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Imaginem
Barcelona
Tenim un somni, i és que Barcelona torni a ser una 
ciutat que aposti pels seus veïns i veïnes. Una ciu-
tat oberta, cosmopolita, emprenedora i orgullosa, 
gràcies a l’esforç de tothom i al lideratge del go-
vern municipal. Una ciutat d’oportunitats, amb un 
model social avançat. Una ciutat on ocupació sigui 
sinònim de qualitat i de creixement inclusiu. Volem 
una Barcelona on el turisme estigui al servei de la 
ciutat. Una ciutat sostenible, amb un espai públic 
de qualitat. Una ciutat dinàmica, educadora, que 
atregui talent i no expulsi a les persones joves. Una 
ciutat diversa, tolerant, amable i feminista. Una 
ciutat conciliadora. Una ciutat que tingui cura i 
fomenti l’autonomia de les persones grans. Una 
ciutat solidària i referent en principis democràtics. 
Una ciutat que garanteixi en tot moment la convi-
vència a l’espai públic. Una ciutat capital cultural 
i federal. Una ciutat que no oblidi el seu passat a 
l’hora de projectar el seu futur. En definitiva volem 
una ciutat referent en qualitat de vida.  Volem re-
cuperar Barcelona per a la ciutadania.

Els i les socialistes ja vam somiar la ciutat quan, 
sota el lideratge Pasqual Maragall, Barcelona va 
ser designada seu dels Jocs Olímpics del 92. So-
miàvem fer de Barcelona una ciutat exemplar, eu-
ropea, que demostrés potencialitat i convicció de 
ser un mirall pel món. Veníem d’èpoques comple-
xes, però teníem una visió que ens va il·lusionar, 
fer estimar i tenir orgull de la nostra ciutat. Era una 
Barcelona que es volia projectar al món, a diferèn-
cia de la Barcelona actual tancada en els seus pro-
blemes i que sovint els veïns i veients han deixat de 
sentir com a seva. 

Cal, per tant, recuperar el projecte col·lectiu de ciu-
tat, però tenint present que estem davant de nous 
reptes, i que no podem pensar en una ciutat idí-
l·lica de fa quasi 30 anys. Ara correspon aprofun-
dir en la justícia social i la solidaritat, la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat en els serveis. Cal una res-
posta contundent als nous reptes i el pas del pro-
tagonisme a la ciutadania, a tothom que vulgui fer 
el seu projecte de vida a Barcelona.
 

Manifest Electoral Municipals 2019

Vam transformar aquesta ciutat col·lectivament. 
La vam millorar de baix a dalt, i ho vam fer cen-
trant-nos en els barris més desfavorits i compen-
sant el temps negre del franquisme i la desigualtat. 
Aquesta Barcelona no s’entén sense els alcaldes 
Serra, Pasqual Maragall, Clos i Hereu. 

Ara correspon trobar la il·lusió i força per assolir 
els compromisos per respondre als nous desafi-
aments. Els governs convergent i dels comuns no 
han millorat la ciutat, sinó que l’han degradada. 
Ara ens trobem davant d’una ciutat més insegura, 
amb menys serveis socials, que no construeix ni la 
desena part dels habitatges públics que necessi-
tem, ni els equipaments i les grans infraestructures 
que vam planificar i començar en l’etapa socialista.

A més, les famílies que van aconseguir progressar 
gràcies al desenvolupament econòmic de la ciutat 
han patit els darrers anys els durs efectes de la cri-
si, davant de la qual els governs de Trias i Colau 
han fet molt poc. No és qüestió de lamentar-se, és 
el moment de reprendre el lideratge polític dels i 
les socialistes a Barcelona, amb la visió d’una nova 
generació que aprèn del passat, que està orgullós 
de l’obra feta, però que vol mirar el futur  innova-
dora, compromesa, solidària. Que vol idear i somi-
ar una ciutat per a tothom. 

Ens hem de tornar a reivindicar com una ciutat 
cosmopolita, oberta i internacional. Amb Trias, 
Barcelona va caure en la letargia i en l’anonimat 
internacional. En aquest mandat BeC ha rebutjat 
en gran mesura el paper internacional de la ciutat 
(en economia, en cultura i en projecció). Han des-
aparegut de l’agenda de la ciutat els grans esde-
veniments, les grans propostes culturals, les inversi-
ons. El grans projectes emblemàtics, com el Mobile 
World Congress, provenen d’etapes anteriors. En-
cara vivim d’aquells records.

El món s’ha tornat més complex i hem de donar 
resposta a nous reptes per poder continuar amb 
una tasca de progrés i de benestar per les barcelo-
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nines i els barcelonins. Vivim en un nou context que 
es caracteritza per fenòmens fins ara no presents a 
l’agenda local i que condicionen un nou marc per 
pensar els problemes públics. Els fenòmens dis-
ruptius d’innovació i tecnologia, la cada dia major 
presència  i potencialitat del big data i la intel·li-
gència artificial, l’aparició de nous actors socials 
amb plantejament sovint radicals i molt sectorials, 
el paper més rellevant de la dona que exigeix una 
mirada renovada de la perspectiva de gènere, el 
compliment dels objectius de desenvolupament 
sostenible que recomanen les Nacions Unides, són 
momés alguns aspectes destacats que influencia-
ran de manera molt important el futur de la ciutat.

Catalunya viu també un moment complex. Els anys 
d’inacció a la Generalitat des que el tripartit ha 
deixat de governar ens està portant a una situa-
ció en la qual Barcelona no troba una col·laboració 
efectiva. Aquest desgovern no actua contra la pèr-
dua d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de millor 
qualitat de vida. L’absència de política i de gestió 
per part de la Generalitat ens dificulta abordar els 
problemes més importants en sanitat, serveis soci-
als, seguretat, educació o infraestructures, a més 
del risc que provoca el procés a la societat, i que 
afecta la convivència i la prosperitat de la pròpia 
ciutat. Hem de blindar Barcelona front a la paràl-
lisi generada pel procés.

En un món globalitzat com l’actual hem de poder 
treballar conjuntament amb les altres grans ciutats 
europees, moltes amb alcaldes i alcaldesses soci-
alistes i socialdemòcrates. Hem de tenir capacitat 
per generar més moments col·lectius il·lusionants, 
aconseguint que Barcelona sigui seu de grans ex-
posicions, grans orquestres i artistes, i de grans es-
deveniments esportius. Una ciutat gran, una gran 
ciutat.

La Barcelona actual no és la mateixa que la de 
1992. A més, encara queda ciutat per fer.Perquè la 
Barcelona actual i la de l’època Trias no respon a 
la idea de ciutat que tenen els veïns i veïnes Bar-
celona. L’hem de tornar a fer, fent que la ciutat real 
sigui la ciutat somiada de les barcelonines i barce-
lonins.

Una ciutat que pensem a través dels nostres valors. 
Una Barcelona solidària, equitativa, accessible, que 
treballi per la igualtat d’oportunitats i la sostenibi-
litat. La Barcelona de la justícia social. Una ciutat 

que té prou recursos per ser una illa de drets, amb 
ocupació de qualitat i amb salaris dignes, on cadas-
cú trobi el seu paper i desenvolupi lliurement el seu 
projecte de vida. Una ciutat que sigui espai per a 
joves i gent gran, i que possibiliti que ambdós grups 
s’integrin i es complementin.  Una ciutat on trobar 
ajuda i respecte, on poder sentir-se orgullós de viu-
re, gaudir, treballar, crear, construir o innovar.

L’Orgull de 
Barcelona. 
Les nostres 
banderes.
Ha arribat el moment de trobar allò que ens per-
meti preparar la ciutat per afrontar uns reptes que 
necessiten un radical i innovador enfocament.  De 
fet, els barcelonins i barcelonines sempre hem es-
tat orgullosos de la nostra ciutat, oberta, empre-
nedora, capital, integradora. Una ciutat que va fer 
de la solidaritat i de la pau una senya d’identitat. 
Però en l’última dècada aquest orgull s’està per-
dent i s’ha assentat un malestar cada vegada més 
important en la relació dels veïns i veïnes amb la 
seva ciutat. Cal retornar l’orgull als barcelonins i les 
barcelonines.

Volem donar visibilitat a la ciutat, que la gent vegi 
que els reptes es poden convertir en oportunitats 
i motiu d’orgull i sensació de pertinença a un pro-
jecte col·lectiu il·lusionant que ens emocioni. Les 
banderes són el nostre horitzó, el nostre senyal 
d’identitat. Són el subratllat del nostre projecte de 
col·lectiu de ciutat. Els i les socialistes volem que 
la nostra ciutat sigui coneguda i reconeguda per 
quatre banderes: 

• Bandera 1: Barcelona per viure-hi

• Bandera 2: Barcelona és talent

• Bandera 3: Barcelona per l’ocupació i el creixe-
ment inclusiu

• Bandera 4: Barcelona és capital cultural i federal
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Síntesi de les 
banderes i 
prioritats 
La nostra proposta es concreta en 4 banderes i 25 
prioritats (4X25) de Ciutat per al proper mandat:

Prioritats

BANDERA 1: BARCELONA PER VIURE-HI

1. Habitatge dret de ciutadania 
2. Barcelona segura i per la convivència
3. Barcelona amb les persones grans 
4. Garantia social i de salut Barcelona
5. Barcelona Feminista 
6. Barcelona LGTBI+
7. Barcelona plena capacitat 
8. Barcelona és esport
9. Fem Barcelona
10. Barcelona dels barris i l’espai públic

BANDERA 2. BARCELONA ÉS TALENT

11. Barcelona Talent i Innovació
12. Barcelona Ciència i Recerca
13. Barcelona Jove
14. Barcelona Ciutat Educadora

BANDERA 3: BARCELONA PER L’OCUPACIÓ I EL 
CREIXEMENT INCLUSIU)

15. Ocupació de qualitat per a un creixement 
inclusiu
16. Reindustrialització Barcelona
17. Barcelona Comerç 
18. Rehabilitació Urbana i Millora de Barris 
(RUMB)
19. Turisme al servei de Barcelona
20. Barcelona 100% sostenible i renovable
21. Barcelona per una economia democràti-
ca, social i solidària 

BANDERA 4: BARCELONA CAPITAL CULTURAL 
I FEDERAL

22. Barcelona capital cultural
23.  Barcelona capital del sud de la mediterrània 
24. Barcelona governança innovadora 
25. Barcelona Memòria Històrica
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Presentació de les 
notres banderes
BANDERA 1: BARCELONA PER VIURE-HI

La Barcelona per viure és la ciutat inclusiva, de la 
dignitat, de l’equitat, de la igualtat d’oportunitats, 
la convivència, la solidaritat i la justícia social. La 
ciutat on ningú estigui privat del ple accés als ser-
veis públics. És la ciutat que té cura per tal que no 
existeixin impediments o obstacles que limitin l’ac-
cés als serveis, com podrien ser la renda, les neces-
sitats de les etapes de la vida o el gènere.

Per això cal que l’habitatge sigui assequible i que 
es potenciï el transport públic. Volem una ciutat on 
es pugui caminar tranquil·lament per qualsevol in-
dret. Una ciutat on la desigualtat entre rendes dis-
minueixi. On estigui garantida la convivència sense 
que ningú pugui fer un ús privatiu de l’espai públic. 
Una ciutat feminista, que es transformi des de la 
igualtat i amb la mirada de gènere. Una ciutat se-
gura per a les dones, lliure d’agressions i d’asset-
jaments. On els infants puguin jugar sense perill, 
on les persones joves i grans puguin gaudir del seu 
projecte de vida. Una ciutat que afavoreixi i doni 
oportunitats d’autonomia personal, una ciutat que 
faci la teva vida més fàcil.

Per assolir aquests objectius ens proposem tirar 
endavant 10 prioritats:

1. Habitatge dret de ciutadania 
2. Barcelona segura i per la convivència
3. Barcelona amb les persones grans
4. Garantia Social i de Salut Barcelona 
5. Barcelona Feminista
6. Barcelona LGTBI+
7. Barcelona Plena Capacitat 
8. Barcelona és Esport
9. Fem Barcelona
10. Barcelona dels barris i l’espai públic
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PRIORITAT 1. HABITATGE DRET DE CIUTADANIA

L’habitatge és un tema central en l’agenda de les 
grans ciutats, i Barcelona no n´és una excepció. Els 
preus del lloguer, emparats en una pèssima legis-
lació imposada pel PP i que el Govern Sánchez ja 
està canviant, la gentrificació, el deteriorament del 
parc actual, sobre tot els edificis més antics, l’im-
pacte del lloguer turístic temporal; són tots factors 
que contribueixen a dibuixar una situació de gran 
complexitat, especialment en els col·lectius amb 
major dificultats d’accés a l’habitatge. 

El Govern Colau va convertir les polítiques d’ha-
bitatge en una de les seves prioritats de mandat. 
Al finalitzar el mandat es pot afirmar que ha fra-
cassat en les promeses d’habitatge. Ens trobem 
davant d’un rècord històric d’inscrits al registre de 
sol·licitants d’habitatge públic. En canvi, des del 
mandat de Jordi Hereu, s’ha reduït a una tercera 
part la incorporació d’habitatges a la borsa de llo-
guer assequible de la ciutat. Els propis treballadors 
i treballadores de serveis socials han elaborat do-
cuments de queixa i han sortit al carrer a protestar 
per la manca d’habitatge assequible que hi ha a la 
ciutat de Barcelona. 

Constatem que més de la meitat dels habitatges 
de la ciutat tenen pagaments pendents, i que un 
42,5% de les famílies destinen més del 40% dels 
seus ingressos a pagar el lloguer. A més, els desno-
naments no s’han aturat. 

Ens trobem en un mínim històric de construcció 
d’habitatges públics. Es preveuen 700 habitatges 
públics nous a final de mandat, quan durant els 
mandats socialistes recents se’n construïen 4.000. 
A tot això hem d’afegir un deteriorament en el parc 
d’habitatges (que proposem més endavant abor-
dar mitjançant la prioritat “Pla RUMB”) amb el fac-
tor afegit de la cronificació de les persones mal 
allotjades a la ciutat.

Colau acaba el mandat sortint del pas amb mesu-
res no estructurals que no resoldran la problemàti-
ca. Davant d’aquesta situació ens proposem ubicar 
les polítiques d’habitatge al centre de l’actuació 
del Govern Municipal amb un Pla de xoc específic 
orientat a revertir els greus problemes que pateix 
la ciutat en aquest àmbit.

01
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Mesures destacades

1. Doblarem el pressupost que el govern anterior 
ha destinat a polítiques d’habitatge.

2. Tornarem a construir 1.000 habitatges/any i co-
ordinarem les accions amb l’operador metropolità 
recentment creat.

3. Impulsarem els àtics de lloguer per a joves 
(ecorehabilitarem finques a canvi de crear àtics 
públics de lloguer jove com habitatge dotacional). 

4. Oferirem més protecció davant del risc i avala-
rem els i les joves menors de 30 en els seus lloguers 
i a dones víctimes de violència de gènere, o situa-
cions d’alta vulnerabilitat en casos de mono ma-
rentalitat. 

5. Posarem en marxa una subvenció reemborsable 
antidesnonament per a perones amb risc de pèr-
dua de l’habitatge per impagament de l’hipoteca 
acompanyada d’un pla d’orientació laboral.

6. Crearem als districtes cossos d’inspecció especi-
alitzats en la lluita contra el mal ús de l’habitatge.

Generem conversa
#HABITATGE_Barcelona #FÀBRIQUES_INTEGRACIÓ #EDIFICIS_JOVES

7. Impulsarem la delimitació i posada en marxa 
d’àrees de conservació i rehabilitació que afavorei-
xin la licitació pública de les obres i el suport munici-
pal als propietaris per a que puguin assumir el cost 
amb quotes al llarg del temps, en barris amb més 
necessitat de rehabilitació.

8. Crearem una borsa de tècnics de capçalera per 
a les comunitats de propietaris, amb un acord amb 
els col·legis professionals d’arquitectes i arquitectes 
tècnics. Aquests tècnics treballaran per les comuni-
tats que ho demanin per fer projectes complerts de 
rehabilitació, en barris amb baix ritme rehabilitador, 
amb una subvenció total del cost dels honoraris.

9. Estudiarem la possibilitat que, fora de les zones 
comercials, els locals buits puguin aconseguir habi-
tabilitat i en els primers anys es destinin a lloguer 
social.

10. Instarem a l’administració competent a que doti 
de major seguretat jurídica a la persona propietària 
i es creiïn mecanismes més àgils en cas d’ocupacions
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PRIORITAT 2. BARCELONA SEGURA I PER 
LA CONVIVÈNCIA

Els i les socialistes de Barcelona entenem la segu-
retat com un procés de construcció social on inter-
venen diferents actors, procés que es desenvolupa 
en el temps i que té la ciutat com a espai de re-
ferència. La seguretat ha de ser dinámica, no es-
tàtica. Defensem un concepte de seguretat actiu i 
multidisciplinar on els actors que formen part i que 
han de fer-se responsables de garantir la segure-
tat de la nostra ciutat són diversos. El nostre model 
de seguretat es basa també en l’aposta per garan-
tir el civisme i la convivència a l’espai públic.

En una realitat canviant dins d’un món global, els i 
les socialistes de Barcelona defensem un concepte 
de seguretat adaptatiu a les noves realitats que van 
sorgint a la nostra ciutat i que va més enllà de la 
seguretat física dels ciutadans i ciutadanes i que in-
sereix el concepte de seguretat en un concepte més 
ampli com és el concepte de seguretat humana. 

La seguretat, entesa així, abasta diferents aspec-
tes com són la seguretat individual, la defensa dels 
drets tant individuals com col·lectius, la cura de 
l’espai públic, la seguretat alimentària, la convi-
vència, i també la percepció de seguretat.

La ciutat no es pot permetre un Govern que en 
molts casos, i degut a una mala interpretació del 
que vol dir ser progressista, defuig de les seves res-
ponsabilitats en relació a la seguretat ciutadana i 
que no ha sabut liderar i reconèixer la important 
tasca realitzada per la Guàrdia Urbana. La nostra 
arribada al Govern municipal vol servir per refer-
mar el paper municipal a l’hora de vetllar per la 
seguretat ciutadana i impulsar un Pla que impulsi 
un nou sistema de seguretat integral a Barcelona. 

I això ho hem de desenvolupar amb una gover-
nança basada en criteris de participació del con-
junt de la societat civil, amb una major dotació de 
la policia local i autonòmica a la ciutat i amb una 
gran complicitat de la ciutadania.

02
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Mesures destacades

1. Impulsarem un model de governança que con-
templi una major i millor cooperació entre Guàrdia 
Urbana i Mossos basat en un augment de les dota-
cions de la policia autonòmica a la ciutat, així com 
una potenciació de la Junta de seguretat local i la 
creació del Consell Municipal de l’àmbit.

