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1.- INTRODUCCIÓ

A les eleccions municipals celebrades el 25 de maig passat els ciutadans i ciutadanes de Barcelona s’han
pronunciat de manera clara i contundent per les opcions progressistes, d’esquerres i catalanistes.

PSC-Progrés Municipal, ERC-Acord Municipal i ICV-EA-EPM, els partits i coalicions representatives d’aquesta
majoria, agraïm la confiança que se’ns ha dipositat i assumim la responsabilitat que la ciutadania ens ha
atorgat. És per això que expressem el nostre compromís per un govern de progrés i catalanista i signem el
present document que recull les línies estratègiques que orientaran l’acció de l’Ajuntament de Barcelona per
al període 2003-2007.

Les tres forces volem posar de relleu el balanç global positiu del mandat 1999-2003. A partir d’aquests sòlids
fonaments manifestem la intenció de seguir impulsant la transformació de Barcelona i fer front als nous
reptes.

Ho fem amb el convenciment que Barcelona pot ser i ha de ser més justa i igualitària, més próspera i
generadora d’oportunitats per a tothom, amb un espai públic de qualitat, més sostenible i ecològica, més
participativa, amb la millor convivència. Ho fem per una ciutat solidària en la comunitat global, radical en la
defensa de la pau, la diversitat cultural i lingüística, la dignitat arreu del món, i com a referent principal a la
Mediterrània, a Europa i al Món. Ho fem per una Barcelona activament orgullosa de la seva condició de
capital de Catalunya i plenament reconeguda i capacitada en recursos i competències.

Acordem que els principals eixos del govern municipal dels propers quatre anys seran:

• UNA BARCELONA MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA.

Una Barcelona que posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes les millors condicions per viure i conviure
i poder desenvolupar els seus  projectes personals, individualment i col·lectivament. Una ciutat que treballa
amb intensitat per la cohesió i la convivència i lluita expressament contra tota mena d’exclusions,
desigualtats, pobresa o discriminacions.

Les prioritats en aquest sentit seran les polítiques de suport a totes les persones, als joves, a la gent gran
i a les famílies de diferents tipologies, les polítiques per un habitatge assequible, l’aposta per l’escola
pública de qualitat, la integració de la població immigrada a partir del Pla Municipal, el foment de l’extensió
dels equipaments culturals i la potenciació dels serveis i programes culturals als barris i districtes, i la
consolidació d’un sistema de seguretat basat en la prevenció, la millora del sistema judicial i la
coordinació policial amb el desplegament dels Mossos d’Esquadra, i amb una Guàrdia Urbana eficaç,
moderna i al servei de la ciutadania.

• UNA BARCELONA DE PROGRÉS QUE GENERA OPORTUNITATS PER A TOTHOM

Una Barcelona que es desenvolupa econòmicament, amb les activitats i estratègies idònies per al futur que
genera llocs de treball de qualitat, dóna suport als emprenedors i a les petites i mitjanes empreses,
coopera amb els sindicats i es compromet amb la reducció de l’atur i amb la integració de les persones
amb dificultats d’accés al món laboral.
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Una ciutat dinàmica que reforça els sectors emergents i de valor afegit, ben connectada i preparada per
competir en un entorn internacional on s’ha de consolidar en el grup capdavanter de les metròpolis
europees. Són aspectes prioritaris l’enfortiment dels recursos d’orientació i suport laboral i professional,
els centres de recerca i desenvolupament i les universitats, els nous nuclis d’activitat i singularment el
Districte 22@ al Poblenou. La consolidació com a ciutat turística i comercial, el pol logístic-econòmic de
Ponent-Llobregat, amb la Fira com a referent i l’execució i gestió de les infrastructures pendents (Tren
d’Alta Velocitat, Pla Sant Andreu-Sagrera, Pla Director d’Infrastructures del Transport, ampliació del Port i
de l’Aeroport, Pla de rodalies ferroviàries i de mercaderies, i modernització dels polígons del Bon Pastor i
de la Zona Franca). Totes elles implantades amb respecte al medi ambient i al servei de la ciutadania.

• UNA BARCELONA SOSTENIBLE I CONVIVENCIAL.

Una Barcelona de qualitat amb un teixit urbà complex i compacte que compagina els usos, amb
equipaments i serveis a l’abast de tothom, amb més zones verdes i el litoral revitalitzat, amb mobilitat i
energies sostenibles. Una ciutat de qualitat a tots els barris que crea i atrau activitat amb criteris ecològics i
funcionals.

Per això cal desplegar l’Agenda 21, aprofundir amb el Pacte per la Mobilitat, prioritzant el transport públic i
els desplaçaments a peu i en bicicleta. Cal ampliar la millora de la neteja a partir de l’Acord Cívic i
l’eficàcia en la minimització i la recollida selectiva de residus. Cal reforçar les polítiques d’estalvi i
conservació de l’energia i les energies renovables. Cal mantenir l’extensió del verd a la ciutat i la inversió
en millora i renovació de l’espai públic, posant també l’accent en el seu bon ús ciutadà mitjançant
polítiques promotores d’actituds cíviques i mitjançant mecanismes de control per prevenir comportaments
contraris al bé social i col·lectiu.

• UNA BARCELONA MÉS PARTICIPATIVA.

Una Barcelona on la participació ciutadana es refermi com el seu tret distintiu. Una ciutat que intensifica
tots els espais i mecanismes de relació cívica i democràtica, innovadora alhora de fer costat a la
ciutadania, expressament atenta a les propostes dels ciutadans i ciutadanes, on tothom se sent implicat i
pot fer-se escoltar.

Durant el mandat anterior hem aprovat uns bons instruments: les Normes de Participació i el Reglament de
Districtes, ens comprometem a desenvolupar-los de manera que totes les veus i demandes tinguin canals
de participació.

Enfortirem els consells sectorials, afavorirem l’ús de les noves tecnologies al servei de la ciutadania i la
seva participació i, potenciarem el diàleg i la cooperació, l’associacionisme i el voluntariat.

Treballarem perquè sigui possible, en el seu àmbit, l’elecció directa dels Consellers i Conselleres de
Districte.

• UNA BARCELONA REFERENT MUNDIAL EN PAU, SOLIDARITAT I DIVERSITAT CULTURAL.

Una Barcelona que sap prendre posició clara davant dels conflictes, que aposta per una globalització més
justa, i per una legitimitat internacional on les ciutats tenen veu pròpia. Per això reforçarem els recursos
destinats a la cooperació internacional, la cultura de pau, la solidaritat i la diversitat cultural. Per això
seguirem encapçalant les organitzacions mundials de poders locals. Per això organitzarem el Fòrum
Universal de les Cultures del 2004, el gran repte immediat amb el qual Barcelona ha de ser protagonista
del diàleg sobre les noves convivències, el respecte a les diverses cultures i llengües, la sostenibilitat i la
resolució pacífica dels conflictes. Alhora completarem l’operació de transformació i regeneració urbana i
mediambiental del Llevant.
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• UNA BARCELONA AMB CARTA MUNICIPAL.

Una Barcelona amb la Carta Municipal totalment desenvolupada i amb el finançament i les inversions
suficients. I una ciutat nucli d’un àrea metropolitana que requereix estris adequats de governabilitat i de
gestió.

Amb aquest document afirmem la voluntat de treballar des del diàleg permanent i des de la lleialtat, entenent
que la pluralitat política ha d’enriquir l’acció municipal i l’enforteix mitjançant la assumpció conjunta de la
responsabilitat de govern.
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2.- LA CARTA MUNICIPAL: LLEI DE BARCELONA

Per assolir els nostres objectius, un instrument indispensable és la Carta Municipal totalment aprovada i
aplicada, amb totes les competències i responsabilitats que ens permeti actuar en tots els àmbits en què els
ciutadans i les ciutadanes reclamen solucions.

La Carta Municipal és la Llei de Barcelona, i després d’un llarg procés de negociació, va ser aprovada per tots
els partits polítics, tant al si de l’Ajuntament com al Parlament de Catalunya. Aquesta unanimitat confereix a la
Carta un valor que ningú no pot obviar i, encara pitjor, menystenir, i suposa un punt de referència que obliga
tothom a desenvolupar-la plenament. Però encara no hem aconseguit que el govern de l’Estat en tramiti
l’aprovació de la part de la Carta que depén del Congrès de Diputats.

La Carta Municipal és un objectiu polític i ciutadà al qual no renunciarem, perquè evidencia responsabilitat i
compromís, perquè és bàsic per gestionar aspectes fonamentals per a la vida ciutadana i perquè constitueix
un marc de confiança, recursos i capacitats.

En allò que suposa corresponsabilitat amb al govern autonòmic, cal posar en marxa definitivament els
diferents consorcis. La Carta és ben clara a l’hora de plantejar la participació del govern municipal en els
principals assumptes d’interès ciutadà, de la mateixa manera que fa una aposta clara per la
corresponsabilitat. La fórmula dels consorcis és en aquest sentit la més idònia, i demana que d’una vegada
per totes es posi fi a les dil.lacions que el govern de la Generalitat està mostrant.

Un cop en funcionament l’àmbit urbanístic (amb uns guanys evidents en termes d’eficàcia i agilitat), i un cop
constituïda l’Agència de Salut Pública, el Consorci de l’Habitatge, el Consorci d’Educació, i el Consell del
Patrimoni Cultural de Barcelona, és hora de fer-los funcionar de veritat.

I cal ja la constitució del Consorci de Serveis Socials. Però no fer-ho des d’un punt de vista merament formal,
sinó amb programes clars, perseguint objectius concrets i en base a valoracions rigoroses sobre recursos
necessaris. El govern de la Generalitat ha palesat fins ara poca predisposició a permetre l’autogovern a
Barcelona.

Insistirem amb tota la fermesa necessària, perquè els temes pendents són d’una trascendència màxima per a
la ciutat i perquè el govern de la capital de Catalunya ha d’estar marcat per la participació, l’eficàcia i el rigor.

En allò que implica al Govern de l’Estat, cal aprovar la Carta definitivament per a disposar dels estris legals
necessaris per crear un sistema de justícia local que millori la seguretat, per reforçar l’autoritat municipal, per
millorar l’organització municipal pròpia, per organitzar millor la convivència i la participació de la ciutadanía i
per establir nous mecanismes de finançament municipal per a la ciutat de Barcelona. La Carta Municipal té,
en aquest sentit, tot el valor propi en favor d’’un major grau d’autonomía local.

Des de l’òptica centralitzadora del govern de l’Estat és ben clar que no es vol que Barcelona tingui una
consideració de capitalitat, i per això s’intenta amagar les reticències amb proposicions no de llei i projectes
de llei sobre grans ciutats i sobre modernització dels governs locals. Estem per la millora del règim legal de
les grans ciutats i per la millora general del govern local, ambdues són reivindicacions llargament desitjades
per nosaltres, però no acceptem subterfugis que posin en qüestió la Carta Municipal que Barcelona s’ha
atorgat.
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3.- L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

EL PLA ESTRATÈGIC METROPOLITÀ DE BARCELONA

Aquest mandat municipal (1999-2003) s’ha desenvolupat el “Pla Estratègic Metropolità de Barcelona”, com a
instrument útil pel futur de l’Àrea Metropolitana. Com es recull en les conclusions del Pla Estratègic
Metropolità de Barcelona: “l’Àrea Metropolitana de Barcelona és un dels territoris que s’ha mostrat més
dinàmic en el conjunt de la Unió Europea i, també, el que té unes expectatives de desenvolupament més
favorable per als propers anys”.

És imprescindible i irrenunciable assolir una Àrea Metropolitana plenament desenvolupada. Una àrea que,
configurada com a xarxa de ciutats, té ara el referent del nou Pla Estratègic Metropolità que marca les pautes
en tots els àmbits. Una Àrea Metropolitana que ha d’articular-se amb un espai institucional d’administració i
govern metropolità que asseguri rigor, eficàcia i participació en un territori que ha de ser degudament
gestionat i políticament reconegut. Som la sisena àrea metropolitana europea amb més potencial de
creixement i la primera no capital d’Estat.

Fem nostres les expressions del Pla Estratègic: “tenim un potencial de projectes i de realitats envejables, i
tenim la ineludible necessitat de consolidar el nostre procés de transformació cap a les noves realitats
econòmiques i socials que s’imposen arreu del món i que, no necessariament, són una prolongació del
present. La voluntat d’incidir, de manera positiva, en aquest procés de transformació ens mostra, amb
claretat, la conveniència d’adoptar un model de gestió  del territori metropolità, basat en criteris de
sostenibilitat econòmica, ambiental i social com a valors centrals, que, sense perdre de vista les identitats
locals, aprofundeixi en una visió metropolitana de futur, que defineixi les estratègies i els objectius conjunts i
que faciliti una gestió eficient dels serveis que es consideren necessaris abordar des d’aquesta perspectiva
més amplia.

PER UN GOVERN METROPOLITÀ

La realitat metropolitana de Barcelona és dinàmica, complexa i variable. És, hores d’ara, un àmbit fragmentat
institucional i territorialment on es produeixen desequilibris. Això exigeix polítiques integrades, compartides i
concertades, redistribució de la despesa pública i alguna forma d’institucionalitat que sigui representativa tant
dels municipis com del conjunt de la ciutadania. La Barcelona metropolitana requereix planificació i gestió
pròpies, una base fiscal comuna i polítiques redistributives i reequilibradores, un organització política
representativa, amb representació de tots els municipis.

Per fer això, cal una condició necessària, establir un model polític, social i de gestió amb criteris de
sostenibilitat, propi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un òrgan local de govern, gestió i participació, que
concentri funcions pròpies, delegades o transferides dels governs locals i supramunicipals (autonòmics i
estatals), que pugui prestar serveis a la població i que actui enfront dels nous problemes oferint millors
solucions. Un govern local que, entre altres temàtiques, pugui abordar polítiques públiques d’habitatge, la
seguretat, els residus, l’aigua, la millora i extensió del transport, la planificació urbanística, la protecció dels
espais lliures, els serveis a les persones, l’educació, l’ocupació o les inversions metropolitanes. Un govern
que pugui donar resposta efectiva i eficient, en l’àmbit real de la ciutat metropolitana, als problemes d’avui i a
les necessitats de demà.
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4.- BARCELONA CAPITAL DE CATALUNYA

Barcelona exerceix amb orgull el seu paper de capital de Catalunya. I ho fa malgrat no tenir recursos i
competències suficients per fer front als nous problemes que la societat genera, que el món genera i que les
polítiques aplicades pels governs espanyol i català generen. No es pot ignorar Barcelona si veritablement es
creu en Catalunya.

Barcelona ha exercit històricament la capitalitat de Catalunya. La capitalitat és un vincle mútuament ofert
correspost, que expressament associa la capital amb el país que representa, i que fa que el país se senti
plenament reconegut en la seva capital. L’element bàsic d’aquest vincle és la confiança, també mútua
isincera.

És aquest el sentit pel que la Carta Municipal, aprovada al Parlament de Catalunya, defineix Barcelona com a
capital de Catalunya, és el compromís de la ciutat davant el conjunt del país. La Carta Municipal és el text
constituent de Barcelona i, com a tal text constituent, traspua el vincle de la capital amb Catalunya.

Barcelona és eminentment  una ciutat mediterrània. La climatologia i l’orografia indiquen que la Ciutat forma
part de l’espai mediterrani. La nostra cultura és només una variant de la gran cultura mediterrània perquè el
mar ens ha unit i separat amb la resta de pobles. Un mar i un port que sempre han portat diversitat i color a la
nostra Ciutat. Un mar que ens ha fet al llarg dels segles els catalans cosmopolites que som avui.  El nostre
passat forma part de la història de la mediterrània , la nostra Ciutat ha estat forjada per les grans civilitzacions
de la mediterrània. Som, sense complexes, mediterranis catalans.

