, 
Sagristans i Capellans.

 Impulsarem el Pla Bàrcino per recuperar els trams de muralla del carrer del 
Sotstinent Navarro i posar en valor la plaça dels Traginers i els carrers de 
l’entorn.
 Remodelarem la plaça de Sant Miquel.
 Redissenyarem el parc infantil de la plaça de George Orwell.
 Suprimirem els esglaons de la plaça de Sant Josep Oriol.
 Obrirem el jardí de l’edifi ci del carrer de Ripoll, 25, que dóna a la plaça del 8 
de Març.
 Continuarem treballant per descongestionar el barri d’esdeveniments de ciutat, 
impulsant que es desenvolupin en altres espais de Barcelona.
 Continuarem vetllant pel descans dels veïns amb les mesures endegades per 
combatre el soroll nocturn. Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els caps 
de setmana en l’àmbit de l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús 
turístic, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i el turisme.
 Treballarem amb la implicació dels veïns i veïnes per seguir impulsant les 
actuacions que defi nim conjuntament per al barri.
 L’equilibri comercial és fonamental als nostres barris, per això treballarem per 
garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics i vetllarem per la diversi-
tat de l’oferta comercial, inclosa la regulació dels establiments de venda d’arti-
cles de record.
 Impulsarem un ús cívic de la bicicleta, i la regulació dels vehicles de mobilitat 
personal a motor i dels establiments que en promocionen l’oferta lúdica.

   Raval 

El Raval, per les seves característiques demogràfi ques –aproximadament la meitat de la pobla-
ció és nouvinguda– és un barri dens i alhora amb un grau molt alt de convivència. Respectar 
aquesta diversitat només es pot garantir des de la construcció comuna d’una mateixa societat, 
d’un mateix barri, d’un mateix país a partir de marcs de referència comuns que ens identifi quin 
en el que és col·lectiu. Aquesta riquesa cultural, aquest pol d’atracció que representa el barri 
per a tot tipus d’expressions culturals, relligat amb l’atracció que representen els grans equi-
paments culturals al barri, han permès fer emergir el barri del Raval com el barri cultural de la 
ciutat. És l’oportunitat de crèixer com a barri referent de cultura. 
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Què farem al Raval?
 Continuarem treballant en el marc del Pla Salvador Seguí amb els veïns i veïnes 
de l’entorn de la Illa Robador.

 Acabarem el reordenament dels equipaments sociosanitaris del Raval, i recupe-
rarem el Baluard i els seus jardins per a gaudi dels veïns i veïnes.

 Remodelarem els jardins de Sant Pau.

 Urbanitzarem amb plataforma única els carrers de Guàrdia, Montserrat, Lan-
caster, Santa Madrona, Arc del Teatre i Cervelló.

 Impulsarem la regeneració urbanística del carrer de l’Om.

 Obrirem i connectarem els jardins de Rubió i Lluch a la plaça de la Gardunya.

 Treballarem per consolidar l’ampliació del MACBA al voltant de la plaça dels 
Àngels, que oferirà més espais i nous serveis per als visitants.

 Consolidarem el Raval com a barri de cultura en el marc del Raval Cultural, 
potenciant l’activitat cultural vinculant-la a altres actors del barri com són el 
comerç i les entitats. Ho farem donant suport a projectes culturals relacionats 
amb el barri, vinculant grans equipaments i escoles en el marc del Programa 
Apadrina un equipament.

 Acabarem la transformació de la plaça de Folch i Torres per facilitar la connec-
tivitat amb el barri de Sant Antoni.

 Treballarem per fi nalitzar l’execució del Pla de barris del Raval Sud.

 Impulsarem un procés participatiu conjuntament amb el barri de Sant Antoni 
per decidir els futurs usos de la ronda de Sant Antoni.

 Acabarem la construcció de la nova Escola Massana.

 Treballarem per regular les rutes de grups turístics al Mercat de la Boqueria, 
i continuarem vetllant per garantir l’oferta del producte fresc que s’hi ven. 

 Continuarem vetllant pel descans dels veïns amb les mesures endegades per 
combatre el soroll nocturn. Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els caps 
de setmana en l’àmbit de l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges d’ús 
turístic, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i el turisme.

 Treballarem amb la implicació dels veïns i veïnes per seguir impulsant les ac-
tuacions que defi nim conjuntament per al barri. 

 L’equilibri comercial és fonamental als nostres barris, per això treballarem per 
garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics i vetllarem per la diversi-
tat de l’oferta comercial, inclosa la regulació dels establiments de venda d’arti-
cles de record.

 Impulsarem un ús cívic de la bicicleta, i la regulació dels vehicles de mobilitat 
personal a motor i dels establiments que en promocionen l’oferta lúdica.
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   Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Tres barris en un mateix barri. Carrers plens d’història rica i antiga. Un barri amb pols d’atracció 
cultural molt importants, el Born Centre Cultural, el d’incorporació més recent dels quals, que 
està generant dinàmiques molt positives de recuperació i que hem de continuar impulsant. 
El barri dels ofi cis, transformat en un teixit comercial i cultural cada vegada més potent, 
fort i consolidat.

        Què farem a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera?
  Remodelarem la via Laietana per millorar la connectivitat d’aquest barri amb    

 el barri Gòtic.

  Urbanitzarem la tercera fase del carrer de Sant Pere més Baix fi ns al carrer del  
 Rec Comtal.

  Urbanitzarem i donarem valor a la placeta compresa entre els carrers d’Ocata,  
 Marquesa i Duana.

  Urbanitzarem el carrer Antic de Sant Joan i els trams del carrer del Comerç  
 entre la plaça Comercial i el carrer de la Princesa. I construirem una zona de  
 jocs infantil a l’entorn del Born Centre Cultural.

  Acabarem la remodelació del Centre Sant Pere Apòstol amb l’adequació de les  
 quatre plantes i urbanitzarem el carreró de l’Hort d’en Favà.

  Remodelarem la façana Llobregat del parc de la Ciutadella i obrirem els edifi  
 cis del Castell dels Tres Dragons, l’Hivernacle, el Museu Martorell i l’Umbra 
 cle com a nous equipaments culturals de la ciutat. Amb aquesta actuació fa 
 rem possible un eix cultural des del carrer de Montcada fi ns al parc, passant  
 pel Born Centre Cultural.

  Seguirem treballant per descongestionar el barri d’esdeveniments de ciutat,  
 impulsant que es desenvolupin en altres espais de Barcelona.

  Continuarem vetllant pel descans dels veïns amb les mesures endegades per  
 combatre el soroll nocturn. Per això, reforçarem la inspecció a les nits i els  
 caps de setmana en l’àmbit de l’ocupació de l’espai públic, l’oci i els habitatges 
 d’ús turístic, per garantir l’equilibri entre la vida veïnal i el turisme.

  Treballarem amb la implicació dels veïns i veïnes per seguir impulsant les ac 
 tuacions que defi nim conjuntament per al barri. 

 L’equilibri comercial és fonamental als nostres barris, per això treballarem per  
 garantir la continuïtat dels establiments emblemàtics i vetllarem per la di 
 versitat de l’oferta comercial, inclosa la regulació dels establiments de venda  
 d’articles de record.

  Impulsarem un ús cívic de la bicicleta, i la regulació dels vehicles de mobilitat  
 personal a motor i dels establiments que en promocionen l’oferta lúdica.
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 EIXAMPLE:  
 EL FORT PIENC, LA SAGRADA FAMÍLIA, LA DRETA DE 
 L’EIXAMPLE, L’ANTIGA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE, LA NOVA
 ESQUE RRA DE L’EIXAMPLE I SANT ANTONI

 
L’Eixample és un districte central de Barcelona, en tots els sentits. Per història, atractiu, volum 
d’activitat econòmica, confi guració i situació geogràfi ca, representa un important pol d’atracció 
que el fa punt de trobada o de pas no tan sols dels veïns i veïnes dels seus barris, sinó també 
dels barcelonins en general i de visitants d’arreu. Aquest ús intens del districte fa imprescindi-
ble prioritzar les necessitats i el benestar dels veïns, compatibilitzant-ho amb les oportunitats 
que genera aquesta centralitat.

En l’últim mandat municipal, iniciat el 2011, s’ha començat a revertir la insostenible situació de 
manca històrica d’inversió en l’Eixample amb la fi nalitat de renovar el districte per revitalit-
zar-lo, recuperar-ne l’impuls i fer-lo més confortable per als veïns. Així doncs, s’han emprès 
obres importants, com la reforma de les Glòries, la transformació del Paral·lel, la remodelació 
del passeig de Gràcia, el carrer de Balmes, l’avinguda Diagonal o el tram central del passeig 
de Sant Joan, per posar a disposició dels veïns un espai públic de qualitat. Igualment, s’ha 
treballat per dotar els barris d’equipaments de servei i s’ha impulsat tant l’activitat econòmica 
tradicional, amb reformes dels mercats i plans per revitalitzar el petit comerç dels barris, com 
les noves activitats emprenedores, amb la creació de la zona 11, entre altres actuacions. De la 
mateixa manera, s’han impulsat mesures per potenciar una convivència enriquidora i millor en 
un districte amb molta diversitat, amb actuacions com el Projecte Xeix per afavorir la integra-
ció de les comunitats culturals més nombroses en el teixit comercial i associatiu dels barris.

En aquest sentit, volem continuar treballant per recuperar l’esperit d’avantguarda del districte 
i també per pacifi car-lo, amb l’obertura de noves zones verdes i d’espais històrics. Volem con-
tinuar obrint o actualitzant equipaments municipals que cobreixin les necessitats dels veïns. 
Volem continuar les transformacions que unifi quen els eixos de mobilitat de districte. Volem, 
en defi nitiva, continuar recuperant l’esperit original d’Ildefons Cerdà: assolir una trama urbana 
igualitària, amb espais oberts, zones verdes i equipaments per a tothom, un espai públic de 
qualitat, amb els serveis necessaris, que afavoreixi el benestar dels veïns i la convivència.

Amb aquesta fi nalitat, els grans eixos que regiran les accions al districte de l’Eixample durant 
el mandat seran els següents:

 Pla cultural. La posada en valor de totes les activitats culturals que es desenvolupen al 
districte ha de portar a crear un relat en què la cultura serà el tret distintiu de l’Eixample, 
i un dels seus motors principals.

 Col·laboració per afrontar els reptes socials. Treballarem en cooperació amb el tercer 
sector per desenvolupar accions i polítiques que vagin des dels infants fi ns a la gent gran.

 Convivència. Continuarem treballant en plans i campanyes –com el control del bon ús 
de les bicicletes, el pla de xoc per pal·liar les molèsties ocasionades pels habitatges d’ús 
turístic o el Projecte Xeix, per facilitar la integració de la població nouvinguda–, amb la 
fi nalitat que la vida a l’Eixample sigui al més amable possible.

 Renaturalització. L’Eixample ha de seguir guanyar espai verd mitjançant projectes com 
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les superilles o la recuperació d’interiors d’illa. Ampliar l’espai per a zones verdes o intro-
duir elements naturals a l’espai públic serà una constant del pròxim mandat.

 Promoció econòmica. Potenciarem les accions desenvolupades per l’Ofi cina de Pro-
moció Econòmica de l’Eixample amb l’objectiu de buscar noves possibilitats i facilitar les 
iniciatives per crear valor afegit.

   Propostes per a tot el districte 

  Continuarem la reforma de la Diagonal fi ns a la plaça de les Glòries, amb un urbanització
 pacifi cadora que en reforça l’ús ciutadà.

  Donarem a conèixer els interiors d’illa existents per afavorir l’aprofi tament d’aquests espais i  
 potenciar-los, i en buscarem de nous per obrir-los als veïns.

  Ampliarem el Projecte Xeix, premiat aquest any 2015 amb el Diversity Advantage  
 Challenge del Consell d’Europa, per afavorir la convivència entre col·lectius de diversos orígens.

  Treballarem conjuntament amb la comunitat escolar i el teixit associatiu per  activar nous  
 camins escolars.

  Continuarem executant el pla d’il·luminació, per obtenir als nostres carrers una il·luminació  
 més efi cient energèticament i més confortable per als vianants.

  Treballarem perquè la normativa de vetlladors (terrasses) s’apliqui al districte de manera que  
 afavoreixi la convivència entre l’ús residencial dels carrers i l’activitat econòmica.

   El Fort Pienc 

 El Fort Pienc, marcat antigament per l’estació ferroviària i l’activitat de transport, ha passat de 
ser punt d’arribada o de partença a esdevenir un nou espai central de la ciutat. La reforma de 
les Glòries obre noves oportunitats que cal aprofi tar per fer-ne un barri capdavanter, conti-
nuant amb la renovació profunda que s’hi ha iniciat per fer-lo més confortable, amb els equipa-
ments necessaris i espais que afavoreixin la convivència.

    Què farem al Fort Pienc?
 Farem pisos d’habitatge social a l’edifi ci d’Alí Bei, 101.
 Farem pisos d’habitatge social a l’edifi ci d’Alí Bei, 101.

 Adequarem l’espai Casa Groga (Alí Bei, 120) per adaptar-lo a l’ús que en fan 
entitats i veïns.

 Posarem en funcionament l’espai intergeneracional de Transformadors (Ausiàs 
March), que donarà servei als barris del Fort Pienc i de la Dreta de l’Eixample.

 Remodelarem l’espai entre els carrers de Ribes, Alí Bei, Nàpols i Sicília per completar 
l’eix cívic del carrer de Ribes, des de la pl. d’André Malraux fi ns a la pl. del Fort Pienc.

 Ampliarem la vorera de l’av. Diagonal davant del CEIP Ramon Llull i suprimirem 
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 el vial de trànsit del carrer de la Marina fi ns a la zona enjardinada.

 Condicionarem i restaurarem el pont de Marina.

 Millorarem l’equipament del complex esportiu del Fort Pienc.

 Estudiarem desenvolupar un equipament esportiu cobert al voltant de la plaça 
de les Glòries Catalanes.

 Continuarem duent a terme el pla de Glòries, amb l’inici de la construcció dels 
túnels viaris, que permetrà convertir l’antiga plaça en un parc i desenvolupar la 
superilla de Glòries.

 Reformarem i millorarem el parc de l’Estació del Nord, reformulant els espais 
d’esbarjo infantil i per a animals de companyia per afavorir la convivència entre 
els diversos usos del parc.

   La Sagrada Família 

   El barri de la Sagrada Família, antigament conegut com el Poblet, rep un fl ux elevat de visi-
tants que s’acosten al temple de la Sagrada Família, declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco i icona mundial. Això suposa una forta pressió que cal afrontar, donant continuïtat a 
les mesures iniciades amb aquesta fi nalitat des del 2011. Per això afrontarem de manera integral 
i coordinada els reptes que genera aquesta situació en tots els àmbits, mitjançant un pla d’acció 
que doni resposta a l’ordenació turística, la mobilitat, l’activitat comercial i econòmica i l’ordenació 
urbanística. Igualment, treballarem per posar a disposició dels veïns els equipaments necessaris.

Què farem a la Sagrada Família?
 Farem pisos d’habitatge social al carrer de Sant Antoni M. Claret, 95.
 Desenvoluparem un equipament de barri i de districte entre els barris del Fort 
Pienc i la Sagrada Família.
 Posarem en funcionament l’Escola dels Encants.
 Estudiarem la millora de l’illa d’equipaments del carrer de Padilla (segona 
planta del mercat i casal de gent gran), amb la fi nalitat que els usuaris del casal 
disposin de més espai i per revitalitzar els diversos equipaments amb sinergies 
comunes.
 Traslladarem l’ofi cina de Serveis Socials per ampliar l’espai a disposició del 
centre cívic i el casal de gent gran.
 Adquirirem, plantejarem i posarem en funcionament una nova illa d’equipa-
ments de barri.
 Obrirem un nou PIAD (punt d’informació i atenció a la dona) per fer créixer la 
xarxa de punts d’atenció a la dona.
 Dins del marc del grup de treball de veïns, Ajuntament, Patronat del Temple de 
la Sagrada Família i Associació de Veïns, desenvoluparem el Pla d’Entorn de la 
Sagrada Família fi ns al carrer d’Aragó.
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 Reformularem l’espai públic que conforma la plaça de Pablo Neruda, la plaça 
de la Hispanitat i el solar del carrer de Lepant cantonada amb carrer d’Aragó i 
consolidarem una zona verda amb espais d’ús ciutadà.

 Reformarem l’entorn de la plaça de la Hispanitat, ampliant la zona verda en 
1.000 metres quadrats.

 Estudiarem mesures de pacifi cació dels carrers de Marina i de Sardenya al pas 
pel temple de la Sagrada Família.

 Continuarem duent a terme el pla de Glòries, amb l’inici de la construcció dels 
túnels viaris, que permetrà convertir l’antiga plaça en un parc i desenvolupar la 
superilla de Glòries.

 Dins de l’entorn de Glòries, desenvoluparem un centre intergeneracional.

 Farem una escola bressol, dins de l’àmbit de Glòries.

 Continuarem la tasca de millora de la convivència, juntament amb l’Associació 
de Veïns i el temple de la Sagrada Família, tal i com s’ha fet amb mesures com la 
zona d’exclusió d’autocars a l’entorn del temple de la Sagrada Família.

 Vetllarem perquè el sistema d’autobusos garanteixi una connexió adequada 
entre l’entorn de Glòries i la zona d’equipaments hospitalaris.

   La Dreta de l’Eixample 

La Dreta de l’Eixample és un barri amb un ús molt intens que continuarem revitalitzant, mit-
jançant l’impuls de l’activitat econòmica. Continuarem el procés de transformació que s’està 
duent a terme al barri amb reformes com el passeig de Sant Joan, l’avinguda Diagonal i el 
passeig de Gràcia, per pacifi car-lo i obrir-hi espais d’ús cívic i ciutadà.

Què farem a la Dreta de l’Eixample?
 Obrirem un nou espai per a la gent gran.

 Posarem en funcionament un equipament a la fi nca coneguda com a “Taller Masriera”.

 Potenciarem l’anomenada “Zona 11”, situada entre la Gran Via i la ronda de 
Sant Pere, entre els passejos de Gràcia i de Sant Joan, mitjançant la captació 
d’empreses i entitats centrades en la creativitat i el talent i crearem l’Ateneu de 
Fabricació de l’Eixample, el primer publicoprivat de la ciutat.

 Desenvoluparem l’interior d’illa del Palau Macaya (pg. de St. Joan, entre Mallor-
ca i Provença).

 Ampliarem els Jardins de Jaume Perich (Gran Via, entre Bailèn i Girona).

 Pacifi carem el carrer de Girona, des de l’avinguda Diagonal fi ns a la ronda de 
Sant Pere, per fer-ne un nou espai a disposició dels veïns.

 Reordenarem la ronda de la Universitat per fer-la més confortable per als veïns i 
vianants.
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 Reformarem el carrer de Balmes entre la Gran Via i el carrer de Pelai, per 
completar la reforma d’aquesta via.
 Arranjarem la Gran Via entre el passeig de Gràcia i la plaça de la Universitat, 
per completar la reforma de la via i donar continuïtat al carril bici.
 Dinamitzarem el passeig de Sant Joan, aprofitant la nova ordenació que se 
n’ha fet des de la Diagonal, perquè esdevingui un nou eix cívic, cultural i co-
mercial de l’Eixample.