2. Actuarem amb major decisió contra les màfies 
vinculades a la venda ambulant il·legal, en as-
segurar el compliment de la normativa de venda 
ambulant, en el control i inspecció de l’espai públic, 
especialment en procediments per evitar l’activitat 
del “TOP MANTA” (amb alternatives socials pels 
manters), les inspeccions a l’ocupació de les terras-
ses i l‘activitat  del narcotràfic.

3. Potenciarem les activitats preventives basades 
en accions orientades a preservar la convivència i 
mediació ciutadana.

4. Impulsarem una major coordinació metropolita-
na de la seguretat ciutadana i convivència en la 
perspectiva de treballar els programes de segure-
tat, prevenció, cooperació i col·laboració.

5. Promourem un nou pla de seguretat vial que 
contempli el pacte per la mobilitat, un ús respon-
sable de vehicles de mobilitat personal i la millora 
de la prevenció dels accidents.

6. Potenciarem el cos de la guàrdia urbana amb 
la incorporació de 1.000 nous agents, una major 
atenció a la carrera professional (especialment a 
les dones) i un reforç de la policia de proximitat.

7. Elaborarem el nou pla de convivència de la ciu-
tat amb un mecanisme específic d’avaluació del 
mateix i vetllant pel compliment de l’ordenança del 
civisme.

8. Impulsarem un pacte ciutadà per assentar les 
bases de com la ciutat entén que és l’espai públic, 
com han de ser els carrers i places, a qui han de 
servir, proposar-ne els usos, delimitar-ne la priva-
tització i fomentar l’espai com a veritable àgora de 
la ciutat.

9. Exigirem una junta local de seguretat monogrà-
fica que impulsi una nova estratègia integral de 
lluita contra el narcotràfic i coordinarem tots els 
agents implicats en la matèria, fiscalia, cossos poli-
cials, judicatura i propietaris per tal d’eliminar l’ac-
tivitat dels coneguts “narcopisos” a tota la ciutat.

10. Realitzarem un nou Inventari de punts negres i 
de conflictivitat vial, amb especial atenció als con-
flictes vianant vehicle i vianant bicicleta. 

11. Garantirem que les instal·lacions de la Guàrdia 
Urbana siguin espais segurs per a treballar i per 
a l’atenció ciutadana promovent un nou protocol 
d’actuació i seguretat.

12. Establirem les patrulles per a incrementar la 
seguretat dels i les agents en les zones de major 
afluència turística, reduir la possibilitat de delictes 
i incrementar la capacitat de resposta immediata.

13. Mantindrem i modernitzarem la Unitat de Su-
port Policial, garantint que la Guàrdia Urbana dis-
posi d’una eina de recolzament per a situacions 
d’especial conflictivitat.

Generem conversa
#Barcelona_SEGURA #CONVIVÈNCIA_Barcelona #CIVISME_Barcelona
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PRIORITAT 3. BARCELONA AMB LES PERSONES 
GRANS

La ciutat de Barcelona tindrà l’any 2030 el 31,3% de 
la població de més de 60 anys, i d’aquests el 8,3% 
tindrà més de 80 anys. Espanya l’any 2040 ja serà 
el país del món més longeu del Món. El col·lectiu de 
les persones grans és divers, com ho és la societat. 
Per això calen polítiques diferenciadores i diverses, 
centrades en les persones i el efectes de la longevi-
tat (viure més anys i amb més salut) i en el fet que 
aquest col·lectiu mantingui i decideixi sobre el seu 
projecte de vida i dret a la intimitat. 

Cal promoure una vellesa autònoma i promocio-
nar la salut preservada, no centrant-se només en 
la malaltia. A més, s’ha de ser ferm en la protecció 
davant l’abús i el maltractament, i reconèixer les 
persones grans com el que són, ciutadania de ple 
dret i amb molta experiència acumulada, deixant 
enrere l’estigmatització per la edat. S’han de ga-
rantir tots els suports per acompanyar als proces-
sos de dependència, malaltia, a les persones cu-
radores, majoritàriament dones, i lluitar contra la 
soledat no desitjada. Cal, també, donar resposta a 
les persones de més de 55 anys encara en edat la-
boral (193.683 persones el 12% de Barcelona), que 
veuen amb incertesa el seu futur com a persones 
jubilades. 

Farem una ciutat més amiga i amable amb les 
persones grans, i lluitarem contra els estigmes ne-
gatius i falsos prejudicis, garantint la participació 
d’aquest col·lectiu en la governança de la ciutat en 
aquells aspectes que els afectin. 

Els i les socialistes proposem pel proper període 
municipal, els eixos d’actuació següents:

• Garantir la plena ciutadania i la igualtat d’opor-
tunitats a les persones grans.

• Propiciar la vida autònoma amb mesures de su-
port per mantenir l’autonomia personal i la llui-
ta contra la soledat no volguda.

• Fer de Barcelona una ciutat amiga i amable 
amb les persones grans i evitar que cap persona 
estigui sola si no ho vol. 

03
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Generem conversa
#BarcelonaAMBLESPERSONESGRANS #JOSOCGRANJODECIDEIXO #JOSOCGRANJOPARTICIPO

Mesures destacades

1. Farem una ciutat que compti amb les persones 
grans i faciliti la seva vida quotidiana i prepara-
da per donar resposta als canvis demogràfics i als 
seus efectes, amb una gran aposta per garantir un 
parc d’habitatges adaptats, innovador i que doni 
resposta a les necessitats de les persones grans així 
com facilitar un desplaçament autònom per la ciu-
tat.  

2. Crearem l’observatori sobre la longevitat, la so-
ledat i les persones grans. 

3. Garantirem que l’Ajuntament pugui inspecci-
onar residències i centres de dia per a persones 
grans, així com centres sociosanitaris per garantir 
la qualitat i la transparència d’aquests equipa-
ments i dels drets ciutadans a les persones que en 
fan ús d’ells. 

4. Instarem a la Generalitat a ampliar el nombre 
de places de residències, especialment per la gent 
més vulnerable.

5. Potenciarem Barcelona com a ciutat referent 
en la innovació de noves tecnologies per l’atenció 
i cura de les persones grans (Teleassistència, con-
trol mèdic i de constants, ajudes al desplaçament 
i la mobilitat...), amb tots els agents implicats (uni-
versitats, empreses, investigadors i la ciutadania 
implicada). Impulsarem un Pla estratègic (Barcelo-
naeHealth). 

6. Vetllarem per les persones que tenen cura de 
les persones més vulnerables, amb un nou conveni 
col·lectiu d’atenció a la dependència per millorar 
les condicions a les persones que treballen en ser-
veis d’atenció a domicili, residències, centres de dia 
i sociosanitaris. També potenciarem programes i 
serveis per a cuidadors no professionals.

7. Actualitzarem el model de casals per a les perso-
nes grans i la implicació de la xarxa d’equipaments 
i serveis de proximitat de barri (casals, centres cí-
vics, biblioteques, CEM, centres de salut...) en les 
dinàmiques de les persones grans.

8. Garantirem envellir amb tots els nostres drets in-
tactes; crearem uns serveis d’informació i acompa-
nyament en els CAPs per l’adaptació en el procés 
de canvi de vida laboral a viure de forma activa 
al barri i ciutat en el nou estadi de la jubilació, així 
com un d’acompanyament a les persones en el seu 
trànsit a la situació de dependència. 

9. Promourem un Pacte de ciutat per a una Bar-
celona amiga i amable amb les persones grans i 
preparada pels reptes de la longevitat.

Volem una ciutat que sigui habitable, sostenible i 
saludable.
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PRIORITAT 4. GARANTIA SOCIAL I DE 
SALUT BARCELONA

L’any  2010, durant el darrer mandat socialista, es 
va implementar un nou model de serveis socials po-
sant en funcionament l’Institut Municipal de Serveis 
Socials. Durant els mandats de CiU, es va optar per 
un model gerencial que va comportar dificultats en 
l’atenció prioritzant la quantitat més que la quali-
tat i que no va incorporar cap nou recurs, excepte 
l’acordat amb el govern socialista de la targeta so-
lidària 0-16 per garantir l’alimentació mínima ade-
quada pels menors de 16 anys. 

El mandat de Barcelona en Comú s’ha caracteritzat 
per la destinació de recursos a la protecció de les 
famílies desnonades, però per promoure el seu em-
poderament. A més, ha traslladat la responsabilitat 
de la cura a la xarxes voluntàries, abandonant els 
serveis públics i relegant a la iniciativa comunitària 
aquesta tasca, afectant doblement a les dones que 
són les substitutes d’aquests recursos i les que car-
reguen amb la cura. La nostra prioritat ha de ser la 
defensa dels serveis públics, aquells que ens igualen 
a tothom i permeten el desenvolupament vital de 
totes i tots. 

La pressió assistencial, agreujada durant la crisi, ha 
afectat sobre tot aquelles zones de Barcelona en si-
tuació de major vulnerabilitat. Això ha provocat un 
augment de les situacions d’urgència assistencial 
que comporta que l’atenció a les famílies a les zones 
més desafavorides sigui més reactiva que no pas a 
través de plans de treball estructurats, acordats i 
amb un seguiment. Especialment és preocupant la 
situació de la pobresa infantil, amb índexs de l’ordre 
del 30% en situació d’estar quasi per sota de llindar 
de la pobresa, sabent que aquesta situació pot ge-
nerar cicatrius molt greus per les trajectòries vitals. 
En un sentit semblant la feminització de la pobresa 
és una altra de les constants a tenir present, espe-
cialment en el col·lectiu de dones grans i soles, i de 
mares de famílies mono marentals.

Les situacions de cobriment de necessitats bàsiques, 
com l’alimentació, no han patit cap reforma, més 
que la comentada de la targeta 0-16. Es continua 
treballant amb les parròquies, que gestionen els 
recursos dels bancs d’aliments i amb els menjadors 

04

socials. Utilitzar aquests recursos significa una man-
cança en l’empoderament de les persones i la seva 
la dignitat.
El servei d’atenció assistencial a la gent gran depen-
dent ha prioritzat durant aquest últim mandat la 
quantitat del servei, cosa que ha comportat que les 
famílies, malgrat rebre un número d’hores d’aten-
ció domiciliària alt, en ocasions improductives, ha-
gin de suportar una suma substancial de canvis 
en la prestació d’aquest servei, comportant un dis-
gust dels assistits i de les famílies amb el servei. Cal 
doncs, una reorientació de les polítiques vinculades 
als serveis socials, garantint una xarxa de seguretat, 
treballant especialment en un projecte de renda 
garantida per a tota la ciutat, i  que alhora empo-
deri les persones que es troben necessitades d’ajuts.

Barcelona ha estat pionera històricament en l’àmbit 
de la salut exercint un lideratge en l’atenció sanità-
ria, en l’impuls de la recerca, la generació de conei-
xement i atracció de talent, en la promoció i pre-
venció de la salut, en la vigilància de la qualitat de 
l’entorn i dels aliments, en la salut comunitària, etc. 
Cal seguir avançant i fer-ho incorporant a les deci-
sions polítiques mètodes i eines que han demostrat 
evidència científica.

El 80% dels determinants de la salut són de fora 
del sistema sanitari, això vol dir que molts dels pro-
blemes de salut més rellevants estan subjectes a la 
influència de l’entorn i de les condicions de vida de 
les persones (com i on vivim, com treballem, com 
ens movem i com ens relacionem). L’acció d’aquests 
determinants genera desigualtats en salut consi-
derades com a diferències innecessàries, evitables i 
injustes. Per tant, reduir les desigualtats de salut re-
quereix actuar sobre  els determinants socials, sobre 
tots ells. 
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Mesures destacades

1. Adequarem els serveis socials a les necessitats 
de cada barri amb una aproximació acurada a les 
problemàtiques diverses del territori.

2. Dotarem els serveis socials municipals dels re-
cursos i l’estructura adequada per atendre les ne-
cessitats socials determinades del seu barri, amb 
una millor distribució modificant estructures i ree-
quilibrant recursos dels ja existents.

3. Prioritzarem l’abordatge de la situació de po-
bresa infantil i altres situacions semblants, espe-
cialment dones grans i mares mono – marentals, 
augmentant beques menjadors, i amb projectes 
que tendeixen a donar suport en un model que no 
provoqui situacions d’estigmatització. 

4. Crearem plans integrals d’atenció a les famílies 
desnonades on s’adquireixin compromisos tant per 
part de l’administració com per part de la família 
atesa.

5. Crearem un sistema únic de suport a les neces-
sitats bàsiques d’alimentació familiar que passi 
per la gestió familiar d’aquest fet juntament amb 
l’impuls i control de l’administració i que suposi una 
millora de la dignitat de les persones.

6. Ampliarem els fons d’emergència per a la po-
bresa estructural.

7. Adequarem el servei d’atenció domiciliària a les 
necessitats quantitatives i qualitatives de les famí-
lies afectades.

8. Impulsarem mesures d’atenció específica en el 
tema de la pobresa energètica, doblant els serveis 
de suport per a la millora de l’eficiència energètica, 
i com a complement de la Llei 24/2015 negociant 
amb l’Estat una aplicació no lesiva pels recursos 
municipals de l’aplicació de bo elèctric.

9. Incorporarem la visió transversal de la salut en 
totes les polítiques destinant part del pressupost 
de cada regidoria a la promoció i prevenció de la 
salut.

10. Reduirem les desigualtats en salut entre barris 
amb plans transversals que incideixin en aquells 
barris amb pitjors indicadors de salut.

11. Recuperarem nous espais pensats pels diferents 
usos (socials, activitat física, relaxació, etc.) i pels 
diferents grups d’edat (nens, joves, adults i gent 
gran) on es pugui dur a terme activitats en benefici 
de la salut mental i física

Generem conversa
#GARANTIA_Barcelona #Barcelona_SOCIAL #Barcelona_JUSTA #Barcelona_saludable
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05
PRIORITAT 5. BARCELONA FEMINISTA 

La trajectòria de la ciutat de Barcelona en la lluita 
per la defensa de la igualtat és llarga. Pel que fa 
als drets de les dones, aquest combat no només no 
s’ha guanyat, si no que queda molt camí per recór-
rer. Factors com els greus efectes sobre la igualtat 
d’oportunitats generats per la crisi econòmica, la 
descapitalització d’alguns programes municipals 
(d’una banda durant el Govern de CiU a Barcelona 
i també en alguns casos amb Govern de Barcelona 
en Comú) i la manca de diàleg real en reptes tan 
importants per la ciutat com la tolerància zero con-
tra l’explotació sexual, ens recorden que la igualtat 
de gènere ha de continuar sent una prioritat.

El crit d’exigència d’una igualtat real i efectiva entre 
homes i dones és la reclamació democràtica més 
important dels darrers anys, de la que participen 
milions de dones (i homes) des de la convicció, que 
és la que fermament les i els socialistes defensem, 
que no hi ha transformació social de progrés sense 
els valors de la llibertat i la igualtat que comporta 
el feminisme. 

El feminisme és l’autèntica revolució social actual. 
Només cal recordar les grans mobilitzacions del 
Tren de la Igualtat (contra la reforma de la llei de 
l’avortament) o les recents vagues feministes del 8 
de març del 2018 i del 2019, per saber que no estem 
davant d’uns reptes puntuals, si no de la necessitat 
d’un canvi social real. 

Finalment, cal destacar que Barcelona ha estat 
des de 2004, amb un govern socialista, una ciutat 
pionera en l’àmbit dels usos del temps i la concilia-
ció, creant la primera Regidoria en Usos del Temps 
i polítiques en aquesta temàtica, tal i com s’estava 
fent en altres ciutats europees. Aquestes polítiques 
s’han de basar en un repartiment de les tasques de 
cura entre homes i dones. La conciliació ha d’estar 
fonamentada en un equitatiu de totes de totes les 
dimensions vitals (peronal, familiar i laboral) entre 
dones i homes. 

Més enllà de les polítiques que pertoquen a l’ad-
ministració autonòmica i estatal, la ciutat de Bar-
celona, com a ciutat moderna i igualitària, ha d’in-
tensificar les polítiques de conciliació. Cal passar 
de les paraules i els debats als fets, i fer una clara 
aposta per fer de Barcelona una ciutat conciliado-
ra, on trobar l’equilibri entre treball i vida quotidia-
na sigui possible.

Volem una Barcelona igualitària. Volem una Bar-
celona feminista. Perquè sabem que des de la ciu-
tat es pot fer molt, que la ciutat és una veritable 
força transformadora.
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Mesures destacades

1. Prioritzarem els programes de promoció econò-
mica i les polítiques d’ocupació  per a dones.

2. Impulsarem un model de transparència i foment 
de polítiques d’igualtat amb plans i indicadors de 
bretxa salarial, igualtat i conciliació a les empreses 
que contractin amb l’Ajuntament.

3. Facilitarem a totes els/les ensenyants eines per 
treballar l’eradicació del sexisme a l’educació i re-
forçar els programes d’educació sexual amb pers-
pectiva de gènere i no discriminació.

4. Combatrem i direm NO cada dia a les violències 
masclistes, amb prevenció, sensibilització i atenció 
a les víctimes i renovarem el Circuit contra la Vio-
lència Masclista, com a espai de coordinació interi-
nstitucional, recuperant el paper del teixit social en 
la detecció i acompanyament,  exigint les políti-
ques autonòmiques i estatals adients i els recursos 
per l’Ajuntament i col·laborant en l’impuls dels can-
vis legals necessaris per abordar la violència i els 
assassinats masclistes. 

5. Treballarem per una ciutat abolicionista i elabo-
rarem una ordenança específica contra la prosti-
tució adreçada particularment als proxenetes i els 
clients.

6. Crearem un espai de dades amb visió de gènere 
(observatori i portal de dades) accessible i la crea-
ció d’indicadors específic pel seguiment de les situ-
acions de desigualtat i discriminació i accions.

7. Donarem impuls al Pacte del Temps per pro-
moure accions que facilitin uns horaris racionals a 
la ciutat, la conciliació laboral i familiar, i la cores-
ponsabilitat de la cura entre homes i dones, espe-
cialment durant l’edat escolar.

8. Afavorirem la corresponsabilitat de la cura de 
la infància entre homes i dones, amb programes 
específicament adreçats als homes (des de l’emba-
ràs) com les trobades entre homes i infants quan 
s’acullen a la baixa de paternitat.

Generem conversa
#Barcelona_IGUALITÀRIA  #Barcelona_ABOLICIONISTA #Barcelona_CORESPONSABLE
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PRIORITAT 6. BARCELONA LGTBI+

Es pot afirmar que Barcelona és una de les ciutats 
que es consideren més obertes pel col·lectiu LGT-
BI+. Va ser la primera ciutat de tot l’estat espanyol 
que va fer la primera marxa del Dia de l’Orgull LGT-
BI+, i ha sigut una ciutat referent a l’hora d’acollir 
aquesta diversitat. 