Barcelona ha de ser  la capital de l’arc mediterrani. Barcelona, ha de liderar el sud d’Europa i ha de ser la
porta mediterrània d’entrada a Europa. Barcelona s’ha convertit també en la capital de la pau i de la diversitat.
Barcelona i Catalunya han centrat l’atenció del planeta gràcies al seu missatge de pau i al seu rebuig a la
guerra. Les manifestacions pacífiques i massives en favor de la pau han estat un exemple per a la resta de
nacions del món.

Volem una Catalunya que enforteix els seus municipis, que hi confia i que els hi dóna suport. Que no regateja
inversions i que sí comparteix projectes i ambicions. Que no mira curt sinó que mira lluny. Una Barcelona
reconeguda com a Capital de Catalunya, amb tot el que significa l’exercici de la capitalitat d’un país com el
nostre, dins el marc de l’àrea metropolitana on s’inscriu.

I alhora reclamem que Barcelona sigui la capital mediterrània d’un Estat plural, que fa confiança i aprofita
totes les seves potencialitats. Un Estat Espanyol que necessita reconèixer la capitalitat de Barcelona com
ciutat artifex del desenvolupament, motor de progrés econòmic i social, garantia del futur per a tothom. Una
ciutat, Barcelona, que precisa el suport innegable de l’Estat en les infrastructures i en els serveis, i en el
reconeixement de la nostra singularitat.

Barcelona és la peça clau per encaixar realitats històriques i culturals amb un horitzó comú. Serem coherents
amb la nostra funció de motor i referent nacional, estatal i internacional, però reclamem l’atenció i el suport
que ens correspon.
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5.- EL FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES-BARCELONA 2004

L’any 2004 convertirem Barcelona en la capital de la pau, la solidaritat i la diversitat cultural amb la celebració
del primer Fòrum Universal de les Cultures. Amb aquest nou esdeveniment mundial, Barcelona consolida el
seu lideratge i la seva presència internacional, queda situada en el mapa del món, com a ciutat promotora i
integradora, i exponent de les ciutats enfront dels reptes dels segle XXI.

 El Fòrum Universal de les Cultures és la primera edició d'un nou esdeveniment multitudinari i d'abast
internacional que reunirà a Barcelona persones vingudes de tot el món. El Fòrum vol contribuir a una
renovació del pensament i de les actituds i és una nova plataforma per avançar cap a una nova convivència
sense conflictes i en un món més habitable. El Fòrum pretén que puguem parlar, viure i gaudir d’una
celebració durant 141 dies de trobada entre cultures.
 
 L’objectiu del Fòrum Universal de les Cultures - Barcelona 2004 es promoure, a través del diàleg entre les
cultures, l’estudi, la reflexió i la innovació per contribuir, d’una manera substancial, a la construcció d’una
cultura de la pau i una ética de la globalitat que ajudi a que el procès de globalització es desenvolupi d’acord
amb uns valors étics. A més es formalitzaran debats de problemes concrets i reals, sota els auspicis de l’ONU
i amb persones directament implicades.
 
 Les tres institucions organitzadores (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Administració
general de l'Estat), han fixat l'Agenda de principis i valors del Fòrum. Aquest document defineix el Fòrum
Universal de les Cultures com un nou model de gran esdeveniment basat en idees, principis, valors i codi de
conducta específics respecte d'altres models existents.
 
 L'Agenda es basa en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els principis programàtics de les Nacions
Unides, i descriu els seus principis i valors en:
 

•  El respecte als valors i les institucions democràtiques, amb una atenció especial a la promoció de la
participació cívica.

•  El foment de les condicions per a la pau promovent la defensa dels drets individuals i les llibertats de les
persones, molt especialment en l’àmbit cultural, amb una màxima atenció als més vulnerables i a la
defensa dels valors d’equitat i solidaritat, i l’exercici del dret a la informació i la responsabilització del
propi futur.

•  El respecte envers totes i cadascuna de les ètnies, amb una atenció especial a la protecció de les ètnies
minoritàries, i el foment de la lluita contra tota mena d’exclusió.

•  El respecte envers totes i cadascuna de les identitats culturals, amb una atenció especial a la protecció
de les cultures minoritàries, en el marc de la consolidació de societats obertes i plurals.

•  El respecte envers les religions, i el foment del diàleg interreligiós .

•  El reconeixement i el respecte a totes i cadascuna de les llengües, amb una atenció especial a la
diversitat lingüística, entesa com a patrimoni universal que cal protegir i promoure, sens perjudici del
foment de l’aprenentatge de llengües comunes i d’altres grans llengües vehiculars .

•  El foment de la creativitat, l’impuls de l’educació i la democratizació del coneixement com a vies de
transmissió de valors i actituds que afavoreixin una cultura de pau i un desenvolupament del diàleg entre
les cultures, potenciant els diferents sectors culturals que estimulen la creativitat dels individus i dels
grups culturals i contribueixen a la transmissió i conservació del patrimoni cultural material i immaterial .
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•  La defensa de la biodiversitat a través de la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient, com
també la conservació i l’ús racional dels recursos naturals.

•  La necessitat d’un teixit econòmic, social i institucional socialment responsable, compromés amb un
creixement econòmic equilibrat i ecològicament sostenible.

•  L’atenció especial al desenvolupament sostenible del territori urbà des del punt de vista mediambiental,
social, cultural i econòmic. Tot això tenint en compte que la ciutat és l’hàbitat principal de l’ésser humà
del segle XXI i l’espai bàsic de les seves expressions creatives i de la innovació tecnològica.

 
 El Fòrum Barcelona 2004 s'articula al voltant de tres eixos temàtics: la diversitat cultural, el desenvolupament
sostenible i les condicions de la pau, acordats amb la UNESCO. Avui, aquests temes es confirmen cada
vegada més com les grans prioritats en l'agenda dels organismes internacionals d'aquest començament de
Segle XXI. Són fonamentals per avançar cap una globalitat sostenible, més humana i en pau i continuaran
essent plenament vigents durant els pròxims anys.
 
 La diversitat dels pensaments i models socials i econòmics han de ser presents al Fòrum: les grans
corporacions i organitzacions mundials d’àmbit econòmic (G8, Banc Mundial, OMC) tenen legitimitat com
també la tenen organitzacions socials i alternatives (Països no-alineats). Així doncs el Fòrum les ha d’aplegar
en el seu conjunt.
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 6.- BARCELONA, MUNICIPI D’EUROPA

Amb la convocatòria de la Convenció Europea s’ha obert un veritable procés constituent a la Unió Europea.
Per primera vegada des de fa 50 anys, ja no seran exclusivament els governs dels Estats qui decidiran com
ha de ser el futur de la UE. Des d’una profunda convicció europeista, volem incidir en el debat per aconseguir
una Constitució Europea clara, concisa, laica i comprensible que sigui votada en referèndum. Aquest objectiu
ja no és avui dia una utopia, però alhora que és un motiu de satisfacció és també una gran responsabilitat
ciutadana.

Els problemes de les regions i dels municipis també són problemes de la UE,  i els problemes de la UE també
afecten les regions i  els municipis. Els municipis són l’esglaó més proper als ciutadans, però la seva actuació
no podem oblidar que es dóna dins d’uns àmbits superiors: l’autonòmic, l’estatal i l’europeu. Per tant, des del
municipi cal promoure, entre d’altres, l’exercici de la ciutadania europea; el coneixement de la UE, el el
reconeixement dels valors propis per part de la Unió Europea, el reconeixement de la llengua pròpia per part
de la Unió Europea, per a fer possible una alta participació ciutadana en el referèndum sobre la Constitució
Europea; la participació de les escoles en programes europeus d’educació, el foment de l’estudi de diverses
llengües i l’intercanvi d’estudiants. Les grans línies d’acció de la UE: la societat del coneixement;
l’aprenentatge permanent; una nova cultura energètica; una major participació regional i municipal i de les
organitzacions regionals i municipalistes en l’àmbit europeu, juntament amb organitzacions similars d’altres
països, establint programes d’acció i reivindicacions conjuntes; les xarxes de ciutats i els agermanaments
entre ciutats, i un paper actiu en els compromisos de la UE a favor dels acords de Kyoto (reducció d'emissions
de carboni) amb mesures d'eficiència energètica i d'ús de les fonts d'energia renovables.

El Governs locals hem de plantejar en la nova Convenció Europea, entre d’altres, augmentar la dimensió
urbana en les polítiques europees, la dimensió urbana en el reequilibri territorial, la millora de l’entorn urbà, la
rehabilitació d’habitatges. Una millor dotació d’equipaments sanitaris, educatius, esportius i de lleure, els
transports públics, la gestió mediambiental, la potenciació de l’agricultura periurbana, la gestió dels boscos i
espais naturals protegits d’entorns urbans i metropolitans, les energies alternatives, la gestió integral de
residus urbans, les polítiques d’estalvi energètic, de gestió integral del cicle de l’aigua, de l’aire. Protegir i
millorar el medi ambient urbà com a contribució a una sostenibilitat local i mundial; un desenvolupament més
policèntric de les ciutats a Europa. Unes polítiques que han de comprendre, també, els camps de l’ocupació,
l’educació, l’habitatge i la promoció de la diversitat cultural i lingüística, que han de ser elaborades amb la
participació dels municipis, a través de les seves associacions. Una veritable dimensió urbana a les polítiques
de foment i millora de l’ocupació, que ajudin les iniciatives locals de promoció econòmica i d’ocupació i
formació. Les ciutats han de ser potenciades com a centres d’innovació i desenvolupament econòmic, amb
els suports estatal i comunitari s’ha de fer el reconeixement i l’impuls de les cultures regionals, de les llengües
no oficials, en les mesures europees a nivell cultural. Caldrà reforçar els mecanismes d’intervenció dels
municipis en l’elaboració i aplicació de les polítiques europees que els afectin, dotant d’una veu pròpia els
municipis en un ens propi que formi part del Comitè de les Regions.

El segle XXI ha de iniciar-se amb l’aprovació d’una Constitució Europea, que valori degudament el paper dels
municipis.
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7.-BARCELONA: CIUTAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA

EELL   BBEENNEESS TTAARR  SSOOCCII AALL ::  DDRREETTSS ,,   XXAARRXXEESS   II   PPRROOXXII MMII TTAATT

§ La cohesió social  i la colaboració ciutadana, els principals avantatges de la ciutat. Promoure la
força de la ciutadania organitzada per a facilitar la capacitat d’organització de la ciutat per a contribuir al
progrés comú i per generar, de manera sostenible, oportunitats i seguretats de renda, ocupació, equitat i
participació ciutadana.

§ El paper de l’Ajuntament com a promotor de xarxes. L’estat del benestar és cada cop un més un estat
relacional  generador de  xarxes de suport, xarxes per enfortir la convivència, xarxes de coneixement i
informació per a l’acció per tal de mobilitzar tots els recursos en una mateixa direcció, perquè la
governabilitat avui exigeix generar confiança per a comprometre el major nombre de persones i grups en
el progrés social.

§ El valor de la proximitat: Com a condició de riquesa de relacions com acció compartida i
desenvolupament de la col·laboració social, en el benentès que la proximitat és clau per a donar suport a
totes aquelles dinàmiques que faciliten la creació de les relacions entre persones.

§ Definir i defensar els drets socials de la ciutadania. La definició dels drets socials com a garantia, tot
definint els objectius socials als que aspirem, i als que volem que hi tingui accés tota la ciutadania.

§ Globalitzar els drets i la solidaritat. La política social urbana necessita d’una política social internacional
de les ciutats. Trencar fronteres i enfortir aliances amb altres ciutats basant-se en la relació local i global i
en les xarxes mundials de ciutats. Contribuïr a la creació d’una cultura d’interdependència solidària.

§ Una ciutat més inclusiva. Una ciutadania sense barreres. Fer una ciutat compartida des de la
diversitat per sumar des de les diferències tenint en compte les necessitats de tots: gent gran, joves,
persones nouvingudes, amb problemes de salut, de mobilitat o amb disminucions psíquiques o físiques.

§ Polítiques integradores envers la nova ciutadania. El dret a una bona recepció basat en el
reconeixement i valoració de la diversitat cultural, en la promoció de la igualtat de drets, deures i
oportunitats i en la normalització dels serveis. Les polítiques d’acollida a la immigració potenciant la
participació de les persones immigrants, l’enfortiment dels mecanismes de mediació cultural i la
construcció de ponts que facilitin el coneixement mutu i afavoreixin la integració.

§ Creació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, que ha de coordinar les actuacions d’atenció
social a la ciutat i promoure conjuntament les intervencions a nivell terciari (noves residències, centres
d’atenció i acollida).

§ Acostarem les oportunitats de desenvolupament professional a tothom i, especialment, a aquelles
persones amb dificultats, per afavorir la seva inclusió social i laboral.

§ Dotar els serveis socials i sanitaris  d’una organització més flexible, coordinada i adaptable als
canvis socials, amb una cartera de serveis socials i sanitaris coherent amb les necessitats i demandes de
la població.
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EELL   SSUUPPOORRTT  AA  LL EESS   FF AAMMÍÍLLII EESS ::  EELL   DDRREETT  AA  DDEESS EENNVVOOLL UUPPAARR  EELLSS  PPRROOJJEECCTTEESS   DDEE  CCOONNVVIIVVÈÈNNCCII AA

§ Impulsar polítiques adreçades a superar el model patriarcal, a la igualtat i responsabilització plena
d’homes i dones en les tasques domèstiques i familiars.

§ Compromís per garantir la igualtat de tots els projectes convivencials. Facilitar la formació d’unitats
familiars i la lliure elecció del nombre de fills.

§ Afavorir criteris que permetin accions dirigides per  a les noves tipologies de famílies emergents a
la Ciutat : famílies monoparentals encapçalades per dones, parelles del mateix sexe, noves famñilies de
pares o mares divorcides.

§ Fomentar polítiques familiars de temps que, per mitjà de reduccions, permisos, excedències i altres
fórmules, possibilitin la plena articulació dels temps familiars, cívics i laborals.

§ Potenciar la superació de situacions de dificultat que es desenvolupen en contextos familiars precaris:
pobresa infantil, conflictes convivencials, atenció a persones depenents.

§ Potenciar els serveis d’atenció precoç i mediació familiar.

§ Enfortir el rol de les famílies com a espais d’educació i convivència en valors d’igualtat, participació,
solidaritat i diferència. Xarxa educativa entre famílies, escoles i comunitat. Potenciar l’associacionisme
familiar.

PPEERR  LL AA  II GGUUAALL TTAATT  DDEE  GGÈÈNNEERREE

§ Establir polítques transversals per la igualtat de gènere en les diverses àrees de l’Ajuntament.

§ Fer que en la nostra ciutat es treballi el canvi de valors davant la violència, necessaris per assolir la
tolerància zero a la violència entre la ciutadania i la violència doméstica. Construïr una ciutat sense
violència de gènere, una ciutat amb dones lliures.

§ Fer que la nostra ciutat aculli amb calidesa i ajudi amb eficàcia a les dones que pateixen
maltractaments. A través d'una atenció de proximitat amb els punts d'informació i atenció a la dona dels
districtes, una atenció especialitzada través de l'Equip d’Atenció a les Dones i la Casa d'Acollida i la
coordinació de tots els sistemes implicats (sanitari, serveis policials, serveis socials, judicial i de base
associativa i comunitària).

§ Promoure polítiques actives de suport a les dones soles, vídues i grans que degut a la major
esperança de vida i l’envelliment de la població son cada cop més nombroses i més vulnerables.

§ Coordinar polítiques d’habitatge i polítiques de suport a les dones ja que cal tenir en compte que 3 de
cada 4 llars unipersonals estan formades per dones.