 Intervindrem a la plaça d’Urquinaona per millorar-ne l’estat.

   L’Antiga Esquerra de l’Eixample 

L’Antiga Esquerra de l’Eixample és un barri central, amb un gran dinamisme i esperit tolerant, 
que ha esdevingut un punt de trobada, amb una forta presència d’espais d’ús intens, activitat 
econòmica i també lleure. Treballarem per renaturalitzar l’Eixample guanyant espai verd per a 
un barri fortament poblat i fent-lo confortable per als veïns.

Què farem a l’Antiga Esquerra de l’Eixample?
 Obrirem dos nous espais per a la gent gran entre els barris de l’Antiga i la Nova 
Esquerra de l’Eixample.
 Defi nirem els usos de l’edifi ci de Londres/Villarroel.
 Reformarem el tram de l’Eixample de l’avinguda de Sarrià, en línia amb la
 reforma de l’avinguda de Tarradellas, per esponjar una zona densament poblada 
i unifi car aquesta via que separa l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample.
 Recuperarem els Jardins del Dr. Duran i Reynals, un cop acabada la reforma 
del Mercat del Ninot.
 Posarem en funcionament un nou interior d’illa al carrer de Còrsega, entre 
Villarroel i Casanova.
 Desenvoluparem la superilla de l’Esquerra de l’Eixample continuant amb el 
procés participatiu d’acord amb les entitats i els veïns del barri.
 Estudiarem l’obertura a l’ús públic del valuós Jardí Botànic del recinte històric 
de la Universitat de Barcelona pel carrer de la Diputació amb el carrer d’Enric 
Granados per fer-lo més accessible als veïns.
 Millorarem l’accés de vianants al servei d’urgències de l’Hospital Clínic.
 Desenvoluparem una zona verda al solar situat a la cantonada del carrer de 
Casanova i el carrer de Provença.

   La Nova Esquerra de l’Eixample  

La Nova Esquerra, el barri més modern del districte, viu un important procés de transformació, 
amb la remodelació de grans espais. A més, després de molts anys, la ciutat en recuperarà un 
dels espais més simbòlics. El barri serà l’escenari d’una de les fi tes més importants de la ciutat: 
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la recuperació de l’espai de la presó Model. Continuarem treballant per obrir grans espais per 
a l’ús cívic, cohesionar el barri amb reformes com la de l’avinguda de Roma i atendre les neces-
sitats dels veïns.

Què farem a la Nova Esquerra de l’Eixample?
 Obrirem dos nous espais per a la gent gran entre els barris de l’Antiga i la Nova 
Esquerra de l’Eixample.

 Executarem els equipaments previstos a l’illa Germanetes: pisos d’habitatge 
social, una escola bressol i un espai per a gent gran.

 Impulsarem conjuntament amb la Generalitat el nou Institut Viladomat a l’illa 
Germanetes.

 Recuperarem la integritat de la Casa Golferichs per a ús del centre cívic.

 Obrirem accessos dins del recinte de l’Escola Industrial, dotant els veïns de nous 
pulmons verds al centre de la ciutat.

 Fomentarem l’obertura de l’Escola Industrial al barri.

 Enderrocarem la Model i defi nirem un potent projecte que desenvolupi una zona 
verda, que esdevingui un pulmó verd, i diversos equipaments, per obrir aquest 
espai per a l’ús ciutadà.

 Executarem la segona fase de la reforma del parc Joan Miró, en què hi millora-
rem l’espai verd, en condicionarem els equipaments i hi posarem en funciona-
ment el parc de neteja de l’Esquerra de l’Eixample.

 Desenvoluparem la superilla de l’Esquerra de l’Eixample continuant amb el pro-
cés participatiu d’acord amb les entitats i els veïns del barri.

 Acabarem la reforma de l’avinguda de Roma unifi cant la urbanització de la via 
per cohesionar el barri.

 Reformarem el tram de l’Eixample de l’avinguda de Sarrià, en línia amb la refor-
ma de l’avinguda de Tarradellas, per esponjar una zona densament poblada 
i unifi car aquesta via que separa l’Antiga i la Nova Esquerra de l’Eixample.

   Sant Antoni 

   El barri de Sant Antoni té l’ànima en el seu mercat, la reforma del qual acabarem pròximament. 
La fi nalització de la remodelació ens permetrà guanyar espais i places per als veïns, afavorir la 
convivència i el veïnatge amb Ciutat Vella i el Poble-sec i impulsar l’activitat econòmica. Igual-
ment, treballarem per posar a disposició dels veïns nous equipaments que responguin a les 
necessitats del barri.

Què farem al barri de Sant Antoni?
 Posarem en funcionament l’edifi ci de Calàbria, 66 (antiga seu de l’ONCE), amb els 
equipaments que s’hi havia previst, com a nou centre per a les entitats del barri.
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 Finalitzarem el nou Mercat de Sant Antoni.

 Reformarem la ronda de Sant Antoni, tot desenvolupant un procés participatiu 
amb veïns i comerciants del barris de Sant Antoni i del Raval. Amb el nou mercat 
ja en funcionament, recuperarem l’espai que havia ocupat el provisional, que 
esdevindrà un nou carrer pacifi cat.

 Obrirem 4 noves places en els espais obtinguts amb la reforma del mercat. 

 Treballarem per dinamitzar les 6 noves places que ha generat la reforma de 
l’avinguda del Paral·lel efectuada en el mandat 2011-2015.

 Remodelarem la ronda de Sant Pau per dotar els veïns de nous espais de 
convivència.

 Ampliarem l’escola bressol 3 Tombs.

 SANTS:  
LA BORDETA, LA FONT DE LA GUATLLA, HOSTAFRANCS, 
LA MARINA DE PORT, LA MARINA DEL PRAT VERMELL, 
EL POBLE-SEC, SANTS, SANTS-BADAL 

   Sants-Montjuïc és el districte més extens de la ciutat i pren el seu nom del barri de Sants i 
la muntanya de Montjuïc. És al voltant d’aquest antic poble i d’un dels pulmons verds de la 
ciutat que s’articula un districte històricament industrial i obrer. Amb l’estació de Sants, el 
port, la Zona Franca i la proximitat de l’aeroport, Sants-Montjuïc és un dels districtes amb més 
potencial logístic de la ciutat i alhora amb una creixent qualitat de vida, amb Montjuïc com a 
gran parc. Durant aquests quatre anys de govern municipal el districte de Sants-Montjuïc ha 
estat una clara prioritat del govern de CiU i s’hi han invertit més recursos que a la mitjana de 
la ciutat amb la fi nalitat d’accelerar-ne la transformació i posar-lo al dia al més aviat possible 
en serveis i equipaments per a les persones. Han estat quatre anys en què s’han desbloquejat 
reivindicacions veïnals històriques com són Can Batlló, la Lleialtat Santsenca, el CAP Borde-
ta-Magòria, la remodelació del barri de Plus Ultra i el Pla d’Usos del Poble-sec.

   Propostes per a tot el districte 

 Comprarem sòl públic per poder fer equipaments a mitjà termini.

 Impulsarem el Pla de comerç del Districte, fent èmfasi en la modernització dels 
comerços i el projecte de botigues singulars.

 Impulsarem el Pla de turisme del Districte.

 Mantindrem o ampliarem els tècnics de civisme.

 Millorarem la connectivitat de la muntanya de Montjuïc amb els barris adjacents.

 Conciliarem les activitats de lleure amb el descans veïnal.

 Vetllarem pel compliment del planejament aprovat de la muntanya de Montjuïc.



ELECCIONS MUNICIPALS 2015    PROGRAMA ELECTORAL CiU BARCELONA

112

 Arribarem a un acord per descongestionar la muntanya de Montjuïc i voltants de la 

  pràctica habitual de les autoescoles.

 Augmentarem el nombre d’inspectors municipals al districte.

 Millorarem la neteja del conjunt dels barris, especialment dels carrers estrets.

 Millorarem la il·luminació de les zones més fosques i avançarem en la renovació a LED 

  de tot el districte.

   La Bordeta 

   La Bordeta ha estat durant molts anys un barri que ha vist frenat i hipotecat el creixement a 
causa del recinte industrial de Can Batlló. Conscients d’aquesta realitat, vam prioritzar des de 
l’Ajuntament poder obrir de nou el recinte al barri i anar-lo integrant amb la col·laboració de 
les entitats del barri. Avui, Can Batlló és un espai més de la Bordeta. Hem fet caure els murs 
que l’envoltaven i hem iniciat la recuperació de l’espai per als veïns. Els habitatges de protecció 
ofi cial es comencen a construir i, darrere seu, nous equipaments i serveis que han d’impulsar 
l’ocupació al barri. Paral·lelament hem construït l’esperat CAP Bordeta-Magòria, un equipa-
ment sanitari d’últim nivell que ha acabat amb anys i anys de provisionalitats.

Què farem a la Bordeta?
 Continuarem impulsant la remodelació del recinte de Can Batlló.
 Finalitzarem la urbanització de la cobertura de les vies i tots els seus accessos.
 Retornarem el servei de busos on estava al juliol del 2011.
 Impulsarem el nou equipament esportiu al complex de Magòria.
 Farem les gestions oportunes perquè el Departament de Benestar pugui concer-
tar les places del nou equipament sociosanitari de Cal Muns.
 Habilitarem un nou espai d’aparcament al barri.
 Rehabilitarem el Bloc 4 de Can Batlló i hi instal·larem un projecte incubadora 
d’empreses d’economia social.
 Traslladarem l’Escola Perú al recinte de Can Batlló.
 Traslladarem l’Escola Municipal d’Arts Visuals (EMAV) al bloc 7 de Can Batlló 
un cop remodelat.

    La Font de la Guatlla 

   El barri de Font de la Guatlla és un barri que viu a la falda de Montjuïc, entre el conjunt
 monumental de l’avinguda de Maria Cristina i el Poble Espanyol. El repte, doncs, és que el 
barri pugui continuar sent un espai tranquil i que el conjunt d’activitats que es fan al seu 
voltant siguin tan respectuoses com sigui possible amb el seu descans i la seva mobilitat. 
Acabar d’executar la reforma del Turó de Font de la Guatlla és la primera prioritat, juntament 
amb l’adquisició de sòl públic que permeti que el barri no es quedi enrere en equipaments i serveis.
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Què farem a la Font de la Guatlla
 Desencallarem i clourem el PERI del Turó de Font de la Guatlla.
 Desafectarem la Masia de Can Cervera, la remodelarem i la posarem a disposició 
del barri.
 Dotarem el barri d’una biblioteca.
 Durem a terme un control més estricte de les activitats nocturnes del Poble Es-
panyol i la Fira de Barcelona.

 Conciliarem les activitats de la Fira de Montjuïc amb la mobilitat veïnal.

   Hostafrancs 

   El barri d’Hostafrancs és una de les portes d’entrada al districte de Sants-Montjuïc. Una 
entrada que s’inicia amb el carrer de la Creu Coberta que, juntament amb el carrer de Sants, 
formen l’eix comercial més llarg d’Europa. Un eix que hem de continuar potenciant tot millo-
rant l’espai públic dels entorns i urbanitzant la nova obertura del carrer de la Diputació 
que, conjuntament amb la superilla en procés, en farà un barri encara més agradable per 
passejar i viure-hi.

Què farem a Hostafrancs?
 Obrirem el carrer de la Diputació.
 Finalitzarem el PERI d’Hostafrancs.
 Seguirem impulsant la superilla de Sants-Hostafrancs.
 Senyalitzarem millor l’eix comercial Creu Coberta com a pol d’atracció del barri 
i el districte.
 Durem a terme el camí escolar d’Hostafrancs.
 Remodelarem la plaça de Joan Pelegrí per fer-la més propera i càlida.

   La Marina de Port 

   El barri de la Marina de Port és un barri amb mancances històriques i un teixit comercial en 
creixement que mira amb esperança cap al futur. L’arribada del metro i les sinergies que es 
crearan amb el nou barri del Prat Vermell faran que molta gent el redescobreixi. El conjunt de 
zones verdes i parcs és un dels seus patrimonis més valuosos, sense tenir en compte la mun-
tanya de Montjuïc. La millora de l’espai públic existent i la lluita contra l’atur és i ha estat una 
de les prioritats del govern al barri, conjuntament amb la millora del transport públic d’autobús.
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Què farem a la Marina de Port?
 Farem tot el possible perquè l’arribada de la L10 del metro sigui una realitat.
 Remodelarem el passeig de la Zona Franca perquè pugui esdevenir una autèntica 
via cívica.
 Comprarem un nou equipament per a les entitats del barri.
 Continuarem impulsant la creació d’una entitat d’inserció social.
 Habilitarem un casal de gent gran al carrer de la Química.
 Impulsarem la construcció d’un centre de dia vora els Jardins de Can Farrero.
 Continuarem amb la construcció del poliesportiu al carrer de l’Energia.
 Reformarem els interiors d’illa del barri de Sant Cristòfol.
 Reforçarem les accions de la lluita contra l’atur.
 Dotarem d’ajudes a la rehabilitació els propietaris de pisos a Plus Ultra.
 Ampliarem algun centre cívic dels existents.
 Durem a terme el camí escolar de la Marina de Port.
 Rehabilitarem l’edifi ci de l’antic Polvorí de Montjuïc.
 Seguirem impulsant la Taula d’Infància, Adolescència i Família de la Marina.

   La Marina del Prat Vermell 

   El barri de la Marina del Prat Vermell està en plena transformació per esdevenir un barri 
modern, sostenible i amb els últims avenços tecnològics aplicats a l’espai públic i als futurs 
equipaments que s’hi aixecaran. La ubicació estratègica entre el nou recinte fi ral i la Zona 
Franca li dóna una gran potencialitat que farà d’aquest barri un referent de la Barcelona 
de la pròxima dècada.

Què farem a la Marina del Prat Vermell?
 Remodelarem el passeig de la Zona Franca perquè pugui esdevenir una autèntica 
via cívica.
 Construirem habitatges de protecció ofi cial que dedicarem a lloguer social.
 Continuarem impulsant la remodelació del barri prioritzant el sòl del qual 
l’Ajuntament és propietari.
 Farem un pla transversal per seguir impulsant la millora de la convivència
al barri.
 Construirem una escola bressol al barri.
 Finalitzarem el Parc Central del barri.
 Farem tot el possible perquè l’arribada de la L10 del metro sigui una realitat.
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   El Poble-sec 

   El barri del Poble-sec ha teixit al llarg dels anys un teixit associatiu ric i fort que ha tingut un 
paper molt important en l’àmbit cultural, la integració dels nouvinguts i en l’atenció a les per-
sones, especialment la gent gran. Des de l’Ajuntament de Barcelona hi hem col·laborat activament i 
hem anat avançant en projectes clau per al barri com són el trasllat del Centre de Serveis Socials al 
carrer del Roser, la renovació del parc i el poliesportiu de les 3 Xemeneies, la renovació del Paral·lel 
amb el nou col·lector d’aigües pluvials i l’aprovació inicial d’un pla d’usos per al barri que ajudarà a 
esponjar i regular l’activitat econòmica.

Què farem al Poble-sec?
 Construirem un nou poliesportiu al Poble-sec.
 Dotarem el barri d’un nou casal de gent gran.
 Posarem en marxa conjuntament amb entitats del territori el “Mercat de la 
Terra”, un mercat propi del Poble-sec enfocat als productes de km 0.
 Remodelarem la plaça de Margarida Xirgu i els voltants.
 Dotarem el barri d’habitatges tutelats per a la gent gran.
 Impulsarem la creació d’una entitat d’inserció social al barri.
 Vincularem el barri amb el món del teatre i la dansa.
 Continuarem impulsant la convivència mitjançant projectes culturals.
 Finalitzarem la 2a i 3a fase del col·lector d’aigües pluvials del Paral·lel.
 Executarem el Pla de Millora Urbana de la Satalia.
 Aprovarem defi nitivament el Pla d’Usos del Poble-sec.
 Avançarem en la fi nalització del Pla Especial de Reordenació Interior del 
Poble-sec.

 Durem a terme el camí escolar del Poble-sec.

   Sants 

   El barri de Sants és el motor associatiu del districte de Sants-Montjuïc i manté intacte, més 
de cent anys després de la unifi cació amb Barcelona, el seu orgull de poble. El barri està vivint 
una plena transformació amb la fi nalització de la remodelació del Mercat de Sants i els carrers 
de l’entorn, que han vist renéixer un espai central del barri. La urbanització d’Antoni de Cap-
many suposarà un abans i un després per a molts veïns del barri. I la remodelació de la Lleialtat 
Santsenca, conjuntament amb l’adquisició de l’edifi ci de l’Orfeó de Sants, permetrà al barri 
duplicar els metres quadrats d’equipament avui disponibles i concentrats a les Cotxeres de Sants.
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Què farem a Sants?
 Finalitzarem la urbanització de la cobertura de les vies i tots els accessos.
 Acabarem la remodelació de la Lleialtat Santsenca i iniciarem el concurs 
de gestió cívica.
 Continuarem impulsant la superilla de Sants-Hostafrancs.
 Acabarem les obres de l’edifi ci de l’Orfeó de Sants i iniciarem el concurs de 
gestió cívica.
 Instarem de nou ADIF a remodelar l’Estació de Sants i l’entorn immediat.
 Remodelarem la plaça de Sants.

   Sants-Badal 

   El barri de Sants-Badal ha estat marcat històricament per tres circumstàncies: les vies de tren 
que l’han separat del barri de Sants, el seu barri germà; l’entorn històricament industrial de 
Juan de Sada, i l’absència d’equipaments públics municipals al barri. Tot això està començant 
a canviar, de mica en mica, i esperem que els quatre anys vinents puguem visualitzar canvis 
més importants, tot seguint remodelant-ne l’espai públic.

  
Què farem a Sants-Badal?
 Construirem el CAP Carreras Candi al solar municipal del carrer de Roger.
 Construirem com a mínim un equipament municipal (preferentment un polies-
portiu) al carrer de Roger.
 Continuarem impulsant la remodelació de Juan de Sada i voltants.
 Seguirem arranjant i remodelant els carrers del barri.
 Remodelarem integralment la plaça de l’Olivereta.
 Finalitzarem la urbanització de la cobertura de les vies i tots els seus accessos.
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 LES CORTS:  
 LES CORTS, LA MATERNITAT I ST. RAMON, PEDRALBES

 Situat als peus del puig d’Osa de la serralada de Collserola, el districte de les Corts és el més 
petit de la ciutat pel que fa al nombre d’habitants. Tot i això, és una de les entrades i sortides 
principals de Barcelona vers el centre i el sud del nostre país, i lloc obligat d’estada o de pas 
per a milers de barcelonins i visitants. El que fi ns fa poc més d’un segle era encara un indret 
tranquil i allunyat de Barcelona, essencialment agrícola i industrial, és avui un districte dinàmic, 
que combina com pocs el caràcter residencial amb els altres usos del territori. Importants 
institucions acadèmiques, fi nanceres, comercials i esportives de tot tipus, la majoria amb una 
clara projecció internacional, tenen la seu a les Corts, amb tota la importància que això suposa 
per al districte i la seva relació amb la ciutat.