No obstant, hem de fer front encara a molts reptes, 
com tenir espais segurs per a la gent gran LGTBI+; 
acabar i combatre el bullying LGTBIfòbic, que tant 
mal fa a les persones joves; acabar amb la discri-
minació cap al col·lectiu trans* que fa que no tingui 
garantit els seus drets més bàsics com una feina 
digna o un habitatge; promoure els drets LGTBI+ 
i la igualtat a altres indrets del món; complir amb 
la lluita contra el VIH i les altres ITS, així com reduir 
l’estigma i la discriminació que hi ha cap a les per-
sones seropositives, i també donar visibilitat a tota 
la diversitat que hi ha dins del col·lectiu LGTBI+ 
(dones, nova ciutadania, gent gran, dependents...) 
i fer-ho palès a tots els racons de la nostra ciutat, i 
no només a una zona en concret.

06
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Mesures destacades

1. Impulsarem un projecte específic de seguretat 
ciutadana amb visió de gènere i de lluita contra la 
LGTBI+ fòbia (amb un Pla Director).

2. Elaborarem un pla transversal adreçat al col·lec-
tiu LGTBI+ que abordi totes les vessants de la polí-
tica municipal.

3. Promourem la formació a cossos de seguretat i 
personal d’atenció, que afavoreixi una millor gestió 
de les denúncies, que sàpiga atendre i gestionar 
la diversitat, i que s’enfoqui en reduir el nombre 
d’agressions LGTBIfòbiques.

4. Garantirem la formació constant dels professi-
onals de centres sociosanitaris municipals per tal 
que puguin tractar la diversitat LGTBI+ dins dels 
seus respectius camps d’acció.

5. Exigirem al govern de la Generalitat de Cata-
lunya que desplegui la llei 11/2014, en tots els seus 
punts, després de 5 anys sense voluntat política de 
fer-ho.

6. Promourem la descentralització de manifestaci-
ons i activitats del col·lectiu.

Generem conversa
#Barcelona_LGTBI+  #STOP_LGTBIFÒGIA  #Barcelona_PRIDE
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PRIORITAT 7. BARCELONA PLENA CAPACITAT

La Convenció Internacional dels Drets de les Per-
sones amb Discapacitat adoptada per Nacions 
Unides, l’any 2006, ha comportat una evolució en 
la concepció de totes les qüestions que afecten a 
la discapacitat, i ens obliga a incorporar un can-
vi d’actitud per aconseguir el reconeixement que 
totes les persones amb discapacitat són iguals en 
drets a la resta de la ciutadania.

Segons les dades que l’Ajuntament de Barcelona té 
publicades i que són de l’any 2016, a Barcelona hi 
viuen 132.133 persones amb discapacitat i, d’aques-
tes, un 53’9€ són dones i un 46’1% són homes. Esta-
dístiques del 2016, que han anat augmentat, i que 
ens parlen de la importància d’aquest sector de la 
població en el pes de la ciutat.

Barcelona ha de tornar a posar al centre de les se-
ves polítiques l’aposta com a ciutat inclusiva. Hem 
estat, durant els governs socialistes, una ciutat 
capdavantera en aquest àmbit i ara, després de 
la paralització de les polítiques inclusives els dar-
rers quatre anys de govern conservador, pensàvem 
que l’entrada al govern d’un moviment d’esquerres 
tornaria a donar aquest impuls. Però la realitat ha 
sigut una altra molt diferent. Barcelona necessita 
tornar-se a posar al capdavant  amb accions con-
cretes i propostes, no només amb jornades i pro-
cessos participatius que el consistori després no 
acompanya amb fets ni accions concretes.

Ens fixem com a objectiu estratègic ser líders en les 
polítiques adreçades a les persones amb discapa-
citat. Per això és fonamental sensibilitzar i difondre 
les recomanacions de la Convenció Internacional 
dels Drets de les Persones amb Discapacitat de 
l’ONU (2006), com a primer pas per avançar cap a 
una “nova cultura de les capacitats“.

07
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Mesures destacades

1. Elaborarem un Pla d’Inclusió de les Persones amb 
Discapacitat.

2. Reformularem la funció social i l’organització de 
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

3. Impulsarem el Pla Local de Promoció de la For-
mació i l’Ocupació de les Persones amb Discapaci-
tat i/o trastorn mental.

4. Vetllarem per una contractació social eficient i 
real, amb l’anàlisi del compliment de les clàusules 
socials de contractació i la proposta de millores en 
aquest àmbit.

5. Impulsarem que el servei de transport públic 
“porta a porta” sigui un servei d’àmbit metropolità. 

6. Prioritzarem la implementació del Pla Municipal 
d’Accessibilitat Universal 2018-2026, consensuat 
amb les entitats de persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental.

7. Incorporarem el concepte de “Smart Human 
City”, un nou paradigma d’estratègia urbana que 
considera la ciutat com un sistema complex i di-
nàmic i que té com a objectiu més important el 
benestar de totes les persones, treballant des de la 
planificació a l’accés i ús de serveis prestats. 

8. Impulsarem programes d’ocupació per a perso-
nes amb discapacitat, amb una borsa municipal 
de treball on es posi en contacte a empreses i de-
mandants.

9. Treballarem perquè els plans d’habitatge a im-
pulsar contemplin especialment una dotació pel 
col·lectiu de persones discapacitades.

Generem conversa
#CAPACITABarcelona #FORABARRERES #BarcelonaSENSEOBSTACLES
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PRIORITAT 8. BARCELONA ÉS ESPORT

El prestigi internacional assolit des dels jocs olím-
pics del 92, tot i que la tradició en l’organització 
d’esdeveniments era ja abans prolífica i exitosa, i 
la gestió del llegat han fet perdurar el trinomi Bar-
celona-Esport-Desenvolupament fins al dia d’avui. 
La xarxa d’equipaments pensada en un primer mo-
ment, els programes a l’escola i les campanyes de 
promoció esportiva sectorialitzada i territorialitza-
da han anat creixent fins a dia d’avui quan, de nou, 
es va marcar coincidint amb la nostra entrada al 
Govern,  una nova fita històrica en l’esforç pressu-
postari i organitzatiu. 

No obstant, el vell objectiu republicà de “l’esport 
com a dret de la ciutadania” continua, per des-
gracia, esdevenint el gran objectiu perquè en tot 
aquest temps no s’ha assolit amb plenitud. És per 
aquest motiu, i per tal de posar en valor l’esport, 
que destaquem 6 eixos d’actuació que val abordar 
des de la gestió de la política esportiva:

• La promoció esportiva

• La cohesió i la inclusió social 

• Salut i esport

• La xarxa d’equipaments esportius

• El desenvolupament econòmic de l’esport 

• I la projecció de l’esport de Barcelona al món.

08
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Mesures destacades

1. Garantirem l’accés universal  a través de la prio-
rització de l’esport de base, l’ampliació de beques 
per a la pràctica esportiva entre joves i la tarifació 
social per l’ús d’instal·lacions esportives.

2. Vincularem esport i salut, considerant els Centres 
Esportius Municipals com a illes de salut i treba-
llant en el desenvolupament de la Unitat Municipal 
de Medicina Esportiva, amb especial antenció a la 
gent gran.

3. Reforçarem els clubs esportius amb una amplia-
ció del pressupost per a subvencions i la col·labo-
ració amb els territoris per augmentar el número 
de clubs i les entitats homologades.

4. Impulsarem un nou mapa d’instal·lacions espor-
tives en xarxa i un nou model de gestió, prioritzant 
la recuperació del Palau d’Esports per a la pràctica 
esportiva i la gratuïtat de l’ús d’equipaments per 
als clubs.

5. Reimpulsarem l’Institut de l’Esport de Barcelona 
en el marc d’un nou model de governança de l’es-
port.

6. Elaborarem un Pla de suport als clubs esportius 
de la ciutat per donar resposta a les seves neces-
sitats actuals: la formació dels tècnics, la difusió 
d’activitats, el suport material,.. ha  de donar un 
pas endavant. 

7. Conservarem, dins la nova estructura al servei 
d’atenció i assessorament esportiu d’entitats,  l’Ofi-
cina d’Atenció als Clubs de Barcelona ha esdevin-
gut una eina am un èxit notable que cal apropar 
als territoris.

8. Farem que els Premis Dona i Esport tinguin re-
percussió i presència institucional al màxim nivell 
per ser un de les fites destacades en el calendari 
esportiu i i instarem a les entitats i als clubs espor-
tius a donar suport a les categories femenines de 
l’esport base, especialment en les disciplines amb 
menys nivell de participació.

9. Ampliarem l’oferta del programa Activa’t als 
Parcs i posarem en marxa una campanya especí-
fica de promoció de l’esport amb noves activitats.

10. Seguirem donant suport a l’organització d’es-
deveniments i espectacles aquests tipus de grans 
activitats que sovint estant lligats tant a la promo-
ció de l’esport com a la promoció econòmica.

Generem conversa
#ESPORTBarcelona_ACCÉSUNIVERSAL #Barcelona_ESPORTSALUT #Barcelona_ÉS_ESPORT
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PRIORITAT 9. FEM BARCELONA

El mandat actual s’ha vist emmarcat en la reacti-
vació econòmica de la ciutat, que Colau no ha sa-
but aprofitar per tal de desenvolupar actuacions 
transformadores de l’espai públic. Són quasi innu-
merables les iniciatives que s’han promès i no s’han 
fet per manca d’ambició com a ciutat. Els exemples 
són diversos, ja siguin grans actuacions urbanísti-
ques que es troben pendents des del darrer man-
dat socialista (Marina del Prat Vermell o Sagrera, 
per exemple); la unió dels dos extrems dels tramvi-
es per la Diagonal; el desplegament Pla de Barris i 
accions al Besòs; la manca de polítiques de centra-
litat a barris; l’experiència no reeixida de les super-
illes, etc. 

A més, queden molts temes pendents com la nor-
mativa urbanística que regula el turisme ja que  ha 
estat objecte de controvèrsia i ha fet que la ciutat 
desaprofités el potencial de les zones perifèriques. 
Un altre aspecte pendent és l’escassa o tímida exi-
gència de temes pendents amb la Generalitat com 
el desplegament d’infraestructures de metro que 
són cabdals per a la mobilitat a la ciutat, o un ma-
jor control sobre les infraestructures que afecten a 
la ciutat. 

A tot això podríem sumar diversos temes no abor-
dats, com la congestió de l’espai públic, la conta-
minació derivada de la mobilitat, la regulació més 
efectiva de la mobilitat individual, els problemes 
de transport derivats de la nova implantació de 
la xarxa ortogonal, o les normatives d’ús de l’espai 
públic. I el mateix es podria dir de l’escassa protec-
ció del paisatge i del patrimoni de la ciutat, l’incre-
ment d’espais verds i la poca o quasi nul·la atenció 
als barris de muntanya.

Davant aquesta situació de paràlisi de la ciutat, 
durant el proper mandat  farem un urbanisme en-
carat a la consecució d’objectius: més cohesió soci-
al, més habitatge per a la ciutat, més qualitat vida, 
enfocament amb mirada de gènere i priorització 
d’inversions en mobilitat que impliquin una refor-
ma urbana. Volem que Barcelona sigui una ciutat 
més amable, amb un espai públic per conviure, 
amb un paisatge que generi identitat.

09
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Mesures destacades

1. Potenciarem noves centralitats a la ciutat i nous 
espais de convivència aprofitant les sinèrgies de la 
construcció d’infraestructures viàries i ferroviàries: 
cobertura de la Ronda de Dalt a Horta-Guinardó 
i els trams de Nou Barris, Plaça de les Glòries, La 
Sagrera, La Ciudadella i el Zoo.

2. Unirem els tramvies per la Diagonal, solució que 
compta amb l’aval tècnic i econòmic, per tal de 
reduir l’entrada de vehicles a la ciutat i millorar la 
connectivitat en aquest eix fonamental de mobili-
tat.

3. Exigirem la finalització de la Línia 9 i demanarem 
a l’Estat una intervenció extraordinària per ajudar 
a finançar l’acabament i posada en funcionament 
a curt termini de tot el projecte, vital per a la reduc-
ció de la contaminació i congestió a la ciutat.

4. Proposarem l’exempció de pagament de bitllet 
en el transport públic els dies de màxima contami-
nació per tal d’estimular l’utilització d’aquests mit-
jans de transport.

5. Promourem la implantació de la T-Mobilitat de 
manera urgent per afavorir als col·lectius especi-
als, racionalitzar les tarifes i fer més efectiu i soste-
nible el sistema, així com analitzat usos i impactes 
de l’actual oferta pública de transport per gènere 
i edat, per tal d’adaptar les prioritats amb criteris 
d’equitat.

6. Abordarem la reforma del front Litoral de la ciu-
tat, des del Fòrum fins a La Marina, projectant les 
actuacions necessàries per repensar la Barcelona 
Olímpica i adaptar-la a les necessitats actuals i fu-
tures de la ciutat.

7. Reformularem el desplegament de carrils bici se-
gregats, i repensarem aquells que tenen poc ús o 
bé causen més congestió i contaminació.

8. Multiplicarem per 4 les cobertes verdes, les co-
bertes solars i les mitgeres verdes.

9. Executarem un pla de manteniment rigorós del 
verd a la ciutat i farem campanyes anuals per tal 
que, tothom qui ho desitgi, planti un arbre a la ciu-
tat (ja sigui en un escocell o en un parc).

10. Farem política urbana amb visió de gènere, po-
sant en valor la salut i la relació de les persones, 
assegurant la suficient vitalitat dels equipaments.

11. Aprofitarem la capacitat transformadora de les 
noves tecnologies i els nous modes mobilitat per-
sonal i compartida (cotxes elèctrics, motos elèctri-
ques, bicicletes i patinets elèctrics).

12. Promourem la implantació dels vehicles elèc-
trics en el sector de la distribució de mercaderies i 
el taxi augmentant  la quantitat i l’abast de les sub-
vencions per tal de complir amb la llei (en el cas del 
taxi) que marca un 5% de la flota adaptada, amb 
un programa d’ajuts perquè els propietaris puguin 
abordar les inversions necessàries per tal de millo-
rar la qualitat del servei públic que s’ofereix.

13. Potenciarem el bus elèctric de manera urgent, 
atenent a les millores tecnològiques i abaratiment 
del cost dels vehicles.

14. Estudiarem les aplicacions de taxes especials 
(com el cas del sharing) pels nous models de mobi-
litat que generen més problemas de contaminació 
i congestió a la ciutat.

15. Atendrem les necessitats específiques de trans-
port dels barris de muntanya.

Generem conversa
#BARCELONAMESAMABLE #ESPAIPUBICDEQUALITAT #URBANISMECOHESIONADOR
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10
PRIORITAT 10. BARCELONA DELS BARRIS 
I L’ESPAI PÚBLIC 

El barri ha representat i representa per als i les so-
cialistes una unitat bàsica d’impuls de polítiques 
de proximitat, cohesió i convivència. Des de l’alcal-
de Serra, passant per Maragall, Clos i Hereu, són 
nombroses les actuacions realitzades per tal de 
dotar als barris d’infraestructura física i social, però 
també de rellevància política. 

Els governs socialistes van liderar el procés de des-
centralització amb els districtes. Així mateix, van 
impulsar el projecte “La Barcelona dels Barris, nou 
impuls per una ciutat més pròxima”, el qual va ser-
vir per a reconèixer les delimitacions i denomina-
cions dels barris de la ciutat i disposar d’una eina 
de proximitat i planificació per tal de contribuir a 
l’aprofundiment democràtic i a una major i millor 
participació. Aquest procés de descentralització 
va comptar també amb una important inversió en 
equipaments, per tal d’assolir uns estàndards ele-
vats pel que fa a la presència d’equipaments de 
proximitat al territori.

L’anàlisi de la neteja i recollida de residus a la nos-
tra ciutat requereix una atenció especial, perquè 
és una clara expressió de la qualitat de vida, espe-
cialment en relació amb l’espai públic. En concret 
la recollida selectiva està estancada i cal preparar 
el model de neteja per tal d’abordar reptes futurs 
relacionats amb el canvi climàtic, l´ús de l’aigua, 
la proximitat del servei i l’estudi de costos reals de 
cara a no provocar un gran dèficit en aquest àm-
bit. Però en qualsevol cas serà prioritari fer una re-
forma del sistema per millorar-lo i fer-lo més eficaç 
i eficient.

Durant els darrers anys, en canvi, la dimensió de 
barri s’ha vist menystinguda pels governs Trias 
i Colau. Patim una pèrdua de qualitat de vida a 
nombrosos barris de la ciutat tal i com es pot veu-
re, per exemple, als barris de Ciutat Vella. La in-
tensificació de problemàtiques derivades del fet 
que Barcelona sigui una ciutat global, no ha anat 
acompanyada d’una priorització de les inversions 
i de l’impuls de dinàmiques comunitàries als bar-
ris. Per això caldrà reformular radicalment el Pla de 
Barris, fer-lo més efectiu, més global i més integral, 
atacant molts més problemes que el que Colau va 
plantejar i ni tan sols va realitzar.

Davant d’aquesta situació resulta cabdal prioritzar 
la realització de projectes de transformació urba-
na amb lògica de barris, la millora i ampliació dels 
equipaments territorials, i la consolidació de políti-
ques que afavoreixin la convivència i la qualitat a 
l’espai públic dels nostres barris. 

En definitiva, l’Ajuntament ha de recuperar i po-
sar al centre de l’agenda de prioritats municipals 
l’impuls de polítiques de regeneració interior dels 
barris per tal de crear noves centralitats urbanes i 
acabar d’implementar el projecte de barris iniciat 
pels governs socialistes, dotant-los de la rellevàn-
cia que es mereixen a la vida política municipal.
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Mesures destacades

1. Reformularem el Pla de Barris des d’una perspec-
tiva integral i no només de cura de l’espai públic 
i també algunes accions socials que han mostrat 
poca efectivitat per evitar el creixement de les de-
sigualtats.

2. Reimpulsarem el planejament amb escala de 
barri per tal d’assolir un estàndars homogeni a ni-
vell de barri.

3. Prioritzarem la realització de projectes de rege-
neració interna dels barris a fi de garantir una ade-
quada qualitat de l’espai públic a tota la ciutat.

4. Reenfocarem el projecte de super-illes per tal 
de redreçar la mala implementació realitzada pel 
govern Colau i garantir una adequada interlocució 
amb tots els actors que intervenen al territori.

5. Recuperarem l’aposta del govern municipal per 
dur a terme projectes efectius que garanteixin una 
adequada rehabilitació i manteniments dels nuclis 
històrics de la ciutat, evitant-ne la seva degradació 
actual. 