§ Fer que a Barcelona compartir i conciliar sigui el model. Treballar en les eines de conciliació de la
vida personal i laboral de tots i totes. Impulsar l’elaboració d’un Pacte Local dels Temps, per tal de regular
participativament els horaris de la vida quotidiana, i poder exercir i viure plenament la nostra ciutadania.

§ Fer que a Barcelona el mercat laboral i el treball remunerat doni les mateixes oportunitats a dones
i homes. Aprofundir en els programes de suport a dones treballadores i emprenedores. Construir una
ciutat amb igualtat d’oportunitats.
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§ Fer que en la nostra ciutat creixi la participació i la promoció de les dones, treballant la seva
autonomia i llibertat. Aprofundir en el coneixement i aprenentatge de les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació i crear una xarxa municipal de dones a través d’aquest mitjà. Construir una ciutat amb les
dones, una ciutat amb dones escoltades i reconegudes en la seva diversitat.

§ Lluitar contra l’exclusió social de les dones. Compromís en tots els àmbits amb la igualtat
d’oportunitats real entre dones i homes: educació no sexista, planificació familiar, igualtat laboral i en els
serveis públics. Crear programes d’acció positiva que fomentin unes noves relacions de gènere:
incorporació dels homes a l’espai domèstic, paritat entre dones i homes en l’espai públic i representatiu

§ Potenciar el Consell de Dones de Barcelona i de Districtes. Impulsar formes i processos innovadors
de participació real de les dones en la vida i el govern de la ciutat.

CCII UUTTAADDAANNII AA  II   EEMMAANNCCII PPAACCII ÓÓ  JJUUVVEENNIILL

§ La joventut com a sector estratègic per al futur de la ciutat. Adequarem les estratègies de Ciutat
perquè els i les nostres joves desenvolupin el seu projecte personal i ciutadà amb normalitat essent
ciutadans i ciutadanes de present i futur a Barcelona.

§ Més possibilitats de trobar habitatge a la ciutat. Construirem més habitatges protegits destinats a la
gent jove i fomentarem el lloguer com a mecanisme emancipador per viure a Barcelona. Potenciarem
noves modalitats d’habitatge amb els diferents agents socials de la ciutat i impulsarem la rehabilitació de
pisos antics amb ajudes públiques. Farem un control del mercat immobiliari jove a la ciutat per evitar
situacions enganyoses i facilitarem aquest servei utilitzant les tecnologies de la informació i la
comunicació.

§ La formació i l’ocupació qüestions imprescindibles pel desenvolupament de la joventut. Des del
treball de proximitat, ampliarem les sortides professionals a la ciutat buscant i promocionant llocs de
treball per la gent jove que ho necessiti. Centralitzarem les demandes per aconseguir una borsa estable
de feina i potenciarem la formació ocupacional com eina eficaç per les sortides laborals.

§ Més equipaments i més adaptats a les necessitats juvenils. Ampliarem l’oferta d’equipaments i espais
per a la gent jove per tal de que tinguin on trobar-se i fer les seves activitats amb horaris més flexibles que
s’ajustin al ritme i a les disponibilitats de les persones. Farem un Pla d’Equipaments Juvenils de la ciutat
amb aquesta fita i una Guia Juvenil d’Equipaments per facilitar al màxim la informació necessària per
saber on adreçar-se a l’hora de buscar un espai jove.

§ La nit i el transport públic, dos temes estretament vinculats. Treballarem per fer una Barcelona amb
millor transport públic nocturn. Ampliarem els horaris dels serveis juvenils per potenciar tant les activitats
d’oci nocturn alternatiu, així com la seva oferta, com sales d’estudi en les èpoques d’exàmens.

§ Més participació en la presa de decisions. Treballarem perquè la gent jove participi més en el disseny
de la ciutat i s’involucri a l’hora de decidir els nous espais i serveis destinats a ells. Farem un Congrés de
Joves a la Ciutat per recollir les propostes existents i elaborarem un nou Pla Jove. Fomentarem
l’autogestió i la cogestió amb les entitats juvenils per treballar les polítiques joves dels equipaments, per
tal de donar més veu i responsabilitat a la gent associada.
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§ La informació com eina clau per aprofitar els canals existents. Potenciarem el treball amb les escoles
i instituts per tal de fer arribar les activitats que es poden fer a la ciutat, així com els canals de participació
existents. Aproparem les campanyes preventives i d’informació als joves tant als espais joves com als
centres educatius. Potenciarem les tecnologies de la informació i comunicació com l’eina més accessible
a l’hora d’explicar les activitats que es fan a la ciutat com els seus serveis.

§ Compromís amb la plena participació de la gent jove en el disseny del model de ciutat: espais
públics i barris integradors; mobilitat i models de transport sostenibles i alternatius. Fomentar vies potents
de participació dels joves a través de totes les expressions del món associatiu. Diàleg i reconeixement de
tota la diversitat de moviments socials juvenils.

§ Potenciar polítiques de lleure orientades a la creativitat i la plena normalització de totes les
pràctiques culturals juvenils. Radicalitat en el reconeixement de les llibertats personals.

§ Garantir la igualtat real d’oportunitats entre la gent jove, tant en termes de gènere com d’origen
cultural. Polítiques actives d’integració ciutadana de les diferències.

AAUUTTOONNOOMMII AA  II   PPAARRTTIICCII PPAACCII ÓÓ  DDEE  LL AA  GGEENNTT  GGRRAANN
 
§ Plena integració de la gent gran de Barcelona, tant individual com col.lectivament, en les activitats

socials de la ciutat.

§ Garantir els recursos mínims. Cal mobilitzar els esforços de totes les administracions públiques i
organismes privats per que els ingressos mínims indispensables estiguin garantits així com la protecció
social i sanitària.

§ Prioritzar els Serveis Integrals d’Atenció Domiciliària i les solucions alternatives a la
institucionalització i l’hospitalització per tal que la persona gran pugui romandre en el seu entorn habitual.

§ Promoure les màximes condicions d’habitabilitat de totes les persones grans: pisos ben equipats,
lloguers assequibles, fórmules vitalícies públiques...

§ Desenvolupar noves experiències d’habitatge  més ajustats a la realitat sòcio-econòmica de les
diverses unitats familiars de gent gran  de manera que es contemplin, entre d’altres, noves experiències
en habitatge comunitari.

§ Impulsar un Pla d’Acció que doti a la ciutat d’una xarxa potent i diversificada d’equipaments
d’atenció a la gent gran: habitatges amb serveis, centres de dia i residències públiques. Des de les
institucions s’han d’impulsar serveis i equipaments adreçats a la gent gran amb un finançament adequat
aportat per la Generalitat de Catalunya. S’ha de promoure una oferta cada cop més diversificada que
permeti atendre i donar cobertura a les diferents necessitats i aspiracions  i alhora una oferta pensada per
a gent gran que és més activa, que vol estar segura a la seva ciutat i que és solidària i participativa en la
creació i transformació del seu entorn en benefici de tots.

§ Lluitar contra totes les formes d’exclusió relacional, social i econòmica de la gent gran: programes
de bon veïnatge, suport a les persones cuidadores, dret a la pensió bàsica universal...

§ Posar al servei de la gent gran les noves tecnologies. Les noves tecnologies han d’oferir a aquest
sector de població noves oportunitats vinculades a les persones grans en el camp de la informació i el
coneixement.
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SSAALL UUTT  II   SSEERRVVEEIISS   DD ’’AATTEENNCCII ÓÓ  PPRRIIMMÀÀRRII AA..

§ El Consorci Sanitari de Barcelona garantirà la corresponsabilitat de l’administració municipal en la
planificació, gestió i avaluació del dispositiu sanitari i de salut pública a la ciutat de Barcelona. La
transparència i el rendiment de comptes dels resultats i del funcionament dels centres, han de ser
productes de difussió habitual del Consorci Sanitari de Barcelona.Es continuarà amb el “Pla d’ìnversions
en centres d’assistència primària” , per tal d’arribar al 100% de la cobertura de la reforma de l’atenció
primària amb un model assistencial de major dedicació i qualitat, i facilitant més comoditat en
l’accessibilitat i en l’ús d’aquests serveis.

§ Més garanties en salut pública. Consolidar el funcionament de la nova Agència de Salut Pública de
Barcelona, creada al final de l’any 2002 i integrada en el Consorci Sanitari de Barcelona que ha de
permetre aprofundir en la coordinació amb la resta del sistema sanitari i ésser garant i responsable de
l’execució de les mesures de prevenció, promoció i protecció de la salut col·lectiva, de la salut mental, de
les diverses discapacitacions i de la vigilància dels factors de risc  i dels problemes de salut que afecten al
conjunt de ciutadans i visitants de Barcelona.

§ Reforma de l’atenció primària. Completar formalment la reforma de l’atenció primària amb una
cobertura del 100% de la població amb el model assistencial de major dedicació i qualitat. Apostar per la
gestió pública de l’atenció primària. El proper quatrieni han de desaparèixer les diferències en les
dedicacions horàries dels professionals, i també fer perceptibles les millores al conjunt dels ciutadans.

§ Millorar les urgències. Vetllar per tal que l’atenció a les urgències i emergències a càrrec de l’empresa
SCUBSA-061 es realitzi a qualsevol lloc de la ciutat amb la màxima rapidesa, eficàcia i diligència.

§ Millorar l’accés i les esperes als hospitals. El funcionament dels hospitals de la ciutat de Barcelona ha
de garantir a més del nivell d’excel·lència històric en l’atenció dels problemes d’alta complexitat, una
especial sensibilitat per oferir l’atenció a la totalitat dels problemes de salut susceptible de ser atès per
l’atenció especialitzada de les seves poblacions de referència més properes.

§ Més participació en les institucions sanitàries. Coordinar les polítiques municipals de participació
ciutadana amb les previstes pel sistema sanitari. Garantir que el Consell de Salut del Consorci Sanitari de
Barcelona, així com els Consells de Salut, incloguin la màxima representació social i permetin assolir la
màxima transparència en els resultats dels dispositius i programes assistencials.

LL’’AATTEENNCCII ÓÓ  SS OOCCII AALL  PPRRIIMMÀÀRRII AA

§ Enfortir la xarxa d’atenció primària com a eix referencial i prioritari de l’acció social al territori i apostar
per l’extensió dels serveis en el marc del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i del nou finançament
aportat per l’administració autonòmica amb l’objectiu d’igualar les aportacions per habitant del conjunt de
Catalunya en termes de política social.

§ Impulsar les polítiques d’inclusió i el treball amb els col·lectius en situació d’exclusió social severa:
persones sense llar, presos i expresos, infants pobres, col·lectius estigmatitzats.

§ Fomentar el treball en xarxa entre l’atenció primària de serveis socials, el món educatiu, els centres de
salut, els serveis d’inserció laboral i l’habitatge.

§ Construir un nou model d’Atenció Primària que potenciï les xarxes d’iniciativa social, la implicació
activa de les persones i el treball comunitari.
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§ Construir un nou model d’Atenció primària que potenciï la dimensió de proximitat, amb serveis de
barri que permetin accions preventives i d’acompanyament.

LLEESS   PPEERRSS OONNEESS  AAMMBB  DDIISS MMIINNUUCCII OONNSS

• Establir mesures per millorar i incrementar l’atenció a les persones amb disminució, potenciant els
serveis de suport a la integració laboral,

§ Potenciar els serveis preventius i d’atenció a infants amb disminucions, garantir la integració
educativa. Dret a la plena integració ocupacional: reserva del 3% en les ofertes públiques.

§ Compromís amb l’accessibilitat i la mobilitat. Supressió total de barreres: vivendes, transports i
equipament accessibles. Serveis específics de transport: dret a la mobilitat quotidiana.

§ Extensió dels serveis a les persones amb disminucions: atenció domiciliària, habitatges adaptats i
centres de dia per a l’autonomia personal. Ple suport a les persones cuidadores.

§ Impulsar la supressió de totes les barreres sensorials i comunicatives. Potenciar la igualtat
comunicativa real en els espais relacionals: llenguatge de signes, retolació en Braille...

§ Valorar i viure la diferència des del reconeixement, la convivència i la integració. Potenciar el dret al
lleure i el protagonisme participatiu de les entitats de persones amb disminucions.

LL’’EEDDUUCCAACCII ÓÓ  CCOOMM  AA  PPRROOJJEECCTTEE  EEMMAANNCCII PPAADDOORR
 
§ Impulsar el correcte funcionament del Consorci d’Educació com a instrument de cooperació entre la

Generalitat i l’Ajuntament per a la planificació i gestió de les institucions educatives de la ciutat, permetent
la intervenció conjunta en la presa de decisions relatives a tot el sistema educatiu no universitari i
propiciant la transversalitat de l’educació i la resta de polítiques municipals.

 
§ Integrar l’educació en la nova societat del coneixement, com una oportunitat i un repte a la vegada

que no podem defugir. La ciutat del coneixement ha d’afavorir que l’educació es desenvolupi en el nou
marc de la societat de la informació, garantint les infrastructures necessàries per aprofitar els canvis
presents i liderar els canvis del futur. La innovació és la clau. Innovació dels aprenentatges, amb més
flexibilitat i diversitat curricular, innovació de l’organització escolar, innovació del professorat, estimulant
els canvis i aportant les eines i els mitjans per aprofitar el potencial transformador de les tecnologies de la
informació.

 
§ Millorar la distribució de l’oferta educativa i augmentar la proporció de l’ensenyament públic a la

ciutat. Crear una xarxa pública única, que integri la xarxa municipal i la xarxa de la Generalitat i avançar
en la definició d’una acció educativa conjunta entre centres públics i concertats, a partir de la concepció
que l’educació és un servei públic. Paral·lelament, cal impulsar l’excel·lència dels centres públics pel que
fa a la formació i promoció personal i a la seva preparació acadèmica.Cal continuar prestant especial
atenció a les escoles bressol i de primària per ampliar-ne la seva oferta i millorar els requeriments de
qualitat.

§ Extendre l’oferta escolar pública al primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i potenciar la xarxa
de serveis educatius de proximitat per a la petita infància i les famílies, fins a cobrir la demanda a cada
barri.
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§ Potenciar la relació entre educació i entorn productiu amb una formació adequada i compatible
amb les necessitats canviants de les empreses. Fer possible, també, la incorporació dels joves al món
del treball, especialment d’aquells col·lectius que per les seves característiques personals i sòcio-culturals
necessiten un acompanyament en aquest procés d’inserció laboral i social. Aconseguir que tota la
població escolaritzada acabi l’ensenyament obligatori amb èxit escolar, que li garanteixi uns nivells
d’aprenentatges i de coneixements suficients per incorporar-se amb eficiència al món del treball o que li
permeti continuar els estudis posteriors.

 
§ Promoure hàbits, valors i capacitats que ajudin a construir una ciutadania basada en el compromís

ètic i la solidaritat. Aprendre a aprendre és el missatge central d’una estratègia educativa que no està
limitada només al període tradicional de formació: el coneixement i l’aprenentatge és una necessitat
universal al llarg de tota la vida. Des d’aquesta perspectiva és obvi que l’educació és una responsabilitat
compartida. La funció educativa i social de l’ensenyament supera l’àmbit estricte del sistema educatiu i,
com s’ha manifestat altres vegades, és una responsabilitat col·lectiva.

 
§ Acolliment i atenció a la població escolar nouvinguda, per incorporar-la amb garanties per al conjunt

de l’alumnat dels centres docents. Les ciutats europees, també Barcelona, són cada vegada més ciutats
multiètniques. La ciutat esdevé un escenari on la convivència, la relació i la barreja de molts pobles i
cultures esdevé una realitat. La plena integració de les minories ètniques i de la immigració estrangera és
un repte, també pel sistema educatiu, no exempt de conflictes i tensions.