 Tots aquests elements han fet que aquest districte, històricament, hagi patit sovint la paradoxa 
que ambdós elements (el residencial i tota la resta) hagin viscut d’esquena els uns dels altres. 
Convivint a tocar i gairebé sense relacionar-se. On acabava l’un, començava l’altre, sense 
elements urbanístics o socials que els relacionessin. Els veïns i les veïnes de les Corts no eren 
prou partícips de l’èxit de tenir a prop seu totes aquestes institucions.

 Afortunadament, el pas dels anys i diferents actuacions sobre el terreny han anat millorant 
tots aquests aspectes, canviant mentalitats i acostant de forma progressiva als cortsencs tot el 
potencial que el districte conté.

 Des de Convergència i Unió volem continuar treballant per un districte de les Corts millor, po-
tenciant el projecte endegat fa quatre anys, aprofi tant per al bé de tothom tot allò que històri-
cament ja havia funcionat i millorant tot allò sobre el que s’ha treballat aquests anys.

 Els tres barris del districte, la Maternitat i Sant Ramon, les Corts i Pedralbes, responen a tres 
realitats urbanes i socials força diferents, però hem de ser capaços que tots ells, a través dels 
veïns i les entitats, sentin amb orgull la pertinença al districte, i que siguin capaços de col·labo-
rar els uns amb els altres. 

 Així, malgrat l’especifi citat de moltes de les propostes per a cada barri, hi ha diverses mesu-
res que tenen prou força i importància com per englobar tot el districte, i serà arreu dels tres 
barris on hi treballarem:

   Propostes per a tot el districte 

 Continuarem desenvolupant la mesura “Les Corts per la Inclusió” i n’incrementarem els  
 recursos.

 Continuarem treballant conjuntament amb la Generalitat per aconseguir que la Llar Resi 
 dència per a persones amb discapacitat sigui una realitat, estudiant si cal fórmules econòmi 
 ques que ajudin a dur-la a terme.

 Continuarem desplegant el Programa Radars. 

 Instal·larem nous aparells de gimnàstica per a la gent gran en diferents parcs del districte.

 Continuarem promovent l’esport de base com a eina de socialització i d’hàbit saludable.

 Estudiarem amb les escoles dels nostres barris la possibilitat d’ampliar els “patis oberts” fora  
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        d’horari lectiu, per al lleure, l’ensenyament i l’esport entre infants i joves.

 Mantindrem i ampliarem el Pla de Racons Infantils als diferents parcs del districte.

 Treballarem per crear una nova línia de secundària per al curs 2016-2017 en l’entorn del 
barri de les Corts i la Maternitat i Sant Ramon.

 Continuarem desenvolupant el Programa Anual de Cultura, programant música, teatre, 
dansa, circ i literatura, entre d’altres. 

 Donarem prioritat al manteniment del mobiliari urbà i la via pública, mantenint l’Auditoria 
de la Via Pública i incentivant l’efi ciència energètica.

 Continuarem impulsant les superilles com a espais d’aplicació pràctica dels principis 
d’autosufi ciència, barris productius, velocitat humana i emissió zero. Pacifi carem vies 
ràpides com la travessera de les Corts i l’avinguda de Madrid, creant un entorn d’acord 
amb aquests principis.

 Treballarem amb el Pla Silenci i el bon desenvolupament del Pla Director d’Il·luminació, a 
fi  de garantir la seguretat i la convivència als nostres barris.

 Les Corts aposta per l’energia neta. Generarem la central de Biomassa a Collserola, revi-
talitzarem el projecte de les Portes de Collserola i continuarem utilitzant les experiències 
de la minieòlica del barri de la Mercè i la fotovoltaica de plaça del Centre i l’avinguda de 
Josep Tarradellas, per anar ampliant la xarxa d’enllumenat autosufi cient.

   Les Corts 

 El barri de les Corts és el més poblat del districte. Hi trobem el nucli històric del barri i molts 
dels principals eixos viaris i comercials de la zona. Malgrat la seva alta densitat d’edifi cació 
i escassetat d’espais lliures, durant els darrers anys s’han endegat importants projectes de 
rehabilitació i millora a diferents sectors, per obrir-los al barri i establir-ne nous usos.

Què farem a les Corts?
 Finalitzarem el reallotjament de les famílies de la Colònia Castells.
 Iniciarem la urbanització de la zona enjardinada del Pla Europa-Anglesola i vet-
llarem per un inici ràpid de l’activitat a l’equipament de Cristalleries Planells.
 Vetllarem pel bon desenvolupament de les obres de la nova biblioteca a l’antiga 
fàbrica Benet i Campabadal, al carrer dels Comtes de Bell-lloc, així com la seva 
posada en funcionament.
 Ampliarem el Pavelló de l’Illa Diagonal, donant continuïtat al desenvolupament 
dels equipaments esportius al nostre territori.
 Consolidarem el projecte de l’Ateneu de Fabricació, recurs al servei de la forma-
ció, la innovació i la iniciativa emprenedora.
 Desplegarem el pla de recuperació de la memòria històrica de les Corts, en el 
marc de les polítiques culturals del districte iniciades durant aquest mandat.
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 Potenciarem la interacció entre La Caldera i les associacions culturals del 
districte per dotar el barri de més oferta en aquest àmbit i trobar espais de 
col·laboració.
 Treballarem conjuntament amb les associacions juvenils del barri per adaptar 
millor a les seves necessitats i activitats, espais del Centre Cívic Tomasa Cuevas 
- Les Corts.
 Reforçarem el teixit comercial del barri, donant valor al comerç de proximitat, 
i continuarem oferint plans de formació i ajudes a l’emprenedoria, entre d’altres.
 Estudiarem conjuntament amb els veïns i comerciants la pacifi cació dels 
carrers de Vallespir i Galileu.

   La Maternitat i Sant Ramon 

   El barri de la Maternitat i Sant Ramon inclou dos veïnats força allunyats entre si però que 
viuen, a banda i banda, a tocar de diferents institucions educatives i esportives, el dia a dia de 
les quals els afecta de forma directa. Serà un gran repte per als anys vinents consolidar la idea 
que els veïns han de poder ser partícips dels canvis i millores que es facin a tot aquest entorn, 
donant més unitat al barri per al seu aprofi tament quotidià.

Què farem a la Maternitat i Sant Ramon?
 Potenciarem la Maternitat com a espai d’identifi cació d’aquest sector del barri, 
tot fent-ne visible el patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic i prosseguint 
amb el projecte de la superilla.
 Col·laborarem amb el Futbol Club Barcelona en el nou planejament del Camp 
Nou i el seu entorn, sempre atents a fer que sigui també en benefi ci dels veïns del 
barri i de la ciutat.
 Reforçarem la vigilància als voltants del Camp Nou els dies de partit, així com la 
tolerància zero amb l’incivisme que se’n pugui derivar. Posarem un èmfasi espe-
cial a garantir una millor seguretat i mobilitat a l’entrada i sortida de l’estadi.
 Continuarem treballant amb l’Agència ABITS i els cossos de seguretat per reduir 
la prostitució a l’entorn del Campus Universitari fi ns a eradicar-la.
 Vetllarem per la posada en funcionament de l’ampliació del Centre Cívic Joan 
Oliver - Pere Quart i per fer que continuï oferint una activitat variada per a to-
thom, especialment orientada a la gent gran.
 Insistirem a la Generalitat en la necessitat prioritària de la instal·lació d’una 
residència de gent gran al carrer de Benavent, estudiant si cal fórmules econò-
miques que ajudin a dur-la a terme.
 Vetllarem per la recuperació de l’espai públic de l’avinguda del Doctor Mara-
ñón a l’entorn de la futura estació de metro de la Línia 9 fins que es reprengui 
el projecte.
 Instarem a la Generalitat la fi nalització de l’estació Ernest Lluch de la línia 5 
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del metro, a l’extrem del barri de Sant Ramon, a la frontera amb l’Hospitalet.
 Millorarem l’entorn dels jardins de Josep Munté i la cantonada de l’avinguda 
del Cardenal Reig amb l’avinguda de Sant Ramon Nonat.
 Vetllarem perquè el desenvolupament urbanístic del Sector Danubi generi 
equipaments i zones verdes que obrin el barri als veïns.

    Pedralbes 

   A causa de les característiques geogràfi ques i urbanístiques, el barri de Pedralbes havia estat 
massa temps oblidat per l’administració municipal. Aquest fet ha provocat una important 
mancança de serveis bàsics que sí que hi ha a la majoria d’indrets de la ciutat. A poc a poc 
s’ha anat intentant corregir aquests problemes, i continuar aquesta feina serà un dels reptes 
dels quatre anys vinents, així com donar a conèixer i dignifi car edifi cis i espais del barri de gran 
valor i que han de poder ser aprofi tats pels veïns i visitants.

Què farem a Pedralbes?
 Continuarem amb els treballs de rehabilitació del Monestir, amb l’objectiu de 
preservar i donar a conèixer el seu important patrimoni arquitectònic i històric. 
Seguirem promovent les activitats culturals que s’hi fan i n’incentivarem el des-
envolupament de noves.
 Continuarem les obres per a la recuperació patrimonial de la Casa Hurtado.
 Durem a terme la rehabilitació de tot el complex modernista dels Pavellons 
Güell, en el marc del conveni signat amb la Universitat de Barcelona, obrint 
també tot l’espai als ciutadans. 
 Seguirem reclamant a l’administració de l’Estat la cessió de la Caserna del Bruc 
per destinar-la a equipaments per al barri i el conjunt de la ciutat.
 Mantindrem i potenciarem el nostre suport als comerciants del barri, 
generadors d’activitat econòmica i relacions socials en un entorn de caràcter 
tan residencial com aquest.
 Continuarem treballant amb els veïns del barri de la Mercè per consolidar una 
bona mobilitat a la zona i la reducció de l’impacte de les entrades i sortides a la 
zona escolar de l’avinguda d’Esplugues.
 Participarem activament en el Campus d’Excel·lència BKC tot enfortint la 
relació amb els ciutadans a través de propostes concretes.
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 SARRIÀ - SANT GERVASI:  
EL PUTXET I EL FARRÓ, ST. GERVASI - GALVANY, ST. GERVASI - 
LA BONANOVA, SARRIÀ, LES TRES TORRES,VALLVIDRERA, EL 
TIBIDABO I LES PLANES 

   Durant més de 30 anys el districte de Sarrià - Sant Gervasi va rebre de forma continuada 
unes prestacions de serveis municipals que se situaven clarament per sota de la mitjana de la 
ciutat. En els darrers quatre anys, el govern de CiU, amb l’alcalde Trias al capdavant, ha invertit 
aquesta tendència història i ha situat el districte de Sarrià - Sant Gervasi en uns nivells d’inver-
sió municipal equiparables als altres territoris de la ciutat de Barcelona. Aquest increment de 
la inversió a Sarrià - Sant Gervasi ha permès que durant aquests darrers quatre anys s’hagin 
pogut culminar projectes tan destacats com la biblioteca Joan Maragall, el Centre de Serveis 
Socials de Sant Gervasi o les remodelacions de la ronda del Mig i del carrer de Balmes i que 
s’hagin posat les bases perquè el nou pla d’equipaments de Sant Gervasi - Galvany, la biblio-
teca de Sarrià, els habitatges de protecció ofi cial de la via Augusta o el Centre Cívic de Vil·la 
Urània, entre d’altres, puguin ser una realitat en els pròxims anys. El mandat 2015-2019 és, per 
tant, una etapa clau per culminar els projectes que s’han impulsat durant els darrers quatre 
anys de govern de CiU i per corregir el dèfi cit històric d’equipaments i d’inversió municipal que 
arrossega el districte de Sarrià - Sant Gervasi.

   El nostre model és el d’una ciutat per a les persones i és per això que a Sarrià - Sant Gervasi 
garantim i garantirem l’atenció social a totes les persones que ho necessitin, facilitarem l’activi-
tat econòmica i la creació d’ocupació, continuarem treballant per una seguretat viària més alta 
i per una mobilitat més segura als entorns escolars, farem carrers més accessibles on vianants, 
bicicletes, transport públic, motos i cotxes tinguin el seu espai, impulsarem un pla d’equipa-
ments i formació cívica per millorar la convivència en els espais on hi ha animals domèstics, 
seguirem portant la cultura a tots els barris del districte i millorarem la connexió entre la ciutat 
i el Parc Natural de Collserola. Des de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes fi ns a Sant Gervasi 
- Galvany, des del Putxet i el Farró fi ns a Sarrià, passant per les Tres Torres i Sant Gervasi - la 
Bonanova, volem que Sarrià - Sant Gervasi sigui un districte de coneixement, de cultura i de 
convivència, un districte per a les persones.

   Propostes per a tot el districte 

 Construirem una àrea d’esbarjo de gossos d’un mínim de 800 metres quadrats a cada 
barri del districte.

 Elaborarem un Pla d’Aparcament de Motos al districte de Sarrià - Sant Gervasi.

 Crearem sis nous camins escolars.

 Continuarem desenvolupant el Llibre Blanc de la Mobilitat i la Seguretat als entorns 
escolars.

 Construirem un skatepark al districte de Sarrià - Sant Gervasi.

 Crearem una Casa de la Festa i la Cultura Popular.

 Consolidarem el Projecte Sarrià - Sant Gervasi Districte de Coneixement.
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 Continuarem soterrant línies elèctriques, amb una atenció especial als barris de Collserola.

 Seguirem garantint l’atenció social a totes les persones que ho necessitin.

 Desenvoluparem el Pla de Portes de Collserola.

 Aprovarem un Pla Integral per a la reducció de l’accidentalitat de vehicles al districte 
de Sarrià - Sant Gervasi.

 Estudiarem alternatives de mobilitat que facilitin l’accés al districte des del centre de 
la ciutat.

 Continuarem desplegant el pla de prevenció d’alcohol i drogues en adolescents.

 Implantarem els agents cívics a la via pública.

 Construirem una nova comissaria de Guàrdia Urbana al barri de les Tres Torres.

 Revisarem el Pla d’Usos del districte per afavorir l’activitat econòmica.

 Millorarem el sistema d’inspecció d’obres i activitats al districte per adequar-lo a les 
noves normatives i directives de serveis.

 Aprovarem un Pla de suport a les Escoles d’Educació Especial del districte.

 Rendirem comptes a tots els consells de barri del pressupost destinat pel districte per 
a cada barri.

 Seguirem desenvolupant el Pla de Turisme per al districte de Sarrià - Sant Gervasi.

   El Putxet i el Farró 

   El Putxet i el Farró és un barri que aglutina dos territoris amb unes característiques pròpies. 
És per això que des de CiU volem que el mandat 2015-2019 serveixi per consolidar el Putxet 
i el Farró com a zones pacifi cades i amables per als vianants i que trobin en els seus equipa-
ments municipals (Vil·la Urània, Manacor 1 i Espai Putxet / Esport Putxet) el centre neuràlgic.

Què farem al Putxet i el Farró?
 Finalitzarem les obres i obrirem al públic el Centre Cívic Vil·la Urània.
 Adequarem i obrirem al públic l’equipament del carrer de Manacor, 1.
 Remodelarem l’avinguda de la República Argentina.
 Remodelarem l’avinguda del Príncep d’Astúries.
 Remodelarem el carrer de Saragossa entre Guillem Tell i via Augusta, també 
per millorar l’accés al Centre Cívic Vil·la Florida.
 Remodelarem el carrer de Ferran Puig.
 Remodelarem el carrer de Lincoln.
 Obrirem dos nous accessos al parc del Putxet pels carrers del Pare Fidel Fita 
i Manacor.
 Construirem una nova àrea de gossos de 1.000 metres quadrats al parc del 
Putxet.
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 Aprovarem un Pla per impulsar l’activitat econòmica a la zona del Farró 
i l’obertura de locals comercials.
 Redactarem el projecte de remodelació del carrer de Manacor.
 Redactarem el projecte de reurbanització del carrer de Castanyer.
 Remodelarem el carrer de Septimània entre la plaça de Sant Joaquim i la ronda 
del General Mitre.

   Sant Gervasi - la Bonanova 

Des de CiU volem potenciar l’esperit del barri de Sant Gervasi - la Bonanova i és per això que 
impulsarem mesures que facin els carrers més accessibles per als vianants, que impulsin el 
comerç de proximitat i que consolidin el carrer de Sant Gervasi de Cassoles com a eix central 
del barri amb el Mercat de Sant Gervasi, el Centre de Serveis Socials i l’equipament Vil·la Flori-
da - biblioteca Joan Maragall com a punts de trobada dels veïns i veïnes.

Què farem a Sant Gervasi - la Bonanova?
 Farem les gestions amb la Generalitat perquè instal·li un ascensor per millorar 
l’accessibilitat a l’estació de FGC del Putxet.
 Farem un projecte de remodelació per al carrer de Mandri per fer que esdevingui 
un eix centrat en l’activitat econòmica i comercial i per a ús dels vianants.
 Finalitzarem la remodelació i la pacifi cació del carrer de Sant Gervasi de Casso-
les perquè esdevingui l’eix central del barri de Sant Gervasi - la Bonanova.
 Millorarem l’espai públic (arranjament de voreres, il·luminació, mobiliari urbà, 
etc.) a l’avinguda del Tibidabo, d’acord amb la seva importància com a eix de 
concurrència turística.
 Reformarem el carrer de Balmes entre la plaça de Molina i la plaça de Joaquim 
Folguera.
 Reordenarem la plaça de Frederic Soler per integrar-la a Sant Gervasi de Casso-
les com a eix central del barri de Sant Gervasi - la Bonanova.
 Finalitzarem la reurbanització del carrer de Lleó XIII entre Mas Yebra i el pas-
seig de Sant Gervasi i del carrer de García-Mariño.
 Obrirem l’espai del Dipòsit del Rei Martí com a equipament cultural polivalent 
del districte i de la ciutat.
 Reurbanitzarem els jardins de l’Abat Oliba, sobre el Dipòsit del Rei Martí, i els 
habilitarem com a espai públic.
 Construirem una nova àrea d’esbarjo per a gossos de 1.000 m2 al barri.
 Obrirem i urbanitzarem un tram del carrer d’Horaci i un nou carrer al fi nal del 
carrer de Vilana.
 Obrirem i urbanitzarem el carrer de Josep M. Florensa.
 Realitzarem el projecte de reurbanització del carrer de Castanyer.
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 Arranjarem la plaça de Ferran Casablancas.
 Millorarem els jardins de Rosa Sabater i Martí Luter.
 Farem gestions per donar ús al solar de l’antic picador del carrer de la Ciutat 
de Balaguer.

   Sant Gervasi - Galvany 

   Sant Gervasi - Galvany és el barri més poblat del districte de Sarrià - Sant Gervasi i, alhora, 
un barri que arrossega un dèfi cit històric d’equipaments municipals. Durant els quatre anys 
vinents impulsarem l’obertura de nous equipaments al barri de Sant Gervasi - Galvany i conti-
nuarem treballant per millorar-ne la mobilitat i la convivència.