6. Intensificarem els processos participatius deci-
soris amb escala de barri per tal d’afavorir la màxi-
ma implicació de veïns i veïnes en la transformació 
dels seus territoris.

7. Millorarem l’eficiència de la recollida de residus, 
tot aprofundint en el coneixement de la ciutat en 
matèria de residus urbans, incidint en les proble-
màtiques concretes, focalitzant els esforços de 
manera  eficaç, tenint especial cura en els cascos 
antics de més difícil tractament.

8. Recuperarem la direcció al servei del territori i la 
direcció al servei de les persones a cada districte, 
per tal de generar els equips necessaris per aten-
dre amb eficiència i eficàcia les necessitats dels 
sectors i els territoris.

9. Abordarem un pla integral d’eliminació de pals 
de les voreres i de soterrament de cablejat aeri i 
millorarem els punts de l’enllumenat públic i la llu-
minositat de les zones fosques de la ciutat, així com 
el manteniment de les escales mecàniques i ascen-
sors.

10. Dotarem  els districtes dels mitjans tècnics i hu-
mans necessaris per a la inspecció i seguiment de 
les actuacions en matèria de patrimoni cultural 
històric dels barris.

11. Tindrem especial cura de la neteja de l’espai pú-
blic, millorant el seguiment de la qualitat del ser-
vei, l’eliminació immediata de brutícia als carrers i 
augmentant el control en temes de compliment de 
les ordenances, especialment en l’abocament en 
contenidors i deposicions dels gossos.

Generem conversa
#Barcelona_BARRIS #CONCERTACIÓ_SUPERILLES #CENTRES_HISTÒRICS
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Presentació de les 
notres banderes
BANDERA 2: BARCELONA ÉS TALENT

Barcelona ha d’aspirar a ser un exemple de ciutat 
d’oportunitats, una ciutat que aposta decidida-
ment per combatre les desigualtats i treballar per 
la cohesió social, a través d’un creixement econò-
mic innovador i sostenible. Hem estat una ciutat 
pionera, malgrat l’insuficient recolzament tradicio-
nal d’una Generalitat que mai no ha jugat a favor 
de la capital i ara, a més, desgovernada, i malgrat 
la desidia d’uns governs municipals molt poc am-
biciosos els darrers anys, amb Trias o amb Colau, 
amb prejudicis cap el món econòmic o amb tot el 
que representa un creixement inclusiu.

La ciutat ha de continuar treballant en la línia im-
pulsada pels governs socialistes, reforçant la seva 
aposta pel talent i pels ecosistemes innovadors i 
emprenedors de la ciutat, amb col·laboració amb 
totes les organitzacions públiques i privades, soci-
als i empresarials, que ens ha portat a promoure 
amb èxit experiències de recerca, creativitat, cièn-
cia i innovació, i a la creació d’un model socioeco-
nòmic del qual el 22@ és demostració palpable. 

Però cal, a més, generar confiança, seguretat ju-
rídica, i celeritat en la presa de decisions, que són 
essencials per a la inversió productiva. Pertoca als 
poders públics afavorir aquestes condicions des de 
la base, per a que tothom, pugui desenvolupar el 
seu potencial creatiu i el seu projecte professional i 
de vida a Barcelona.

Per això, desenvoluparem un Pla Talent amb 6 fi-
nalitats estratègiques: 

1. Barcelona ha de ser una ciutat que s’organitza 
per generar, promoure, atreure i retenir talent de 
manera contínua. Necessitem que les persones 
amb més talent vulguin viure aquí i desenvolupar 
el seu projecte de vida.

2. Hem de posar el talent al servei de la ciutat. El 
talent és font d’innovació i d’ocupació, de creixe-
ment individual i col·lectiu. Apostem per un  desen-
volupament inclusiu.

3. El talent requereix de condicions adequades per 
al seu desenvolupament: ciutat educadora, or-
ganitzacions que aprenen, inversió permanent en 
persones i infraestructures, ecosistema escalable i 
un marc institucional de confiança.

4. Assumim que no ho podem fer tot i bé. Apostem 
pels ecosistemes locals més reconeguts i amb po-
tencial emprenedor i innovador: el Bio (biomedici-
na, biotecnologia, agroalimentació, economia ver-
da), el Digital (TIC, IoT, mobile) i el Cultural (música, 
arts escèniques, arquitectura, disseny, editorial). 
Cal apostar per ells “from bottom to top”, des dels 
primers estadis formatius.

5. Barcelona necessita el talent jove i la seva mira-
da desacomplexada. Els joves mereixen gaudir de 
qualitat de vida, una cultura internacional i la re-
alització personal: un treball amb una missió. Però 
la ciutat necessita també del talent femení. Hem 
d’alinear aquestes expectatives amb la voluntat 
transformadora de la ciutat. 

6. Hem d’aprofitar el talent com a element clau 
d’impuls i promoció internacional de la ciutat. El 
talent s’ha de conèixer i reconèixer i ha de ser una 
guia per fomentar la cooperació interna i interna-
cional.

Per assolir aquests objectius ens proposem tirar 
endavant 4 prioritats:

11. Barcelona Talent i Innovació
12. Barcelona Ciència i Recerca
13. Barcelona Jove
14. Barcelona Ciutat Educadora
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11
PRIORITAT 11. BARCELONA  TALENT I INNOVACIÓ 

Barcelona és una ciutat moderna, emprenedora, 
diversa i oberta, capaç d’assimilar el bo i millor del 
coneixement i de la cultura local i també de la di-
versitat que ens ve de fora.  Però Barcelona encara 
té més camí per recórrer. Encara pot fer més per 
treure tot el profit del talent ja present a la ciutat 
i, alhora, atraure el talent forani, amb vocació de 
transformació continua al servei de la ciutat. 

El talent és una font d’energia capital per la ciutat 
i requereix d’actuacions específiques de produc-
ció, distribució i divulgació, que preservin i renovin 
aquest actiu, si de veritat el volem com a motor 
sostenible per la competitivitat de la nostra ciutat 
i el benestar dels seus habitants. Cal assegurar, a 
més, que no perdem talent femení, i cal eradicar 
estereotips en sectors on clarament reprodueixen 
situacions de desigualtat i fomentar la participació 
igualitària en tots els sectors, innovant també de la 
mà de les dones.

L’àrea d’Empresa, Cultura i Innovació, que va ser el 
principal espai de govern socialista el darrer man-
dat municipal i que els Comuns han suprimit de 
l’organigrama, va suposar tota una declaració de 
principis. Es va promoure la interacció de persones, 
idees i projectes amb òptiques diferents, afavorint 
una visió més àmplia de les possibilitats de desen-
volupament de la ciutat i de les necessitats dels 
agents dels respectius sectors i territoris. 

D’aquella experiència vam constatar la necessitat 
de construir un “Pla Talent”, que exigeix transversa-
litat, visió i recursos i, per això, organitzem les me-
sures que desenvolupen aquest Pla com a missions, 
a partir de la relació del talent amb els àmbits Edu-
cació, Ocupació, Cultura, Ciència i Empresa. Apos-
tem per un nou pacte de ciutat entre tots els seus 
agents per aprofitar els actius i tornar a posar Bar-
celona al mapa de les ciutats més dinàmiques del 
món. Amb aquest Pla no només s’ofereix un projec-
te de desenvolupament professional vinculat amb 
uns valors de ciutat, sinó també el desenvolupa-
ment d’un projecte de vida.

Cal dir, però, que no partim de zero; des de Barce-
lona Activa, I´ICUB, l’IMEB i altres àrees de govern 
de l’Ajuntament, ja s’han ideat o implementat mol-
tes mesures al llarg dels anys, i certament moltes 
amb èxit. Però s’ha detectat un recorregut parcial i 
un cert estancament per manca de transversalitat 
i coordinació, en origen o en execució, de les pro-
postes. I per la manca de determinació. Malgrat 
que el període en que els i les socialistes vam com-
partir govern va deixar clara la nostra aposta per 
les polítiques de suport al talent i l’emprenedoria 
(suport al Mobile World Congress, increment dels 
pressupostos per Innovació i Promoció de Ciutat, 
aposta per la EMA, coordinació dels àmbits de cul-
tura, empresa i comerç, reactivació del suport als 
sector de la ciència i la recerca...), l’actual govern 
Colau no hi creu: “comissionen” la cultura, el conei-
xement i la innovació enlloc de dirigir-les amb re-
gidories pròpies i retallen els pressupostos en molts 
d’aquests àmbits. 

Cal, doncs, un nou impuls que posi en el centre 
de les polítiques públiques iniciatives que apuntin 
al reforçament de les accions d’innovació social i 
econòmica, captació del talent, promoció de la ci-
ència, potenciació de la recerca i una governança 
acord als reptes.
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Mesures destacades

1. Crearem el baròmetre del talent a Barcelona 
(BTB), per mesurar la creació, retenció i captació 
del talent, així com la seva retribució i l’impacte 
generat. 

2. Impulsarem “La ruta del talent” (pla de diplo-
màcia a partir de missions de prospecció  de talent 
i innovació) i la figura del Comissionat del talent 
nocturn o Comissionat de la Cultura Nocturna.
3. Aprofitarem l’emissora municipal Betevé Radio 
(91.0 FM) com a mecanisme complementari per ex-
plicar Barcelona a la comunitat internacional de la 
ciutat.

4. Crearem espais o cèl·lules d’innovació, amb 
co-lideratge entre l’Ajuntament de Barcelona i els 
sectors privat i associatiu.

5. Elaborarem un Pla per identificar i apadrinar el 
talent de recercaires i creadors, especialmente els 
joves i amb visió de gènere, en tots els àmbits del 
coneixement i l’aprenentatge (també en l’àmbit es-
portiu), en coordinació amb  els programes de ta-
lent jove.

6. Recolzarem els espais de generació d’innovació i 
start ups públics, concertats i privats, i els labs, com 
plataformes innovadores de primer ordre, creant 
una línia de suport econòmic de 3.000.000 d’eu-
ros.

7. Impulsarem espais d’innovació urbana, com el 
laboratori d’experimentació i.Lab, la Fundació Bit 
Habitat, els diversos Laboratoris i Labs universita-
ris i del sector associatiu i privat que coordinin la  
col·laboració oberta entre la ciutadania, les uni-
versitats i els centres de recerca, el teixit productiu 
i emprenedor.

8. Potenciarem, en col·laboració de l’AMB, una 
Xarxa de Talent, Ciència i Innovació per coordinar 
i provocar sinèrgies del territori per la transferèn-
cia de tecnologia i bones pràctiques amb la parti-
cipació d’Universitats, LAbs, centres d’excel·lència, 
parcs tecnològics, etc.

Generem conversa
#BarcelonaTalent   #BarcelonaLab   #TalentSocial   #BarcelonaInnovació
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12
PRIORITAT 12. BARCELONA CIÈNCIA I RECERCA 

Barcelona va apostar als anys 90 per una econo-
mia del coneixement i per unes actuacions decidi-
des en el camp de l’urbanisme, els equipaments, la 
cultura i les polítiques públiques en matèria d’inno-
vació i ciència que van donar importants resultats 
a la ciutat i a la pròpia àrea metropolitana, com 
han estat el Parc Biomèdic, el Sincotró, l’avenç no-
tori en el camp mèdic en gairebé tots els hospitals 
de la ciutat i la generació i atracció de starts ups o 
emprendiments derivats de camps de recerca ci-
entífica. 

Per garantir un compromís amb el desenvolupa-
ment econòmic sostenible i inclusiu cal fer inte-
ractuar  les polítiques de dinamització econòmica 
amb un ecosistema d’innovació i ciència que ali-
menti aquest ecosistema o, almenys creï, un clima 
innovador i creatiu en tots els àmbits que afavorei-
xi les oportunitats al territori.

Cal implementar una política holística en favor 
de la innovació econòmica, tecnològica, cultural i 
social. De la mà de centres de recerca i empreses, 
universitats, altres administracions i amb la ciuta-
dania, hem de millorar la percepció social de la ci-
ència i la tecnologia, i alhora, fomentar les arts i 
les humanitats en les visions empresarials. Apropar 
el sistema científic a la ciutadania i a les empreses 
especialment, i al seu torn, acostar la vida cultural  
i els avenços científics al teixit productiu. 

Nosaltres recolzem el programa Barcelona Ciència 
per promoure el coneixement científic que planteja 
implicar a la ciutadania amb criteris d’ètica, trans-
parència, igualtat o l’accés obert al coneixement, 
per tal d’avançar institucions científiques, empre-
nedors, projectes socials, ciutadania i govern, ple-
gats, en un esforç comú per encarar els reptes del 
segle XXI.

Cal, doncs, reforçar les experiències públic-priva-
des de concertació per a la innovació i donar su-
port als processos de digitalització i innovació de 
tot el teixit econòmic, cultural i social de la ciutat. 
Fomentem les condicions perquè l’ajuntament, 

l’acadèmia, les institucions, el sector empresarial 
i els diversos sectors implicats en la dinàmica de 
desenvolupament científic, tecnològic, econòmic i 
social de Barcelona convergeixen els seus esforços 
en una política pública orientada a impulsar el co-
neixement científic i tecnològic i que es materialitzi 
en línies avançades de recerca i innovacions per al 
sector productiu i social.

Hem d’impulsar la compra pública en suport del 
talent local i de la innovació, contractant innova-
cions per la pròpia administració però també in-
centivant la transferència de coneixement entre 
els sectors de recerca i empresarials. Cal mobilit-
zar els recursos dispersos disponibles (premis, sub-
vencions, infraestructures) per potenciar projectes 
i estructures d’innovació visibles i empoderants, i 
actuar sobre la fiscalitat, la legislació i la burocrà-
cia, que desincentiven els agents més actius, siguin 
inversors o receptors.

Però a més, una ciutat global com Barcelona ha de 
promoure la cooperació internacional, per exem-
ple incidint en el continent asiàtic, en connexió 
amb els grans centres d’innovació i creadors de 
coneixement a nivell internacional (programes de 
mobilitat internacional, per estudiar, investigar o 
treballar), per trobar les millors metodologies d’in-
novació i promoció del talent. Igualment s’ha d’im-
pulsar la participació municipal directa en projec-
tes europeus així com fomentar i col·laborar amb 
la mateixa finalitat amb aquelles iniciatives dels 
sectors empresarials, educatius i de recerca.

Per això cal un impuls que aquest govern demostra 
no estar ni capacitat ni interessat, malgrat comp-
tem amb una base a la ciutat de primera magni-
tud i de demostrada solvència. Hem de retornar 
als moments que vam ser capaços de promoure 
d’experiències reeixides que han demostrat l’enor-
me capacitat de ser capdavanteres i mirall de tot 
el món.
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Mesures destacades

1. Promourem línies de finançament a projectes de 
recerca i innovació impulsats i desenvolupats pels 
centres de recerca i tecnologia de la ciutat i la seva 
àrea metropolitana en concertació amb el sector 
privat.

2. Oferirem condicions favorables per atraure in-
vestigadors i investigadores a la ciutat i el seu 
entorn, posant especial èmfasi en les necessitats 
d’habitatge i mobilitat internacional.

3. Promourem la creació del Premi Europeu de Ci-
ència.

4. Reforçarem els programes STEAM i EscoLab, que 
permeten generar vocacions científiques en esco-
les i instituts (especialment de nenes i joves).

5. Promourem una aliança estratègica entre cièn-
cia, innovació social i cultura i creativitat per en-
fortir l’ecosistema innovador, amb programes de 
creació musical, artística, emprenedoria social, 
ciència aplicada i emprenedoria econòmica en 
equipaments polivalents. 

6. Impulsarem el Festival de la Ciència i potencia-
rem la Biennal Científica molt centrada en l’espai 
mediterrani per reforçar la capitalitat de Barcelo-
na.

7. Fomentarem i donarem suport específic a pro-
jectes vinculats a innovació puntera i sostenible en 
àmbits com AI i VR (intel·ligència artificial i reali-
tat virtual), noves tecnologies de telecomunicació 
com el 5G; internet of Things (IOT) i sensorització; 
blockchain; data mining (mineria de dades); ciu-
tats intel·ligents; mobilitat i logística col·laborativa; 
i ecodisseny.

8. Definirem mecanismes integrals (financers, as-
sessorament tècnic i suport personal) per augmen-
tar la presència de dones en l’àmbit científic i tec-
nològic, i per incentivar l’ascens de la dona en les 
estructures directives.

Generem conversa
#BarcelonaCiència   #BarcelonaCreativitat   #BarcelonaRecerca
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PRIORITAT 13. BARCELONA JOVE

Barcelona són els seus infants, adolescents i joves 
i els seus drets, la promoció i el respecte dels quals 
els ha de permetre viure i créixer en plenitud fins 
al màxim de les seves potencialitats amb llibertat 
i igualtat. Malgrat que els drets són globals, con-
vertir-los en realitat depèn d’una defensa activa 
dels mateixos, d’una promoció del consens que 
pugui garantir el seu compliment i d’una habilitat 
per pensar Barcelona i dissenyar-la des de l’escolta 
activa i la participació de les persones situant l’as-
soliment de la llibertat, el benestar integral, l’edu-
cació, la transformació social i cultural i l’emanci-
pació en la responsabilitat de l’agenda urbana des 
de l’escala Barcelona.

Volem garantir el dret a viure en una Barcelona on 
les persones joves puguin emancipar-se i on l’atur 
i la precarietat no s’acarnissi amb les vides de més 
joves que sense ingressos ni feina o amb feines que 
no garanteixen els mitjans per viure veuen obstru-
ïda la seva transició cap a l’etapa adulta. Ja no es 
tracta només que puguin accedir al treball amb 
garanties de suficiència material per viure sinó que 
disposin del suficient capital de capacitats i com-
petències que possibilitin l’emancipació i la igual-
tat d’oportunitats. És necessari articular un model 
en el qual s’activi la formació i la inserció en sectors 
emergents, s’actuï determinadament per eradicar 
la precarietat laboral vinculada als falsos autò-
noms, l’alta temporalitat i les pràctiques no remu-
nerades. A més, cal impulsar estratègies  de retorn 
d’aquella joventut que aquest exili econòmic – la-
boral l’ha portat fora de Barcelona.

13
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Mesures destacades

1. Impulsarem una estratègia contra l’atur juvenil i 
el treball digne  garantint que les clàusules socials 
de la contractació pública incloguin criteris d’edat 
que garanteixin la reserva de places a persones jo-
ves.

2. Habilitarem nous espais per a la creació i fabri-
cació cultural per a músics emergents, companyies 
d’arts escèniques en ràdios, espais joves, iniciatives 
en els antics polígons industrials.

3. Desenvoluparem un pla per apadrinar talent 
jove en diferents àmbits.

4. Planificarem l’habitatge i la mobilitat de les per-
sones joves a la ciutat i en el marc de la Barcelona 
Metropolitana amb visió universal. 