 
§ Suport als professionals de l’educació. Cal millorar la formació continua dels professionals i adequar

les seves condicions de treball per garantir l’èxit professional. La tasca dels professionals de l’educació –
menystinguda i poc reconeguda socialment- requereix una valorització especial, perquè del seu
compromís professional en depèn en gran mida l’èxit de les múltiples funcions que recauen sobre el
sistema educatiu. Al costat de programes de suport i millora com són els serveis formatius, cal abordar
qüestions com ara l’estabilitat laboral dels docents, la millora de les condicions de treball i la progressiva
renovació i rejoveniment del professorat.

 
§ Promoure la participació de la comunitat educativa, com a agent de canvi. L’educació és una

responsabilitat compartida. I, en primer lloc, pels sectors que conformen directament la comunitat
educativa, és a dir, els mateixos alumnes, els pares i mares, els professionals de l’ensenyament. Cal
modernitzar i aprofundir en els mecanismes de participació de la comunitat educativa tant en l’àmbit
territorial com en els dels propis centres. Els Consells Escolars s’han revelat instruments útils de diàleg i
cooperació, com a eines de prevenció i resolució de conflictes, com a espais de direcció i presa de
decisions col·lectives i, a la vegada, són mecanismes de participació i projecció entre l’escola i el seu
territori. Cal aprofitar aquesta valuosa experiència, reforçant el moviment associatiu tant de pares i mares
com d’alumnes, incorporant nous agents educatius i potenciant el paper del representant municipal.

§ Potenciar i planificar l’oferta cultural i formativa dels 10 Districtes. Generalitzar les possibilitats de
formació al llarg de tota la vida, promovent la corresponsabilització dels diferents agents socials implicats,
en la línia del Projecte Educatiu de Ciutat: millorar la formació professional (col·laboració entre sistema
educatiu i món empresarial), planificació de l’oferta cultural, lúdica i esportiva a cada barri (escoles
d’adults, biblioteques, centres cívics, equipaments esportius), garantint l’accés de tothom. Promoure una
xarxa de complicitats entorn als valors d’una ciutadania crítica i democràtica: solidaritat, participació,
igualtat de gènere, sostenibilitat, interculturalitat i resolució no violenta dels conflictes.
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UUNNAA  CCUULL TTUURRAA  PPOOPPUULL AARR  II   CCRREEAATTII VVAA

§ Posar en marxa el Consell del Patrimoni Cultural de Barcelona com a òrgan de coordinació de
l’exercici de les competències de les diferents administracions en matèria de biblioteques, arxius, museus,
arqueologia i patrimoni arquitectònic. També farà possible la gestió conjunta d’equipaments culturals de
dimensió nacional, tal i com especifica la Carta Municipal de Barcelona, i la creació dels museus
nacionals pendents (tant el Museu Nacional de Ciències Naturals com el Museu Nacional d’Etnologia) i
l’aplicació de la Llei de Museus en l’àmbit de Barcelona.

§ Promoure la cultura per a la convivència: Promoure la cultura per a la convivència és promoure la
dimensió constituent de la cultura. És a dir, aquella que neix des de la ciutat i que té com a objectiu
generar noves i millors convivències entre ciutadans, entre aquests i els seus entorns urbans i naturals i
entre el present, el passat i el futur de la humanitat. És el vehicle per a la transmissió de valors de
progrés. Des de l’Ajuntament de Barcelona portarem a terme unes polítiques que estenguin el procés de
democratització dels coneixements i la pràctica dels valors; que assegurin l’expressió i participació lliure
de totes les ciutadanes i els ciutadans com un element fonamental de pràctica de la convivència i la
interculturalitat.

§ Posar en primer pla la creativitat: Barcelona farà de la seva capacitat de crear, d’innovar i d’investigar el
seu tret característic. Els creadors i emprenedors seran els protagonistes principals d’una creativitat que
farà avançar Barcelona. No només amb la finalitat d’aportar valor afegit en el context de la nova economia
sinó, també, per tal d’identificar els problemes i els conflictes i per aportar solucions per millorar la
convivència des d’una actitud compromesa i crítica.

§ Incrementar la producció i el nombre de productors de cultura: Fent possible les condicions per
incrementar la producció de continguts i de nous coneixements des dels equipaments i empreses culturals
de la ciutat, per convertir Barcelona en una ciutat innovadora i amb una oferta àmplia i nombrosa de
propostes culturals.

§ Enfortir l’activitat cultural en l’ànbit metropolità. Estructurant els mecanismes de cooperació i
coordinació d’aquesta ciutat de ciutats culturals que és la regió metropolitana de Barcelona, per generar
una oferta cultural diversa i accessible als ciutadans de la metròpoli i per millorar-ne la seva visibilitat.

§ Fomentar la presència internacional de Barcelona i la seva regió metropolitana gràcies a la cultura
cívica i la qualitat de la seva oferta cultural. La potencialitat de la cultura com a element d’atracció turística
i de generació de riquesa depèn, també, de la capacitat de la ciutat d’esdevenir un referent mundial de la
cohesió, de la participació i del civisme.

§ Barcelona és la Capital de la Cultura Catalana i cal potenciar-la perquè amb força irradiï capacitat
creativa. Cal renovar el pacte amb el Govern de la Generalitat de Catalunya per la gestió i reorganització
de les grans infrastructures de Capitalitat i portar a terme polítiques de projecció i foment de la Cultura
Catalana en tot el territori de parla catalana i a la resta del món.

§ Recuperar la normalitat de l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits, entenent-la com a patrimoni
comú i com a eina d’integració en la societat requereix, des d’una òptica municipal, la bilingüització
efectiva i generalitzada de la població no-catalanoparlant, la recuperació per a la llengua dels valors de
prestigi social, de progrés i de modernitat o la seva incorporació plena a les tecnologies de la informació i
la comunicació.



19

§ Apostem per potenciar la llengua catalana com a instrument d’igualtat d’oportunitats, de cohesió
social i ciutadania, a partir de les propostes següents: Potenciar la normalització lingüística en el món
laboral. Garantir un ensenyament efectiu i de qualitat del català i en català en tots els nivells. Potenciar la
presència de la llengua catalana en totes les actuacions i mitjans de comunicació municipals. Potenciar el
paper actiu i referencial del Centre de Normalització Lingüística. Promoure la cooperació amb altres
organismes competents en matèria de normalització lingüística dels territoris de llengua catalana per tal
de promoure el desenvolupament del patrimoni lingüístic i cultural comú.

LLAA  CCIIUUTTAATT  DDEE  LL ’’EESSPPOORRTT

§ Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport que inclou: la projecció internacional de Barcelona a través
de l’esport; la creació d’economia, ocupació i riquesa a través de l’esport; i l’esport com a instrument de
cohesió social.

§ Potenciar el binomi esport i lleure. L’esport és competició però també és la forma que molts ciutadans i
ciutadanes passen el seu temps lliure. Ampliar el concepte esport com una forma d’entendre la qualitat de
vida a la ciutat, sigui a l’aire lliure o en una instal·lació preparada i de qualitat.

§ Impulsar l’esport en l’àmbit educatiu, la dimensió coeducativa i sense discriminació per raó de
sexe de tota pràctica esportiva. Connectar esports i Projecte Educatiu de Ciutat . Ampliar l’ús de les
instal·lacions esportives escolars.

§ Potenciar la pràctica esportiva en horari extraescolar amb la participació esportiva en lligues dins del
propi centre, lligues intercentres, participacions en actes esportius de ciutat i qualsevol manifestació
esportiva que es cregui adient siguin competitives o no.

§ Potenciar i vetllar la pràctica esportiva en les instal·lacions olímpiques, per poder gaudir a totes les
edats d’aquestes macroestructures.

§ Definir i aplicar el nou model d’equipaments esportius municipals. Les noves demandes, l’equilibri
amb el sector privat, la maduresa del model de gestió actual, ens porta a la necessitat de redefinir el
model de gestió i de relació entre l’Ajuntament i els gestors d’instal·lacions esportives municipals.

§ Incentivar una connexió entre les instal·lacions municipals. Amb un element que  garanteixi a un
ciutadà poder gaudir d’un centre integrat i algunes altres instal·lacions.

§ Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a eix fonamental de l’estructura esportiva
de la ciutat. L’associacionisme esportiu (els clubs i les entitats) és la principal forma d’associacionisme de
Barcelona. La tradició, l’experiència i la fortalesa del sector esportiu s’ha de continuar potenciant per
mantenir-lo com a l’eix clau de l’estructura esportiva de la ciutat.

§ Potenciar l’esport per a la gent gran: establir programes específics per a les diferents disfuncions o
discapacitats com l’osteoporosi, l’artrosi i l’artritis. Potenciar la integració intergeneracional dins del món
de l’activitat física i l’esport. Garantir un cost que permeti l’accés fàcil a aquest servei per part de tothom.

§ Potenciar l’esport per a la dona: formar mestres, professors i monitors d’educació física perquè la seva
pràctica no sigui sexista. Tenir en compte les necessitats pròpies de l’exercici físic de les dones en la
planificació de les activitats esportives.
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§ Plantejar el desenvolupament econòmic de l’esport des d’una lògica metropolitana i catalana. Cal
plantejar tots els grans projectes econòmics i de projecció internacional vinculats al sector esportiu des
d’una visió més enllà dels límits municipals. La realitat metropolitana i catalana són , sobretot, una realitat
esportiva.

§ Impulsar la instal·lació de seus i institucions esportives a la ciutat.

§ L’esport inclusiu. Promoure la participació efectiva de les persones i els col·lectius amb necessitats
específiques per garantir que l’esport arribi a tothom. L’esport és un dels elements avui en dia de més
integració social que existeix. Cal que aquest sigui inclusiu i normalitzat per continuar fent de Barcelona
una ciutat de i per tothom.

§ Barcelona, ciutat de l’esport entre les ciutats del món. Cal continuar fent de Barcelona una capital
internacional de l’esport, no només sent la seu de grans esdeveniments esportius internacionals sinó
també de organismes i empreses internacionals vinculades al món de l’esport.

§ Fer de Barcelona una destinació turística esportiva. Amb la coordinació de Turisme de Barcelona cal
continuar la línia endegada el mandat passat de fer un producte específic del sector esportiu, ja sigui per
visitants de grans esdeveniments com de practicant d’alguns d’ells.

§ Adaptar les instal·lacions esportives als nous criteris de sostenibilitat. Extensió de la instal·lació de
plaques fotovoltàiques i tèrmiques als equipaments esportius. Plans d’estalvi de recursos i reducció
d’impactes ambientals.

§ Barcelona, seu de la primera Universitat de l’Esport d’Europa. Barcelona és líder en activitats
formatives relacionades amb l’esport, i a més té la seu de l’Institut Nacional d’Educació Física de
Catalunya. Per continuar avançant amb aquest camp es desenvolupa el projecte, conjuntament amb la
Universitat de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, de la creació de la primera Universitat de l’ Esport.

§ Creació del Parc Esportiu de Montjuïc. Montjuïc és referent de l’esport a tot el món, i a més, és clau ja
que està a prop de l’aeroport, disposa d’ una xarxa hotelera important i compta amb un Palau de
Congressos. Totes aquestes característiques fan d’aquest gran espai ciutadà un punt estratègic per ser la
seu d’organismes i empreses vinculats a l’esport.

LLAA  CCIIUUTTAATT  SS OOLLIIDDÀÀRRII AA

§ Considerem les polítiques relacionades amb la immigració des de la perspectiva de la transversalitat,
promovent així un tracte integral de totes les matèries relacionades amb la gestió de la diversitat, així com
la coordinació de les diferents actuacions. Des de la perspectiva de la pluralitat, promovent aquelles
actituts contràries a l’etnocentrisme, la xenofòbia, el monomorfisme cultural, els processos empobridors
d’assimilació. I optant per una societat oberta, dialogant, intercultural, que defensi una autèntica
interacció. La Igualtat en la diversitat, (igualtat de drets i deures / diversitat d’expressions vitals), evitant la
marginació socio-econòmica i promovent l’autonomia de l’individu.

§ Desplegarem el Pla Municipal d’Immigració a partir de l’execució de polítiques que respectin un model
d’integració basat en les tres gran línies estratègiques del Pla: afavorir la integració en un marc de
cohesió social; la defensa i difusió dels valors de la diversitat; i, la convivència i la prevenció dels
conflictes. Elaboració d’un Pla de Primera Acollida de la població nouvinguda que faciliti l’accés als
serveis i l’enfortiment de les xarxes de suport; compromís amb la plena ciutadania política i social de la
població immigrant, amb polítiques d’igualtat real en l’accés a l’ocupació, l’habitatge i els serveis públics;
foment de polítiques de reconeixement de la diversitat i de diàleg, per tal de garantir la integració de la
nova ciutadania en una Barcelona intercultural.
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§ Compromís amb l’eradicació de qualsevol discriminació en funció de l’orientació, la identitat sexual i
el model de convivència elegit. Reconeixement actiu i defensa integral dels drets dels gais, les lesbianes i
les persones transexuals i bisexuals. Polítiques actives d’acceptació de la diversitat i d’igualtat
d’oportunitats en tots els àmbits: visibilitat institucional, ocupació, habitatge, serveis públics. Accés a la
plenitud de drets de les parelles de fet.

§ Impulsar la política de solidaritat i cooperació: participar activament en programes d’emergència.
Reactivar la política d’agermanaments i acords d’amistat entre ciutats i impulsar l’agermanament
internacional entre escoles, associacions veïnals i socials, i centres de salut. Compromís de compres de
l’administració municipal amb les xarxes de comerç just.

§ Solidaritat i Pau. La Pau i la Solidaritat, és, en aquests, més que simplement una opció, és un deure
democràtic. És per això que aquesta serà una de les nostres prioritats pel proper mandat. La consolidació
de Barcelona com a ciutat promotora de Pau i la del nou equipament de la Casa del Mon. Un nou
equipament referèncial i especialitzat en la promoció Pau, la Solidaritat i la Cooperació Internacional al
Desenvolupament.

§ Adequar el programa Barcelona Solidària, com a element central de la política municipal de suport
als diferents agents i moviment associatiu de cooperació de la ciutat, donant suport a la xarxa
solidària de Barcelona. Complementar-ho amb el suport a les diferents taules, comissions ciutadanes i
plataformes solidàries que ja funcionen i les que puguin crear-se en el futur. Adaptar el funcionament del
Consell a les Normes Reguladores de Participació Ciutadana. Mantenir el compromís del 0,7% dels
ingressos propis per a solidaritat internacional i cultura de la pau, potenciar la xarxa d’entitats solidàries i i
el Fons Català de Cooperació i Densenvolupament, amb l’objectiu d’arribar a l’1% abans del final del
mandat.

§ Comerç just i responsable. Cal fomentar l’ús del comerç just i responsable, com a forma de potenciar el
desenvolupament econòmic de les comunitats del Tercer Món. Aquest comerç s’ha d’introduïr en tots els
àmbits de l’administració municipal.

§ Promoure la sensibilització ciutadana envers la cooperació i solidaritat. Especialment a l’àmbit
educatiu, promoure la sensibilització ciutadana, fomentant la consciència sobre la cooperació i la
solidaritat entre els pobles.

§ Constituir un servei de coordinació solidaria. Establir un servei de coordinació, assistència i suport a
cooperants, adreçat a reforçar les actuacions de les ONG’s i els programes solidaris en marxa.

§ Els Consells Municipals de Solidaritat i Cooperació. Potenciar el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació, i crear els Consells de Solidaritat i Cooperació de Districtes.

§ Promoure el respecte dels drets individuals i col·lectius de la ciutadania. Farem realitat els
compromisos adquirits en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat.