Què farem a Sant Gervasi - Galvany?
 Aprovarem un nou pla d’equipaments per al barri de Sant Gervasi - Galvany.
 Construirem un equipament municipal a la fi nca de la Clínica del Doctor Ripoll 
(Alfons XII, 49-51).
 Adequarem la fi nca de Can Ferrer (Alfons XII, 46) com a jardins i arranjarem la 
construcció existent per a usos ciutadans.
 Remodelarem la plaça d’Adrià i l’entorn.
 Defi nirem l’ús de la Finca Muñoz Ramonet, d’acord amb allò que hi ha establert 
al llegat.
 Iniciarem les obres de construcció de la biblioteca de Sant Gervasi - Galvany 
a la Finca Muñoz Ramonet.
 Estudiarem la ubicació d’un aparcament soterrat al Mercat de Galvany com 
a opció per resoldre els problemes d’aparcament d’aquesta zona.
 Incrementarem els controls a les zones d’oci nocturn davant de les problemàtiques 
sorgides al voltant dels locals de lleure de pública concurrència.
 Consolidarem Can Castelló com a equipament exclusiu de gent gran del barri 
de Sant Gervasi - Galvany.
 Adequarem l’arbrat del carrer de Plató a les condicions ambientals i lumíniques 
de la zona.
 Revisarem les voreres i l’enllumenat dels carrers de l’entorn del Turó Parc.
 Reurbanitzarem la rambla central de l’avinguda de Pau Casals.
 Rehabilitarem els jardins del Turó Parc.
 Farem el projecte per reurbanitzar el carrer de Beethoven.
 Farem una àrea de gossos de 800 metres quadrats als jardins de Piscines i 
Esports.
 Reurbanitzarem els carrers de Moià, Tuset i el tram entre Balmes i Tuset del 
carrer de la Granada del Penedès.
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 Redactarem el projecte de rehabilitació del Mercat de Galvany.
 Reurbanitzarem la via Augusta entre la travessera de Gràcia i l’avinguda 
Diagonal.
 Consolidarem la Casa Sagnier com a equipament de joves del districte.

   Sarrià 

   Sarrià és un barri amb una personalitat i un esperit molt característics. Per al pròxim mandat 
volem continuar cultivant aquestes particularitats tot adequant l’espai públic per fer-lo més 
accessible per als vianants i promovent la vida cultural i associativa al barri. La remodelació 
del tram superior del carrer Major, la nova biblioteca a la plaça de Sarrià o la recuperació de 
les casetes d’Hort de la Vila són actuacions que van en aquest sentit.

Què farem a Sarrià?
 Executarem la Urbanització del Pla de Vores de la via Augusta.
 Construirem un nou edifi ci d’equipaments a la plaça de Sarrià que inclourà la 
biblioteca de Sarrià, l’arxiu municipal i la seu administrativa del districte.
 Rehabilitarem les casetes d’Hort de la Vila per a usos culturals.
 Construirem nous habitatges de protecció ofi cial en l’àmbit del Pla de Vores de la 
via Augusta.
 Adequarem un espai de 800 metres quadrats per a esbarjo de gossos a Can Ponsic.
 Estudiarem la cobertura de les vies de FGC per sobre del passeig de la Bonanova.
 Projectarem un nou accés a Sarrià des de la carretera de Vallvidrera.
 Urbanitzarem els nous jardins d’Oriol Martorell.
 Projectarem un nou edifi ci d’equipaments a la via Augusta.
 Seguint els criteris acordats amb l’Associació de Veïns i l’Associació de Comer-
ciants de Sarrià, reurbanitzarem la part superior del carrer Major de Sarrià.
 Reurbanitzarem la plaça de Salvador Escamilla.
 Farem les gestions amb la Generalitat perquè instal·li un ascensor per accedir 
a l’estació de FGC de Sarrià.
 Reurbanitzarem el carrer de Santa Magdalena Sofi a.
 Construirem un nou aparcament soterrat per a veïns a les vores de la via Augusta.
 Reurbanitzarem la illeta del xamfrà de Bisbe Català amb l’avinguda de Bosch 
i Gimpera.
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   Les Tres Torres 

   Després de quatre anys treballant per pacifi car el trànsit intern i impulsant espais verds al 
barri de les Tres Torres, per al mandat 2015-2019 el repte és consolidar el mercat i el seu 
entorn com a punt central del barri al voltant del qual es pugui desenvolupar una activitat 
comercial i veïnal més intensa. Tot això, continuant amb l’adequació de l’espai públic amb 
mesures com les millores d’enllumenat o el soterrament de línies elèctriques.

Què farem a les Tres Torres?
 Reurbanitzarem els entorns del Mercat de les Tres Torres perquè esdevingui el 
punt central del barri.
 Implementarem els projectes derivats del grup de treball d’Espais Verds de les 
Tres Torres.
 Impulsarem un Pla de comerç per al Mercat de les Tres Torres i per al conjunt del 
barri.
 Remodelarem les cruïlles del carrer de Ganduxer per incrementar-ne la seguretat.
 Continuarem amb el soterrament de línies elèctriques al barri de les Tres Torres.
 Revisarem l’enllumenat dels carrer de Gósol, Rafael Batlle, Santa Fe de Nou 
Mèxic i Rosari.
 Remodelarem el carrer dels Vergós entre la plaça d’Artós i la plaça de l’Orient 
per ampliar-ne les voreres i millorar la mobilitat.
 Impulsarem actuacions al carrer d’Anglí que en pacifi quin el trànsit i en millorin 
la seguretat per als vianants.
 Reurbanitzarem el carrer de Vilana entre el passeig de la Bonanova i Roig i Ra-
ventós per adequar-lo com a accés als jardins.
 Recuperarem l’espai verd públic de l’entorn del cementiri de Sarrià per obrir-lo 
com a jardí públic.

   Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 

   El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes es troba immers a la serra de Collserola i això 
provoca que tingui unes necessitats específi ques pròpies d’aquest entorn. Des de CiU pro-
posem per al mandat municipal vinent l’impuls d’equipaments llargament reivindicats com el 
poliesportiu de les Planes o el Mercat de Vallvidrera, millores en l’àmbit de la mobilitat i la 
seva connexió amb el teixit urbà de Barcelona i la presència permanent de Guàrdia Urbana als 
barris de la muntanya.

Què farem a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes?
 Projectarem el poliesportiu amb piscina de les Planes.
 Rehabilitarem l’equipament municipal del Mercat de Vallvidrera per a usos 
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culturals al barri.
 Projectarem un nou accés a Sarrià des de la carretera de Vallvidrera.
 Continuarem soterrant les línies elèctriques als barris de la muntanya.
 Estudiarem alternatives per dotar de transport públic el barri de Vallvidrera, 
el Tibidabo i les Planes en l’horari que no hi ha servei de Ferrocarrils de la 
Generalitat.
 Potenciarem el consell de barri com a òrgan central de participació del barri de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
 Fomentarem la coordinació entre totes les institucions que tenen competència 
sobre la zona de Collserola (Ajuntament, Diputació, Consorci, etc.).
 Reforçarem l’Ofi cina de la Zona de Collserola com a centre d’atenció i actuació 
de tot l’àmbit de Collserola de la ciutat de Barcelona
 Impulsarem una unitat de Guàrdia Urbana per a la zona de Collserola que tingui 
un espai físic permanent d’estada.
 Elaborarem un Pla Especial per als accessos a les Planes i la seva mobilitat 
interior, incloent noves zones d’aparcament per a veïns.
 Elaborarem un Pla Especial d’Equipaments del barri de les Planes.
 Redactarem el catàleg de masies i elements patrimonials de Collserola.
 Redactarem un Pla Director per rehabilitar l’església de Santa Maria de Vallvidrera.
 Construirem una nova rotonda d’accés a Vallvidrera a la cruïlla amb la carrete-
ra de Santa Creu d’Olorda.
 Farem un nou itinerari per a passeig i accés al pantà de Vallvidrera a través del 
torrent de l’Espinagosa.
 Obrirem el nou Museu Verdaguer a Vil·la Joana.
 Estudiarem la viabilitat d’implementar un sistema de recollida de residus porta 
a porta a les Planes.
 Reurbanitzarem i millorarem el tram 3 del passeig de les Aigües entre la carretera 
de Vallvidrera i el pla dels Maduixers.
 Continuarem la rehabilitació dels carrers del Turó de Vallvidrera.
 Millorarem la visibilitat de la desviació de la carretera de Vallvidrera cap a 
Molins de Rei.

 GRÀCIA:  
VILA DE GRÀCIA, EL CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA, 
LA SALUT, EL COLL, VALLCARCA I ELS PENITENTS 

   Pocs districtes hi ha a la nostra ciutat que disposin d’una identitat i personalitat com les que 
té Gràcia. Sense deixar de reivindicar amb orgull el seu passat independent, avui dia Gràcia 
ha esdevingut tot sovint punta de llança d’importants reivindicacions i projectes de ciutat i de 
país, com la celebració de la Via Catalana i la V baixa en el marc de la Festa Major de Gràcia. 
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   Segurament per això els graciencs i gracienques sempre hem cercat en els nostres referents 
polítics molt més que un regidor o uns consellers municipals de districte. Des de Convergèn-
cia i Unió sempre hem estat conscients d’aquesta realitat, tant a l’oposició com al govern.

   Tot el que passa a Gràcia ens ocupa i ens preocupa, tant si és competència del govern mu-
nicipal o de districte com si no ho és. Ho hem demostrat assumint la construcció de l’escola 
Univers (en mòduls prefabricats des del curs 2009-2010), o la urbanització de les places de 
Lesseps i Sanllehy, fi ns fa poc ocupades per les obres de la L9.

   I ho volem continuar fent en el futur, des de la Vila de Gràcia i el Camp d’en Grassot fi ns a 
Vallcarca i els Penitents, la Salut i el Coll.

   Propostes per a tot el districte 

 Implementarem la fi gura de l’agent cívic amb la voluntat de fomentar accions de 
bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics 
i privats de la ciutat.

 Desenvoluparem les actuacions derivades del Pla de Turisme, tot fomentant un turisme 
responsable i sostenible que promogui la desconcentració territorial, preservi l’equilibri 
i afavoreixi la diversitat d’usos.

 Implementarem les actuacions derivades del Pla Comerç per promoure i fomentar un 
model de comerç de barri i de proximitat que ajudi a dinamitzar l’economia gracienca i 
generi cohesió social.

 Promourem l’aprovació d’un nou Pla d’Usos que, d’una banda, doni resposta a certs 
fenòmens com la implantació de nous establiments d’ús residencial públic o deter-
minades tipologies de comerç, i de l’altra, permeti un nou impuls a la promoció i 
activitat econòmica, especialment als barris del nord.

 Estudiarem la implantació de noves mesures i projectes destinats a seguir promo-
vent un envelliment actiu i saludable per a la gent gran.

 Donarem un nou impuls a les iniciatives i propostes sorgides de la Mesura de Go-
vern d’Emprenedoria Juvenil, tot promovent la formació i l’autoocupació dels joves.

 Cercarem nous espais per donar resposta a la demanda de les entitats, especial-
ment les de lleure infantil.

 Promourem la construcció d’habitatges socials als barris del nord amb la vo-
luntat de donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes de Vallcarca i els 
Penitents i el Coll.

 Impulsarem la construcció d’un nou equipament esportiu als barris del nord que 
permeti la pràctica esportiva dels veïns i veïnes, així com de les entitats i clubs 
esportius existents.
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   Vila de Gràcia 

   L’existència d’un imaginari col·lectiu impregnat d’una important càrrega simbòlica ha acabat 
conformant entre els graciencs i gracienques una manera de ser i de fer pròpies. Aquest fet, 
unit a l’existència d’un teixit associatiu ric i divers, ha fet de Gràcia un territori que tradicional-
ment ha donat aixopluc a tot tipus de manifestacions socials, culturals, esportives i veïnals, un 
dels nostres grans actius per preservar i difondre.

   Per això des de Convergència i Unió apostem per una nova manera de governar, més propera 
i transparent, en què no només es tingui en compte l’opinió de la gent, sinó que faci del treball 
amb les persones i entitats el dia a dia de la gestió municipal a Gràcia.

   El soroll i la racionalització de l’ús de l’espai públic és una de les principals preocupacions dels 
graciencs i gracienques i també nostra. Per això proposem la implantació de diverses mesures 
destinades a promoure un espai públic de qualitat, de tothom i per a tothom.

   L’existència d’un entramat característic com el de Gràcia també comporta reptes importants. 
La reforma de l’avinguda del Príncep d’Astúries i de la via Augusta (entre la Diagonal i la traves-
sera de Gràcia) o la revisió de les afectacions avui dia encara vigents en són un bon exemple.

   La reactivació de l’economia i la generació d’ocupació és una de les nostres màximes prioritats 
i del nostre candidat, Xavier Trias. Una prioritat a la qual donarem resposta a través del suport 
i promoció del nostre comerç de proximitat, la reforma del Mercat de l’Abaceria o el foment 
de l’emprenedoria entre els més joves.

Què farem a la Vila de Gràcia?
 Finalitzarem i posarem en funcionament el nucli d’equipaments dels carrers 
de Bailèn-Quevedo, format per l’escola l’Univers, una nova escola bressol i un 
aparcament amb capacitat per a 169 vehicles.
 Remodelarem la plaça del Poble Romaní conjuntament amb el teixit social i veïnal 
amb la fi nalitat de recuperar aquesta plaça com a lloc d’estada i ús ciutadà.
 Continuarem donant suport al teixit associatiu gracienc, a través del foment de 
la cultura popular i tradicional d’arrel catalana, el reforç de la identitat cultural 
i el desenvolupament de noves formes de partenariat publicoprivat en la gestió 
de recursos.
 Construirem una pista poliesportiva la gestió de la qual estigui a càrrec de les 
entitats de la Vila de Gràcia.
 Iniciarem les obres de construcció del nou Mercat de l’Abaceria.
 Continuarem amb la revisió del PREMPI impulsant les desafectacions que siguin 
possibles i procedirem a la urbanització de l’espai resultant a l’entorn de la 
plaça d’Anna Frank.
 Impulsarem la reurbanització de l’eix connector format per la via Augusta i 
l’avinguda del Príncep d’Astúries amb l’objectiu de millorar l’espai públic, 
afavorir la seguretat viària i guanyar més espai per als vianants i el trans-
port públic.
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 Obrirem un Ateneu de Fabricació pioner al districte de Gràcia que esdevingui 
punt de trobada, creació i aprenentatge d’entitats i col·lectius en l’àmbit de la 
innovació social, les noves tecnologies i en especial de la fabricació digital.
 Implementarem les actuacions derivades del Pla d’actuació integral per al 
civisme i la convivència a Gràcia, per fomentar la convivència a l’espai públic i 
pacifi car les diferents dinàmiques que es generen entre els diversos col·lectius.
 Conjuntament amb el teixit social i veïnal, defi nirem els usos i construirem un 
nou equipament a la fi nca del carrer de l’Encarnació, 62-64, tot preservant el 
jardí existent.
 Finalitzarem les obres i posarem en funcionament el nou Centre d’Assistència 
Primària del carrer de Còrsega conjuntament amb la resta d’administracions 
implicades. 
 Impulsarem un projecte de promoció i difusió de la música adreçat a infants i 
adolescents en situació de vulnerabilitat conjuntament amb el teixit associatiu 
gracienc.

   El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

   Amb un entramat urbà més propi de l’Eixample, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova sempre 
s’ha caracteritzat per disposar de grans eixos i carrers plens de comerços.

   A la vegada, la seva proximitat amb la Sagrada Família li atorga una situació estratègica que 
creiem que hem de saber aprofi tar per dinamitzar-ne les botigues, paradigma del model de 
comerç de proximitat, un model que genera riquesa i cohesió social. 

   Tanmateix, si el Camp d’en Grassot té un símbol, és la plaça de la Sedeta. Un espai que en 
aquest mandat hem reformat, preservant-ne el caràcter de plaça major, i construint-hi un nou 
equipament per a famílies amb adolescents pioner a la ciutat.

   Un equipament que, juntament amb el nou edifi ci que acollirà el Centre de Serveis Socials, contri-
buirà a pal·liar el dèfi cit històric d’equipaments al barri. Un barri amb una història que volem posar 
en valor a través del projecte de recuperació de la memòria de l’antiga fàbrica de la Sedeta.

Què farem al Camp de Grassot i Gràcia Nova?
 Finalitzarem el projecte de recuperació de la memòria històrica de l’antiga Sedeta 
conjuntament amb el teixit social i veïnal del barri.
 Defi nirem i posarem en funcionament un nou Casal de Joves al Camp d’en Grassot.
 Crearem un nou espai destinat a l’orientació laboral i a la inserció professional 
conjuntament amb el teixit social i comercial.
 Finalitzarem les obres de reurbanització del carrer de Ca l’Alegre de Dalt, entre 
Camèlies i Pi i Margall, i en renovarem el mobiliari urbà.
 Impulsarem l’arranjament i millora del carrer de Balcells.
 Impulsarem un corredor verd a través del carrer de Pi i Margall que doni 
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continuïtat a la connexió entre la Ciutadella i els Tres Turons al seu pas pel 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.
 Durem a terme l’arranjament i millora de carrers i places per garantir més 
accessibilitat i qualitat urbana.
 Finalitzarem les obres de l’edifi ci que acollirà el nou centre de Serveis Socials 
del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, que inclourà un espai per a un equip d’atenció 
a la infància i a l’adolescència (EAIA) i un altre per al voluntariat social.
 Impulsarem l’arranjament i millora del carrer de les Camèlies, ampliant les 
voreres i afavorint una nova mobilitat més sostenible.

   La Salut 

   Sorgit a l’entorn de dos importants símbols, com són l’Ermita de la Mare de Déu de la Salut i 
del Park Güell, el barri de la Salut constitueix actualment un dels pulmons verds del districte 
que cal preservar.

   És per això que, després d’implementar amb èxit la nova regulació d’accés a la zona monumen-
tal del Park Güell, ens proposem dur a terme les actuacions derivades del nou Pla Director 
que ens han de permetre recuperar aquest patrimoni de la humanitat per als veïns i veïnes.

   En aquesta mateixa línia, durem a terme la reurbanització de la travessera de Dalt entre Les-
seps i Escorial amb l’objectiu d’afavorir una mobilitat urbana més sostenible, una reivindicació 
històrica del veïnat de la Salut i del conjunt dels graciencs i gracienques.

   D’altra banda, la construcció d’un nou edifi ci al solar de l’antiga Clínica Quirón destinat a habi-
tatges dotacionals i a equipaments per al barri, i la recuperació de la plaça de Sanllehy com a 
lloc d’estada i de gaudi per als veïns i veïns, permetrà recuperar i dinamitzar el teixit comercial, 
social i veïnal de la Salut.