5. Facilitarem l’accés al transport públic impulsant 
la creació de la T-estudiant (16-30) bonificada eco-
nòmicament.

6. Crearem espais per la promoció cultural (Bienals 
Joves).

7. Desplegarem els programes de salut a totes les 
escoles i instituts de la ciutat prioritzant els projec-
tes relacionats amb  la salut emocional que abor-
din els problemes relacionats amb la salut mental i 
l’atenció en salut sexual desplegant tots els serveis 
i recursos del Centre Jove d’Anticoncepció i Segui-
ment a cada districte. 

8. Ampliarem el nombre d’educadors i educadores 
de carrer i campanyes destinades als joves sobre 
altres opcions d’oci a banda del nocturn.

9. Impulsarem intervencions socials essencials di-
rigides a joves en situació de exclusió social sense 
cobertura social.

Generem conversa
#BarcelonaTalent   #BarcelonaLab   #TalentSocial   #BarcelonaInnovació



34

collboni alcalde socialistaTornem a ser Barcelona

PRIORITAT 14. BARCELONA CIUTAT EDUCADORA

Un dels reptes actuals de Barcelona és garantir el 
dret a aprendre en condicions d’equitat. El nostre 
projecte es contextualitza en l’educatiu europeu, 
l’internacional i a les antípodes dels models regres-
sius  i segregadors de la dreta. Volem desplegar la 
Carta Municipal fins el màxim de les possibilitats 
per garantir l’educació pública, inclusiva i de qua-
litat, pilar clau d’una societat igualitària, des de la 
bressol a tots els nivells d’ensenyament i formació 
professional i en tots els àmbits: artística, cultural, 
tecnològica, esportiva que no exclogui a ningú, 
que sigui el màxim de valuosa i  sense desavantat-
ges socials.

De cara als propers anys cal afavorir i donar su-
port a l’aprenentatge inclusiu i innovador que es 
realitza a l’escola, el menjador i el lleure educatiu i 
invertint en tot el temps educatiu perquè l’equitat 
es juga també i sobretot en les oportunitats fora 
de l’aula. I és en aquest temps on es produeixen 
més desigualtats, on activitats com les extraesco-
lars, l’educació musical, esportiva o els casals d’es-
tiu són encara opcions difícils per a molts infants i 
adolescents.

Volem una Barcelona que fa efectiva la felicitat 
dels menors, la qual passa pel joc i el confort. Una 
Barcelona més justa, cohesionada i alegre que no 
té menors de 1a i de 2a. 

Així mateix, s’ha de garantir el dret a viure en una 
Barcelona que promogui la participació social i 
cultural, la producció i expressió artística, científica, 
convertint en política pública el suport als estudis, 
a la recerca i a la formació professional. Barcelona 
ha de ser una ciutat que celebri el desenvolupa-
ment de totes les seves potencialitats, que com-
pensi els dèficits d’inversió i la incapacitat d’altres 
governs per combatre les desigualtats, que habiliti 
ajuts i beques per continuar els estudis superiors, 
que acompanyi les transicions diverses i orienti ac-
tivament.

14
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Mesures destacades

1. Implementarem una estratègia contra la segre-
gació escolar desenvolupant instruments propis 
que evitin la concentració d’alumnat i centres es-
tigmatitzat.

2. Recuperarem la nostra aposta per la universali-
tat de les escoles bressol 0-3, donant suport a les 
famílies i contribuint a crear xarxes d’intercanvi i 
ajuda mútua entre famílies al voltant de les escoles 
bressol i espais infantils.

3. Augmentarem l’oferta equilibrada de cicles 
formatius públics a cada districte, promourem la 
formació contínua al professorat, potenciarem 
l’especialització i integració de centres (CIs), actu-
alitzarem el projecte de FP Dual de l’Ajuntament i 
desenvoluparem un pla de suport a la innovació i 
la internacionalització dels centres.

4. Treballarem per l’equitat també fora de l’aula 
amb programes municipals d’activitats extraesco-
lars i suport al lleure educatiu, en coordinació amb 
les iniciatives des de l’àmbit cultura, i optimitzarem 
l’ús de les instal·lacions escolars per aquestes i al-
tres activitats, especialment esportives i associati-
ves, amb un accés gratuït per les famílies vulnera-
bles.

5. Crearem l’Institut de Recerca Jove participat 
amb les universitats, l’administració metropolitana 
i la Cambra.

6. Augmentarem l’oferta (i hores) educatives a tra-
vés de la pràctica esportiva per a menors en situa-
ció de pobresa, facilitant-ne el seu accés.

7. Farem que els CJAS i els Consells Esportius in-
corporin equips dedicats a l’escolta, l’orientació i la 
derivació dels recursos especialitzats.

8. Avançarem vers uns horaris escolars racionals 
i saludables pels infants, universalitzant les acti-
vitats extraescolars i el servei de menjador, ente-
nent-los com a espais educatius.

9. Impulsarerem la coeducació als centres escolars/ 
associacions/ organitzacions a través d’agents 
igualitaris per formar/ sensibilitzar en l’àmbit de 
la corresponsabilitat de gènere i generar un canvi 
cultural.

10. Implantarem una estratègia contra l’assetja-
ment escolar que con- templi l’extensió del progra-
ma Tutoria Entre Iguals (TEI) a tots els centres de la 
ciutat i promogui la formació al professorat.

11. Millorarem la gestió al Consorci d’Educació en 
tot allò que beneficii i simplifiqui la relació entre les 
escoles/professorat amb l’administració educativa.

Generem conversa
#BarcelonaEduca    #FPBarcelona  #EducacióQualitatBarcelona
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Presentació de les 
notres banderes
BANDERA 3: BARCELONA PER L’OCUPACIÓ DE 
QUALITAT I EL CREIXEMENT INCLUSIU

El món laboral no deixa d’evolucionar. La globa-
lització, els canvis econòmics i socials i la progres-
siva incorporació de TICS estan canviant la forma 
de treballar i d’entendre el treball. Podríem afir-
mar que per fer una economia més dinàmica que 
aporti prosperitat cal tenir una estratègia basada 
en creació de valor i capacitat innovadora. 
L’Ajuntament ha d’afavorir, doncs, un entorn favo-
rable per poder trobar ocupació a la ciutat, amb 
un salari just, i amb una xarxa de prestacions que 
siguin el darrer recurs. Perquè treballar és dignitat, 
autonomia personal per no dependre de ningú i 
poder fer la teva vida. Perquè les persones que són 
professionals autònoms i emprenedors i emprene-
dores s’instal·lin aquí, i generin més ocupació i més 
ingressos per a la ciutat. Un entorn favorable per a 
que les empreses inverteixen, i fer que la indústria 
i les empreses tecnològiques ens facin augmentar 
la diversitat econòmica per no dependre d’activi-
tats molt importants però de poc valor afegit. Hem 
d’impulsar un hub tecnològic que sigui referent a 
Europa. A més, cal treballar per una fiscalitat mu-
nicipal progressiva que no comprometi les inversi-
ons i incentivi la iniciativa empresarial i l’emprene-
doria.
I també és un entorn que permeti que els i les joves 
que s’han format no hagin de fugir de la ciutat per 
tenir feina al nivell de la seva qualificació acadè-
mica.
Els barcelonins i barcelonines han de tenir feina. 
I han de tenir un salari just i adequat al nivell de 
vida a la ciutat, d’acord amb el cost de la vida i la 
necessitat de les famílies. Cal que aconseguim un 
salari de referència per a la nostra ciutat, negoci-
ant amb els agents socials i econòmics i amb pers-
pectiva d’un reconeixement formal des de l’estat 
i la Generalitat. Ocupació de qualitat i salari per 
viure. Amb horaris racionals. Per viure la teva vida, 
autònoma i independent. 
No ens resignem a acceptar que hi hagi “persones 
treballadores pobres” a la nostra ciutat. Perquè en-
tenem el treball com un dret, cal actuar de forma 
directa sobre el mercat laboral (salari metropolità 
de referència, exigència de clàusules socials per 
treballar amb les administracions, condicions de 
treball dignes) i també de forma indirecta (promo-
cionant aquelles activitats amb millors salaris).

I tot això s’ha de materialitzar en un nou entorn 
econòmic que se’n deriva de la quarta revolució 
industrial i la indústria 4.0, factors que estan can-
viant el paradigma de la producció, productivitat, 
organització del treball i definició del propi con-
cepte d’indústria i producció, així com de la defi-
nició del concepte de serveis i fins i tot la pròpia 
definició de lloc de treball. Hem d’aprofitar aquest 
nou context econòmic per potenciar una millora de 
l’ocupació a la ciutat.

Per assolir aquests objectius ens proposem tirar 
endavant 7 prioritats:

15. Ocupació de qualitat per a un creixement in-
clusiu
16. Reindustrialització Barcelona i creació d’opor-
tunitats emprenedores
17. Barcelona Comerç
18. Rehabilitació Urbana i Millora de Barris (RUMB)
19. Turisme al servei de Barcelona
20. Barcelona 100% sostenible i renovable
21. Barcelona per una economia democràtica, so-
cial i solidària
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PRIORITAT 15. OCUPACIÓ DE QUALITAT PER A UN 
CREIXEMENT INCLUSIU

El món laboral no deixa d’evolucionar canviant la 
forma de treballar i d’entendre el treball. Ara bé, si 
ben és cert que tots els factors de producció inci-
deixen en la millora de la productivitat, el capital 
humà és un factor clau que, a més, té repercussió 
directa sobre la igualtat d’oportunitats, l’equitat en 
l’accés als serveis, la justícia social i el benestar de 
la població.No obstant, encara ens trobem en una 
situació en la que la precarietat laboral, tant a ni-
vell de condicions de treball com salarials, així com 
les incertituds de les noves realitats socials especi-
alment la manca de perspectives per poder desen-
volupar projectes vitals amb garantia de benestar 
en el cas dels joves, són aspectes que s’han de tenir 
en compte a l’hora d’analitzar la realitat de l’ocu-
pació.

Per altra banda constatem que a la nostra ciutat 
encara estem davant d’uns nivells molt elevats 
d’atur, sobre tot en alguns sectors vulnerables. Això 
es dóna en particular en el cas de les dones i joves. 
El risc de la cronificació de certs sectors és consi-
derable i hi ha riscos que la crisi afecti molt especi-
alment a les dones, tant en la precarització de les 
condicions com en la reducció del percentatge de 
la població activa femenina.

Finalment, cal tenir present que la indústria que 
ve necessita d’un fort procés de reciclatge i adap-
tació, la qual cosa va creant un estoc important 
d’aturats i aturades i de treballadors i treballado-
res amb unes competències professionals desfasa-
des i obsoletes. Per això caldrà esmerçar polítiques 
actives molt innovadores per afrontar nous reptes. 
Cal treballar en entorns més intel·ligents, per tant 
cal també “formació permanent” per a tothom.

15
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Mesures destacades

1. Augmentarem els programes específics destinats 
a fomentar l’ocupació de les persones amb espe-
cials dificultats d’integració al mercat de treball, 
especialment joves, dones, persones aturades de 
llarga durada, majors de 45 anys, persones amb 
responsabilitats familiars, persones amb discapa-
citat o en situació d’exclusió social, immigrants i re-
fugiats. 

2. Incrementarem i avançarem en els programes 
per millorar l’ocupabilitat de la gent en la triple 
vessant de dispositius per la inserció – orientació i 
prospecció -,la formació i la millora de les condici-
ons de treball – estabilitat, igualtat d’oportunitats, 
perspectiva de gènere -.   

3. Impulsarem un Pacte contra la Precarietat a Bar-
celona que ataqui les condicions laborals que co-
meten frau en matèria, no compleixin els convenis 
o estiguin infra contractant en salaris i condicions a 
les persones treballadores.

4. Treballarem per la qualitat de l’ocupació donant 
suport des de la Policia Local, d’ampliar-se la plan-
tilla tal com proposem, a la Inspecció de Treball per 
combatre i sancionar les situacions d’infraccions en 
matèria laboral.

5. Exigirem l’acord amb el SOC per tal de reformu-
lar un gran acord per l’Ocupació de Qualitat a Bar-
celona amb el traspàs de competències en matèria 
planificació, gestió i execució de polítiques actives 

i treballarem en el reforçament de la cooperació 
amb l’Àrea Metropolitana pel desplegament d’ac-
tuacions en el mercat de treball.

6. Incrementarem la mobilitat europea dels i les 
joves estudiants de formació professional i la del 
professorat, reforçant les competències en gestió 
empresarial, l’economia social, l’emprenedoria i 
la resposta als nous reptes dels sectors productius 
com la Indústria 4.0, formació en el camp de la di-
gitalització, la intel·ligència artificial i la robòtica.

7. Continuarem treballant, junt amb l’Àrea Metro-
politana, amb els acords que ens permetin instal-
lar definitivament el Salari de Referència a la ciu-
tat.

8. Promourem un pla perquè el 100% de les em-
preses amb més de 10 treballadors/es a la ciutat 
comptin amb un Pla d’Igualtat i Diversitat, i eines 
per la seva execució efectiva, a través d’un servei 
d’assessorament i guia gratuït mitjançant agents 
per la igualtat certificats. 

9. Durem a terme proves pilot en l’àmbit de l’orga-
nització del temps de treball (setmana de 30 ho-
res amb igual salari, desconnexió digital, e-treball, 
etc.) per tal de sumar-se als debats i reflexions eu-
ropees sobre la qualitat del temps de treball, ga-
rantint la conciliació i la productivitat de les em-
preses.

Generem conversa
#BarcelonaOcupació    #OcupaciodeQualitat #BarcelonaxOcupació
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16
PRIORITAT 16. REINDUSTRIALITZACIÓ
BARCELONA

Barcelona, si bé no té un gran espai per l’activi-
tat industrial manufacturera tradicional sí, com a 
capital de Catalunya i ciutat puntera de la medi-
terrània, té una gran capacitat d’actuar com pol 
d’atracció i desenvolupament de les activitats as-
sociades a la indústria, que normalment es troben 
en els centres de les metròpolis, com són les noves 
tecnologies, la producció del coneixement, els ser-
veis auxiliars financers i de gestió, el disseny indus-
trial i la digitalització.

A més, la irrupció de la  “Indústria 4.0”, o la quarta 
revolució industrial, permet treballar en termes de 
producció industrial de noves, i sovint interconnec-
tades tecnologies digitals que facilitaran processos 
nous i més eficients, i que en alguns casos es tra-
duiran també en nous béns i serveis. A mesura que 
aquestes tecnologies transformin la producció, es 
produiran conseqüències significatives sobre la 
productivitat, l’ocupació i les habilitats requerides 
a treballadors i treballadores, però també sobre la 
distribució de la renda, el benestar i el medi ambi-
ent. 

En aquest context un conjunt de reptes es plante-
gen a Barcelona que s’han d’assumir i abordar per 
posar en valor el potencial de la nova indústria que 
aportarà valora afegit a la ciutat. 

En aquest sentit, i més enllà del capital humà abans 
presentat, cal que es treballi per aconseguir unes 
infraestructures adients i una logística avançada 
des d’una perspectiva de sostenibilitat ambiental. 
En un mateix sentit caldrà reformular i millorar els 
polígons d’activitat econòmica existents, captar 
noves inversions i potenciar la dotació de serveis 
adequats a la realitat actual.

En altre ordre de coses, tal com es va plantejar en 
el punt d’innovació i ciència serà cabdal donar su-
port a polítiques de transferència de tecnologia i 
coneixement com a element d’impuls de polítiques 
econòmiques generadores de valor afegit i provo-
cadores de sinergies intraterritorials. I tot això s’ha 
de fer des d’un model de sostenibilitat acord a ne-
cessitats actuals vinculades al combat del canvi 
climàtic. 

Des del punt de vista de la governança cal ba-
sar-se en la concertació, autoritat, representació, 
participació, interacció entre actors, rol dels po-
ders públics, com altre element central del procés.
Finalment cal mantenir i aprofundir en la projec-
ció internacional de l’economia de la nostra ciutat 
i del territori metropolità amb polítiques de capta-
ció d’inversions, de promoció de ciutat i d’interna-
cionalització, on la fira, els grans certàmens tipus 
alimentària i Mobile, i el suport a Barcelona com a 
ciutat de congressos científics i econòmics pot ju-
gar un paper clau, així com de referent a ciutat de 
formació per excel·lència.
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Mesures destacades

1.  Desplegarem una estratègia d’adequació de les 
indústries existents amb un programa relacionat 
amb els reptes de la Indústria 4.0, amb programes 
específics que impulsarà Barcelona Activa, en coo-
peració amb l’Agència Metropolitana de Desenvo-
lupament Econòmic.

2. Promourem, conjuntament amb l’àrea metropo-
litana, un pla per la promoció del sòl i dels polígons 
industrials, per potenciar l’atracció d’activitats pro-
ductives de major valor, prioritzant el suport als 
processos de canvi tecnològic, innovació i transfe-
rència de coneixements, inventariant, a la vegada, 
els espais d’oportunitat (elements buits, posicions 
estratègiques) on l’Ajuntament pugui exercir opci-
ons de compra i liderar transformacions urbanes. 

3. Potenciarem les polítiques de captació/reten-
ció de talent i d’inversió internacional, amb l’ajut a 
les empreses en la seva cerca de socis estratègics, 
xarxes d’empreses, institucions del coneixement, i 
possibles clients potencials i el suport a persones 
que venen a instal·lar-se a la ciutat, amb finestreta 
única i personalitzada.

4. Potenciarem les accions d’impuls, foment i con-
solidació d’economies emergents, especialment 
del tercer sector i l’economia cooperativa, social i 
solidària, així com iniciatives d’economia circular, 
verda i blava.

5. Potenciarem l’Oficina d’Atenció a les Empreses 
(OAEs) de Barcelona, fent-ne extensió als 10 distric-
tes de la ciutat, i fent possible la major homoge-
neïtzació i simplificació dels tràmits administratius 
d’implantació, ampliació i millora de les empreses 
així com una plena coordinació entre tots els mu-
nicipis metropolitans per facilitar la gestió davant 
l’administració. 

6. Impulsarem el projecte “Barcelona: zona zero 
impostos per a nous emprenedors i noves empre-
nedores autònomes”. 

7. Habilitarem línies de suport a iniciatives em-
presarials noves o de joves, a l’emprenedoria i als 
autònoms que comencen l’activitat per tal de con-
solidar l’activitat de pimes i autònoms, concen-
trant/implementant ajuts a la contractació de ta-
lent (especialment de dones, joves i majors de 45 
anys), a la inversió en  innovació i la internaciona-
lització, per a empresaris unipersonals i autònoms 
que portin entre 2 i 5 anys operant al mercat.