§ Fomentar la cultura de la diversitat amb l’objectiu que a Barcelona prevalgui el respecte a la diversitat
cultural, sexual, religiosa emplaçant el civisme compromés per tota la ciutadania.

§ Potenciar els instruments que, com el centre intereligiós i l’Oficina de No Discriminació, estableixen
mesures de protecció de qualsevol ciutadà front les discriminacions de qualsevol tipus.

§ Establir un lligam més estret entre la política de cooperació i la immigració a travès de projectes
específics als països d’on provenen la majoria d’immigrants de Barcelona.
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§ Situar la Zona Mediterrània com un dels eixos prioritaris de la nostra política de cooperació,
especialment la zona del Magrib, els Balcans i Palestina, sense oblidar la resta de llocs on avui ja
Barcelona coopera, en especial Amèrica Llatina i els nous llocs que poden requerir la nostra solidaritat
futura.
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8.- BARCELONA: CIUTAT DE PROGRÉS I NOVES OPORTUNITATS

LLAA  PPRROOMMOOCCII ÓÓ  EECCOONNÒÒMMIICCAA  II   LL’’OOCCUUPPAACCII ÓÓ

§ Acostarem les oportunitats de desenvolupament professional a tothom i especialment a aquelles
persones amb dificultats per assolir nivells més elevats d’inclusió social i laboral.

§ Volem una Barcelona productiva. Hem d’optar per la modernització de les zones industrials que no
afectin l’habitabilitat i la sostenibilitat de la ciutat; la reconversió d’altres zones en nous teixits productiusi
residencials i la substitució d’altres sectors urbans residuals per a nous usos residencials i terciaris.

§ Apostarem per l’ocupació de qualitat, l’ocupació de valor afegit, l’ocupació de futur per a transformar
el coneixement i la creativitat en el nostre millor actiu. Promourem polítiques contra la precarietat laboral i
programes integrals de salut laboral i prevenció de riscos. Impulsar una política local potent de lluita
contra l’atur: prioritzar els programes de nous jaciments en els terrenys social i de desenvolupament
sostenible.

§ Consolidarem Barcelona Activa com a referent en el suport a la iniciativa emprenedora i la creació
d’empreses. Posarem les condicions per ampliar el teixit d’activitats econòmiques, perquè sigui més
diversificat i amb major projecció de futur per a les PIMES.

§ Promourem les iniciatives que ajudin, orientin i promoguin les empreses i els emprenedors científics i
tecnològics.

§ Obrirem una nova dimensió metropolitana en la promoció econòmica per fer que l’àrea de Barcelona
ampliï el seu potencial d’atracció, acollida i creixement de l’activitat econòmica.

§ Promourem Barcelona com a ciutat creativa que generi, atregui i retingui talent creatiu i innovador.

§ Desenvoluparem una estratègia de desenvolupament local concertada, amb la cooperació i la
participació d’entitats, institucions i organitzacions cíviques, empresarials i sindicals.

§ Hem d’apostar per una planificació estratègica de Barcelona que tingui també com a protagonistes
tant els treballadors i treballadores, representats pels sindicats, com les organitzacions empresarials.
Tenim l’objectiu d’incrementar la taxa d’ocupació, que afecta molt especialment a les dones i al joves.

§ Potenciar el Consell Econòmic i Social de Barcelona amb capacitat de definir, de forma participativa,
el model de desenvolupament sostenible de la ciutat.

TTUURRIISSMMEE  II   CCOOMMEERRÇÇ ..

§ Reforçarem l’atractiu turístic de Barcelona mantenint un nivell d’oferta turística de qualitat per situar-
nos entre els primers destins de turisme urbà d’Europa.

§ Posicionar Barcelona internacionalment amb presència pròpia en els principals mercats emissors.

§ Potenciar i donar valor al fet diferencial de Barcelona i Catalunya com un dels elements de l’èxit
turístic de la Ciutat.
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§ Considerar el fet metropolità com un factor més de la  realitat turística de Barcelona.  Foment d’una
major integració de l’oferta turística de Barcelona amb la de l’àrea metropolitana i el conjunt de Catalunya.
Impuls de les activitats de promoció turística de Barcelona a la resta del territori català i espanyol.

§ Apostar pel turisme de qualitat i dotar la Ciutat  dels equipaments turístics necessaris perquè tothom pugui
visitar Barcelona i Catalunya.

§ Contribuir amb el Turisme en el desenvolupament sostenible des del punt de vista local.

§ Incrementar  els programes de turisme cultural i incorporar nous atractius de la ciutat en el circuit turística
i combinar la política de turisme amb altres iniciatives  o àrees culturals del govern municipal.

§ Turisme jove. Millora de les infrastructures i sistemes d’acollida dels estudiants estrangers i, en general,
dels turistes joves. Promoció de l’allotjament assequible de qualitat, incloent la possibilitat de zones
d’acampada en l’àmbit metropolità.

§ Itineraris alternatius en la ciutat. Potenciació de l’oferta d’itineraris alternatius per la ciutat, que permetin
un millor coneixement de la realitat urbana i social local.

§ Barcelona cultural. Promoció de la inclusió de Barcelona en els catàlegs de "tour operadors" culturals,
relacionats amb música, òpera, festivals, arquitectura o patrimoni, per tal de potenciar el turisme cultural.

§ Nou impuls a la Fira. La Fira de Barcelona ha d’esser un dels millors i més grans recintes firals d’Europa.

§ Consolidarem els eixos comercials de Barcelona. Crearem de nous. Aprofundirem en l’urbanisme
mediterrani i de proximitat per consolidar Barcelona com un pol comercial del sud d’Europa.

§ El comerç urbà com a vida als carrers i activitat als barris. Hem de fomentar la millora de la qualitat
en el sector comercial, així com la integració del comerç en els barris.

§ Promourem noves actuacions als mercats municipals. Els nous mercats municipals, com a referents
comercials de centralitat als barris de Barcelona continuaran la seva renovació per adequar la seva oferta
i instal·lacions,  adaptant-les a les noves demandes ciutadanes. Volem uns mercats municipals que
incorporin també l’activitat cultural com a espais de relació cívica integrant les noves tecnologies a la seva
activitat per a millorar l’atenció als clients i potenciant els seus trets característics, la compra de proximitat,
el tractament personalitzat i el producte de qualitat.

§ Defensarem els drets i la seguretat dels consumidors amb la participació del Consell Local de
Consum i amb l’actuació de l’OMIC.

UUNNII VVEERRSSII TTAATT  II   RREECCEERRCCAA

§ Potenciar la projecció de Barcelona com a centre universitari de referència internacional amb
l’obertura de canals de col·laboració amb les universitats perquè el seu coneixement reverteixi en el
desenvolupament de la ciutat

§ Promoure els efectes que les universitats generen en seva interacció amb la indústria i, en general,
amb l’entorn, sobretot tenint en compte que l’economia actual pivota sobre una contínua innovació
tecnològica i científica.
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§ Promoure la relació entre universitats i món laboral. S’han d’establir els vincles idònis entre la
formació universitaria i la integració laboral dels joves, amb la intenció de potenciar una oferta de qualitat
a les necessitats reals del món econòmic i productiu.

§ Estimular la interacció de la universitat amb la comunitat on s’implanten. Les universitats influeixen
decisivament dins del territori en el desenvolupament social, cultural i comunitari de la ciutat, com resulta
palès en les universitats de Barcelona que sempre han tingut un paper clau en el desenvolupament local.

 
§ Més Universitaris, d’aqui i de fora, a la ciutat. Seguirem cedint drets de superfície per la implantació

de noves residències universitàries.

§ Recolzarem la consolidació i ampliació del programa Erasmus d’intercanvi d’estudiants entre països de
la Unió Europea. El programa Leonardo 2000-2005  per a joves estudiants de FP.

§ Nou impuls a la recerca i a la investigació. Construcció del Nexus III. Ampliació del Parc Científic al
Portal del Coneixement. Parc de Recerca Biomèdica a la Barceloneta. Nous centres en els equipaments
7@ del Poblenou vinculats a la implantació de la industria del coneixement al 22@.

 
§ Impulsar el desenvolupament de la societat del coneixement a Barcelona tot consolidant el model

“ideòpolis” o de parc científic de tercera generació, expressat urbanísticament en el Districte 22@.

§ Potenciar Barcelona com a referent internacional en el camp de la recerca científico-tecnològica i en
els sectors econòmics emergents fortament basats en la innovació, com les biotecnologies i l’aeronàutica.

§ Impulsar el desplegament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i el
coneixement sobre la seva penetració a la ciutat.

§ Accés a noves oportunitats, mitjançant la promoció de la cultura científica, la capacitat dels
ciutadans per accedir a les oportunitats que s’obren en un món en constant transformació a causa de
nous coneixements i tecnologies.

§ Potenciar la presència de la ciència i la tecnologia en el programa del Fòrum com a pont d’entesa
entre les diferents cultures del món.

§ Impulsar l’ús de les noves tecnologies.  Hem de millorar la relació ciutadans-xarxa i noves tecnologíes,
evitant una esquerda digital. S’ha de generalitzar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC) a les empreses, a les llars i a les escoles.

§ Relació empresa tecnològica- universitat. Potenciar la relació món empresarial i món universitari en
relació als àmbits de les TIC. Les noves infraestructures de llevant i el districte 22@ són sens dubte una
gran oportunitat. Cal assegurar fortes implantacions de centres universitaris i d’investigació en aquestes
zones.

§ Potenciar la recerca biomèdica i sanitària. Potenciar un dels principals actius de Barcelona com a
ciutat del coneixement, que és la recerca biomèdica i en ciències de la salut.
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TTRRAANNSS PPOORRTT  PPÚÚBBLLII CC

§ Traspasar al nou òrgan de govern local de l’Àrea Metropolitana les funcions i competències de
l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). Fer coincidir l’EMT, el seu Consell Metropolità i els serveis
tècnics amb l’estructura política i de govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el que permeti millorar
la coordinació entre els municipis de l’àrea, l’ATM i alhora millorar els serveis del transport públic
metropolità.

§ Garantir la mobilitat sostenible i segura a l’Àrea Metropolitana. Dotar a Barcelona i la seva àrea
metropolitana d’un sistema de transport que garanteixi la mobilitat metropolitana en condicions de qualitat,
eficiència i sostenibilitat. Prioritzar-ne les infraestructures de transport públic.

§ Impulsar l’aplicació del Pla Estratègic de la bicicleta com un dels elements substancials de la nova
política de Mobilitat Sostenible. Aquest Pla Estratègic també recollirà les possibilitats d’altres tipus de
mobilitat alternativa.

§ Aplicar el Pla Director d’Infraestructures (2001-2010). Estendre i millorar la cobertura de la xarxa
ferroviària de transport públic d’acord amb el Pla Director d’Infraestructures 2001-2010, requerir els
compromisos de finançament que ho facin possible i la gestió pública i integrada de tota la xarxa.

§ Millorar el servei i la qualitat del transport públic. Incrementar l’oferta, la freqüència, la qualitat i
l’accessibilitat de la xarxa ferroviària. Millorar la cobertura territorial, la velocitat comercial, l’accessibilitat i
adaptació a persones amb mobilitat reduïda, la millora ambiental i la qualitat de servei del transport públic
de superfície, promovent la prioritat semafòrica i extenent la xarxa de carril bus i els corredors VAO als
accessos de Barcelona.

§ Fomentarem plans específics de mobilitat per a polígons industrials i grans equipaments.

§ Ampliarem el transport porta a porta i aplicarem el Pla d’Accessibilitat en edificis municipals i en l’espai
públic.

§ Potenciar la Integració Tarifària i la intermodalitat. Potenciar la intermodalitat entre les diferents xarxes
de transport públic, continuant les actuacions ja desenvolupades d’integració tarifària.

§ Dissenyar, aprovar i dotar d’un Pla de Rodalies la Regió Metropolitana de Barcelona que permeti una
major eficiència en l’ús de les infraestructures de FGC i de Renfe i n’incrementi la dotació i el servei,
augmentant el nombre d’usuaris, reduint temps de recorregut i incrementant freqüències de pas.

§ Crear una potent xarxa ferroviària de mercaderies a l’àmbit de Catalunya connectada amb França i la
resta d’Espanya, potenciant la seva relació amb els ports de Catalunya.

§ Implantar amb rapidesa les noves infraestructures de serveis i de transport que ens permetin estar
en primera línia nacional i internacional pel que fa al transport de persones i mercaderies, a la mobilitat de
serveis i a les infraestructures de serveis i ens dotin dels mitjans més moderns per a assegurar el nostre
progrés, la millora en la qualitat de vida i la competitivitat de la ciutat i de tota la Regió Metropolitana en el
futur.
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IINNFF RRAAEESS TTRRUUCCTTUURREESS ..

§ Proposem un nou model de gestió per a l’Aeroport  i l’agilització de la seva ampliació. Volen participar en la
gestió de l’aeroport (consorci públic de direcció i societat de gestió, proposta Pla Estratègic), prioritzar vols
intercontinentals. Eficàcia i rapidesa en el Pla Director (nova terminal, tercera pista, aparcaments i
accessibilitat en metro i alta velocitat), per doblar el nombre de passatgers (dels 21 milions actuals a 40).
A més, “Ciutat aeroportuària”.

§ Volem promoure el transport de mercaderies per avió i per ferrocarril.

§ Proposem un nou model de gestió del port i l’agilització de la seva ampliació per tal de doblar la
capacitat del Port per convertir-lo en el principal port d’activitat de la Mediterrània i del sud d’Europa.

§ Reclamem l’efectiva construcció del nou metro, suport bàsic de la mobilitat metropolitana, previst al
PDI, com a suport bàsic de la mobilitat metropolitana.

§ Ampliació de la Fira de Barcelona (340.000 m2, la segona més gran d’Europa), nou impuls i acord
institucional.

§ Afiançar el desenvolupament del projecte 22@ al Poblenou com a districte productiu d’alt nivell,
referent a Barcelona de la ciutat de coneixement.

§ Promoure la nova estació central i intermodal a la Sagrera amb la Societat Sagrera Alta Velocitat, per
la direcció i gestió de les obres de construcció de l’estació i del Parc de Sant Andreu-Sagrera.

§ Consorci d’Alta Velocitat de Barcelona: per fer el seguiment de les actuacions d’alta velocitat al seu
pas per la ciutat, de Sants a Vallbona.

§ Nova centralitat al front litoral del Besòs amb els equipaments, parcs i edificis del Fòrum: Campus
Universitari de Llevant, Centre Internacional de Convencions de Barcelona (CCIB), Edifici Fòrum, auditori i
exposicions, Port Esportiu a Sant Adrià i Sistema de parcs.

 
§ La fita del Fòrum Universal de les Cultures conté un repte per a la ciutat metropolitana: la recuperació

d’una zona degradada que quedava d’esquena a la ciutat i que ja estem recuperant. Aquesta actuació
completarà la recuperació del litoral de Barcelona i ens permetrà guanyar més espais de lleure i de vida
ciutadana. Al mateix temps estarem promocionant nova activitat econòmica en una part de la ciutat que
havia quedat al marge del nou desenvolupament urbà. La transformació del front marítim del Besòs,
principal escenari del Fòrum, és en si mateixa una acció a favor de la regeneració i la sostenibilitat
mediambiental. Són més de 200 hectàrees de transformació. S’executen millores en totes les
instal·lacions mediambientals actuals. Es doten de nous equipaments socials, científics i culturals. Es
construeixen nous habitatges i oficines i es posa en marxa la remodelació del barri de la Mina.