Què farem a la Salut?
 Finalitzarem les obres d’urbanització de la travessera de Dalt, entre la plaça 
de Lesseps i el carrer de l’Escorial.
 Finalitzarem les obres de construcció d’un nou aparcament als Jardins Menéndez 
Pelayo amb capacitat per a 276 vehicles, i procedirem a l’enjardinament de la 
superfície, generant un nou lloc d’estada per al veïnat amb jocs infantils, petanques 
i una àrea d’esbarjo per a gossos.
 Durem a terme les accions necessàries destinades a garantir i fomentar la pre-
venció i la seguretat als entorns de les escoles del barri.
 Vetllarem perquè la propietat tingui cura de l’estat de manteniment i conserva-
ció de l’Ermita de la Salut.
 Implementarem les actuacions derivades del nou Pla director del Park Güell amb 
la voluntat de protegir el patrimoni artístic d’aquest conjunt monumental i alho-
ra recuperar el parc per a l’ús ciutadà.
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 Finalitzarem les obres i posarem en funcionament una nova escola bressol que 
incorporarà un nombre de places per a infants amb pluridiscapacitats, al carrer 
de l’Escorial amb la travessera de Dalt.
 Construirem al solar de l’antiga Clínica Quirón un nou edifi ci que tindrà 100 
habitatges dotacionals per a gent gran i diversos equipaments per al barri (casal 
per a la gent gran, un casal de barri i un equipament juvenil).
 Impulsarem la construcció d’un equipament per al barri a l’espai on es troba 
l’antic Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (actualment sense ús) per 
donar resposta a la demanda de les entitats del barri.

   El Coll 

   Amb l’excusa d’una orografi a complexa, el barri del Coll ha estat durant molts anys un dels 
grans oblidats de Barcelona i ha patit un dèfi cit d’infraestructures i d’equipaments considerable.

   Afortunadament, els darrers anys aquesta situació s’ha revertit en bona mesura gràcies als 
governs de Convergència i Unió que han fet possible l’arribada de la línia 5 de metro, o a la 
urbanització de carrers i places com són el cas de Beat Almató, Aldea o Morató, entre d’altres.

   És per això que, després d’haver dut a terme aquestes inversions, creiem arribada l’hora de les 
persones i per això traslladarem el Centre de Serveis Socials del Coll a un nou emplaçament més 
accessible i connectat que faciliti l’atenció al veïnat del Coll i del conjunt dels barris del nord.

   Una actuació que, d’altra banda, permetrà aprofundir en el vessant de dinamització social del 
Centre Cívic i fer d’aquest equipament un punt de trobada de les nombroses entitats i veïns 
del barri, veritable puntal del barri del Coll.

   Igualment, estudiarem la construcció d’un equipament esportiu que satisfaci les necessi-
tats del barri, que fomenti i promogui la pràctica esportiva entre els veïns i veïns més enllà 
de la seva edat o condició, i que a la vegada doni resposta a les necessitats dels clubs i 
entitats del barri.

Què farem al Coll?
 Continuarem amb el desenvolupament del Pla Estratègic dels Tres Turons en el 
vessant gracienc.
 Durem a terme les obres necessàries per posar en funcionament el nou equipament 
que es defi neixi en l’antic Consolat de Dinamarca conjuntament amb les entitats 
del barri.
 Impulsarem la recuperació i la conservació de les mines de ferro del barri del 
Coll com a element històric i d’identitat.
 Farem les actuacions necessàries per mantenir en un correcte estat de conservació 
i manteniment les escales mecàniques.
 Estudiarem els problemes de mobilitat als entorns de les escoles Montseny i Mare 
de Déu del Coll conjuntament amb la comunitat educativa i el teixit social i 
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veïnal, proposant alhora l’arranjament i millora de l’accessibilitat dels carrers 
de Tirso, Ceuta i Portell.
 Desenvoluparem les accions derivades del Pla d’Acció Comunitària del Coll amb 
l’objectiu d’enfortir i millorar la cohesió social al barri.
 Executarem les actuacions concretes relatives als camins escolars ja planejats.
 Durem a terme les obres i actuacions necessàries per arranjar, millorar i posar 
al dia les pistes poliesportives del carrer de Castellterçol.
 Cercarem un nou emplaçament per al Centre de Serveis Socials del Coll amb 
l’objectiu de donar una millor accessibilitat i connectivitat als usuaris dels 
barris als quals presta atenció, i a la vegada afavorir i potenciar el vessant de 
dinamització social del Centre Cívic.
 Crearem un nou espai destinat a l’orientació laboral i a la inserció professional 
conjuntament amb el teixit social i comercial.

   Vallcarca i els Penitents 

   La crisi econòmica ha comportat l’aturada de moltes obres d’iniciativa privada que s’havien 
previst en el marc del Pla General Metropolità de l’any 1976 en l’àmbit del sector Vallcarca-Farigola.

   Una situació que, paradoxalment, ha esdevingut una oportunitat en la mesura que ens ha 
permès recuperar el diàleg amb el teixit social i veïnal del barri a través del qual repensar tots 
junts quin model urbanístic volem en el futur per a aquest barri.

   Un model que, des de Convergència i Unió, creiem que cal construir des d’un nou enfocament, 
que prioritzi les persones per sobre del totxo i que retorni a Vallcarca el vessant més humà.

   D’altra banda, apostem per millorar la connexió entre Vallcarca i la zona dels Penitents a través 
de la reforma i remodelació de la plaça d’Alfonso Comín, afavorint d’aquesta manera una nova 
mobilitat urbana més sostenible.

Què farem a Vallcarca i els Penitents?
 Adquirirem, rehabilitarem i posarem en funcionament un nou equipament per 
al barri a la fi nca Can Carol, preservant-ne el caràcter simbòlic.
 Procedirem a la reurbanització i remodelació de la plaça d’Alfonso Comín.
 Urbanitzarem i farem arribar els serveis bàsics a la zona de Mas Falcó.
 Donarem un nou impuls al desenvolupament del PGM del sector Vallcarca-Farigola.
 Implementarem els acords resultants de la Taula per la convivència i la cohesió 
social al barri de Vallcarca.
 Promourem la generació de nous espais verds a través del desenvolupament 
del PGM del sector Vallcarca-Farigola.
 Implementarem les propostes resultants del procés participatiu impulsat 
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  conjuntament entre el districte i Hàbitat Urbà en relació amb el PGM del sector 
Vallcarca-Farigola.
 Impulsarem la construcció de l’IES Vallcarca per part de la Generalitat.
 Promourem i fomentarem la creació de nous camins escolars. 
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solucions 
a l’impacte de la ronda de Dalt.

 HORTA GUINARDÓ:  
EL BAIX GUINARDÓ, EL GUINARDÓ, CAN BARÓ, EL CARMEL, 
LA FONT D’EN FARGUES, HORTA, LA CLOTA, MONTBAU, SANT 
GENÍS DELS AGUDELLS, LA TEIXONERA, LA VALL D’HEBRON 

   El districte d’Horta-Guinardó està situat al sector nord-oest de la ciutat i és el tercer districte 
més extens de Barcelona.

   L’existència d’un medi físic molt divers i d’un relleu molt accidentat, així com l’evolució del 
procés urbà, donen com a resultat una estructura territorial molt fragmentada. Això fa que el 
districte estigui format per una pluralitat de barris molt heterogenis i desvinculats entre ells.

   D’altra banda, les condicions mediambientals d’Horta-Guinardó es poden considerar privile-
giades, en comparació amb altres zones de la ciutat; aquest tret facilita el desenvolupament 
d’activitats residencials i de lleure.

   El territori que ocupa el districte es va integrar tardanament al creixement urbà de la ciutat 
i no va participar en el procés d’industrialització del segle XIX; aquests elements, així com la 
ubicació i extensió, han fet que el districte disposi de grans infraestructures i equipaments que 
donen servei a tota la ciutat: la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron, les Llars Mundet, l’Hospital 
de Sant Pau.

   Un darrer signe del territori d’Horta-Guinardó és l’existència de grans àrees de lleure que 
donen servei a tota la ciutat: els parcs de Collserola, dels Turons i del Laberint, així com l’àrea 
olímpica de la Vall d’Hebron.

   El difícil relleu del districte i la seva ubicació perifèrica han suposat que l’accessibilitat i el 
transport públic hagin estat eixos estratègics de l’acció del govern municipal amb dos objec-
tius fonamentals: vertebrar internament el districte i possibilitar la connexió amb la resta de la 
ciutat. 
L’estructura econòmica del districte es basa, fonamentalment, en el comerç minorista i els ser-
veis al consumidor; en una mesura menor hi trobem serveis destinats a les empreses, primor-
dialment en l’àmbit de la distribució.

   L’activitat industrial té un pes relativament considerable, amb dos trets essencials: d’una ban-
da, es tracta de sectors de caràcter residual orientats a satisfer les necessitats bàsiques dels 
habitants del territori, i de l’altra banda, ens trobem amb un clar element d’especialització en 
l’àmbit de la fabricació de productes farmacèutics i en el desenvolupament d’activitats lligades 
a la sanitat, de ben segur generades per la presència a la zona d’importants estructures hospitalàries.
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Fins a aquest moment, les prioritats del districte han estat les següents:

 Donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables.

 Garantir un bon funcionament dels serveis públics.

 Prioritzar el manteniment de l’espai públic, i millorar-ne l’accessibilitat.

 Desenvolupar una estratègia de promoció turística i cultural al districte.

 Potenciar el comerç com a motor de l’activitat econòmica.

 Fer realitat el projecte del parc dels Tres Turons.

   Propostes per a tot el districte 

 Crearem un equip fi x per desenvolupar campanyes de civisme i prevenció.

 Constituirem una patrulla nocturna de la Guàrdia Urbana, pròpia del districte.

 Continuarem l’execució del Pla d’Accessibilitat del districte.

 Intensifi carem l’estratègia de reforç de les línies de busos.

 Iniciarem un pla d’atorgament de microcrèdits per promoure l’emprenedoria i l’autoocupació.

 Implantarem un pla d’atorgament de subvencions i bonifi cacions per promoure projectes 
d’autoocupació.

 Donarem continuïtat al Pla de Promoció Econòmica i Cultural: La Ciutat de l’Aigua.

 Intensifi carem el Pla de comerç Horta-Guinardó aixeca la persiana.

 Augmentarem els recursos humans i econòmics dedicats al Pla de Manteniment del 
districte.

 Reforçarem el parc d’habitatge públic per donar resposta a les necessitats derivades 
dels planejaments urbanístics.

 Ampliarem el Pla de Flors a tots els barris.

 Implantarem un pla de conservació del patrimoni i de recuperació d’espais públics: Pla 
Recuperem la nostra història, recuperem el nostre patrimoni, amb la rehabilitació de les 
fonts emblemàtiques del districte.

 Prosseguirem les accions de millora de les instal·lacions de les escoles.

 Continuarem les actuacions per millorar els voltants de les escoles, i crearem nous 
camins escolars.

 Ampliarem el Programa Radars.

 Intensifi carem el Pla Voluntariat.

 Estendrem les marxes exploratòries per fer diagnosi sobre l’espai públic.

 Prendrem totes les mesures necessàries per millorar l’índex social del districte.

 Reforçarem les estratègies de promoció de la pràctica esportiva i millora dels equipa-
ments esportius.
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   El Baix Guinardó 

   Es tracta d’un barri amb personalitat pròpia dins del districte; la seva confi guració preponde-
rant és la d’eixample. Com a element urbà més característic hi trobem el parc de les Aigües, 
fi nca transformada en parc públic, i que a més acull l’actual seu del districte.
L’altre element que confi gura al barri, essencialment residencial, és l’espai que ocupava la ca-
serna de Girona; avui dia aquest espai pertany al municipi i s’hi ubiquen diversos equipaments 
socials i escolars, així com un aparcament púbic.

Què farem al Baix Guinardó?
 Executarem les obres dels Jardins Príncep de Girona seguint els usos defi nits 
i consensuats durant el procés de participació que s’ha dut a terme amb el veïnat.
 Engegarem un pla integral de reurbanització de carrers.
 Convertirem el solar conegut com “Talleres Muñoz” en zona verda i en equipa-
ments esportius.
 Farem les pistes poliesportives del carrer de Sardenya.

   El Guinardó 

   Se situa al límit d’Horta en la confl uència amb Gràcia; el seu desenvolupament demogràfi c i 
urbà s’inicia al voltant dels anys 50 del segle XX, i es va signifi car per ser una zona molt apre-
ciada des d’un punt de vista residencial, fet que en va accentuar el creixement i el canvi de la 
fesomia del barri.

   Fruit d’aquesta evolució, ens trobem un barri eminentment residencial, i que a més es caracte-
ritza per una important dinàmica associativa.

Què farem al Guinardó?
 Intensifi carem i avançarem en l’execució del Pla Recuperem la nostra història, 
recuperem el nostre patrimoni amb l’obertura dels jardins i la masia Ravet-
llat-Pla i la defi nició dels usos de Torre Garcini.
 Iniciarem un pla integral de reurbanització dels carrers.
 Convertirem el solar conegut com “Talleres Muñoz” en zona verda i equipaments 
esportius.
 Construirem i posarem en funcionament una escola bressol a l’illa d’equipaments 
del Mercat del Guinardó.
 Posarem en funcionament l’espai jove a l’illa d’equipaments del mercat.
 Iniciarem la redacció del projecte del casal de gent gran del Guinardó.
 Executarem la segona fase de la rehabilitació dels entorns de la piscina d’estiu 
del FC Martinenc.
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   Can Baró 

   Barri situat al peu i als vessants del turó de la Rovira, es va començar a urbanitzar al voltant 
dels anys vint del segle passat. Durant els anys 50 i 60 va experimentar un fort creixement a 
causa de la immigració; això ha fet que els darrers anys s’hagin fet esforços a fi  de corregir els 
dèfi cits acumulats i dotar el barri dels equipaments i serveis necessaris.

Què farem a Can Baró?
 Marcarem a través dels òrgans de participació i el full de ruta del districte les 
prioritats de reurbanització dels carrers del barri.
 Continuarem executant per fases el Pla d’Accessibilitat, millorant així l’accessi-
bilitat en el conjunt del barri i facilitant la comunicació a peu dels veïns i veïnes.
 Redactarem el projecte del centre d’interpretació i acollida i l’espai polivalent 
del parc dels Tres Turons.
 Consolidarem i intensificarem el desenvolupament del projecte del parc dels 
Tres Turons.
 Executarem la 2a fase de les millores de la plaça de Raimon Casellas.
 Convertirem el solar conegut com “Talleres Muñoz” en zona verda i equipaments 
esportius.
 Iniciarem la segona fase de remodelació del casal Pirineus.

   El Carmel 

   El barri del Carmel s’estén pels vessants del turó del mateix nom; és el clàssic barri que va veu-
re modifi cada radicalment la seva confi guració i trets essencials per la rebuda massiva d’immi-
gració a partir dels anys 60 del segle XX.
En els darrers anys, s’han anat incrementant les actuacions a fi  de millorar la situació urbanística 
del barri; actuacions orientades principalment a la millora de l’accessibilitat i del transport 
públic, així com a dotar-lo dels equipaments i serveis necessaris.

Què farem al Carmel?
 Continuarem amb el pla de millora de la rambla del Carmel, executant les mesures 
consensuades amb els veïns en el marc del procés de participació creat per a 
aquesta finalitat.
 Establirem els criteris per atendre les expropiacions i les persones a planeja-
ment vigent.
 Consolidarem i intensifi carem el desenvolupament del projecte del parc dels 
Tres Turons.
 Obrirem un espai polivalent per a les entitats del barri.
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   La Font d’en Fargues 

   Barri de caire residencial que ocupa la part sud d’Horta; amb el pas dels anys les antigues 
torres han estat substituïdes per nous blocs d’alçada mitjana. Hi destaca el Casal Familiar, 
construït el 1926, que es considera el centre cultural i social del barri.

Què farem a la Font d’en Fargues?
 Consolidarem i intensifi carem l’execució del projecte del parc dels Tres Turons.
 Posarem en funcionament l’escola de música de la Masia de la Font d’en Fargues 
i endegarem el projecte d’obertura dels jardins.
 Dins el Pla d’Accessibilitat, instal·larem un ascensor per salvar el desnivell de 
la davallada de Gallecs.
 Desenvoluparem al barri el Pla Recuperem la nostra història, recuperem el nostre 
patrimoni amb la recuperació de la Font d’en Fargues i el seus entorns 
(Tres Turons).

   Horta 

   Constitueix el punt neuràlgic del districte, i actualment manté l’estructura de nucli antic al 
voltant de la plaça d’Eivissa, tot i que té un eixample d’edifi cacions residencials, fruit del 
desenvolupament econòmic i social que va experimentar des de començaments del segle XX.

   S’articula com l’eix principal del districte, tant des del punt de vista comercial com social; 
a més, acull patrimonials remarcables com són els Jardins del parc del Laberint, el velòdrom 
olímpic i la històrica masia de Can Cortada.

Què farem a Horta?
 Farem la remodelació del Mercat d’Horta.
 Defi nirem el procés de qualifi cació urbanística de la Font del Gos, Cal Notari 
i Can Papanaps.
 Executarem la segona fase de millora del casc antic d’Horta.
 Continuarem el desenvolupament del Pla Recuperem la nostra història, recupe-
rem el nostre patrimoni amb la redacció del projecte de rehabilitació del Palau 
del Marquès d’Alfarràs i l’adquisició de la Torre del Moro.
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solu-
cions a l’impacte de la ronda de Dalt.
 Ampliarem les instal·lacions del CEM Horta.
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   La Clota 

   Situat entre el Carmel i la Vall d’Hebron, la Clota és un dels nuclis més antics del districte. No 
ha tingut un creixement urbà massa intens, fet que li confereix certa singularitat. Es caracterit-
za per la presència d’un bon nombre d’instal·lacions hidràuliques, que són l’origen de la fama 
d’Horta com a reserva d’aigua de Barcelona.

Què farem a la Clota?
 Durem a terme la segona fase de la urbanització dels carrers del barri.
 Culminarem la defi nició del projecte del Parc Central de la Clota.

   Montbau 

   Es troba al peu dels vessants de Collserola, al cantó de muntanya de la ronda de Dalt. Es trac-
ta d’una zona fortament poblada que ve rebent immigració des de la postguerra. Dins l’àrea 
del barri es troben el campus universitari de les Llars Mundet i el Palau de les Heures; a més, 
s’hi ubica l’Hospital de la Vall d’Hebron; tots aquests equipaments fan d’aquest barri una de les 
àrees més dinàmiques del districte a causa d’un important fl ux de ciutadans.

Què farem a Montbau?
 Executarem la tercera fase del pla de millora de les placetes de Montbau.
 Dissenyarem un pla de batudes contra els senglars.
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solu-
cions a l’impacte de la ronda de Dalt.
 Reforçarem la dinamització cívica i cultural del barri, i la gestió dels diferents 
equipaments municipals i espais d’ús ciutadà.

   Sant Genís dels Agudells 

   Barri molt condicionat per l’orografi a del terreny, ja que s’assenta sobre un espai abrupte, 
motiu pel qual va ser un dels últims territoris que es van urbanitzar. A causa d’aquesta situació 
peculiar, la connexió amb la resta del districte i amb la ciutat ha estat la prioritat més signifi ca-
da d’aquesta àrea.

Què farem a Sant Genís dels Agudells?
 Posarem en marxa un pla de batudes contra els senglars.
 Iniciarem la 2a fase de les millores d’interior d’illa dels carrers de Sidó i Lledoner.
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solucions 
a l’impacte de la ronda de Dalt.
 Construirem i posarem en funcionament el casal de gent gran.
 Finalitzarem les obres del nou camp de futbol.
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   La Teixonera 

   El sector de la Teixonera se situa entre la Vall d’Hebron, el Coll i el Carmel; com la resta dels 
barris de l’entorn, va patir les conseqüències socials i urbanístiques provocades per la forta 
immigració dels anys 60 i 70 del segle passat.