8. Potenciarem el triangle econòmic de Barcelona 
definit per l’àrea 22@ - Sagrera - Besòs; l’àrea logís-
tica - industrial del Llobregat (Aeroport-Port, Fira, 
CZF, Delta); i, l’àrea Vallès (entorn B-30 - Sincrotró - 
Parc Tecnològic del Vallès), sumant esforços i siner-
gies amb els municipis de l’entorn metropolità. 

9. Multiplicarem la inversió municipal als barris, 
destinant la inversió a equipaments i actuacions 
de millora de qualitat de vida, i inversió productiva 
destinada a infraestructures i instal·lacions per a 
ús de projectes econòmics vinculats a l’emprene-
doria i a la internacionalització de les empreses, 
especialment PIMES.

10. Apostarem per la capacitat firal de Barcelona 
en temes d’internacionalització de fires i congres-
sos, tot donant un salt quantitatiu i qualitatiu, es-
pecialment amb la reforma plantejada amb l’ho-
ritzó 2029.

Generem conversa
#BarcelonaIndústria    #Barcelona4.0.    #ReindustrialitzacióBarcelona



41

collboni alcalde socialistaTornem a ser Barcelona

17 PRIORITAT 17. COMERÇ BARCELONA

Barcelona és una ciutat d’estructura policèntrica 
on els barris són elements fonamentals de la iden-
titat social i cultural. La presència dels mercats, de 
la restauració i especialment del comerç de proxi-
mitat han estat fonamentals en aquesta construc-
ció que garanteix la qualitat de vida, la personali-
tat i estructura cohesionada,  essent elements que 
configuren part de l’ànima social, cultural i econò-
mica de la nostra vila,  i a la vegada vector clau en 
la generació d’ocupació.

El nostre model es basa en un comerç de proximi-
tat divers, integrat en diferents formats comercials 
distribuïts en els diferent barris, equilibrat, arrelat, 
sent una de les activitats econòmiques més impor-
tants de la ciutat que el configuren com un format 
d’èxit que a la vegada promocionen valors de sos-
tenibilitat, mediambientals, socials, etc.

Barcelona és i ha de continuant sent un referent 
turístic, comercial de qualitat i de oportunitats, 
per això es farà un seguiment actiu de les diferents 
campanyes i actuacions per fomentar i mantenir 
una status de referencia al turisme de compres i 
de restauració. S’ha d’afavorir i consolidar les dife-
rents oportunitats que existeixen per fomentar la 
seva Marca, des del punt de vista comercial i turís-
tic, aprofitant moments especials de la Ciutat com 
son les dades de Nadal dia 14 de febrer, Sant Jordi, 
Carnestoltes, Mercè.... que operin com referències 
internacional d’atracció turística. 

En síntesi cal donar suport al conjunt de referents 
en els sectors de la restauració, hostaleria, oficis 
avançats (pastissers, flequers), sectors de l’eco-
nomia que fa de Barcelona un referent en les po-
lítiques econòmiques de proximitat, i que per la 
conjuntura política i econòmica,  necessiten d’un 
suport actiu, tant per superar la crisi del sector, 
com la política erràtica del govern Colau respecte 
a aquest àmbit econòmic.
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Mesures destacades

1. Donarem suport als grups de treball sobre noves 
formes de cooperació públic-privades i d’autoges-
tió, per al desenvolupament sostenible i copartici-
pat de les àrees de Promoció Econòmica Urbana 
(APEUs).

2. Potenciarem la seguretat del comerços i de la 
restauració a la nostra ciutat, realitzant una cam-
panya acompanyada de les corresponents mesu-
res d’inspecció i control policial per retornar la con-
fiança als comerciants , restauradors i visitants de 
Barcelona .

3. Intervindrem activament en la defensa del co-
merç legal i de lluita intensa contra la venta il·legal 
tant de productes com de begudes amb coordina-
ció amb les diferents forces de seguretat.

4. Treballarem promocionant el patrimoni comer-
cial emblemàtic amb fórmules per augmentar la 
seva protecció, més enllà de l’establert en el Pla Es-
pecial de protecció de la qualitat urbana.

5. Consolidarem els Mercats  Municipals com a lloc 
central del barri definint estratègies per cada tipo-
logia de mercat com amb la doble vessant comer-
cial i social. 

6. Avançarem en un model de referència amb la 
vertebració de les Àrees de Promoció Econòmica 
Urbanes (APEUS). 

7. Impulsarem un programa per donar suport a les 
necessitats del comerç de la ciutat al progressiu 
paper que tindrà el comerç electrònic en la recerca 
d’una nova oportunitat del comerç de proximitat, 
afavorint la transició del comerç tradicional cap un 
model d’e-commerce. 

8. Continuarem treballant per que la qualitat i l’ex-
cel·lència de la restauració siguin trets diferencials 
del sector a Barcelona.

9. Potenciarem actuacions de prestigi de la restau-
ració de la ciutat com Premis Restauració, Congrés 
internacional, observatori, fira de la gastronomia, 
jornades de sostenibilitat, amb l’establiment per-
manent de relacions i de contactes amb el teixit 
associatiu sectorial.

Generem conversa
#ComerçProximitat   #BarcelonaRestauració    #EixosComercials
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18
PRIORITAT 18. REHABILITACIÓ URBANA I 
MILLORA DE BARRIS (RUMB)

Dins dels problemàtiques lligades amb la qualitat 
de vida, l’habitatge emergeix com un tema central, 
molt vinculat a l’accés  però també a la situació del 
parc actual. Un dels temes que més rellevants són 
els lligats als habitatges on hi viu gent gran. Com 
a dada significativa cal indicar que la població de 
Barcelona envelleix amb un horitzó en el qual el 
2030 un 30,3% de la gent tindrà més de 60 anys 
i, d’aquests, un 8,3% més de 80 anys. Així mateix 
veiem com el parc d’habitatge envelleix i avui dia 
ja un 70% dels habitatges té més de 70 anys i l’edat 
mitjana dels habitatges de Barcelona és de 52,5 
anys. 

Una altre dels aspectes a considerar està relacionat 
amb les mancances d’accessibilitat ja que el 19,3% 
dels habitatges de la ciutat es troben en edificis de 
més de 3 plantes que no disposen d’ascensor i el 
60% dels habitatges de ciutat vells presenten dèfi-
cits d’accessibilitat per culpa de la manca d’ascen-
sor. La cronificació de les persones mal allotjades a 
la ciutat és una realitat.

El govern actual ha fet molt poca cosa en aquest 
sentit, i mentre en el mandat Hereu més de 116.000 
habitatges es van veure beneficiats per ajuts a la 
rehabilitació, al mandat Colau la xifra a final de 
mandat no arribarà als 50.000 habitatges benefi-
ciats, menys de la meitat que en el darrer mandat 
d’esquerres.

En un altre sentit, en el mandat Colau s’han intro-
duït nous condicionants a l’atorgament d’ajuts a 
la rehabilitació d’habitatges, de manera que les 
subvencions per als pisos de lloguer estan condi-
cionades a que el preu de l’habitatge es cenyeixi 
a l’índex de referència de preus de lloguer de la 
Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament 

per l’Ajuntament de Barcelona. Així la variant dels 
ajuts en rehabilitació per a la cohesió social (sub-
venció de fins al 100% de la despesa de les obres, 
per a propietaris amb ingressos inferiors a 2 vega-
des l’IRSC - indicador de renda de suficiència de 
Catalunya, aproximadament 24.000 € any) no ha 
funcionat correctament. L’any 2016, dels 790 ex-
pedients tramitats únicament 19 han estat per a 
la cohesió social, dels quals solament 1 es troba al 
Districte de Ciutat Vella .

D’altra banda, el Pla de Barris, una de les grans 
apostes del mandat Colau pels barris més desfa-
vorits de Barcelona, es va dotar amb una línia de 
150M€ (fora de pressupost municipal, que inclou 
temes socials, ecologia urbana, mobilitat, etc.). 
Doncs bé, aquesta línia no s’ha materialitzat ja que 
era una part del pressupost municipal i per tant 
s’ha vist abocat a retallades, sense complir totes 
les expectatives de les actuacions de rehabilitació 
urbana previstes al Pla de Barris. 

Finalment cal indicar que una gran part de l’atur 
de Barcelona de difícil inserció prové de la crisi de 
l’anterior bombolla immobiliària, per tant una ac-
ció de rehabilitació dirigida a sectors amb riscos 
d’exclusió, a més d’ajudar a col·lectius vulnerables 
pot ser un excel·lent espai de creació d’ocupació 
i sobre tot d’auto – ocupació per diversos col·lec-
tius. Així mateix, s’ha de remarcar que és necessà-
ria immensa rehabilitació per tenir una Barcelona 
llesta per les industries 4.0. Les persones que facin 
aquesta gran tasca de rehabilitar cal que estiguin 
en situació de “formació permanent de qualitat”, 
cal talent per fer be aquesta transformació de l’es-
quelet urbà.
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Mesures destacades

1. Impulsarem la rehabilitació urbana integral de 10 
conjunts urbans prioritaris a la ciutat. Amb aques-
ta política activa es veuran beneficiats de forma 
directa 200.000 habitants (10 conjunts de 20.000 
habitants). En aquests 10 àmbits rehabilitarem l’es-
pai públic i la rehabilitació d’ofici d’habitatges i 
destinant-hi 60 milions d’€ en tot el mandat. 

2. Impulsarem mecanismes per tal que l’adminis-
tració pugui finançar (crèdits tous) o avançar els 
recursos de la part subvencionable.

3. Crearem la taula de la rehabilitació, amb tots els 
agents implicats per tal d’alinear polítiques, identi-
ficar oportunitats i millorar la gestió, i posarem una 
finestra específica per gestionar els ajuts.

4. Aprovarem una Ordenança de la Rehabilitació, 
que estableixi criteris homogenis i faciliti les actu-
acions.

5. Recuperarem les subvencions integrals a 20 ter-
rats verds i/o terrats solars cada any.

Generem conversa
#RUMB   #RehabilitacióBarcelona    #OcupacióRehabilització
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19
PRIORITAT 19. TURISME AL SERVEI 
DE BARCELONA

El turisme és un dels motors econòmics més impor-
tants de la nostra ciutat i que projecta una imatge 
de la Gran Barcelona al món. L’impuls del turisme 
ha de caracteritzar-se per ser  accessible, sosteni-
ble i qualificat, ser previsors en la gestió i el volum 
del turisme, amb noves eines de governança que 
facilitin i que ajudin a transmetre la idea de Bar-
celona com a gran botiga i gran paratge, amb les 
oportunitats culturals i lúdiques que ofereix la ciu-
tat al món. Per tant, de la divulgació, promoció i 
comunicació en dependrà l’èxit obtingut.

Barcelona i l’àrea metropolitana son un espai mo-
dern i atractiu receptor de persones que venen a 
fer una estada amb diferents objectius. Tots han de 
ser benvinguts, però l’èxit ha de ser gestionat amb 
voluntat política de transformació i millora cons-
tant.   

En els processos de transformació dels models tu-
rístics, l’àmbit local es converteix en el primer ele-
ment de confluència. Cada vegada més les desti-
nacions turístiques es basen en la possibilitat de 
poder aglutinar les diferents  formes de interactuar 
entre les opcions que una ciutat i el seu entorn fa-
cilita. 

Degut a l’èxit de la marca Barcelona la ciutat des-
taca en tots els rànkings com una de les més visi-
tades del món, i el nombre de visitants ens ha de 
portar a construir un model més sostenible, i que 
sigui permanentment suficientment atractiu.

Les innovacions més efectives del turisme català 
en els darrers 20 anys han tingut lloc en escenaris 
locals, i ha operat normalment amb un pacte (ex-
plícit o implícit) entre administració i sector privat.
A Barcelona, aquesta realitat la podem constatar 
amb el format de col·laboració públic-privat que 
es va consolidar amb la creació de Turisme Barce-
lona. No obstant, degut al canvi del model turístic 
arreu, aquesta col·laboració ha de rebre  una em-
penta per modernitzar-se i mantenir -se.  La relle-
vància de l’escala local no és una aposta per mo-
dels “autàrquics”, tot al contrari, és la defensa d’una 
estructura de gestió que sigui capaç de relacionar 
els diferents clústers turístics amb Barcelona.

I apostem per un model turístic sostenible que ha 
d’estar en essència obert al seu territori de mane-
ra que els espais naturals propers, les localitats o 
l’àrea metropolitana, formin part  ineludible de la 
mateixa oferta turística. 
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Mesures destacades

1. Recuperarem els consensos necessaris per de-
senvolupar la nova proposta de marca Barcelona 
“Always Barcelona” implicant a tots els agents so-
cials i econòmics.

2. Obrirem una nova etapa del Consorci Turisme 
de Barcelona perquè respongui a la transversali-
tat dels interessos de la ciutat i recuperi l’objectiu 
principal que consisteix en reformar i recuperar la 
col·laboració públic-privada en l’àmbit de la pro-
moció i de la gestió.

3. Millorarem les fòrmules de regulació dels allot-
jaments turístics i promourem el foment de la con-
vivència entre els visitants  i la ciutadania amb una 
gestió orientada a la socialització  dels beneficis 
que el turisme aporta.

4. Assentarem el lideratge assolit en un model de 
turisme sostenible i generador de valor per a la ciu-
tat, per cadascun dels barris, analitzant la capaci-
tat de la càrrega que admès cada territori i el seu 
ajust a la oferta existent.

5. Implementarem processos de redistribució dels 
recursos que genera la taxa turística i exigirem re-
captar  per a la ciutat el 100% de la taxa. 

6. Promourem que l’ajuntament de Barcelona a 
través de la Regidoria de turisme recuperi el lide-
ratge de la gestió del sector turístic, amb els con-
sens  dels sectors econòmics i socials de la ciutat.    
 
7. Potenciarem les noves tecnologies i l’anàlisi de 
dades per augmentar el valor afegit de la destina-
ció turística de la nostra ciutat. 

8. Promourem la millora constant i la professiona-
lització dels seus treballadors i  defensarem uns 
salaris dignes i unes polítiques fermes i decidides 
contra l’intrusisme.

Generem conversa
#TurismeSuma   #TurismeSostenible    #TurismeQualitat
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20 PRIORITAT 20. BARCELONA 100% SOSTENIBLE 
I RENOVABLE

La transició ecològica de l’economia (TEE) i la tran-
sició energètica renovables és una nova oportu-
nitat pels socialistes de Barcelona de liderar una 
gran i nova transformació de la ciutat: un procés 
que implica  somniar, repensar i refer la ciutat amb 
noves claus, per fer-la més justa socialment, més 
humana, amable, saludable i econòmica i ambien-
talment sostenible.

La Barcelona ecosostenible serà el resultat del 
procés d’implantació de dues transicions, la  TEE i 
la transició energètica descarbonitzada i renova-
ble (TER), en el marc d’aconseguir avançar en els 
objectius locals de desenvolupament sostenibles 
(ODS) i en els compromisos de Paris de lluita contra 
l’escalfament global. Aquesta nova ciutat només es 
podrà fer amb una forta xarxa de complicitats, per 
tal de configurar una imatge coherent que sigui 
fruit del somni col·lectiu i que garanteixi un pacte 
de transició justa i un nou pacte intergeneracional 
de la ciutadania de Barcelona. 

En aquest context el treball per l’augment de l’eco-
nomia verda, blava i circular serà un eix central de 
la nostra actuació impregnant el desenvolupa-
ment econòmic d’una nova cultura, propiciant la 
creació d’un clúster verd.
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Mesures destacades

1. Fomentarem la reducció de les deixalles orgàni-
ques i residus verds enviats als abocadors així com 
les deixalles sòlides i potenciarem reciclatge d’una 
major part dels residus generats maximitzant la 
reutilització de tot tipus de materials (incloent te-
lèfons mòbils i material electrònic en general) en la 
línia d’una estratègia d’economia circular. 

2. Desplegarem un model de planificació i renova-
ció urbana sostenible i resilient  centrat en la re-
generació ecològica dels barris com un element 
vertebrador del nou urbanisme de Barcelona, amb 
un Pla de desenvolupament d’energies renova-
bles, trobant models d’economia verda i circular 
aplicable, potenciant la mobilitat sostenible amb 
mesures de mobilitat i transició cap el vehicle elèc-
tric, amb més electrolineres, i de suport efectiu als 
projectes d’eficiència energètica en els habitatges, 
equipaments i espai púbic.

3. Impulsarem i actualitzarem el Pla de Clima i 
Energia Sostenible de Barcelona alineats amb els 
compromisos pel 2030 de reducció del consum 
energètic un 40% pel 2030, aconseguir un consum 
energètic d’origen renovable del 40% i una dismi-
nució d’emissions C02 del 40% respecte al 2008, 
fent especial en l’estalvi i l’eficiència energètica, 
l’electrificació i la generalització de les renovables, 
amb especial incidència en la construcció i rehabi-
litació del parc edificatori. 

4. Desenvoluparem estratègies per evitar el mal-
baratament d’aliments, arribant amb acords amb 
el sectors de la restauració i el comerç per lluitar 
conjuntament contra el malbaratament d’aliments 
i fomentarem l’ús d’envasos reciclables en els àm-
bits de les grans superfícies i la restauració. 

5. Promoure la recollida i reutilització dels resi-
dus industrials per a la seva posterior reutilització, 
prestant especial atenció als residus de la indústria 
elèctrica i electrònica. 

6. Promoure la reutilització dels residus tèxtils deri-
vats de la moda low cost.

7. Sensibilitzarem i durem a terme accions per re-
duir l’abocament de plàstics al mar i a la sorra de 
les platges,en tant que ciutat costanera, que a la 
llarga són els que generen la problemàtica dels mi-
croplàstics.

8. Farem una prova pilot d’una Platja lliure de fum, 
analitzant l’impacte i avaluant la extensió de zona 
sense fum a totes les platges de la ciutat, per pro-
tegir els ecosistemes costaners de la Mar Mediter-
rània.

9. Contemplarem la possibilitat de peatonalitzaci-
ons i de restriccions de circulació al centre de la ciu-
tat, per millorar alhora la qualitat del nostre medi 
ambient i dels nostres usos de l’espai públic.

10. Prioritzarem al Zoo  la conservació i estudi de 
les espècies de la fauna autòctona i mediterrània 
per tal de garantir un model arrelat al nostre en-
torn.

11. Promourem al Zoo la protecció d’espècies amb 
un alt nivell d’amenaça a la natura d’arreu del 
planeta, especialment d’aquelles regions naturals 
representades al Zoo (Sahel, Madagascar) o de 
grups d’animals amb els quals ja es té un compro-
mís de conservació adquirit amb els anys (primats, 
algunes aus i rèptils, felins).

12. Continuarem protegint i consolidant els espais 
naturals i lliures del Parc de Collserola, la Serrala-
da de Marina, els espais fluvials del Llobregat i el 
Besòs, així com el programa AMB Natura a través 
de l’ampliació de la xarxa de parcs i el manteni-
ment de les platges metropolitanes, de manera 
que es garanteixi la infraestructura ecològica del 
territori.