 
§ El Fòrum és el motiu que ens permet recuperar uns espais degradats del llevant de Barcelona, de Sant

Adrià de Besòs, a tocar del riu i en front del mar, perquè fent-ho millorem les condicions d’aquest indret,
garantim una equitat social més gran dins de l’estructura urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
donem expectatives de desenvolupament i de progrés a un conjunt de barris que són els menys
desenvolupats de l’àmbit

§ Promoure la renovació de les infraestructures de suport a l’activitat industrial i de comunicació,
amb l’extensió del cablejat i les tecnologies telemàtiques a les zones industrials de Poblenou, Bon Pastor,
Sant Andreu i Zona Franca.

§ Avançar en la integració urbana de les infraestructures ambientals i de serveis d’acord amb els
criteris de sostenibilitat i millor tecnologia aplicable.
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9.- BARCELONA: CIUTAT SOSTENIBLE I DE CONVIVÈNCIA

UURRBBAANNIISS MMEE  II   GGEESS TTII ÓÓ  DDEE  SSÒÒLL

§ Refermar la nostra autonomia local i el paper i el funcionament de la Subcomissió d’Urbanisme que
esta`afavorintel desenvolupament de la ciutat d’acord amb els ritmes necessaris per a cada barri i per cada
moment. En els propers anys continuarem la feina ja iniciada aquests darrers que ha produït millores tan
importants i contrastades a la nostra ciutat. Seguint el seu model constituir la Subcomissió metropolitana
d’urbanisme, amb funcions similars per tot l’àmbit territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

§ Donar resposta metropolitana a les necessitats urbanístiques de transformació del territori.  Cal
abordar des d’una visió més àmplia, metropolitana, les respostes que s’han de produïr per abordar les
diferents necessitats del territori. Per això necessitem nous organismes metropolitans.

§ Preservar un sistema d’espais lliures metropolitans (parcs agrícoles, forestals, d’oci, etc..) que, a
banda de la seva utilitat immediata, asseguri l’establiment de límits i la diversificació del paisatge.

§ Potenciar un disseny de la planificació urbanística que tingui en compte el desenvolupament
sostenible i la configuració de models d’ocupació de sòl que evitin la dispersió en el territori, la
preservació del medi, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, la
construcció sostenible d’habitatges, l’estalvi energètic, la no va cultura de l’aigua i consolidin un model de
territori globalment eficient, generant pautes de mobilitat sostenibles i segures.

 
§ L’urbanisme de Barcelona ha de ser un urbanisme garantidor de la mixticitat d’usos. Hem de

construir habitatges i fer carrers on es trobin multitud d’usos: espai verd, equipaments, teixit comercial,
serveis, voreres amples, mobilitat sostenible i punts de trobada.

 
§ Farem una Barcelona de ciutadans i ciutadanes i no de simples residents. Apostem per la ciutat

densa i d’usos diversos que disposi d’interiors d’illa, de passeigs de trobada, de places tranquiles i
d’avingudes amables.

 
§ Urbanisme, el dret a la ciutat. Compromís amb un model urbà basat en la diversitat social i en la

complexitat d’usos. Lluita contra les desigualtats socials urbanes i contra la terciarització excloent de la
ciutat.

§ Continuar la transformació i remodelació dels barris de Barcelona. Implementar els mecanismes de
participació ciutadana en els projecte urbanístics. Prosseguir el procés de millora de la qualitat urbana en
els cascs antics de Barcelona i la remodelació de barris. Elaborar plans d’equipaments de districte.

§ Enfortir la cultura de la conservació i del manteniment de la ciutat i dels seus elements (façanes,
carrers, parcs...), conseqüent amb la visió de la sostenibilitat que implica -entre altres coses- reforçar el
control dels edificis antics que constitueixen una part substancial del patrimoni de la ciutat.

§ Renovar l’ús del sòl urbà. Manteniment i renovació del sòl productiu a la ciutat adequant-lo a les noves
necessitats productives, compatibilitzant-les amb la mixtura d’usos (residencial, terciari, equipaments,
verd,...), renovació de les infrastructures de suport a l’activitat industrial i de comunicació, i reducció al
màxim dels desplaçaments obligats centre-perifèria. En l’àmbit de la planificació de la millora urbana,
adopció de models que permetin la revitalització del teixit urbà, per a garantir el manteniment o
restabliment de la qualitat de vida, articulant mecanismes de compatibilitat entre els diversos usos del sòl.
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§ Dotar de centralitat tots els racons dels diferents barris de la ciutat. Continuar el procés de
remodelació urbana per tal de millorar la perifèria de la ciutat, creant noves àrees urbanes. Dotarem de sòl
suficient per espais públics que siguin veritables illes de pau, espais comunitaris i tranquils, per treballar,
per jugar, per reposar.

§ Impuls decidit a una política d’increment del patrimoni de sòl municipal. Continuar la gestió de sòl
per a obtenir més espais públics i sòl per a habitatge. Promoure la gestió de sòl en noves actuacions
que permetin l’obtenció de sòl per nous equipaments, ampliació de l’espai viàri, nous espais verds a la
ciutat i més sòl per a construïr habitatge protegit.

§ Seguretat i Salut Laboral en les obres. Garantirem l’aplicació estricta i rigorosa de les mesures legals en
matèria de seguretat i salut laboral en les obres d’impuls municipal

HHAABBII TTAATTGGEE  II   RREEHHAABBIILLII TTAACCII ÓÓ

§ Facilitar l’accés a l’habitatge al conjunt de la població, especialment als joves. Garantir una oferta
important d’habitatge de lloguer assequible, promogut pels organismes i empreses públiques, Patronat
Municipal de l’Habitatge, REGESA, Incasol i altres.

§ Implantar un model de creixement urbanístic més sostenible, basat en les ciutats existents,
combinant la transformació d’usos obsolets, la remodelació de barris i la rehabilitació d’habitatges.

§ Incrementar les dotacions de sòl per construir habitatges protegits en tot tipus d’actuacions i règims.
Destinar, en funció de les promocions, un mínim del 25% al 40%, i si és possible arribar al 50% del sostre
de nou planejament urbanístic a habitatge protegit (públic i privat), prioritàriament la meitat del qual
almenys ha de ser de lloguer.

§ Potenciar els promotors sense afany de lucre (cooperatives sindicals, veïnals, entitats socials…),
facilitant sòl públic en dret de superfície, arrendament, concessions per a la promocions d’habitatge
protegit, especialment de lloguer.

§ Controlar l’accés a l’habitatge protegit privat, a partir de la gestió pública, mitjançant una única llista
d’espera per habitatge de protecció, per part l’Ajuntament i del Consorci de l’Habitatge.

§ Impulsar la rehabilitació de l’habitage com a element ambientalment i socialment sostenible.
Impulsar el paper de l’Institut del Paisatge Urbà i Qualitat en les polítques de rehabiltació d’habitages de
la Ciutat.

§ Donar prioritat a la rehabilitació dels centres històrics i dels Cascs Antics de la ciutat. Impulsar
una política potent de rehabilitació, creant una Oficina de Rehabilitació Integral en cada districte,
amb implicació de la Generalitat, que sumi esforços i ajuts, i que promogui programes de rehabilitació
adequats a la situació dels immobles, per tal de millorar l’habitabilitat. Prioritzant els ajuts públics existents
per a la rehabilitació dels habitatges que no compleixin els mínims d’habitabilitat.

§ Afavorir la rehabilitació d’habitatges ampliant els ajuts públics i millorant els incentius fiscals,
especialment en els casos de destinació a lloguer.

§ Impulsar el procés de recuperació d’habitatges buits per atendre necessitats socials.
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§ Fomentar el lloguer i configurar un mercat ampli i estable d’habitatge de lloguer. Incentivar
fiscalment i amb ajudes tant l’oferta com la demanda de lloguer, igualant o superant en tots els aspectes
el tractament fiscal del lloguer respecte la compra per tal d’augmentar significativament una oferta
alternativa a la compra.

§ Impulsar un model de mediació per part de l’Ajuntament entre el llogater i la propietat per tal
d’incrementar l’oferta de pisos de lloguer.

§ Estendre els programes dotacionals en règim de lloguer adreçats als joves i a la gent gran.

§ Diversificar l’oferta de tipologies d’habitatges, pel que fa a les seves característiques i dimensions,
adequant-les a les noves necessitats de les famílies i als requeriments tecnològics i mediambientals.

§ Ampliar el Servei de Suport a l’Accés a l’Habitatge, a un àmbit d’abast metropolità, amb l’ajut i suport
de la Generalitat, per tal de millorar la coordinació de polítiques socials d’habitatge.

§ Estendre els ajuts socials a la vivenda, per part de la Generalitat, a les famílies amb rendes més baixes
i amb situacions marginals. Considerar l’existència d’un parc d’habitatge per a casos d’emergència social.

§ Impulsar el Consorci de l’Habitatge de Barcelona que desenvolupi el Pla d’Habitatge de Barcelona en
el marc del Pla Metropolità d’Habitatge. Dotar-lo dels recursos i instruments necessaris pel seu correcte
funcionament.

§ Dotar al Consorci de l’Habitatge de Barcelona de les competències pròpies de planificació i dels
recursos necessaris que permetin desenvolupar de forma correcta i suficient les funcions previstes en la
seva creació.

§ Constituir i desenvolupar el Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, on s'incorporin les reserves de
sòl municipal existents i els sòls i aprofitaments obtinguts a través dels diferents sistemes d'actuació
urbanística, a més dels sòls provinents d’altres administracions públiques i els recursos dels plans
d’habitatge de l’Estat i de la Generalitat.

§ Establir un conjunt de compromisos per impulsar i generar polítiques efectives d’habitatge
assequible protegit, de promoció pública, de compra i de lloguer.

SSOOSS TTEENNIIBBIILLII TTAATT  II   MMEEDDII AAMMBBII EENNTT..

§ Impulsar un pla d’acció municipal, Acció 21, que contribueixi eficaçment als objectius de l’Agenda 21,
en tot allò que és responsabilitat pública municipal, i a la vegada, doni suport i recursos a la xarxa d’actors
per la sostenibilitat que, de manera descentralitzada i pluralista, ha de permetre avançar col·lectivament.

§ Actuar en les orientacions del Pacte per la Mobilitat i l’Agenda Local 21, amb l’objectiu que el trànsit
de vehicles deixi de ser el factor que més disfuncions urbanes i impacte ambiental genera a la ciutat de
Barcelona. Amb la implantació del projecte de les illes de vianants, de supermançanes o de zones de
restricció de trànsit i les noves polítiques en el transport públic metropolità i les bicicletes, Barcelona està
en disposició de crear un nou model de mobilitat que redueixi significativament les disfuncions i impactes
esmentats.
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§ Repensar la ciutat i el seu funcionament. Els reptes que ens planteja la sostenibilitat obliguen a
repensar les ciutats i els seus teixits de manera integrada i amb criteris propis de l’ecologia urbana.
Promoure un urbanisme al servei de la sostenibilitat, basat en les característiques de Barcelona, una ciutat
compacta, i en la defensa d’un espai públic de qualitat.

§ Aplicar criteris sostenibilistes en l’àmbit dels fluxos de recursos aigua, energia i materials, que ens
porta a cercar solucions que augmentin la conservació del recurs i la gestió de la demanda. Planificar
organitzativament la ciutat de manera que permeti la màxima eficiència en l’ús de recursos i la mínima
pertorbació de l'entorn. Prioritzar els materials obtinguts de recursos renovables o reciclats i minimitzar els
provinents de recursos no renovables. Considerar les implicacions mediambientals de tot el cicle de vida
dels edificis (projecte, construcció, ús, manteniment, rehabilitació i enderroc).

§ Aplicar, en el disseny d’espais i zones verdes, l’ús d’energies renovables per il·luminació, la
introducció de plantes autòctones mediterrànies, l’ús d’aigua de pluja i aigües freàtiques per al reg i la
neteja. Protegir i incrementar la biodiversitat urbana.

§ Aprofundir la política d’estalvi energètic i d’energies renovables. Aplicació de l’ordenança solar
tèrmica amb instal·lació de col·lectors a les noves edificacions i rehabilitacions, i fent-la extensiva als usos
industrials i comercials. Impulsar la producció fotovoltàica.

§ Impulsar projectes pilot d’aprofitament energètic renovable: en la mesura del possible tècnicament i
econòmicament, crear un parc eòlic urbà, aprofitar el biogàs de l’abocador per a produir energia i com a
combustible, promoure l’ús energètic de les aigües freàtiques. Elaboració de Plans de Millora Energètica
de Districte. Potenciació de l’Agència Local de l’Energia i creació de l’Observatori de l’Energia de
Barcelona.

§ Reduir de forma substancial a Barcelona les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Compliment
estricte dels objectius i del pla de millora energètica de Barcelona que preveu la reducció del 20% de
gasos d’efecte hivernacle en 10 anys. Continuar millorant la qualitat de l’aire.

§ Continuar l’aplicació del programa per a la minoració acústica de la ciutat de Barcelona.

§ Impulsar la gestió del silenci a la Ciutat creant els espàis lliures indispensables a un mínim soroll
quepermetin combinar el lleure i el treball.

§ Promoure l’estalvi sistemàtic d’aigua, tant en el consum domèstic, com industrial o comercial.

§ Promoure una activitat econòmica ecoeficient i respectuosa amb el medi urbà. Col.laborar amb els
agents econòmics per promoure l’ambientalització d’empreses i sectors productius a la ciutat, fomentant
l’orientació de les empreses cap a la sostenibilitat.

§ Potenciar la cultura de la sostenibilitat entre tota la ciutadania. Incrementar els serveis i iniciatives
d’educació ambiental, amb informació útil i entenedora orientada a modificar els hàbits en la vida
quotidiana. Consolidar la cooperació entre l’Ajuntament i els moviments ambientals i ecologistes de la
ciutat, generant recursos i convenis de col.laboració.

§ Reduir la petjada ecològica de Barcelona i augmentar el compromís amb la cooperació
internacional. Complir els objectius establerts internacionalment i els convenis als quals està adherit
l'Ajuntamnet, aplicant les infrastructures i tecnologies adients a aquesta finalitat.
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VVEERRDD  UURRBBÀÀ

§ Increment de la superfície verda (parcs i jardins) així com d’arbrat viari, la seva reposició i
protecció de la biodiversitat urbana, millora de les seves connexions amb els espais periurbans. En els
propers anys, el creixement de la “taca verda” permetrà consolidar els  corredors biològics que actualment
ja connecten les lleres del Llobregat i el Besòs amb la Zona Franca, la Ronda del Mig, Diagonal-Glòries i la
Sagrera, i el verd del mar amb el de la muntanya mitjançant un corredor que s’estén pel parc del Litoral,
Bac de Roda, Felip II, Virrei Amat, Fabra i Puig, parc Central de Nou Barris i Collserola.

§ Més verd, més sostenible. La gestió sostenible de les zones verdes és una realitat ben palesa a
Barcelona. Un concepte que inclou molts aspectes, des del manteniment de les diferents tipologies de verd
fins a la selecció d’espècies, mesures d'estalvi d'aigua en reg, ús d'aigua del freàtic, automatització de
sistemes de reg, fins a una planificació que vagi creant una xarxa verda interconnectada dins la ciutat i
entre la ciutat i els espais naturals que l’envolten.

§ Millorem la conservació del verd urbà. L’arbrat viari envellit o en mal estat  serà substituït per arbres
d’espècies que s’adaptin millor al clima de la nostra ciutat. La selecció d’espècies inclourà una major
varietat augmentant als barris el nombre de parterres ajardinats.

§ El verd, espai de trobada i participació. Els parcs, els jardins, els horts urbans i les platges de
Barcelona, a més d’un espai de lleure i de contacte amb la natura, són espais de socialització, de trobada i
de relació dels ciutadans i ciutadanes. Cal doncs afavorir l’equilibri entre els diferents usos i dotar aquestes
espais de les infraestructures necessàries per augmentar-ne l’accessibilitat, les possibilitats de realització
d’activitats lúdiques i esportives i l’actual oferta cultural.