   Es tracta, també, d’una zona que ha requerit una important adequació en matèria de serveis, 
equipaments i infraestructures.

Què farem a la Teixonera?
 Farem la remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron.
 Adequarem els espais i equipaments olímpics del parc de la Vall d’Hebron, per 
facilitar-ne la utilització i gaudi per part dels veïns i ciutadans.
 Iniciarem el desenvolupament del planejament de Teixonera II.
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solu-
cions a l’impacte de la ronda de Dalt.
 Obrirem un espai polivalent per a usos socials diversos, que estarà a disposició 
dels veïns del barri.

   La Vall d’Hebron 

   Situat al cantó de mar de la ronda de Dalt, es tracta d’un polígon de blocs d’habitatges des-
envolupat a partir del Pla Comarcal del 1953, i que posteriorment ha experimentat diverses 
modifi cacions. Destaquen al barri les instal·lacions olímpiques i un bon nombre d’equipaments 
cívics i culturals.

Què farem a la Vall d’Hebron?
 Remodelarem el Mercat de la Vall d’Hebron.
 Executarem la segona fase de la urbanització de l’avinguda de Can Marcet.
 Adequarem els espais i equipaments olímpics del parc de la Vall d’Hebron, per 
afavorir-ne l’ús per part dels veïns i ciutadans.
 Iniciarem l’execució dels projectes consensuats amb els veïns que donin solu-
cions a l’impacte de la ronda de Dalt.
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 NOU BARRIS:  
VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA, PORTA, EL TURÓ DE LA 
PEIRA, CAN PEGUERA, LA GUINEUETA, CANYELLES, LES 
ROQUETES, VERDUM, LA PROSPERITAT, LA TRINITAT NOVA, 
TORRE BARÓ, CIUTAT MERIDIANA, VALLBONA 

   Nou Barris és una icona, una realitat d’esforç, treball i lluita històrica de la seva gent i les seves 
entitats. El districte en les darreres dècades ha sofert una transformació que ha donat origen 
a un nou territori, la història de la transformació d’uns barris que els ha dotat de nous equipa-
ments i espais oberts a la ciutadania. Les ciutats creixen i es transformen adaptant-se a les no-
ves realitats i incorporant solucions innovadores i idees creatives. Volem que Nou Barris avanci 
conjuntament amb la ciutat. Volem continuar treballant amb la comunitat per crear nous 
espais que esdevinguin icones d’un districte obert a la projecció cultural de la seva història i 
els seus elements patrimonials, per esdevenir referències ciutadanes.
El districte té realitats diferents, cada barri té la seva essència, la seva identitat i, evidentment, 
unes necessitats concretes. Per tant, s’ha de continuar impulsant els barris amb més difi cul-
tats i això és prioritari. Nou Barris requereix un esforç per atendre les seves necessitats, per 
aquest motiu continuarem treballant l’atenció global a les persones, la protecció de les famílies 
i la infància, amb una atenció especial als col·lectius socials més vulnerables amb l’objectiu de 
garantir-ne el benestar i la qualitat de vida.
La formació i l’ocupació han de continuar sent una prioritat. Per aquest motiu, impulsarem 
accions i programes orientats a fomentar la inserció laboral de la població mitjançant la incor-
poració de nous recursos, serveis i programes de promoció econòmica en les vetes d’ocupació 
amb possibilitats reals d´inserció laboral.
Un dels punts forts de Nou Barris són els seus espais públics; per tant, la remodelació i urba-
nització dels diferents carrers i places ha de ser prioritària, ja que partim de la idea que l’espai 
públic és el punt d’intercanvi, convivència i relació dels veïns dels barris del districte.
L’aposta cultural serà clara, i és per això que impulsarem la creació o millores d’equipaments 
culturals i de trobada per a la gent dels barris del nostre districte, dotant-los d’una estructura 
cultural potent i de referència dins de la nostra ciutat, facilitant que la gent s’impliqui en el territori 
i col·labori en el barri. És per això que hem fet propostes d’ampliació d’alguns espais, la creació de 
casals per a la gent gran i la futura Casa de Cultura del districte, on podrem trobar un exemple de 
la cultura del nostre país. Nou Barris ha de ser referent en l’àmbit cultural de la ciutat.
Els joves, present i futur del nostre districte, requereixen polítiques transversals. Per aquest 
motiu, potenciarem l’Espai Jove Les Basses i el nou Punt d’Informació Juvenil com a punt de 
referència dels serveis per oferir i aprofi tarem les sinergies amb els casals i entitats juvenils del 
districte per coordinar-nos i crear una xarxa d’interrelació juvenil.

   Propostes per a tot el districte 

 Millorarem el manteniment i la neteja de l’espai públic.

 Continuarem aplicant mesures per pal·liar la situació de crisi econòmica amb impacte 
social i evitar la pobresa.
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 Crearem un pla especial de manteniment i adequació de les zones verdes del districte.

 Continuarem impulsant mesures d’inserció laboral per als veïns i veïnes de Nou Barris.

 Treballarem per obtenir un nombre més alt d’habitatge públic al servei dels veïns i veïnes 
del districte.

 Impulsarem la fi gura de l’agent cívic per potenciar la convivència i el civisme a l’espai 
públic.

 Crearem un pol educatiu amb les escoles Rogelio Rivel / ERBCC / ERHB / Escola de 
Disseny Deià / UNED.

 Fomentarem les entitats de cultura popular catalana i la creació, promoció i difusió d’ac-
tes culturals que esdevinguin referents de ciutat.

 Crearem, juntament amb les entitats de cultura popular d’arrel tradicional del districte, 
un protocol festiu propi de Nou Barris.

 Farem un pla de millora de l’enllumenat i la il·luminació del districte.

 Ampliarem el projecte de Pla Buits.

 Ampliarem els patis oberts a les escoles del districte.

 Estudiarem la viabilitat d’ampliar les estacions de Bicing i de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics.

 Elaborarem un pla per reduir el soroll a la via pública.

 Seguirem potenciant la fi gura de la Guàrdia Urbana de proximitat.

 
   Vilapicina i la Torre Llobeta 

El barri està ubicat al llarg de l’eix comercial de Fabra i Puig i part del passeig de Maragall. En 
destaca el patrimoni històric, com el nucli de Santa Eulàlia de Vilapicina, que limita amb el Turó 
de la Peira, o la casa senyorial de la Torre Llobeta. Vilapicina i la Torre Llobeta és el primer 
barri del districte de Nou Barris que es va urbanitzar. Actualment, la transformació de les anti-
gues Cotxeres de Borbó en un nou espai d’equipaments i zones verdes ha estat un dels grans 
èxits del barri i del veïnat.
El barri disposa de zones molt dinàmiques i actives, juntament amb espais molt tranquils i amb 
cases baixes que es remunten a l’origen del barri.

Què farem a Vilapicina i la Torre Llobeta?
 Iniciarem les expropiacions per a equipaments de l’àmbit Petrarca.
 Tramitarem la desafecció urbanística del passatge de Santa Eulàlia.
 Continuarem amb les obres d’urbanització de l’espai públic del barri.
 Revisarem urbanísticament la plaça de la Torre Llobeta per millorar 
l’accessibilitat i un ús cívic, amb una zona de jocs infantil òptima.
 Estudiarem la possibilitat de fer una residència de gent gran.
 Desenvoluparem el Pla de Comerç.
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 Farem accessible la parada de metro de Maragall per a les persones amb mobili-
tat reduïda.
 Continuarem amb l’arranjament i urbanització dels carrers del barri.
 Implementarem i desenvoluparem els programes Radars i Vincles, adreçats a 
persones grans.

   Porta 

   El barri de Porta és el testimoni històric del Nou Barris més rural. Masies com Can Valent o 
Can Verdaguer mostren com el barri de Porta havia estat una de les zones del districte amb 
més activitat agrícola i industrial.
Avui dia, Porta és un dels barris més poblats de Nou Barris i té un gran dinamisme comercial, 
com al passeig de Verdun, Pi i Molist i Fabra i Puig, i disposa d’espais educatius que són refe-
rents per a tota la ciutat, com l’Escola de Disseny Deià i la seu de la UNED, o esportius, com 
el complex de Can Dragó. Continuarem convertint el barri de Porta en un referent en equipa-
ments i qualitat de vida per als veïns.

Què farem a Porta?
 Mantindrem la qualifi cació i ús com a equipament esportiu de les instal·lacions 
de l’antic camp de futbol de la Damm.
 Remodelarem la plaça de Sóller i estudiarem la possibilitat de construir-hi un 
aparcament soterrat.
 Arranjarem el passeig de la Ciutat de Mallorca
 Executarem la part del PERI que queda pendent.
 Continuarem amb la urbanització de carrers.
 Desenvoluparem el Programa 100 x 1.000 per possibilitar l’adquisició de pisos 
de lloguer social.
 Rehabilitarem i dotarem de contingut la Masia de Can Valent.
 Impulsarem la implementació dels programes Radars i Vincles al barri.
 Adequarem els jardins del carrer del Pintor Alsamora entre el carrer de la Selva 
i el carrer de Piferrer.

   El Turó de la Peira 

El Turó de la Peira és un dels barris del districte que també disposa d’un gran pulmó verd, el 
parc del Turó de la Peira. El barri té una ubicació propera a la plaça del Virrei Amat i disposa d’un 
nombre important d’equipaments com Can Basté o l’Espai Jove Les Basses, referents en activitats 
culturals i de serveis per a joves, respectivament. Una altra característica del barri és la diversitat 
cultural que en els darrers anys s’hi ha generat i el fet que amb la participació de molts agents s’ha 
assolit un bon clima de convivència tot i que encara queden aspectes per millorar.
Al Turó de la Peira encara manquen millores a l’espai públic, zones d’aparcament i equipaments 
esportius per donar més qualitat de vida als veïns.



ELECCIONS MUNICIPALS 2015    PROGRAMA ELECTORAL CiU BARCELONA

144

Què farem al Turó de la Peira?
 Construirem la nova piscina Turó de la Peira.
 Construirem la nova pista poliesportiva.
 Urbanitzarem els entorns dels nous equipaments esportius.
 Farem un nou casal de gent gran a l’illa Q.
 Desenvoluparem les accions del Pla de Comerç.
 Continuarem amb la millora de l’espai públic.
 Construirem un aparcament per a residents.
 Continuarem el desenvolupament del pla per evitar les problemàtiques estructurals 
dels edifi cis encara afectats.
 Estudiarem la col·locació d’escales mecàniques a diferents carrers del barri.
 Arranjarem el passeig de la Peira.
 Ampliarem i millorarem les instal·lacions del Camp de Futbol Municipal del 
Turó de la Peira.

   Can Peguera 

El barri de Can Peguera és un dels barris més petits de Barcelona, però, alhora, un dels que 
tenen més encant. El barri encara manté la seva arquitectura pròpia, única a la ciutat, que fa 
d’aquest espai una icona de la història de Barcelona i que amb la iniciativa dels veïns s’ha pogut 
preservar i protegir.
Tot i aquesta gran potencialitat, no podem obviar que és un dels barris de la ciutat més 
castigats per la crisi, i tot i que n’hem protegit el valor patrimonial, cal, encara més, continuar 
impulsant totes les mesures que impliquin una millora de la qualitat de vida dels veïns de Can 
Peguera que estiguin en una situació més vulnerable.

Què farem a Can Peguera?
 Continuarem desenvolupant el Pla Social de Can Peguera.
 Desenvoluparem un pla de millora de mobilitat al barri i estudiarem la possibili-
tat de fer carrers destinats únicament als vianants.
 Continuarem el desenvolupament de la reforma del Casal Infantil Tronada i hi 
donarem suport per transformar-lo en centre obert.
 Iniciarem els projectes de millora del barri en execució de la MPGM (Modifi cació 
del Pla General Metropolità) en espai públic, mobilitat, equipament, etc.
 Recuperarem el refugi antiaeri de la Guerra Civil.
 Millorarem la neteja viària i el manteniment de parcs i jardins.
 Elaborarem un pla integral per solucionar la problemàtica de l’arbrat al barri.
 Impulsarem un pla de millora de l’enllumenat.
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   La Guineueta 

   El barri de la Guineueta és un territori envoltat de dos grans pulmons com són el Parc de la 
Guineueta i el Parc Central de Nou Barris, dos grans espais verds que envolten el barri. 
La Guineueta té grans espais verds que encerclen els habitatges i en els darrers anys s’han 
generat grans canvis en el seu espai urbà. Alhora, és un dels barris que acull més atractiu patri-
monial de Nou Barris, com l’Església del Mental o la seu del districte, sense obviar la Masia de 
Can Carreras.
Tot i l’indubtable qualitat de l’entorn del barri i dels seus serveis i equipaments, la Guineueta 
necessita diverses actuacions per assolir una millor qualitat de vida de tots els veïns i, sobre-
tot, per dotar els barris d’equipaments que o no existeixen o han quedat obsolets.

Què farem a la Guineueta?
 Recuperarem la Masia de Can Carreras com a equipament cultural.
 Continuarem amb els ajuts per col·locar ascensors.
 Farem millores al parc de la Guineueta: accessos, paviment, enllumenat i segu-
retat.
 Impulsarem la construcció d’un nou casal de gent gran al solar de la rambla del 
Caçador amb Gasela.
 Continuarem amb la urbanització dels interiors del barri.
 Estudiarem la possibilitat d’aconseguir més aparcaments públics per a residents 
i de rotació.
 Ampliarem l’actual Masia de la Guineueta.
 Adequarem l’accés a l’Escola Oriol Martorell pel parc de la Guineueta.
 Impulsarem la recuperació de l’Església del Mental mantenint-ne l’ús públic.
 Impulsarem un homenatge escultòric al Doctor Pi i Molist a la seu del districte.
 Executarem el projecte de cobriment de la pista esportiva del Complex Esportiu 
de la Guineueta.

   Canyelles 

El barri de Canyelles va ser construït l’any 1974, en un període en el qual l’edifi cació es va 
accelerar, dotant el barri d’uns serveis i comoditats mínimes. Després d’anys de treball intens 
i col·laboració entre totes les administracions i el teixit veïnal s’han assolit grans avenços al 
barri, però encara hi ha actuacions necessàries per millorar la qualitat de vida dels veïns i 
veïnes de Canyelles.
Canyelles és un dels barris de la ciutat dels quals Collserola forma part. Les seves zones 
verdes, la font màgica del parc Serra i Martí i la seva tranquil·litat en fan un barri excel·lent 
per conviure, compartir i créixer, però encara continua tenint certes necessitats.
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Què farem a Canyelles?
 Continuarem amb la rehabilitació dels habitatges, garantint els ajuts.
 Impulsarem la construcció d’un nou casal per la gent gran.
 Acabarem la reforma i millora dels interiors del barri.
 Construirem un centre de dia per a la gent gran.
 Desencallarem amb UBAE la construcció del poliesportiu.
 Cal renovar la marquesina del parc Josep Maria Serra i Martí.
 Seguirem impulsant un pla específi c per a Canyelles de millora de les zones ver-
des i del parc Josep Maria Serra i Martí.
 Estudiarem les possibilitats per incrementar la neteja dels interiors del barri.
 Impulsarem la creació d’habitatge protegit de lloguer.
 Remodelarem el Mercat de Canyelles.
 Realitzarem un pla de dinamització comercial del barri.
 Crearem un espai per fomentar l’associacionisme juvenil.

   Les Roquetes 

El barri de les Roquetes ha estat el símbol de la lluita veïnal de Nou Barris. Actualment, el 
barri té una xarxa d’entitats que treballa en col·laboració amb les administracions per assolir 
millores en l’entorn i en la qualitat de vida dels veïns, i aquesta col·laboració ha generat grans 
millores en el barri. Però les Roquetes encara continua sent un barri en què una part dels 
veïns pateixen situacions de vulnerabilitat. Per això és fonamental donar impuls a iniciatives 
per millorar-ne la qualitat de vida i, alhora, utilitzar les millores de l’espai públic com a eina de 
transformació social.

Què farem a les Roquetes?
 Ampliarem el nombre de mediadors i educadors de carrer amb estabilitat en el 
temps.
 Estudiarem la possibilitat d’expropiar i desocupar l’edifi ci del carrer d’Alcánta-
ra/Rodrigo Caro.
 Potenciarem el paper de les escoles i instituts per ser exemple de treball en xarxa 
i referent en educació.
 Remodelarem el Mercat de Montserrat.
 Continuarem amb la urbanització de carrers del barri, donant un pes especial a 
la part alta de les Roquetes.
 Potenciarem mesures de convivència i civisme al barri.
 Urbanitzarem i millorarem el parc Pla de Fornells.
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 Farem un Pla de Treball específi c amb Parcs i Jardins per millorar les zones 
verdes i arbrat del barri.
 Millorarem la seguretat en determinades zones del barri.
 Donarem suport a les iniciatives del teixit comercial del barri.
 Urbanitzarem i dinamitzarem l’amfi teatre del passatge d’Antaviana.
 Mantindrem i estudiarem l’ampliació dels Plans d’Ocupació i altres programes 
d’inserció laboral.
 Revisarem el Pla de Mobilitat del barri.
 Farem una pista de petanca per als veïns de les Roquetes.
 Impulsarem la creació d’una zona d’esbarjo per a gossos.

   Verdum 

El barri del Verdum es va generar durant els anys cinquanta i seixanta del segle passat amb la 
construcció de les “Viviendas del Gobernador” i altres promocions semblants. Avui dia, el Ver-
dum té un teixit comercial potent, de proximitat, amb serveis i espais públics de qualitat i amb 
nous projectes innovadors per dotar de nous serveis i facilitats els veïns. Però encara hi són 
necessàries actuacions que millorin la qualitat de vida dels seus habitants, no exclusivament en 
matèria urbanística sinó també social.

Què farem al Verdum?
 Dinamitzarem el casal de barri.
 Incrementarem la seguretat al barri.
 Urbanitzarem el carrer de Casals i Cuberó, el carrer d’Almansa i el carrer de Viladrosa.
 Estudiarem la possibilitat de crear Plans d’Ocupació Juvenil i tallers per a joves 
específi cs per al barri.
 Continuarem impulsant la fi gura dels mediadors per a les comunitats de veïns.
 Impulsarem un Pla Integral de Neteja.
 Farem complir estrictament els horaris de les zones de càrrega i descàrrega.
 Cobrirem la ronda de Dalt al pas pel barri.
 Millorarem l’enllumenat i la il·luminació del barri.
 Seguirem potenciant els programes Radars i Vincles.
 Arranjarem i millorarem l’enllumenat de la via Júlia

   La Prosperitat 

La Prosperitat és un dels barris amb més activitat econòmica de Nou Barris. Envoltada per la 
via Júlia, el passeig de Valldaura, l’avinguda de Rio de Janeiro i la via Favència, dota el barri d’un 
teixit comercial proper i de qualitat i que cal continuar potenciant. 
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El barri disposa, també, de diversos equipaments i punts de trobada que generen un fort teixit 
d’entitats i coordinació veïnal, sent la plaça d’Àngel Pestaña i els voltants un espai de convivèn-
cia i per compartir.