Generem conversa
#BarcelonaSostenible   #BarcelonaRenovable    #BarcelonaVerda
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21 PRIORITAT 21. BARCELONA PER UNA ECONOMIA 
DEMOCRÀTICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

La crisi econòmica i el deteriorament de les condi-
cions de treball, la precarietat, els baixos sous, els 
riscos d’augment de la vulnerabilitat, indiquen que 
cal un renovar els les propostes econòmiques per 
fer front a l’hegemonia d’un model neoliberal que 
fomenta l’exclusió i la pobresa, i una injusta distri-
bució de la riquesa.

En els últims quinze anys, davant de la necessitat 
de renovar el discurs i les posicions envers aques-
ta situació, han irromput en l’escenari polític, eco-
nòmic i científic, termes com la innovació social, 
l’economia col·laborativa, l’empresa social, la res-
ponsabilitat social empresarial, la ciutadania cor-
porativa, l’economia circular, l’economia del bé 
comú, la economia solidària i les pràctiques eco-
nòmiques alternatives. La irrupció d’aquest nou lè-
xic s’ha fet palès durant la darrera crisi i en el con-
text de transformació estructural de les economies. 
És la resposta de la ciutadania al model econòmic 
imperant, basat en l’empresa que maximitza bene-
ficis en detriment d’altres dimensions del desenvo-
lupament sostenible.

L’abundància de conceptes, no obstant pot pro-
vocar una confusió significativa  És aquí on volem 
posicionar-nos per liderar les propostes d’innova-
ció econòmica i social que deuen ser considerades 
com a vehicles de cohesió social i econòmica a 
Barcelona, en tant que ajuden a construir una eco-
nomia de mercat més democràtica, social, plural i 
resilient.
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Mesures destacades

1. Fomentarem l’emprenedoria col·lectiva i enfor-
tirem l’economia social, creant una “finestreta” 
única municipal que maximitzi els esforços públics 
en aquest camp i acompanyi de forma eficient les 
experiències d’economia social en el seu desenvo-
lupament.

2. Promocionarem a les àrees de més intensitat 
econòmica com l’habitatge, l’emprenedoria tec-
nològica, el turisme i els serveis avançats projec-
tes empresarials que s’organitzin sota la forma de 
l’economia social.

3. Tornarem a reclamar en tots els àmbits el mo-
del social d’una Barcelona cohesionada social i 
territorialment amb forta participació en la gestió 
col·lectiva de projectes i serveis de les entitats del 
tercer sector, el treball associat i el món cooperatiu.

4. Fomentarem els principis del treball cooperatiu 
i de l’economia social en totes les seves formes en 
la formació per la emprenedoria que impulsarem a 
través de la FP, la FO i la Universitat.

5. Proposem que l’1% de les baixes que es realitzen 
en les licitacions es destini a la formació professi-
onal i laboral, tant de les persones que gestionin 
les entitats del sector de l’economia social com dels 
col·lectius de risc que s’incorporin al mercat.

6. Impulsarem i dotarem de més recursos el centre 
de serveis d’associacions “Torre Jussana”.

7. Crearem un llistat d’associacions per objectius de 
tal manera que puguin compartir recursos.

Generem conversa
#BarcelonaCooperativa   #BarcelonaResilient    #DemocràciaEconòmica



51

collboni alcalde socialistaTornem a ser Barcelona

Presentació de les 
notres banderes
BANDERA 4: 
BARCELONA CAPITAL CULTURAL I FEDERAL.

Barcelona ha d’esdevenir co-capital espanyola i 
una de les capitals europees i mundials de la cultu-
ra. Barcelona compta amb equipaments culturals 
de primer nivell, però sovint queda fora dels princi-
pals circuits culturals d’àmbit europeu (exposicions, 
estrenes teatrals, operístiques). Farem una aposta 
decidida per inscriure la ciutat en el circuit europeu 
de la cultura, aportant les produccions fetes a Bar-
celona i hostatjant les produccions de primer nivell 
internacional.

A més, farem una aposta important per crear pú-
blic, és a dir per incentivar l’educació cultural i la 
vivència de la cultura des de les escoles fins a les 
llars d’avis. Volem una ciutadania interessada per 
la cultura en totes les seves manifestacions. Crear 
mòduls d’experiència i cursos de pràctica cultural 
per provar la música (el cant i els instruments), l’ex-
pressió plàstica a través de la pintura, l’escultura, 
l’expressió corporal, la dansa i el teatre. Per a tots 
i totes.

Reivindicarem la posició preeminent de Barcelona 
com a co-capital d’Espanya, amb tot el que com-
porta d’inversions en tots els camps (infraestruc-
tures, seus d’organismes, taxes) i potenciarem una 
major presència i capacitat decisòria de l’ajunta-
ment i l’Àrea Metropolitana en la gestió de les in-
fraestructures metropolitanes de tren, port, aero-
port.

I no podem deixar passar l’oportunitat de tornar a 
ser avantguarda i exercir un lideratge en un model 
d’una ciutat amb una gestió altament eficaç, inno-
vadora, participativa, compromesa amb els rep-
tes del mil·lenni i cercadora d’un major benestar a 
partir d’uns serveis públics de qualitat.

Per assolir aquests objectius ens proposem tirar 
endavant 4 prioritats: 

22. Barcelona capital cultural 
23. Barcelona al món i capital del sud 
       de la mediterrània 
24. Barcelona, governança innovadora 
25. Barcelona Memòria Històrica
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22
PRIORITAT 22. BARCELONA CAPITAL CULTURAL

Avui, la política cultural de Barcelona, amb totes 
les seves virtuts està sotmesa a múltiples amena-
ces que poden provocar una disminució del paper 
que les polítiques culturals poden tenir en els nous 
escenaris així com d’un afebliment dels processos 
que donen lloc a una major cohesió social, equitat 
en l’accés als serveis i igualtat d’oportunitats.

Els reptes no són menors, i van des de l’impacte 
creixent d’un mercat cultural global que estan-
darditza la producció i genera pautes de consum 
unidireccionals, fins una creixent precarietat dels 
creadors que en bona part ve determinada pels 
desequilibris existents entre una oferta molt diver-
sificada i poc valorada  i una demanda molt estan-
darditzada.

En una perspectiva complementària l’increment de 
les burocràcies administratives i els marcs norma-
tius qüestionen el fet singular de la cultura, dificul-
tant la seva expansió, especialment per un exces-
siu pes de l’Administració com a productor directe 
d’esdeveniments, factor que  limita la responsabili-
tat social i empresarial.

A tot això cal sumar-li una greu crisi de visibilitat 
dels nous creadors, sovint limitats per la manca 
d’oportunitats en uns escenaris bàsicament públics 
excessivament condicionats per l’obtenció de re-
sultats a curt termini i una distància que augmenta 
progressivament  entre els espais on es defineixen 
els elements artístics i culturals que influiran en els 
propers anys, be sigui a nivell conceptual o estètic, 
i els entorns propers al territori. Des de el PSC Bar-
celona ens comprometem a la visibilització i conèi-
xement del procés creatiu mitjançant l’implement 
d’una base de dades en forma d’app on hi figurin 
de forma estratificada per sectors culturals els pro-
fessionals de la Cultura a la ciutat que vulguin vo-
luntàriamente estar registrats, de tal manera que 
s’afavoreixi l’interacció i contacte entre ells matei-
xos i els consumidors de Cultura.

És per això que la política cultural de Barcelona 
haurà d’afrontar en el futur immediat objectius es-
tructurals, més enllà dels que corresponguin a la 
mirada concreta  i al relat conceptual de qui li to-
qui dirigir-la.

En l’etapa de participació del PSC en el Govern Mu-
nicipal  (juny 2016-octubre 2017) vàrem endegar 
un conjunt de programes en matèria cultural que 
posaven èmfasi en molt dels aspectes assenyalats. 
Varen ser presentats públicament al Mercat de les 
Flors (octubre 2016) i es varen editar en un docu-
ment sota el títol de TRENCANT ELS MURS. Bona 
part de les propostes anunciades s’han endegat i 
no poques formen part de l’actual projecte cultural 
de la ciutat. 
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Mesures destacades

1. Crearem l’Oficina d’Audiències i Públics de la Cul-
tura a escala metropolitana, tant pel que respecte 
els models tradicionals de consum com per altres 
formes de participació i adscripció cultural, dispo-
sant en aquesta perspectiva de l’Observatori de la 
Cultura, liderant-lo conjuntament amb altres insti-
tucions, a escala local i metropolitana.

2. Posarem en marxa la Taula de Centres Cívics i 
Equipaments Socioculturals públics i privats per 
endegar un gran acord que impulsi i consolidi tot el 
potencial del projecte Barcelona Districte Cultural. 

3. Resoldrem la manca tradicional d’interacció en-
tre Cultura i la Oficina de Turisme de Barcelona 
creant, amb la presencia d’agents del sector, un 
òrgan estable de coordinació.

4. Incrementarem els programes de suport direc-
te però sobre tot cal liberalitzar el marc normatiu 
existent permetent la signatura de convenis a mig 
termini i la presencia combinada d’ajuts a fons 
perdut (subvencions) amb nous models de suport 
a risc (fons reintegrables).

5. Inclourem les industries creatives al mapa de les 
polítiques culturals municipals amb una Mesura de 
Govern especifica.

6. Aconseguirem un espai d’excepció normativa 
que permeti gestionar la cultura amb major inde-
pendència de la burocràcia administrativa.

7. Crearem una T-Cultura i la seva versió bonificada 
per tal que les persones més desfavorides o en risc 
d’exclusió social a la nostra societat puguin gaudir 
de les activitats promogudes des de l’Ajuntament. 

8. Homologarem les entitats que realitzen activi-
tats extraescolars culturals (teatre, música, arts) 
per tal de poder generar un servei de beques que 
permetin que la economia familiar no sigui un pro-
blema per a la participació en activitats culturals.

9. Impulsarem el coneixement de les activitats pro-
mogudes entre el Consistori i les Entitats Culturals/
Societats de Creadores/rs dels districtes mitjançant 
una publicitat eficaç de les iniciatives interessants 
que repercuteixen als districtes.

10. Recuperarem el Conveni de Bicapitalitat Cultu-
ra de l’Estat.

Generem conversa
#BarcelonaCapitalCultura  #BarcelonaCreativa    #BarcelonaésCultura
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23
PRIORITAT 23. BARCELONA AL MÓN I CAPITAL 
DEL SUD DE LA MEDITERRÀNIA

Durant les dècades passades Barcelona es va gua-
nyar un lloc al món i l’activitat que es duia a terme 
a la ciutat es considerava puntera i avantguardis-
ta i es manifestava a través de diferents vessants: 
l’expressió cultural i artística, l’activitat empresarial 
i innovadora, la pràctica esportiva, el desenvolu-
pament urbanístic, etc.

En els últims anys aquesta capacitat de comptar 
amb una posició d’avantguarda i lideratge en el 
context de les ciutat del món ha minvat significa-
tivament. Barcelona continua sent una ciutat di-
nàmica però aquest dinamisme beu del passat, no 
pas de projectes presents i de futur.

Tot això és conseqüència d’una evident manca de 
model de ciutat. Tenim una ciutat turística sense 
model turístic. Tenim tot un elenc d’eines i recursos 
a projectar però ens trobem amb una administra-
ció pública local incapaç de fer-los servir per tal de 
projectar una imatge exterior consistent, moderna 
i efectiva i d’impulsar nous projectes de ciutat.

Com a conseqüència de la pèrdua de capacitat 
d’influència internacional, Barcelona ha anat per-
dent poc a poc el paper de lideratge entre les grans 
ciutats europees que fa anys va tenir. Un dolorós 
exemple que il·lustra aquesta circumstància va ser 
la pèrdua de la possibilitat d’albergar a la ciutat 
l’Agencia Europea de Medicaments (EMA). Proba-
blement va ser una constatació d’una realitat que 
des de feia temps s’estava revelant i és que quan 
una ciutat com la nostra perd pistonada, d’altres 
prenen la davantera. En aquesta situació amb tota 
seguretat ha exercit un paper molt negatiu la sen-
sació que s’ha pogut transmetre de que a Barcelo-
na s’estava més pendent de mirar cap a l’interior i a 
qüestions identitàries i no pas cap a l’exterior.

Així mateix, la reputació als diferents organismes 
als quals Barcelona pren part com gran ciutat 
(CGLU, IeMED, Eurocities, Casa Àsia, etc.) ha estat 
eminentment personalista i alimentada amb mis-
satges buits, sense reforçar el posicionament de la 
ciutat.

En aquests últims anys, des de Barcelona s’han 
llançat missatges molt contundents a favor de la 
solidaritat i d’acollir a les persones que fugen de la 
guerra. Però, aquests missatges s’han quedat molt 
sovint en discursos sense desenvolupar mesures 
per dur-los a terme. Particularment pel que fa a so-
lidaritat i cooperació, s’ha complert el compromís 
d’aportació del 0’7 % del pressupost a polítiques en 
aquest àmbit. Però, no s’ha fet partícip a la ciuta-
dania d’aquestes polítiques.

En relació a les persones migrants que arriben a 
Europa acaben desenvolupant feines en condici-
ons de gran precarietat, amb baixos salaris i amb 
una manca total de protecció social. Alhora, pa-
teixen discriminació i xenofòbia, i les dones s’han 
d’enfrontar a la triple discriminació que representa 
ser dona, migrant i treballadora sense protecció. 
L’experiència dels darrers anys ens mostra que els 
reptes principals que trobem a les ciutats d’arreu 
d’Europa pel que fa a les persones refugiades i els 
migrants son de l’àmbit de l’habitatge, la educació 
i la ocupació. 

Barcelona ha de millorar, de la mà de la resta d’ad-
ministracions, la seva capacitat per respondre a 
aquest repte i poder ajudar a que la totalitat de la 
seva ciutadania pugui exercir efectivament els seus 
drets humans, bàsics i fonamentals.

Finalment, continuem patint greus problemes me-
diambientals que van en consonància amb una 
manca d’ambició per posicionar Barcelona com 
una ciutat sostenible de referència i que faci ban-
dera de la lluita contra el canvi climàtic més enllà 
dels discursos i proclames buides.
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Mesures destacades

1. Proposarem la candidatura de Barcelona com a 
seu de la Exposició Universal a 2030, celebrant el 
centenari de la fira de 1929, sota la temàtica dels 
Objectius per un Desenvolupament Sostenible pro-
moguts per les Nacions Unides i pel foment de les 
indústries creatives i digitals, amb una important 
transformació de Montjuic i una zona important de 
22@.

2. Potenciarem la nostra presència activa en xarxes 
i organismes internacionals (CGLU, Consell de Mu-
nicipis i Regions d’Europa, Eurocities, etc.), liderant 
un projecte robust i que fugi de personalismes.

3. Treballarem amb altres grans ciutats per tal de 
reclamar la capacitat d’interlocució de les grans 
ciutats europees amb les institucions europees i els 
seus processos normatius en aplicació del principi 
comunitari de subsidiarietat.

4. Donarem suport a la Unió per la Mediterrània 
com a òrgan de cooperació multilateral i impulsa-
rem l’activitat i capacitat d’influència de l’IeMED 
(Institut Europeu de la Mediterrània).

5. Aprofitarem que la ciutat acull la seu del pro-
jecte Kik Urban Mobility, de l’Institut europeu d’In-
novació i Tecnologia de la Mobilitat Urbana, per 
impulsar projectes pilot i polítiques referents en 
mobilitat innovadora urbana.

6. Impulsarem un fort i decidit compromís l’apli-
cació de les polítiques públiques amb adhesió als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 
alineats amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides 
per al Desenvolupament Sostenible.

7. Donarem el màxim suport i seguiment en els ser-
veis d’atenció per a la integració de refugiats i/o 
demandants d’asil a Barcelona. Pel que fa a la po-
lítica d’asil i refugiats de l’Agenda 20/30, reforç del 
treball amb col·lectius asiàtics, del nord d’Europa i 
Amèrica Llatina. 

8. Assegurarem l’atenció i els serveis bàsics per a 
totes les persones refugiades i migrades que ho 
necessitin, incloent programes de coneixement de 
l’idioma i l’habilitació de les seves capacitats i com-
petències per accedir al mercat laboral, concertat 
amb les entitats del tercer sector i món associatiu.

9. Promourem una campanya específica de forma 
continuada contra la discriminació, el racisme i la 
xenofòbia, reforçant i impulsant les xarxes anti-ru-
mors i els programes de coneixement intercultural.

Generem conversa
#Barcelonaalmón #BarcelonaCiutatGLobal #BarcelonaBlockchainCity
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24
PRIORITAT 24. BARCELONA, GOVERNANÇA 
INNOVADORA

Les ciutats estan vivint un transformació de profund 
calat. Els canvis socials, l’augment de les desigual-
tats, l’impacte de la globalització, els reptes de la 
sostenibilitat, la crisi de la democràcia i l’avenç dels 
populismes posen en qüestió els models de gover-
nança i el paper dels actors, ja siguin els represen-
tants polítics o el rol i responsabilitat de la ciutada-
nia en la construcció de la governança de la ciutat.

Els i les socialistes de Barcelona creiem que cal una 
nova aproximació de l’acció municipal però cal tro-
bar un espai efectiu de complicitat amb els ciuta-
dans i ciutadanes. Davant del desgovern de la Ge-
neralitat, sotmès a un procés de contradicció amb 
l’Estat i de divisió de la pròpia societat catalana; i 
la política del govern Colau, inoperant, no efetiva, 
solament regida pels principis d’una capitalització 
mediàtica, que no ha aconseguit ni avançar en 
temes d’habitatge, ni en temes de participació, ni 
de seguretat i pacificació de l’espai públic, cal una 
nova estratègia, propera, participativa, transpa-
rent, basada en un lideratge proactiu i innovador, 
amb autoritat, legitimitat i rigorós.

En aquest context cal que incorporem activament 
a la ciutadania, des d’una participació basada en 
el compromís de les persones a intervenir en els 
afers municipals i en el paper del teixit social com 
a agent que permet la construcció de discursos i 
actuacions, la sensibilització, la deliberació i la in-
terlocució amb les institucions. 

És imprescindible actuar des de la transparència 
com un principi articulador de tot el teixit institu-
cional. La transparència permet que la ciutadania 
accedeixi a informació sobre el funcionament, ac-
tivitat i retiment de comptes del sector públic però, 
alhora, suposa també que la pròpia organització 
es fa conscient de la seva dimensió i actuacions. 

Un altre factor clau serà la coproducció i col·labo-
ració en la creació i gestió de polítiques públiques 
que ja havia estat present en el funcionament dels 
serveis públics des dels seus inicis amb una acció 
pedagògica de coresponsabilitat, i amb models de 
gestions públic-privades quan impliquen entitats 
del tercer sector o iniciatives ciutadanes. 