§ Promoure programes d’Educació Ambiental. Incrementar i millorar l'oferta formativa i els serveis per al
coneixement dels espais verds i de la natura. Desenvolupament de programes d'educació ambiental i
participació ciutadana per millorar el verd urbà i promoure l'enverdiment dels espais construïts. Promoció
d’activitats per a nens i grans. Programes d'educació ambiental en els horts urbans, amb la participació de
la gent gran usuària.

§ Assegurar la protecció definitiva de Collserola i treballar per la seva ampliació. Estudiar la protecció
d’espais urbans que mereixin aquest tractament (zones de Montjuïc, etc.). Desenvolupament d’accions,
programes i acords per a incrementar la protecció del Parc de Collserola i els seus entorns defensant
l’equilibri de l’ecosistema urbà, el forestal i les comunicacions.

§ Promoure la participació ciutadana. Crear el Consell Verd, promoure l'associacionisme d'amics dels
parcs i jardins de la ciutat. Crear la Comissió d'assessors de jardins històrics.

MMOOBBII LLII TTAATT

§ Continuarem implementant les directrius sorgides del Pacte per la Mobilitat com a eix bàsic per a
garantir la mobilitat sostenible de la ciutat potenciant el transport públic, la bicicleta i els viatge a peu.

§ Elaboració d’un Pla de Mobilitat Sostenible de Barcelona, modificant les pautes de mobilitat,
disminuint el protagonisme del vehicle privat motoritzat i afavorint els desplaçaments en transport públic, a
peu i en bicicleta.

§ Configurar l’espai urbà i la distribució dels usos de manera que minimitzi els desplaçaments obligats i
que així mateix faciliti la mobilitat lleugera -a peu i en bicicleta- i el transport públic.
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§ Compromís de guanyar més espai per a les persones, tot prioritzant la defensa dels vianants i dels
desplaçaments a peu i en bicicleta per la ciutat.

§ Informar de forma permanent i actualitzada de la mobilitat i els actes i incidències a la ciutat, a través
dels mitjans de comunicació, les webs, els serveis d’atenció telefònica i les noves tecnologies, a partir dels
sistemes de detecció del trànsit i de gestió de l’ocupació de la via pública.

§ Definir la xarxa viària pacificada, les seves característiques i criteris d’urbanització. Aplicar un model de
mobilitat basat en la creació de “superilles”. Limitar la velocitat en la xarxa viària secundària.

§ Augmentar la superfície i la qualitat de la xarxa viària dedicada als vianants.

§ Augmentar el nombre de places d’aparcament en subsòl per a vehicles i millorar-ne la qualitat

§ Millorar la gestió de les mercaderies amb la creació de noves places de càrrega i descàrrega amb
control horari.

§ Posarem en funcionament més places d’aparcament per a motos a la calçada dins el Pla Estratègic de
la Moto 2004-2010.

§ Augmentarem la longitud del carril bici i el carril bus-taxi.

§ Construir una nova xarxa troncal de comunicacions com suport del sistema semafòric i de gestió del
trànsit.

§ Associar seguretat a mobilitat. Elaborar el Pla de Seguretat Viària 2004-2010 per tal de reduir la
sinistralitat d’acord amb els objectius marcats per la UE.

§ Reduir l’impacte de les obres. Promoure les funcions de la Comissió d’Obres i Circulació per tal de reduir
l’impacte de les obres en la mobilitat de la ciutat.

§ Millorar i completar l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques en tot l’espai públic de la
ciutat, i dels elements de mobiliari urbà innecessaris.

 
§ Promoure un Pla Metropolità de Vialitat i Circulació (Pla de Carreteres) per a optimitzar i ampliar la

xarxa viària metropolitana.

SEGURETAT I JUSTÍCIA.

§ Dedicar atenció prioritària a les tasques de prevenció que fomentin la seguretat, la cohesió social i la
solidaritat, amb programes conjunts entre diferents departaments de l’Ajuntament i d’altres
administracions públiques, entitats i associacions privades, amb polítiques públiques transversals
d'inclusió social, de prevenció, serveis públics de qualitat i reducció dels factors de risc. La llibertat i la
civilitat són valors indispensables per poder tenir la plena seguretat.

§ Ràpid i efectiu desplegament dels Mossos d’Esquadra a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana.
Aconseguir un ràpid i eficient desplegament dels Mossos d’Esquadra és una condició indispensable per a
incrementar les dotacions policials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i acabar amb l’actual situació
d’interinatge dels efectius de Cossos de Seguretat de l’Estat.
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§ Millor coordinació policial. Establir un model policial integrat que afavoreixi una major eficàcia i
eficiència, que sumi esforços, amb coordinació i cooperació policial, que respongui a la demanda de la
ciutadania, de la seguretat com un servei públic de qualitat. Aconseguir per la Ciutat de Barcelona, un bon
model de coordinació policial entre la Guàrdia Urbana i la policia autonòmica que més enllà del
repartiment de funcions sigui un referent policial a Catalunya i a l’Estat per les formes de coordinació i
complementarietat d’ambdos cossos. Incorporar les Policies Locals als sistemes d'informació policíaca i
de coordinació amb els Mossos d'Esquadra

§ Coordinació policial metropolitana. Impulsar la coordinació policial metropolitana, especialment en
temes de seguretat i circulació, donat l’àmbit de continu urbà de l’Àrea Metropolitana.

§ Implantar la Justicia Local i de Proximitat. Aconseguir la ràpida implantació de la Justicia de Proximitat,
per a la resolució de conflictes i problemàtiques veïnals i, que el model de judicis ràpids que s’aplica a la
ciutat de Barcelona es vagi extenent a tot l’Àrea Metropolitana.

§ Des del propi Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i amb coordinació amb els òrgans
judicials i els municipis i amb ajuts de l’Estat, s’haurien d’impulsar les necessàries mesures de
reinserció social i laboral, ajut psicològic i sociològic, educatives i assistencials i una revisió de la
situació de forma individualitzada.

§ Millorar les dotacions tècniques, continuar el rejoveniment del personal de la Guàrdia Urbana i
donar formació específica als seus agents per tal de poder atendre problemes relacionats amb les
drogues, violència domèstica, nous delictes, entre altres situacions.

§ Millorar la seguretat viària com un objectiu a assolir que caldrà abordar des dels diferents àmbits que hi
intervenen: investigació, comunicació, educació, disciplina i infraestructures.

MMAANNTTEENNIIMMEENNTT  II   NNEETTEEJJAA..

§ Consolidar la Comissió de l’Espai Públic com a peça clau per a la coordinació i la millora de les
actuacions i intervencions en l’espai pùblic .

§ Control integral de l´espai públic, impulsant la millora de la qualitat mitjançant tres línies d´actuació
bàsiques i complementàries de control de l’espai públic. El control de qualitat de l´espai públic identificant
les deficiències mès crítiques i desenvolupant els corresponents programes prioritaris amb objectiu
corrector. L´exercici de l´autoritat municipal pel que fa a l´ús indegut de l´espai públic, en especial el
derivat de l´activitat comercial privada. La promoció del civisme i la col.laboració d´associacions i
ciutadans pel correcte ús de l´espai pùblic.

§ Manteniment integral de l’espai públic Continuar amb l’execució de projectes de manteniment
programat de l’Espai Públic en carrers de la ciutat, extenent el concepte de manteniment integral a altres
àmbits com les grans vies urbanes (rondes, tunels), els parcs, jardins, platges, Parc de Montjuïc, Port
Olímpic, recinte Forum 2004, altres.

§ Qualitat i proximitat dels espais verds i de lleure. Implantar un model de qualitat i de proximitat per al
ciutadà usuari dels espais de lleure, parcs i jardins de la ciutat.

§ Minimitzar la producció de residus i augmentar la reutilització i el reciclatge. Col.laborar i promoure
les estratègies de minimització de residus, tant pel que fa a la sensibilització ciutadana com als acords
amb productors i comerciants. Posar els mitjans necessaris per incrementar la recollida selectiva del
paper/cartró, vidre i envasos. Incrementar la recollida específica directa a comerços i grans productors.
Estendre a tota la ciutat la recollida selectiva de la fracció orgànica. Incentivar les petites empreses,
cooperatives i societats que es dediquin al reciclatge.

§ Implementar de manera significativa la recollida selectiva de la matèria orgànica. Afavorint de
manera efectiva el desplegament del Programa Metropolità de Gestió de Residus.
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1100..--  BBAARRCCEELLOONNAA::  CCIIUUTTAATT  MMÉÉSS  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIVVAA,,  AAMMBB  UUNNAA  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓ  MMIILLLLOORR

 PARTICIPACIÓ.
 
§ Impuls de la democràcia participativa. Ens proposem fer realitat la Democràcia Participativa a la nostra

ciutat a partir del desplegament i la implementació de les Normes Reguladores de l’Organització dels
districtes i les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, en un sentit del tot ampli, amb totes les
figures i metodologies previstes: Consell de Ciutat, Consells Ciutadans dels districtes, “Memòries
Participatives”, consultes populars, entitats d’interés ciutadà, de manera que impliquin molt més els
ciutadans i ciutadanes, tot potenciant la societat civil organitzada en les diverses entitats. Propugnem
també la creació de l’Observatori de la Participació de Barcelona. implicar les entitats i la ciutadania en
l'establiment de les prioritats d'execució del pressupost d'inversions dels Districtes, en el procés de
confecció del Pla d’Actuacions Municipals dels Districtes.
 

§ E-Governement (democràcia electrònica). Convertir les noves tecnologies de la informació en un
instrument al servei de la ciutadania. Plantejem la potenciació de les tecnologies de la informació i la
comunicació com a suport als processos participatius de la ciutat i com a suport a l’acció de govern i a la
relació amb la ciutadania. Ens proposem en aquest sentit, entre altres mesures: Adreça electrònica al
servei de la ciutadania per a tots els regidors/es de l’Ajuntament. Plens municipals i de districte
retransmesos per internet i proactius. Potenciació adreça electrònica ciutadana (ambtu).Implementació de
punts d’internet en tots els equipaments municipals.Impuls a les xarxes ciutadanes a nivell ciutat i
districtes.

 
§ Foment de l’associacionisme i el voluntariat. Una de les nostres principals línies d’actuació es

l’enfortiment de les entitats i associacions de Barcelona, a partir del criteri de que hem de treballar per i
amb elles. Per això el recoltzament a iniciatives associatives, com el 2on Congrés de les associacions,
l’elaboració d’un pla estratègic del sector, la federació d’entitats, el Codi ètic o la Banca Ètica, fomentar la
participació de les associacions en la gestió d’espais i la potenciació de l’Agència Municipal de Serveis a
les Associacions, serà un dels nostres compromisos. Potenciar a la ciutat el voluntariat actiu i solidari.

§ Continuarem treballant per que ningú es senti discriminat a casa nostra. Farem realitat el nostre
compromís adquirit de l’aplicació del compliment de tots i cada un dels punts de la Carta Europea dels
Drets Humans a la Ciutat, amb la implementació de tots els seus instruments.

 
§ Mediació comunitària. Ens plantegem, la creació dels serveis de mediació comunitària i del Consell de

mediació Comunitària en consens i relació amb les associacions implicades en les matèries.

§ Implementarem el defensor/a del ciutadà.

§ Barcelona, expressió de voluntat democràtica i de ciutadania. Treballarem perquè sigui possible, en
el seu àmbit, l’elecció directa dels Consellers i Conselleres de Districte. Defensarem el dret de vot de tots
els homes i les dones residents a Barcelona, comunitaris o extracomunitaris, com a expressió del seu dret
de ciutadania. Promourem la obertura de les entitats ciutadanes a la participació dels immigrants, com a
forma de potenciar la identitat ciutadana de les persones immigrades.

§ Potenciar els mitjans de comunicació d’àmbit local, de Distrcite i de barri, (TV local, premsa i ràdio),
preservant la pluralitat i la qualitat com a elements essencials per a oferir el millor servei als barcelonins i
barcelonines.
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 GESTIÓ ADMINISTRATIVA.
 
§ L’administració més àgil i eficient. Col·laborarem amb totes les altres administracions per a simplificar

els sistemes de tramitació. Continuarem amb la simplificació dels tràmits propis, eliminant passos
intermitjos.

§ Crearem un nou sistema integrat de llicències, denúncies inspeccions, expedients sancionadors i
recursos.

§ Promourem accions per a facilitar la presentació de més tràmits a través d’Internet, així com l’accés
i consulta telemàtica d’expedients.

§ S’agilitarà la gestió fiscal mitjançant la utilització de les noves tecnologies que contribueixin a
millorar la relació entre els ciutadans i l’administració. Figures com la presentació d’autoliquidacions via
Internet o certificació electrònica, permetran una tramitació més fàcil i ràpida amb l’Hisenda Municipal, i
són  també una forma de disminuir la pressió fiscal indirecte.

§ Millora de la qualificació professional amb formació específica. Incentivació a partir de la
racionalització dels processos de formació.

§ Vetllar per l’aplicació de les clàusules socials en la contractació d’empreses i serveis.

§ Més informació, més pròxima i més personalitzada. Millorar l’atenció al ciutadà amb més serveis i
tràmits online i creació de nous serveis per a col·lectius específics. Més quantitat i qualitat en els serveis
de comunicacions pels ciutadans i les empreses.

§ Accessibilitat en els serveis online. Implantar noves eines que facilitin l’accés a la Societat de la
Informació a les persones amb disminucions.

§ Barcelona mòbil. Accés a la informació de Barcelona i als serveis i tràmits municipals mitjançant
dispositius mòbils.

§ Un Ajuntament per la Barcelona del Segle XXI. Una administració moderna, eficaç i que fomenta
l’eficiència dels seus processos interns. Seguir potenciant el canvi intern com a motor per la transformació
de l’Ajuntament.

§ Colaboració metropolitana. Consolidar un sistema d’informació metropolità fruit del treball en xarxa dels
ajuntaments de l’àrea metropolitana i altres administracions.

§ Dissenyar i executar unl nou pla integral de comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, per
respondre a les noves necessitats de comunicació (comunicar de forma continuada i regular el pla
d’actuació municipal, continuar millorant la qualitat de la comunicació de les obres municipals).

§ Mantenir perfectament informats als ciutadans de les activitats de l’Ajuntament de Barcelona a
través dels mitjans de comunicació (ràdio, TV, premsa escrita, revistes especialitzades...), i potenciar la
producció i difusió de les publicacions periòdiques de l’Ajuntament de Barcelona.
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 MARC PRESSUPOSTARI – FINANCER
 
§ El creixement de les despeses corrents es cobrirà amb l’increment dels ingressos corrents i, per tant,

l’estalvi brut (recursos generats després d’interessos) representarà com a mínim el 25% dels ingressos
corrents.

§ L’endeutament consolidat, incloent-hi els avals, serà inferior al 80% dels ingressos corrents. De 2004 a
2007, de promig, els impostos locals, excloent-ne els cedits per l’Estat, creixeran per sota de la inflació
prevista.

§ En l’impost sobre béns immobles es continuarà l’implementació dels nous valors cadastrals, s’aplicarà
el toapall màxim permès en el coeficients per als pisos buits i desocupats.

§ En l’impost de béns immmobles en el tram de bonificacions  opcionals es revisaran les bonificacions
per a famílies nombroses i s’aplicaran subvencions i les noves tipologies de famílies monoparentals.

§ Els ingressos per vendes de serveis, rendes de la propietat i l’empresa i altres ingressos creixeran a la
mateixa taxa que el deflactor del PIB.