Què farem a la Prosperitat?
 Continuarem amb la urbanització de carrers que queden pendents.
 Construirem equipaments municipals al solar de Renfe-Meridiana.
 Executarem el PERI per a una gestió més àgil per obtenir sòl públic.
 Construirem un equipament cultural al solar de l’Antiga Fàbrica Ideal Flor.
 Crearem una nova àrea d’esbarjo per a gossos.
 Executarem accions per el Pla de Mobilitat del barri.
 Canviarem la gespa del camp de futbol de Nou Barris.
 Impulsarem i implementarem el Programa Radars per a la gent gran.
 Estudiarem la viabilitat de construir una piscina en els terrenys municipals del 
carrer del Molí.

   Trinitat Nova 

   La Trinitat Nova és un dels barris de Nou Barris que en les darreres dues dècades s’ha trans-
format de manera més pronunciada. El barri va passar de ser un espai sense serveis i amb 
habitatges afectats per patologies estructurals a ser un territori amb nous equipaments, 
transport de qualitat i millores de l’espai urbà, com la rehabilitació de la Casa de l’Aigua 
recuperada per a l’ús veïnal, la remodelació urbanística del barri que arriba a la fase fi nal, 
la recuperació del pont dels Tres Ulls, les noves feixes agrícoles, el pont de Sarajevo i el 
projecte del nou casal de barri.

Què farem a la Trinitat Nova?
 Finalitzarem del tot el procés de remodelació del barri, amb la reubicació dels 
veïns de la darrera fase.
 Executarem la construcció del casal de barri.
 Continuarem treballant de forma prioritària per la infància, coordinant-nos 
amb tots els agents socials.
 Reconstruirem la Torre del Rellotge.
 Ordenarem la zona esportiva de l’antic camp de futbol.
 Regenerarem l’espai, conjuntament amb l’opinió dels veïns, de l’illa compresa 
entre la via Favència, el carrer d’Aiguablava i el carrer de Fenals.
 Dotarem de més espai l’ERBCC per crear dues línies de restauració de mobles i 
restauració de teixits.
 Dotarem la Casa de l’Aigua de contingut turístic i cultural.
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 Fomentaren i impulsarem la creació d’un eix comercial al barri amb la complicitat 
de l’associació de comerciants i empresaris creada recentment.
 Finalitzarem el jardí vertical previst al pont de Sarajevo i entorns.
 Continuarem potenciant la regeneració dels espais naturals a traves de projec-
tes i programes com Les Feixes.
 Continuarem treballant el Pla Especial de Dinamització Educativa a la Trini-
tat Nova.
 Acabarem d’implementar les marquesines d’autobús al barri.

   Torre Baró 

   El barri de Torre Baró està situat en plena Collserola, un espai envoltat de natura i acompanyat 
del Castell de Torre Baró i un mirador que facilita una panoràmica excel·lent de la ciutat. Tot i 
els problemes orogràfi cs i arquitectònics que ha tingut el barri, s’ha assolit uns equipaments de 
qualitat i serveis dignes per al barri, tot i que encara cal continuar millorant. La nova zona de la 
plaça dels Eucaliptus, un nou espai de relació per a entitats i veïns.

Què farem a Torre Baró?
 Continuarem fomentant els Plans d’Ocupació a la Zona Nord, apostant per la 
inserció sociolaboral i donant pes a la innovació social.
 Potenciarem les visites i activitats al Castell de Torre Baró com a centre neuràl-
gic del parc de Collserola.
 Impulsarem projectes sinèrgics a l’Ateneu de Fabricació, juntament amb les Es-
coles de la Zona i amb l’Institut Picasso.
 Construirem una rotonda a la cruïlla de Castelldefels amb el passatge de 
Carreras.
 Donarem suport a projectes d’innovació social del barri.
 Arranjarem i dignificarem els entorns del Mirador de Torre Baró i la pista 
forestal.
 Executarem les obres per adequar els locals i dotar de contingut el nou casal de 
barri a la plaça dels Eucaliptus.

   Ciutat Meridiana 

   És un exemple de barri que es va construir en el període predemocràtic, amb una manca de 
serveis i equipaments i amb pendents extremament pronunciats. Durant aquest període hem 
endegat millores en espais destinats a la innovació social, entre d’altres. Això representa un 
avenç per a la zona, però encara hi ha necessitats per resoldre, tant d’infraestructures i serveis 
com per incrementar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
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Què farem a Ciutat Meridiana?
 Seguirem fomentant l’ampliació dels Plans d’Ocupació a la Zona Nord.
 Mantindrem i ampliarem els Camps de Treball per a joves i reforç dels Casals 
d’Infants.
 Desenvoluparem el Programa 100 x 1.000 per possibilitar l’adquisició de pisos 
de lloguer social.
 Continuarem amb la tramitació i aprovació del Planejament Urbanístic de 
l’actual camp de futbol i farem millores al CEM Can Cuyàs.
 Continuarem amb la tramitació i aprovació del Planejament Urbanístic de la 
zona esportiva de l’antic camp de futbol per construir equipaments de barri 
(casal de barri, de gent gran, joves i associació de veïns i veïnes).
 Connectarem el carrer del Pedraforca amb el carrer de les Agudes.
 Urbanitzarem el carrer de les Agudes.
 Urbanitzarem el carrer de Vallcivera.
 Impulsarem la urbanització de la plaça Verda de Ciutat Meridiana.
 Consolidarem les mesures i iniciatives socials al barri.
 Analitzarem la viabilitat d’instal·lar escales mecàniques del carrer de les 
Agudes a Perafi ta i del mercat a l’escola d’adults.
 Instal·larem una passarel·la a l’aqüeducte de la part alta del barri.
 Estudiarem la possibilitat d’urbanitzar els interiors d’illa.
 Estudiarem, conjuntament amb els veïns i veïnes, les possibles utilitats de 
l’antiga Escola d’Adults.
 Impulsarem la creació d’espais de lleure al barri.
 Estudiarem la possibilitat d’ampliar un corredor verd per a vianants i 
bicicletes a Collserola.

   Vallbona 

El barri de Vallbona històricament ha estat un dels barris allunyats de Barcelona, però manté 
el seu encant històric i disposa d’un patrimoni històric com la Granja del Ritz o el Rec Comtal. 
Tot i els darrers avenços en la regeneració del barri, les noves connexions, la nova mobilitat i la 
rehabilitació integral de diversos espais, encara hi queda feina per fer.

Què farem a Vallbona?
 Recuperarem i remodelarem la Granja del Ritz.
 Crearem una escola bressol al barri.
 Continuarem amb la urbanització del barri.
 Crearem un espai per a les entitats del barri.
 Impulsarem la creació de Plans d’Ocupació a Vallbona i la inserció sociolaboral.
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 Estudiarem la millora del transport públic nocturn.
 Arranjarem els entorns del pont de Vallbona.
 Finalitzarem l’adequació del Rec Comtal al pas per Vallbona.

 SANT ANDREU:  
LA TRINITAT VELLA, BARÓ DE VIVER, EL BON PASTOR, SANT 
ANDREU, LA SAGRERA, EL CONGRÉS I ELS INDIANS, NAVAS

   El districte de Sant Andreu es caracteritza pel comerç i els serveis, i per les institucions cívi-
ques i culturals canalitzades a través d’un teixit associatiu viu.

   L’ocupació i l’emprenedoria han de ser la base per millorar la qualitat de vida dels seus ciuta-
dans i ciutadanes, tot fomentant les ajudes a l’autoocupació, i treballant pel manteniment de la 
tradició industrial dels nostres barris.

   Els retards en les inversions de l’Estat per a les grans infraestructures han anat deixant en el 
col·lectiu dels barris una sensació de ciutat inacabada que els quatre anys vinents s’ha de con-
vertir en un districte impulsor del dinamisme de la ciutat i de guany d’una nova centralitat.

   La recuperació dels espais públics en benefi ci dels veïns i veïnes ha de fomentar la convivèn-
cia i el civisme als nostres barris i garantir-hi la tranquil·litat i seguretat.

   Sant Andreu viu en un procés de combinació entre tradició i modernitat, de foment de la 
cultura popular, de recuperació del llegat històric i de promoció del talent i la creativitat amb 
el suport de noves inversions i equipaments.

   Trinitat Vella 

   Amb la desocupació i enderroc de les cases dels antics funcionaris de presons, el barri ha re-
cuperat nous espais per als veïns i veïnes, i amb el futur desmantellament defi nitiu de la presó, 
la Trinitat Vella s’obrirà a nous equipaments i habitatges. 

Què farem al barri de Trinitat Vella?
 Construirem un nou equipament a Porta Trinitat per a les entitats i com a nou 
centre de Serveis Socials.
 Executarem el Projecte Nord Trinitat.
 Obrirem un casal de gent gran als baixos de l’edifi ci verd de la carretera de Ribes.
 Continuarem mantenint al dia el cens d’habitatges per evitar ocupacions il·le-
gals que malmetin el clima de convivència veïnal.
 Continuarem fent efectiu el Pla Integral de Trinitat Vella.
 Implantarem el Programa Barris Intel·ligents per acostar la cultura digital a 
tots els nivells.
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 Adequarem les instal·lacions del CEM Trinitat Vella.
 Millorarem i remodelarem les instal·lacions del centre cívic i les de l’espai Via 
Barcino.
 Reforçarem la presència dels agents cívics per augmentar-ne l’efi càcia demos-
trada des que es van contractar.
 Preservarem la seguretat ciutadana a través de la coordinació dels cossos 
policials per garantir la convivència.
 Urbanitzarem el darrer tram de la carretera de Ribes per dignifi car aquest 
espai públic.
 Reurbanitzarem i condicionarem la plaça de la Trinitat Vella i arranjarem 
de forma integral el carrer de la Madriguera.
 Integrarem la Casa de l’Aigua en l’eix central de coneixement de la història 
de l’aigua a la ciutat de Barcelona. 
 Potenciarem un ús intensiu del parc de la Trinitat per part de tots els veïns 
i veïnes del barri. 

   Baró de Viver 

   És el barri amb menys població del districte de Sant Andreu i el que més ha canviat en aquests 
darrers 4 anys amb la construcció d’equipaments, la creació de la plaça nova davant del nou 
centre cívic i la intervenció a l’entorn del metro. Juntament amb el Bon Pastor, concentra el 
teixit industrial que ha de servir de base per a la reactivació econòmica i el progrés econòmic.

Què farem al barri de Baró de Viver?
 Executarem un Pla d’ascensors que millori l’accessibilitat de les persones als 
habitatges i als nous equipaments i zones verdes.
 Fomentarem l’ocupació de joves a traves d’un pla específi c per al barri.
 Reconvertirem els locals buits i tapiats del carrer de Quito en un centre de crea-
ció i innovació a escala de ciutat, i ofi cines per a benefi ciaris de microcrèdits.
 Implantarem el Programa Barris Intel·ligents per acostar la cultura digital a 
tots els nivells.
 Connectarem el clavegueram a la xarxa per resoldre el problema de les aigües 
residuals. 
 Reforçarem la presència dels agents cívics com a instrument per millorar la con-
vivència en l’espai públic.
 Construirem el poliesportiu de Baró de Viver al carrer de Potosí i un centre do-
cent d’FP amb una unitat d’R+D.
 Construirem una pista d’skate als entorns de l’estació de metro de Baró de Viver 
per dinamitzar aquesta zona i cobrirem la pista esportiva.
 Reurbanitzarem el passeig de Santa Coloma al pas pel barri de Baró de Viver.
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 Condicionaren la llera del riu Besòs en la part que toca al barri.
 Posarem a l’abast dels joves un nou espai per desenvolupar-hi activitats, un cop 
hem aconseguit tenir dinamització juvenil 5 dies a la setmana. 

   El Bon Pastor 

   El barri del Bon Pastor està en ple procés de substitució de les Cases Barates per nous habi-
tatges. Amb la construcció dels últims 161 pisos executem íntegrament la 3a fase i hem avançat 
una part de la 4a fase.  
En el futur, tant el polígon industrial del Bon Pastor i Verneda Industrial com el sector comer-
cial de la Maquinista generaran oportunitats d’ocupació, esdevenint un sector renovat i dinà-
mic juntament amb nous equipaments i habitatges.

Què farem al barri del Bon Pastor?
 Revitalitzarem el polígon de Bon Pastor - Verneda Industrial, en col·laboració 
amb l’AMB, mitjançant un pla integral de millora i reactivació a fi  que esdevingui 
un polígon energèticament sufi cient, ambientalment sostenible i amb un nou 
urbanisme que el faci atractiu a noves inversions i que consolidi les existents. 
 Construirem el nou Mercat del Bon Pastor.
 Acabarem la tercera fase i completarem la quarta fase d’habitatges Bon Pastor 
amb la urbanització corresponent.
 Construirem un nou casal de gent gran als baixos de la 3a fase.
 Crearem un centre d’interpretació de l’habitatge obrer com a centre de memòria 
històrica en col·laboració amb les entitats del barri i la UB.
 Reurbanitzarem la plaça de Mossèn Joan Cortinas.
 Impulsarem el planejament de la Casa Verònica.
 Reforçarem la presència dels agents cívics com a instrument per millorar 
la convivència en l’espai públic.
 Implantarem el Programa Barris Intel·ligents per acostar la cultura digital 
a tots els nivells.
 Continuarem potenciant els programes socials del Pla de Barris per reforçar 
la cohesió social.
 Impulsarem la construcció de l’Escola La Maquinista en l’emplaçament defi nitiu.
 Impulsarem la reordenació educativa del barri per afavorir l’objectiu de 
l’èxit escolar.
 Posarem en funcionament el nou Centre de Formació d’Adults del Bon Pastor.
 Impulsarem la MPGM per convertir el solar del carrer de Santander en un centre 
esportiu.
 Impulsarem l’ampliació dels espais del Centre de Salut d’Atenció Primària 
(CAP).
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   Sant Andreu de Palomar 

   El dinamisme econòmic del barri ha anat acompanyat sempre d’una important activitat socio-
cultural. La recuperació per a la ciutat de les antigues casernes de Sant Andreu, al passeig de 
Torras i Bages, i la remodelació del recinte de Fabra i Coats, permetran la construcció de nous 
habitatges de lloguer i equipaments socials per al barri. 

Què farem al barri de Sant Andreu de Palomar?
 Donarem suport a la creació d’un nou centre educatiu i ocupacional per a joves amb 
diversitat funcional a la Fabra i Coats per promoure l’ocupació en aquest àmbit. 
 Reformarem el Mercat de Sant Andreu i el seu entorn.
 Continuarem donant suport al comerç de proximitat mitjançant accions per 
enfortir el petit comerç.
 Reurbanitzarem el carrer Gran de Sant Andreu amb la fi nalitat d’humanitzar-lo 
prioritzant la mobilitat dels residents com a via que afavoreixi el comerç. 
 Executarem millores urbanístiques per humanitzar la Meridiana.
 Implementarem el Pla de Turisme.
 Impulsarem el recinte Fabra i Coats amb una nova imatge, millora d’accessos 
i presència en les xarxes socials, i n’executarem la urbanització defi nitiva.
 Construirem un nou aparcament subterrani a Can Fabra.
 Afavorirem la posada en funcionament, per part de la Generalitat, de l’Institut 
Martí Pous, al recinte de la Fabra i Coats, per al curs 2016-17.
 Impulsarem la construcció de l’edifi cació defi nitiva de l’Escola Can Fabra.
 Dotarem el barri d’un nou Museu de la Indústria a Fabra i Coats on es conservaran 
peces i documentació de l’antiga fàbrica i d’altres.
 Rehabilitarem l’edifi ci del Casal Catòlic de Sant Andreu per afavorir la vida 
associativa i cultural.
 Promourem el Cicle de Cultura Catalana a fi  de consolidar-lo.
 Executarem el Projecte de Parc Arqueològic del Rec Comtal per donar a conèixer 
les restes existents i la història de l’aigua a Barcelona.
 Consensuarem amb les entitats l’equipament cultural que preservi millor l’antiga 
Casa de l’Ofi cial del carrer del Pont, així com la visualització del recorregut del 
rec en aquest tram.
 Urbanitzarem la plaça de l’Estació.
 Adequarem l’antiga estació de Sant Andreu Comtal com a nou equipament 
cultural del barri i seu del Museu del Ferrocarril.
 Adequarem l’edifi ci central de la Clínica Sant Jordi per crear-hi un nou 
equipament cultural, un cop s’hagin traslladat els serveis sanitaris.
 Promourem la construcció d’habitatge de lloguer a les Casernes de Sant Andreu.
 Construirem la seu de la Colla Jove Castellera de Barcelona a la Fabra i Coats.
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 Construirem un nou espai per als joves a les Casernes de Sant Andreu.
 Habilitarem una segona sala al Teatre SAT.
 Donarem un ús públic municipal a l’edifi ci de l’Agència Tributària.
 Executarem la segona fase de les obres de remodelació del camp de futbol Narcís Sala.
 Reurbanitzarem el carrer de Sant Hipòlit, el carrer de Borriana, el carrer de Sant 
Adrià (entre el carrer del Segre i el carrer Gran de Sant Andreu) i la rambla de 
Fabra i Puig / Onze de Setembre.
 Continuarem l’execució del PERI Residència-Lanzarote.
 Seguirem treballant en la urbanització del parc Antoni Santiburcio a les Casernes 
de Sant Andreu. 
 Finalitzarem les obres de rehabilitació i ampliació de Can Portabella.
 Implementarem al barri el Programa Vincles i el Programa Radars de suport 
a la gent gran.

   La Sagrera 

La Sagrera és un barri amb una identitat pròpia que s’ha vist abocat a una transformació urba-
nística que haurà d’esdevenir un punt clau de revitalització econòmica i d’activitat amb la nova 
estació d’alta velocitat, com a estació intermodal, connectada a la xarxa de metro i amb una 
estació d’autobusos. Això implicarà canvis en la mobilitat i millores d’accessibilitat i de dota-
cions residencials, equipaments i espais lliures.

Què farem al barri de la Sagrera?
 Continuarem endavant amb la defi nició del Pla d’Equipaments de la Sagrera.
 Construirem un poliesportiu format per 3 PAV-3 al Camp del Ferro i noves piscines, 
urbanitzant el tram de carrer entre Pare Manyanet i Camp del Ferro.
 Executarem millores urbanístiques per humanitzar la Meridiana.
 Executarem les obres recentment iniciades de rehabilitació i ampliació del nou 
casal de barri Torre de la Sagrera i del refugi existent en el subsòl i urbanitzarem 
l’entorn.
 Dotarem d’un nou aparcament el Camp del Ferro.
 Continuarem aplicant mesures de suport al comerç de la Sagrera.
 Construirem el nou poliesportiu del carrer d’Hondures.
 Dotarem la Guàrdia Urbana d’una nova caserna.
 Implantarem l’àrea verda d’estacionament per descongestionar-lo.
 Executarem la darrera fase dels Jardins Ciutat d’Elx i continuarem l’arranjament 
del parc Pegaso.
 Reurbanitzarem els carrers de Cortit i del Pegàs.
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 Adequarem la plaça del General Moragues.
 Reurbanitzarem el carrer d’Hondures des de Sant Antoni Maria Claret fi ns a 
Gran de la Sagrera. Rehabilitarem les naus annexes a la Nau Ivanow per po-
sar-les en funcionament.
 Implementarem al barri el Programa Vincles de suport a la gent gran.