Els i les socialistes de Barcelona volem reprendre 
aquell impuls i promoure dins de la institució les ac-
tuacions necessàries per tal de garantir que l’Ajun-
tament de Barcelona torni a ser capdavanter i en 
aquest sentit cal garantir que aquestes entitats i 
el seu personal actua també amb professionalitat 
i crear els mecanismes per tal que aquestes articu-
lacions no impliquin una pèrdua de motivació pels 
treballadors ni de capacitat o iniciativa per a fer 
aportacions per a la millora del sector públic. 

Finalment el combat a la corrupció, a tots els ni-
vells, és una fita cabdal per tal de recuperar  la 
confiança institucional. És imprescindible que la 
ciutadania percebi el funcionament municipal 
com un comportament ètic i íntegre i que ho pugui 
comprovar. 
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Mesures destacades

1. Impulsarem processos participatius oberts per 
a la construcció, implementació i avaluació dels 
grans projectes de mandat (PAM i PAD) que per-
metin un autèntic diàleg amb entitats i ciutadania. 

2. Impulsarem el ple compliment de les recomana-
cions dels informes del Síndic de Greuges de Cata-
lunya en el seu informe sobre la Llei de Transparèn-
cia i Bon Govern. 

3. Elaborarem un pla d’acció per acabar amb l’in-
compliment de la normativa municipal de resposta 
i actuació que abastarà des de la seguretat ciuta-
dana, l’ordre públic, l’acompliment de la normativa 
d’ús de l’espai públic, la disciplina urbanística o la 
normativa que garanteix la convivència.

4. Dissenyarem els canals de comunicació d’acord 
amb el perfil d’usuaris de la informació per tal de 
generar formats més intel·ligibles i que permetin 
una millor comprensió del funcionament munici-
pal. 

5. Dissenyarem eines per a la innovació i co-cre-
ació de polítiques i serveis públics a partir de la 
intervenció a en actuacions i el territori sobre pro-
jectes que donin resposta als reptes socials i de les 
institucions públiques, aplicant especialment la 
perspectiva de gènere en el disseny i gestió de les 
mateixes polítiques.

6. Convertirem a l’Ajuntament de Barcelona en un 
referent d’eficàcia, eficiència, transparència, rendi-
ció de comptes i innovació organitzativa amb un 
govern digital centrat en l’atenció ciutadana a Bar-
celona.

7. Promourem iniciatives ciutadanes especialment 
orientades a la concertació públic –privada.

8. Implementarem un model efectiu per a la gestió 
col·laborativa d’equipaments i serveis públics mu-
nicipals, en la línia amb les tendències de copro-
ducció entre administració pública i societat civil.

9. Elaborarem el Marc d’Integritat Institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona amb participació direc-
ta dels treballadors i treballadores públiques

10. Crearem el programa “l’Ajuntament t’escolta”, 
que de manera transversal  repensarà com conèi-
xer de forma real, efectiva i ràpida les preocupa-
cions ciutadanes, i reforçarem les OACS i tots els 
serveis de proximitat perquè actuÏn com agent re-
ceptor.

11. Donarem més rellevància a la participació ciu-
tadana en la presa de decisions rellevants, com per 
exemple en l’elaboració del Pla d’Inversions Muni-
cipal.

12. Crearem la figura del compliance dins dels Con-
sells de Districte per tal que verifiqui no hi hagi du-
plicitat de subvencions en associacions del mateix 
objectiu i puguin compartir recursos i controli que 
les subvencions es dediquen a la finalitat indicada 
amb els protocols.

13. Crearem una APP del ciutadà per pujar fotos/
text d’incidències al carrer tipus terres trencats, es-
combraries, llums/semàfors espatllats, etc. 

Generem conversa
#BarcelonaParticipa   #BarcelonaTransparent   #BarcelonaCol·labora
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25
PRIORITAT 25. BARCELONA MEMÒRIA 
HISTÒRICA

Fa 10 anys un govern socialista va tirar endavant 
la Llei de la memòria històrica, un text legal que 
va permetre, i encara permet, honorar els represa-
liats, recordar els qui van combatre el franquisme 
i minvar l’exaltació de la dictadura. Des d’alesho-
res l’Ajuntament de Barcelona, independent de qui 
l’hagi governat –PSC, CiU i BeC–,  ha dut a terme 
nombroses iniciatives al respecte. De no existir 
aquella legislació, se n’haguessin fet moltes menys.

A Barcelona hi ha moltes experiències a recordar. 
Som la ciutat on es configuraren unes rellevants 
experiències cooperativistes com Teixidors a Mà a 
Gràcia, La Fraternitat a la Barceloneta, L’Artesana 
del Poble Nou, o La Lleialtat de Sants.

Som també la ciutat que va tenir un magnífic as-
sociacionisme veïnal que va lluitar, malgrat el fran-
quisme, per uns barris millors; un important movi-
ment obrer que va defensar, tot i la repressió, els 
llocs de treball i la seva qualitat; i una ciutadania 
que va mantenir, sota la dictadura, la llengua i la 
cultura del país.

També hem estat escenari de la terrible petja del 
terrorisme: la matança d’Hipercor, que es va endur 
vint-i-un conciutadans nostres; l’assassinat d’Er-
nest Lluch, que ens va llevar un estimat company; 
l’atemptat contra Juan Miguel Gervilla, un guàrdia 
urbà exemplar; i un trist i llarg etcètera. 

Som la ciutat de Pi i Margall, de Maria Aurèlia Cap-
many, del Noi del Sucre, de Montserrat Caballé, de 
Gato Pérez, de Marta Mata, de Josep Tarradellas, 
de Rosa Sensat, d’Ocaña, de Mercè Sala. 

Nombrosos espais ens recorden el nostre passat, 
un pretèrit que no hem d’oblidar, malgrat estigui 
lligat a fets negatius: la Model, el Camp de la Bota, 
el Fossar de la Pedrera, les bateries antiaèries del 
Turó de la Rovira al Carmel, el refugi de la plaça del 
Diamant, el Somorrostro.

Hem crescut a base d’onades migratòries, que han 
aportat més essència a la ciutat. Hem vist passar 
les Brigades Internacionals, que van lluitar colze 
amb colze amb l’exèrcit lleial pels valors republi-
cans. Hem estat capdavanters en organitzar mani-
festacions per la pau i contra la violència. 

El govern d’Ada Colau ha fet una lectura esbiaixa-
da de la memòria històrica. S’ha apropiat del ba-
tallador moviment veïnal sorgit sota el franquisme 
i ha volgut monopolitzar les lluites sindicals que es 
van esdevenir sota la dictadura, oblidant que tant 
en un cas com en l’altre hi estaven implicats cente-
nars de socialistes i comunistes. 

Ha ignorat la Transició, fins i tot l’ha menyspreat, 
tot i ser una etapa on els progressistes vam assolir 
grans fites com la restauració de la Generalitat, el 
retorn del president Tarradellas, la legalització de 
les organitzacions obreres i la recuperació de les 
llibertats civils.

A més, ha fet costat d’una manera acrítica al mo-
viment independentista i al procés en llocs com el 
Born.

Per això haurem de fer de Barcelona, atès el crispat 
moment polític que vivim, la ciutat del diàleg, de 
l’entesa, de la reconciliació i del perdó. 
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Mesures destacades

1. Vetllarem perquè el nomenclàtor de carrers in-
clogui cada cop més noms de dones. 

2. Procurarem que el Born deixi de ser un espai 
d’exaltació nacionalista i passi a ser un veritable 
espai cultural obert a totes les disciplines i a les di-
verses visions del país.

3. Farem de la Model un lloc en el qual recordar 
l’empresonament de les moltes persones que van 
lluitar per la democràcia i per la justícia social; i fer-
ho des d’una mirada neutra, honesta i objectiva.

4. Habilitarem algun espai digital dins de la pàgi-
na web de l’Ajuntament de Barcelona on es pugui 
saber el nom de les persones mortes a Barcelona 
a causa de la Guerra Civil, la repressió i la dicta-
dura. De la mateixa manera, que la televisió públi-
ca de Barcelona (BTV) aculli programes en record 
d’aquestes persones.

5. Impulsarem els Consells de Cultura i Memòria 
Històrica als districtes, repensant reglament i con-
tinguts i fent reunions bimensuals amb les Entitats 
i professionals per fer balanç de les mancances i 
potencialitats de cadascun dels districte.

Generem conversa
#BarcelonaMemòriaHistòrica   #TenimMemòria  #BarcelonaésDiàleg
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La implementació 
del nostre 
projecte 
El nostre Pla de Govern impulsarà estratègicament 
aquestes quatre banderes perquè siguin la punta 
de llança de recuperació de l’orgull per part dels 
barcelonins i barcelonines. Una ciutat que vol fer 
dels fills i filles de la ciutat la futura millor genera-
ció del món, i que vol que els grans avenços al món 
passin a Barcelona. Que sigui un lloc de trobada 
de persones, idees, projectes i pensaments d’arreu 
del món, i no només una destinació de turisme ba-
rat i abusiu.
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1er EIX. CAL TREBALLAR

Nosaltres entenem que el principi de la política és 
fer. El principi fonamental del govern municipal és 
el treball i la preocupació per les persones. Trans-
formar realment la vida de la ciutadania, millo-
rar-la, dignificar-la. I dir-ho. Però després de fer-
ho.

Els socialistes ens resistim a acceptar la política-es-
pectacle que sembla ser la norma en el món ac-
tual. Per a nosaltres la política (i més la municipal) 
és treballar per resoldre els problemes. És la nostra 
senyal d’identitat. Ho ha estat i ho seguirà sent.
Ara bé, som conscients que la política també és co-
municació, i en això no volem fallar. Hem de saber 
comunicar a la ciutadania la nostra tasca, allò que 
fem. 

Per a nosaltres la política és el reconeixement dels 
conflictes i dels reptes socials, com part consubs-
tancial de la societat i la resolució dels mateixos 
mitjançant l’acord entre les parts en benefici del 
col·lectiu. La política no només és imaginar, és tre-
ballar, projectar, construir. Dia a dia. Des d’allò més 
petit al més gran.

Els i les socialistes som la força que resol els proble-
mes, que treballa de forma efectiva, de vegades 
sense que es noti, però que s’arremanga i solucio-
na els conflictes.

Com ho farem? 
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2n EIX. CAL SUMAR

Cal una força que sàpiga fer les coses bé, que posi 
ordre, que sumi. Que no vulgui batallar sinó sumar.
Que sàpiga sumar el món econòmic, empresaris i 
sindicats, als interessos de la ciutadania generant 
ocupació i inversions, que posi la cultura a l’abast 
de tothom, que conjugi el món immobiliari i la ne-
cessitat de trobar pis a la ciutat a un preu just, o 
que faci entendre’s al sector turístic i a la ciuta-
dania...Una Barcelona que funcioni amb fórmules 
mixtes de gestió pública i privada en temes tan 
transcendents com l’energia, l’aigua o l’habitatge... 
Una Barcelona que sumi.

Barcelona ha de liderar grans acords de ciutat, 
i això només es pot fer a través de complicitats i 
aliances, entenent que la ciutat és una xarxa d’in-
teressos que cal conjuntar. Per a BeC la ciutat és 
una batalla contra els interessos privats, als que 
considera els enemics de la ciutat. Per a nosaltres 
aquests interessos són una part més de la ciutat. 
Davant l’assistencialisme actual ens posicionem 
com a promotors dels canvis, és a dir, sumant les 
parts per fer un total ideal. No perdrem el temps en 
batalles que no es guanyaran, sinó en teixir com-
plicitats amb el sector privat, i tractar-lo com un 
sector important, però un sector més.

El govern de la ciutat ha de liderar, però no d’es-
quena a la ciutat. Barcelona ha guanyat sempre 
que ha sabut sumar, quan ha mogut les diverses 
energies que composen la ciutat sota el lideratge 
del govern municipal, i sobre una base d’acord po-
lític al ple, el més ample i inclusiu possible. Per això 
rebutgem el model basat en un “hiperlideratge” 
com planteja BeC respecte a la figura de l’Alcal-
dessa, o la d’altres projectes polítics amb “estre-

lles” que s’apagen. Models que s’ho juguen tot a 
una carta, obviant el treball en equip i la interacció 
amb la ciutadania. Només promovent la igualtat 
d’oportunitats i el progrés per a tothom; fomentant 
la interacció de persones i col·lectius, d’organitza-
cions públiques i privades, socials i empresarials; 
en definitiva, reconeixent i impulsant les intel·li-
gències múltiples de la ciutat, aconseguirem que el 
talent individual esdevingui veritable intel·ligència 
col·lectiva.

Els i les socialistes no som messiànics. Entenem la 
política com un joc d’equip i entenem la ciutat com 
una xarxa d’interessos, de relacions, que cal teixir 
des de l’ajuntament, amb complicitat però també 
amb lideratge. Valorem els lideratges compartits i 
la necessitat de fer un equip potent al si del PSC de 
Barcelona, teixint les aliances i complicitats amb 
objectius a mig i llarg termini. Colau no té aliats 
perquè no és capaç de transigir.

Barcelona no ha estat, ni és, el projecte d’una sola 
força política ni d’un sol sector social. Barcelona 
és la suma de milers d’interessos que cal articular 
en favor del col·lectiu, de la suma de persones que 
conformen la ciutat. Per governar la ciutat cal ser 
capaç de sumar totes les forces, de parlar i acor-
dar, de negociar i agrupar tots els esforços.

Els socialistes som l’única força capaç d’articular un 
acord de ciutat ample, a l’entorn d’un projecte de 
ciutat amb tothom i per a tothom.
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3er EIX. CAL REFER L’ACORD SOCIAL

El principal valor de la ciutat és el valor social: el de 
les persones. I les nostres principals preocupacions 
són el seu benestar, la seva qualitat de vida i les se-
ves oportunitats per desenvolupar la seva trajectò-
ria vital en llibertat i en igualtat, des de la defensa 
de la comunitat, la justícia i solidaritat. Aquest ha 
estat, des del socialisme barceloní, el centre de la 
nostra acció i dels nostres projectes de ciutat. La 
ciutat són els seus ciutadans i ciutadanes i es trans-
forma posant-los al centre. Per això no hem d’obli-
dar que cal pensar en tots i cadascun dels veïns i 
veïnes quan prioritzem actuacions, i cal trobar de 
nou la forma de construir i de gestionar amb ells i 
elles els recursos i els projectes de ciutat. 

Barcelona ha sabut que els serveis públics, aquells 
que igualen les oportunitats a tothom i que ens 
defineixen com a societat moderna i estructura-
da, són pilars bàsics. Per això a vegades hem anat 
i més enllà de les competències municipals, i hem 
construït conjuntament amb la societat una xarxa 
de serveis que ha abarcat des de per la petita in-
fància, fins a la cultura, la gent gran, els i les joves, 
l’esport o serveis socials i la salut, serveis que cal 
tornar a reforçar per no permetre que ningú que-
di fora de la ciutat. Avui moltes persones, de molts 
barris, i de forma especial la ciutadania que ha 
patit més la desigualtat i la manca d’oportunitats,  
com els joves o les dones, ens demanen  reformular 
l’acord i aprofundir en la transformació social. 

Ens cal reinvertir en el dret a la ciutat i fer-ho amb 
innovacions distributives radicals,  així com  pro-
curar que l’activitat econòmica i el treball generin 
riquesa suficient per finançar els pilars públics 
adequadament i que aquesta riquesa es distribu-
eixi de la forma més justa possible. Ens cal reforçar 
l’acord social perquè no es trenqui, és governar mi-
llor sobre els fluxos globals que concentra la ciutat 
i que tenen efectes desiguals sobre la vida de les 
persones. Ens cal la recerca d’un acord social per 
a millorar Barcelona. No només des de la base de 
l’eficiència, sinó també sobre els efectes que tingui 
en l’equitat i  en la justícia social a partir de l’escol-
ta i el treball amb el conjunt d’actors implicats en 
els reptes de Barcelona.

Barcelona fou un acord col·lectiu, aquella idea 
d’èxit que ens vam plantejar i que va tenir la seva 
expressió durant 32 anys s’ha d’enfortir, tornar a 
acordar-se i fer-se projecte. És clar que tenim resis-
tències a vèncer i mecanismes que desmuntar, però 
també som molts els barcelonins i les barcelonines, 
conscients que des del feminisme, la igualtat efec-
tiva  i la justícia social el projecte continuarà essent 
el millor per Barcelona.

La justícia social. Aquest ha de ser el nostre cavall 
de batalla principal, perquè aborda tots els àmbits 
de la política pública i perquè és el fonament de la 
nostra proposta política de progrés.
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4rt EIX. CAL AVANÇAR-SE AL FUTUR

El nostre món canvia a un ritme trepidant. Les ve-
lles respostes no serveixen. Ho ha deixat clar la crisi 
mundial. El nostre és un món nou, que hem d’en-
tendre per poder-lo governar. Perquè si no el go-
vernem ja hem vist el que passa: els forts en surten 
guanyant i els febles perdent, la societat s’esquin-
ça, la ciutat es desendreça davant de l’avenç de 
forces poderoses sense control.

Davant d’aquest nou món se’ns presenten dues 
opcions: o es claudica i s’accepta la nova realitat 
sense més, o se la nega, inventant un món ideal, un 
món paral·lel que només existeix en les proclames 
(de Trump, dels independentistes, dels extremis-
mes, de dreta o d’esquerra).

Nosaltres no volem ni una cosa ni l’altra. No volem 
acceptar el món tal i com és, i no volem pintar-ne 
un d’imaginari. Volem transformar aquest món. Ho 
hem volgut sempre.

Per fer-ho, hem d’avançar-nos al futur. I per acon-
seguir-ho, hem de ser audaços i respondre als rep-
tes amb idees noves.

Avançar-se al futur també és projectar una ciutat 
sostenible energèticament, amb tot el que implica 
de canvis de costums i de models de producció i 
transport.

Avançar-se al futur també és treballar per la ciu-
tadania del futur. Generar les condicions per a que 
les nostres nenes i els nostres nens siguin demà do-
nes i homes amb talent, solidaris, lliures, implicats 
i cívics. Això vol dir garantir-los des de ja l’accés a 
aquelles activitats que els eduquin en la igualtat, 
com l’esport col·lectiu, les arts i l’acció en entitats. 
Generar talent no només té a veure amb les capa-
citats professionals. També té a veure amb crear 
ciutadans plens, autònoms, crítics i solidaris.

Som i volem ser una força de futur. Hem de ser au-
daços davant del conservadorisme i davant del 
tremendisme. Volem ser capaços de projectar el 
que vindrà i donar resposta als reptes de futur. 
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