   El Congrés i els Indians 

   El barri del Congrés i els Indians viu un procés de canvi fruit del desmantellament de l’antic 
Canòdrom i l’establiment del Parc de Recerca Creativa, que a partir de fi nal de l’estiu funcionarà 
com un espai per connectar el talent creatiu amb el teixit econòmic i empresarial de la ciutat. 

Què farem al barri del Congrés i els Indians?
 Executarem les obres recentment iniciades de remodelació i ampliació de l’Espai 
Felip II com a centre cívic.
 Posarem en funcionament el Canòdrom com a Parc de Recerca Creativa.
 Urbanitzarem la plaça del Canòdrom.
 Desenvoluparem el pla d’equipaments aprovats en la modifi cació del PGM del 
canòdrom, consensuant-ne les prioritats amb el teixit associatiu: poliesportiu 
al Canòdrom, escola bressol i casal de barri.
 Construirem un aparcament al carrer de Felip II i reformularem el disseny del carrer.
 Implantarem l’àrea verda d’estacionament per descongestionar-lo.
 Reurbanitzarem el carrer d’Alexandre Galí.
 Reurbanitzarem el carrer de Francesc Tàrrega.
 Reurbanitzarem el carrer de Prats i Roquer.
 Millorarem l’enllumenat públic.
 Reforçarem la Mostra d’Entitats i de Comerç del Congrés.
 Implementarem al barri el Programa Vincles de suport a la gent gran.

   Navas 

El barri de Navas és el més recent dels que formen l’actual districte de Sant Andreu i per això 
cal promoure-hi el sentiment de pertinença al barri. La dinamització dels eixos comercials ha 
de contribuir a renovar la imatge del barri de Navas i a refermar-ne la personalitat pròpia.
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Què farem al barri de Navas?
 Rehabilitarem les naus municipals ara desocupades del carrer d’Espronceda 
com a equipament civicoesportiu.
 Reurbanitzarem el passatge de la Companyia.
 Reurbanitzarem el carrer de Joan de Garay.
 Reurbanitzarem el carrer de Josep Estivill, de Meridiana a Navas.
 Reforçarem el suport al Pla de Desenvolupament Comunitari i les accions per 
preservar l’espai públic com a espai de convivència.
 Executarem millores urbanístiques per humanitzar la Meridiana.
 Implementarem al barri el Programa Vincles de suport a la gent gran.

 SANT MARTÍ:  
EL CLOT I EL CAMP DE L’ARPA, LA VILA OLÍMPICA I EL PARC 
I LA LLACUNA DEL POBLENOU, POBLENOU I PROVENÇALS 
DEL POBLENOU, DIAGONAL MAR I FRONT MARÍTIM DEL 
POBLENOU, EL BESÒS I EL MARESME, SANT MARTÍ DE 
PROVENÇALS I LA VERNEDA I LA PAU

   El districte de Sant Martí compagina en un mateix entorn urbà testimonis del passat i del futur 
de Barcelona. Aquesta amalgama de nous usos en els barris, especialment visible al Poblenou, 
combina la nova activitat econòmica d’ofi cines i empreses del sector tecnològic, amb l’entorn 
acadèmic dels campus universitaris i amb les zones eminentment residencials, tant de nova 
construcció com en entorns històrics, que a la vegada combinen múltiples usos de caire 
cultural i social.
Aquesta transformació transversal del districte s’evidencia a partir de les grans remodelacions 
urbanístiques dels darrers anys a la plaça de les Glòries, al 22@, a la Diagonal o al front marí-
tim. Tanmateix, aquesta transformació urbanística del districte hagués estat incomplerta sense 
una aposta per crear les estructures de caire social i cultural que ajuden a teixir un districte 
pròsper i d’oportunitats per a les seves ciutadanes i ciutadans, com ara biblioteques, casals de 
gent gran, escoles, equipaments esportius, etc.

   Propostes per a tot el districte 

 Generarem un entorn favorable per retenir i atraure el talent. Les noves àrees tecnològi-
ques i creatives, la transformació de les Glòries, la nova centralitat del Fòrum o la Sagrera, 
han de permetre accions de promoció als barris. Per això, per aconseguir-ho, continuarem 
amb les accions i projectes de promoció com la creació de la Taula del Talent.

 Desenvoluparem el Pla de Turisme del Districte de Sant Martí per aconseguir que hi hagi 
elements emblemàtics d’atracció, com per exemple edifi cis representatius, i treballarem 
per vincular el turisme als sectors econòmics rellevants del districte, per exemple millo-
rant la senyalització turística per a vianants.
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 Farem inspeccions als pisos ocupats i aconseguirem, juntament amb els propietaris, 
incloure aquests pisos en el mercat de lloguer. Per incentivar el lloguer, l’Ajuntament en 
farà el seguiment i donarà seguretat als propietaris; a més, es pagarà la part que el llogater 
no pot pagar per assolir un preu de mercat.

 Vetllarem pel bon manteniment de les voreres perquè garanteixin les condicions 
d’accessibilitat.

 En el marc del Projecte Jovessantmartí, defi nirem programes i projectes per a adoles-
cents que en fomentin la participació social i cultural, com el Programa JIP (Jove Infor-
ma’t i participa).

 Continuarem impulsant la Taula d’Educació creada amb el Consorci d’Educació i amb el 
Programa de suport a famílies creat amb l’Institut Municipal d’Educació.

 Seguirem impulsant la Taula d’Assentaments del Districte, que vetlla per la seguretat de les 
persones que habiten edifi cis en mal estat, condicions precàries de seguretat i insalubritat.

 Amb l’objectiu de promocionar el comerç i els mercats, desenvoluparem el Pla de 
comerç del Districte i continuarem apostant per les Mostres de Comerç al carrer per es-
tendre les bones experiències com Nit, tast i comerç entre l’Eix Clot i el Mercat del Clot, 
i el Programa El comerç i les escoles.

 Continuarem donant suport a les entitats culturals dels nostres barris.

 Treballarem per estendre a tots els barris l’experiència de la dinamització esportiva del 
Circuit Esportiu del Clot de la Mel per a persones amb discapacitats i persones grans 
iniciada durant aquest mandat.

 Treballarem per ampliar al districte les xerrades d’hàbits saludables i primers auxilis com 
les dutes a terme amb el CAP del Clot a la Biblioteca Caterina Albert.

   El Clot i el camp de l’Arpa 

   El Clot i el Camp de l’Arpa és un dels barris més antics del districte. Tot i estar gairebé enmig 
de l’Eixample, l’estructura de carrers manté l’essència familiar del barri, i el caràcter industrial 
ha deixat espai a parcs i grans arteries viàries que a la vegada dibuixen grans eixos de vianants. 
Aquest fet diferencial el caracteritza d’una manera molt especial i en conforma un entorn molt 
estimat pels seus veïns i veïnes que continua requerint una aposta per millorar-ne els equipa-
ments i espais perquè segueixi sent un entorn agradable i de qualitat per a tothom.

Què farem al Clot i el Camp de l’Arpa?

 Remodelarem els Jardins de Can Miralletes millorant-ne les zones de jocs 
infantils i la seguretat, i hi instal·larem un punt verd.
 Finalitzarem la reordenació de l’espai Trinxant-Meridiana.
 Millorarem la il·luminació de la plaça de Can Robacols i la plaça de l’Oca.
 Durem a terme un Pla de Millora Integral del carrer de la Muntanya.
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 Estudiarem la possibilitat de construir pistes esportives d’accés lliure per 
a joves a l’entorn de les Glòries.
 Treballarem per poder desenvolupar l’eix cívic Rambla del Poblenou-Rogent.
 Obrirem la Residència per a la Gent Gran a l’Alchemika.
 Cercarem un espai per traslladar la Biblioteca Josep Benet del DHUB a l’interior 
del barri.
 Estudiarem, conjuntament amb el districte de Sant Andreu, obrir la Torre del 
Fang per compartir usos.
 Ampliarem el Centre Poliesportiu La Nau del Clot amb la millora de les zones 
de vestuaris i la generació d’una nova zona de vestíbul i sales polivalents.
 Construirem un espai lúdic per a famílies amb nens al parc del Clot.
 Estudiarem ampliar el servei de la ludoteca el xalet del Clot amb un espai 
familiar de 0 a 3 anys.
 Instal·larem jocs infantils i per a la gent gran als jardins de Leonor Serrano.
 Millorarem la il·luminació a la plaça de Font i Sagué i la plaça del Canonge Rodó.
 Estudiarem l’adquisició de l’antiga fàbrica del carrer de València amb Navas.
 Continuarem desenvolupant el projecte de Glories.
 Impulsarem la creació d’un espai per a adolescents a la Farinera, com a servei 
del casal de joves.

   La Vila Olímpica i la Llacuna del Poblenou 

La Vila Olímpica i el Parc i la Llacuna del Poblenou se situa entre grans arteries i grans parcs 
de la ciutat però és un barri que té parts diferenciades. D’una banda, el barri està enmig d’un 
entorn anteriorment molt industrialitzat en transformació dins del 22@; i de l’altra, els entorns 
més propers al parc de la Ciutadella, al carrer de la Marina i la mateixa avinguda d’Icària, on 
l’entorn residencial està molt consolidat. En ambdós casos, la maduresa dels espais requereix 
una nova aposta que ajudi a impulsar, per exemple, un teixit comercial de proximitat i que 
millori els equipaments de caire esportiu, educatiu i social.

Què farem a la Vila Olímpica i el Parc i la 
Llacuna del Poblenou?

 Construirem un nou Centre Esportiu Municipal que substitueixi el de Can Felipa.
 Construirem l’IES Sant Martí.
 Ampliarem les voreres del carrer dels Almogàvers entre Joan d’Àustria i 
Pamplona.
 Continuarem impulsant el pla intensiu per als “punts calents” on es concentren 
les queixes per incivisme i soroll al carrer.
 Desenvoluparem el Pla de Comerç de proximitat.
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 Donarem suport a les activitats del Museu del Disseny.
 Remodelarem l’avinguda d’Icària per transformar-la en un eix cívic per a via-
nants i ciclistes.
 Adequarem la plaça dels Campions.
 Reformarem l’àrea de gossos del parc de Carles I i instal·larem una àrea d’esbar-
jo a l’avinguda del Bogatell.
 Millorarem l’accessibilitat a la parada de metro de Ciutadella instal·lant-hi un 
ascensor.
 Adequarem l’aparcament per a motos al Moll de Marina.
 Ampliarem les actuals zones de jocs infantils de l’avinguda del Bogatell.
 Continuarem desenvolupant un pla de xoc per reordenar el Port Olímpic.
 Impulsarem plans conjunts entre Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra al Port 
Olímpic que millori la seguretat dels veïns i veïnes.

   El Poblenou i Provançals del Poblenou 

   El Poblenou és un dels barris que representa millor el passat i el futur de Barcelona, amb 
múltiples testimonis d’aquest passat i futur de la ciutat. La combinació d’espais, que barreja 
la bellesa de les antigues indústries amb l’entorn de les ofi cines i zones residencials, no ha fet 
perdre la identitat i riquesa del barri en cap dels seus múltiples espectres. En aquest sentit, 
el Poblenou no ha de deixar de madurar i avançar cap a un model de barri que aposti i vetlli 
per la seva gent, fomentant el comerç i les entitats que tant el caracteritzen.

Què farem al Poblenou i Provençals del Poblenou?
 Enderrocarem l’actual Estació Transformadora del carrer de Castella i urbanit-
zarem el solar en una zona verda.
 Remodelarem els jardins del Doctor Trueta.
 Millorarem l’espai per a gossos del parc del Poblenou.
 Traslladarem el CEM Can Felipa a un nou edifi ci al barri del Parc i la Llacuna.
 Construirem un nou IES al solar situat al carrer Antic de València.
 Desenvoluparem el projecte del carrer de Pere IV en el tram central.
 Continuarem treballant per l’obertura del carrer de Ramon Turró des de la ram-
bla del Poblenou fi ns al carrer de Bilbao.
 Desenvoluparem els programes de protecció de Can Trullàs i del barri de la Plata.
 Amb l’obertura de la nova seu del Museu d’Història de la ciutat al Parc Central i 
l’espai d’interpretació del passat històric del Poblenou a Can Ricart, farem una 
protecció efectiva del passat del Poblenou.
 Transformarem Can Ricart en un campus universitari amb la col·labora-
ció de la UB.



ELECCIONS MUNICIPALS 2015    PROGRAMA ELECTORAL CiU BARCELONA

161

 Obrirem un casal de joves a Can Ricart.
 Dins de les millores al parc Central del Poblenou, donarem solució a l’espai del 
Pou del Món.
 Farem l’obertura del carrer de Cristóbal de Moura entre els carrers de Fluvià 
i Selva de Mar.
 Implantarem el Camí Escolar als centres educatius del carrer del Paraguai-Perú.
 Al carrer de Tànger, obrirem una nau destinada a la creació artística, musical 
i d’arts de carrer.

   Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou 

El barri de Diagonal Mar i Front Marítim és el barri més nou de Barcelona i actualment encara 
està immers en un procés de consolidació. El repte de combinar noves urbanitzacions amb 
grans espais verds i grans edifi cis d’ofi cines i d’habitatges ha donat un barri obert i modern 
a tots els barcelonins i barcelonines. Tanmateix, el barri continua requerint actuacions en 
matèria d’equipaments que en consolidin i millorin la qualitat de vida de la seva gent.

Què farem a Diagonal Mar i Front Marítim del 
Poblenou?
 Construirem un casal de gent gran.
 Negociarem amb la Generalitat de Catalunya la construcció d’una residència 
i centre de dia per a la gent gran a Diagonal Mar.
 Establirem, d’acord amb els veïns i veïnes, els usos de l’antiga plataforma 
del zoo marí.
 Millorarem la gestió dels esdeveniments que tenen lloc al Fòrum per reduir-ne 
l’impacte als veïns i veïnes.
 Millorarem la connectivitat de les rutes per a vianants i millorarem l’accessibilitat 
a l’entorn de les platges.
 Arranjarem l’espai de l’aparcament de la platja.
 Millorarem l’espai reservat als ciclistes que circulin per la zona de platges 
seguint la Ronda Verda.
 Finalitzarem la urbanització del Front Marítim de la ciutat entre el pavelló de 
la Mar Bella i el Fòrum.

   El Besòs i el Maresme 

El barri del Besòs i Maresme és el més proper al municipi de Sant Adrià de Besòs, i és resultat 
d’un procés d’urbanització ràpida de mitjan segle XX. Tot i la feina dels darrers anys i les noves 
urbanitzacions a l’entorn d’un nou campus universitari a la meitat sud, actualment, el barri del 
Besòs i el Maresme evidencia la necessitat d’intervenció en alguns dels seus espais per millo-
rar la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
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Què farem al Besòs i el Maresme?
 Redefi nirem el futur del Cinema Pere IV perquè esdevingui un nou equipament 
social per al barri.
 Ampliarem el Centre d’Atenció Primària del Besòs.
 Millorarem el paviment, principalment del tram comprès entre Cristóbal de Moura 
i la Gran Via, i les fonts de la rambla de Prim, perquè tinguin un funcionament 
permanent.
 Millorarem urbanísticament la plaça del Maresme per facilitar-ne l’ús de la gent 
gran i les famílies.
 Arranjarem els entorns del Mercat del Besòs i la plaça situada als carrers de 
Pere Moragues i Palerm.
 Instal·larem jocs per a la gent gran a la Gran Via - carretera de Mataró.
 Farem obres de millora a l’equipament esportiu del Besonense.
 Promourem activitats per a joves els divendres a la tarda al Casal de barri del Besòs.
 Cercarem espai per a un PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones).
 Continuarem prioritzant la Comissió d’Absentisme i la Taula de Prevenció per 
reduir l’absentisme escolar, fent un seguiment especial al barri i donant suport 
a les activitats extraescolars de l’Escola Eduard Marquina i l’Escola Concepció 
Arenal.
 Persistirem en el Projecte Juntes d’escala del Besòs i el Programa Why Violence? 
per a joves i adolescents, i estarem amatents al desenvolupament de la intervenció 
social dels educadors a l’Illa Forum.
 Vetllarem pel bon desenvolupament dels projectes pilot fets amb comerços 
paquistanesos.

   Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau 

El barri de Sant Martí de Provençals i la Verneda i la Pau, delimitats pel sud per l’eix de la Gran 
Via, i per la Sagrera al nord, es va desenvolupar massivament a mitjan segle XX. Actualment 
el barri ja disposa d’equipaments, però cal seguir destinant esforços a ampliar-ne i millorar-ne 
l’oferta perquè puguin donar una resposta millor a les necessitats dels veïns i veïnes. Millorar 
els equipaments i espais públics d’una banda, i continuar reforçant les polítiques de caire 
social i educatiu al barri.

  Què farem a Sant Martí de Provençals 
i la Verneda i la Pau?
 Construirem la Biblioteca Gabriel Garcia Márquez i l’Arxiu històric del barri, 
situat al costat de les instal·lacions de la Policia Nacional.
 Reformarem el centre cívic per adaptar-lo a nous usos.
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 Reurbanitzarem la plaça dels Porxos per millorar-ne l’espai i resoldre les 
 fi ltracions d’aigua a l’aparcament soterrat.

 Farem obres de millora a la plaça de la Infància.
 Farem una actuació de manteniment integral a la plaça de Montserrat Garriga.
 Farem una programació de qualitat per al nou auditori de Sant Martí.
 Traslladarem l’escola bressol que actualment es troba a l’edifi ci del centre cívic 
al nou edifi ci situat al costat de les instal·lacions de la Policia Nacional.
 Farem mediació en convenis d’ús social de centres educatius amb entitats espor-
tives, en aquest barri amb l’Escola la Caixa.
 Finalitzarem l’arranjament de la plaça de la Palmera.
 Reordenarem la plaça del Camí de la Verneda per millorar-ne els usos.
 Reordenarem els usos actuals del Piramidó.
 Farem la millora i ampliació del Casal de Barri de la Verneda Alta.
 Farem una millora de les instal·lacions esportives del Poliesportiu de la Verneda.
 Arranjarem el passatge de prolongació del carrer de Duoda fi ns a la rambla de 
Guipúscoa.
 Farem obres de millora al Casal de la Gent Gran de la Verneda.
 Finalitzarem la reforma de la plaça de Conxita Badia.
 Millorarem la cruïlla del carrer de Santander amb la Via Trajana.
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Aquest document evita la discriminació per raó de sexe i atorga als homes i les dones un 
tractament igualitari. El fet que no s’hi hagi aplicat a tot arreu la duplicitat de formes per 
diferenciar el masculí/femení respon a la voluntat de facilitar-ne la lectura i al criteri d’eco-
nomia del llenguatge, de manera que el masculí plural s’entén com a forma lingüísticament 
genèrica i neutra per fer referència al conjunt d’homes i dones de manera global.
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