§ Les transferències d’altres administracions preveiem que creixin, en general, d’acord amb la taxa
d’augment del deflactor del PIB, exceptuant-ne la transferència rebuda per a la Mancomunitat de
Municipis.

§ Participació en l’Impost de la Renda. Del 2004 al 2007 se suposa que la participació en l’impost de la
renda de les persones físiques, en l’impost sobre el valor afegit, i en els impostos especials augmentarà
en conjunt com mínim a la mateixa taxa que la recaptació dels ingressos tributaris de l’Estat.

§ La inversió, (transferències de capital i inversió directa), que es preveu executar en el cuatrienni
2004-2007, a falta del nou Pla d’Inversions Municipal que s’haurà d’aprovar el 2003, s’estima similar a la
realitzada en el mandat que ara finalitza, a l’entorn dels 2.000 milions d’euros. Es prioritzaran les
actuacions de gran reposició i manteniment. Del total de despeses de capital, a l’entorn d’un 20%
correspon a transferències de capital, destinades principalment a HOLSA, a l’Autoritat del Transport
Metropolità, i a consorcis culturals, entre d’altres.
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1111..--  PPRRIIOORRIITTAATTSS  AALLSS  DDIISSTTRRIICCTTEESS

CCIIUUTTAATT  VVEELLLLAA

§ Elaborar un Pla d’equipaments i programes d’actuació socials. Integrar la política social en un
projecte global de districte. Incorporar  la dimensió social en el procés de regeneració urbana i de
reequilibri territorial, juntament amb els eixos de formació i de promoció econòmica amb l’objectiu de dotar
i gaudir  de personalitat i peculiaritats pròpies dels barris i del districte.

§ Continuar impulsant la dinamització econòmica, comercial i cultural. En el proper mandat s’han de
seguir impulsant les polítiques de revitalització urbanística, econòmica, comercial i cultural dels barris.
Mantenir i promoure l’equilibri entre els usos dels residents i les activitats comercials. Impuls del comerç
de proximitat als barris del districte. Preservar i promocionar el coneixement de les activitats tradiocionals
fent especial atenció a l’activitat pesquera.

§ Mantenir la millora i la transformació urbana. Es continuarà la política de regeneració urbanística,
completant les actuacions ja iniciades i, alhora, planejant nous projectes de sutura del teixit urbà i de
microcirugia per renovar velles estructures.

§ Promoure l’habitatge protegit, de lloguer i la rehabilitació. Es mantindrà la incentivació de la
rehabilitació d’habitatges a través de l’actuació de l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella. Es potenciarà
la política per la creació d’habitatge assequible, ja sigui d’iniciativa pública, habitatge cooperatiu o
habitatge privat a preu taxat. S’incrementaran els esforços per a la creació de noves residències
d’estudiants i habitatges de lloguer per a la gent jove, per tal de dinamitzar i rejovenir els nostres barris i
per a la gent gran, per millorar les condicions d’habitabilitat.

§ Fer accessible els barris del districte a totes les persones, vetllant per la supressió de barreres
arquitectòniques, físiques o sensorials, aplicant un pla per a supressió total de barreres al carrer i als
edificis públics.

§ Nous programes per a la gent gran. Es posaran a disposició de la Generalitat nous solars per a
residències d’avis i es potenciarà la creació d’habitatges per a la gent gran, tot augmentant els recursos
per a la gent gran, facilitant la permanència dels avis als seus habitatges i als nostres barris.

§ Promoure més i millors actuacions pels infants i els joves. S’impulsarà la creació de noves llars
d’infants per afavorir que famílies joves s’instal·lin els barris. Nous equipaments pels joves: biblioteques,
escoles, apartaments de lloguer, centres cívics i socials. El camí escolar que faciliten l’accés dels i les
adolescents a l’escola, mesures adreçades a infants i adolescents que permeti als nens i nenes anar a
peu o en bicicleta a escola.

§ Districte intercultural, Plans d’acollida, reconeixement de la diversitat, diàleg i ciutadania.

§ Facilitar la participació. Desplegament de les noves normes reguladores de la participació ciutadana i
de les noves normes reguladores de funcionament dels districtes.

§ Recuperar el patrimoni històric i cultural per a benefici de la ciutadania de la ciutt i del  Distrcite
enparticular. Integrar el Conjunt del Born en una nova ruta de turisme cultural.
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EEIIXXAAMMPPLLEE
 
§ Millorar l’espai públic amb manteniment i inversió en gran reposició, canvi d’enllumenat,

accessibilitat als passos de vianants i renovació del mobiliari i l’ordenació dels elements sobre la voreres,
per fer de cada zona de cada barri del Districte de l’Eixample un espai de qualitat pels ciutadans i
ciutadanes.

§ Impulsar la creació de nous espais comunitaris i de trobada per a la ciutadania. Revisant el
concepte d’espai públic els interiors d’illa poden desenvolupar un nou paper en la comunitat. Afavorir el
concepte de verd equipat.

§ Dotar a l’Eixample de més zones verdes, amb l’increment del verd en tots els racons i espais possibles,
mitjançant la continuació de la recuperació d’interiors d’illa i l’augment d’espais verds en els eixos que es
remodelin i s’urbanitzin de nou.

§ Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d’equitat i participació. Augmentar el
nombre de places d’educació infantil. Reforçar programes preventius per prevenir les causes de
marginalitat. Fer un districte totalment accessible sense barreres físiques ni socials

 
§ Completar el pla d’equipaments del districte, pel que fa als serveis de proximitat (en escoles de

primària, escoles bressol, assistencials socials i de salut, biblioteques, centres cívics, mercats) i millorar i
renovar les instal·lacions existents.

 
§ Millorar l’habitatge, impulsar i facilitar la millora i seguretat de les façanes i de les condicions dels serveis

comuns i accessibilitat dels edificis, i promoure l’habitatge per als col·lectius més desfavorits.
 
§ Actuar contra les causes que provoquen molèsties de convivència als ciutadans i ciutadanes,

motivades per les diferents activitats i horaris en el mateix territori, mitjançant el control, l’exercici de
l’autoritat municipal i l’ordenació d’usos i horaris.

§ Pacte local de distrcite per a la Mobilitat. Consens per a la càrrega i descàrrega, fòrum ciutadà de la
mobilitat, ordenació i millora de l’aparcament públic, pol´ñtica de xoc a la sinistralitat, reducció de punts
negres.

 
§ Treballar per una mobilitat més eficient, en l’àmbit de l’aparcament de cotxes, motos i bicis, les

operacions de càrrega i descàrrega i l’equilibri entre els diferents modes de transport, preparant l’espai
públic per facilitar els trajectes a peu. Crear grans eixos cívics de vianants que vinculin els diferents
equipaments i serveis entre els diferents barris. Potenciar projectes de camins escolars, corredors verds i
peatonalització de carrers. Insistim en un model de mobilitat per a l’Eixample basat en les superilles,
jerarquitzant els carrers en vies bàsiques i vies interiors secundàries.

 
§ Potenciar la participació dels veins en les actuacions del Districte (PAMD, potenciació dels projectes

comunitaris als barris). Consolidar l’experiència dels Consells de Barri. Millorar la mecànica la freqüència i
la participació.
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SSAANNTTSS  ––  MMOONNTTJJUUÏÏ CC
 
§ Suport a la rehabilitació i creació d’habitatge públic. L’habitatge públic i l’habitatge de lloguer, és la

nostra prioritat. Conseqüentment la rehabilitació ha de ser necessàriament un dels eixos importants de la
nostra actuació en aquest camp.

§ Que les accions del present signifiquin un futur sostenible. No es tracta només d’estalviar, sinò de
consumir menys i restituir el que utilitzem. Una cultura de la sostenibilitat que ens fa actuar en el present
pensant en el futur que volem. Promoure l’educació i la informació ambiental, de forma coordinada amb
les entitats. Aplicació de les propostes de l’Agenda 21 del Districte. Promoure l’ús de l’energia solar
tèrmica i fotovoltàica.

§ Elaborar un pla especial d’immigració del Districte, a partir de les directrius del Pla Municipal
d’Immigració. Promoure xarxes de respecte, solidaritat i convivència, amb les entitats, que promoguin la
integració social i la interculturalitat.

§ Les grans transformacions. Posarem en marxa les noves actuacions que han de renovar d’una manera
important al conjunt del Districte. Impulsarem la creació d’espais de trobada i avingudes amables perquè
es trobi la ciutadania.

§ Passejant pels carrers i places. Volem que l’espai públic sigui una extensió de casa nostra,  amb
connectivitats i mobilitats amables i on ningú hi pugui estar exclós. Un urbanisme al servei de la gent.
Elaborar una proposta d’actualització de pla d’aparcaments del districte. Incrementar el carril bici.
Incrementar el carril bus. Implantar nous camins escolars, ben senyalitzats i segurs per als infants.

§ Elaborar el Pla de Mobilitat Sostenible del Districte, que potenciï el transport públic i la mobilitat a peu i
en bicicleta. Elaborar els Plans de Mobilitat i simulacions de mobilitat per a les noves infrastructures i
equipaments.

§ Serveis per a la gent jove. Elaborar un Pla de Joventut del Districte, amb participació dels grups de
joves. Impulsar els projectes joves i el suport a les entitats juvenils i els projectes solidaris.

§ Recuperar per a la ciutadania el Castell de Montjuïc, com a Centre d’interpretació de la història de la
Muntanya de Montjuïc i de Barcelona.

§ Un Districte obert i segur. Parlar de seguretat en una ciutat com la nostra ha de significar disposar d’una
xarxa pública de serveis, de relacions de convivència i veïnatge en els nostres barris, de projectes de
futur, en definitiva, pensar en la seguretat com un conjunt de factors en el que les institucions públiques
tenen la responsabilitat d’intervenir.

§ Una força de progrés, un govern de participació. La nostra manera de fer política és la d’incorporar a
la ciutadania en el procés de presa de decisions i en el control i seguiment de les mateixes. Promoure la
participació i la complicitat de les persones amb la gestió del seu entorn. Desenvolupar àmpliament els
mecanismes de participació previstos en les Normes de Participació.
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LLEESS  CCOORRTTSS
 
§ Consolidant la xarxa d’equipaments comunitaris del Districte, les Corts amb les Persones, volem

continuar treballant per la cohesió social i la Igualtat.

§ La prioritat són les persones i el seu benestar: oferir uns millors serveis d’atenció social, atendre i
promocionar a la gent gran, oferir oportunitats i recursos per als infants i els joves que són el nostre futur,
fer política de dones i treballar per a les famílies

§ L’educació i la cultura continuen sent un eix bàsic com a espai que facilita relacions l’intercanvi i la
participació. Volem continuar avançant en el foment de la participació ciutadana i l’associacionisme, i tot
això sense oblidar l’esport per a tothom, la salut, la preocupació per les persones amb disminució i la
cooperació i els drets civils.

§ Millorar la Qualitat de vida i el desenvolupament sostenible a les Corts, amb actuacions de renovació
urbana i transformació dels barris, convertint els eixos principals en bulevards i millorant i ampliant les
zones verdes arreu.

§ Promoure l’habitatge públic és una prioritat dels socialistes, amb la construcció d’habitatge protegit i
garantint el reallotjament de tots els afectats urbanístics de tots els processos de remodelació dels barris
dins els mateixos àmbits (Europa – Anglesola, Colònia Castells, Peri Bacardí), així com noves ubicacions
per apartaments amb serveis per a la gent gran i habitatges de lloguer per a joves.

§ Treballar pel manteniment dels espais i la gestió dels serveis (neteja, recollida selectiva, etc.)
eficaços i àgils per així aconseguir i fer les Corts sostenible, potenciant el transport públic i per una
mobilitat fluida i alhora amable diversa.

§ Progrés i desenvolupament, volem continuar treballant en el desenvolupament, la innovació i el
creixement de les Corts, amb l’aparició de noves activitats emergents que cal potenciar (Parc Científic,
sectors sanitaris, bio-tecnologia, etc.); però al mateix temps cal treballar per mantenir i potenciar el
comerç i el turisme al nivell de la resta de la ciutat.

§ Dotar a les Corts d’una nova centralitat en el camp científic, universitari i del coneixement.

§ Millorar la vialitat del Districte aconseguint més permeabilitat entre les zones demar i muntanya i
impulsant decididament els carrils bicicleta.

 
SSAARRRRIIÀÀ  ––  SSAANNTT  GGEERRVVAASSII
 
§ Apostar per un model de Districte amb personalitat pròpia i plenament integrat en les dinàmiques de

ciutat, tenint l´escola, el comerç de proximitat i els espais verds com a referents principals.
 
§ Donar prioritat als vianants i al transport públic: cal reequilibrar l´ús dels carrers i les places a favor

dels ciutadans i ciutadanes, convertint-los en un veritable espai públic, i millorar l´oferta de la xarxa i
serveis del transport públic.

§ Fer del Tibidabo un autèntic cim de la ciutat i, alhora, el gran símbol del nou esforç que Barcelona ha
de fer per consolidar la serra de Collserola com a parc central metropolità, redefinint l´equilibri entre les
vessants urbanística, mediambiental i d´usos.
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§ Completar la xarxa d´equipaments públics (centres cívics, biblioteques, espais per a gent gran, per a
joves i per a infants, escoles bressol…) seguint el Pla d´equipaments aprovat pel Districte.

§ Impulsar la creació d’equipaments d’habitage de lloguer per a joves i de  nous equipaments públics.

§ Fomentar un estat de benestar més proper a les persones amb mesures basades en el reequilibri dels
territoris, la prevenció, la no discriminació i la igualtat d´oportunitats.

§ Afavorir la convivència dels ciutadans i ciutadanes del Districte a partir de propostes de participació
individual i del conjunt de les entitats del teixit associatiu en un govern i una gestió de proximitat.

 
 
GGRRÀÀCCIIAA
 
§ Els ciutadans, principal actiu de Gràcia. De la llibertat individual i colectiva al civisme i la convivència.

Entre tots hem de promoure accions orientades al fet que tothom, jove o gran, home o dona, pugui exercir
plenament els seus drets i deures com a ciutadans. Aprofundir en el civisme, la convivència i la cohesió
social enfortirà l’exercici democràtic de la ciutadania.

§ Gràcia, un estil de vida. La tradició conviu amb la innovació. El seu caràcter propi i singular fa possible
l’equilibri vivencial entre els diferents usos dels carrers, places i equipaments. La capacitat emprenedora i
participativa de la població, les iniciatives públiques i les del teixit associatiu contribuiran a consolidar
l’estil de vida de Gràcia.

§ De la vila al Districte, l’articulació d’un espai sostenible i de qualitat. La connexió entre els barris, el
respecte de les seves peculiaritats històriques, geogràfiques i socials i les actuacions en l’espai públic
amb criteris de sostenibilitat són aspectes importants que s’han de treballar. La incentivació de polítiques
d’habitatge que millorin la qualitat de vida dels ciutadans és un repte prioritari que ha d’orientar les
accions de futur. Elaboració d’un Pla d’Acció Ambiental en l’àmbit del districte amb les propostes del
Consell de Sostenibilitat, el qual caldrà impulsar per de fer el seguiment de la seva execució. Apostar per
l’espai públic de qualitat on es respectin tots els interessos d’ús.

§ Potenciar els corredors verds o espais verds comunicatius, tant de nord-sud com est-oest.
Desenvolupar un pla global per la Creueta del Coll, parc Güell i Carmel permetent integrar els parcs a
l’estructura urbana, millorant-ne l’accessibilitat.

§ Moure’s a Gràcia. Definir un model de mobilitat que doni prioritat als desplaçaments a peu, en bicicleta i
en transport col·lectiu per sobre de l’ús del vehicle privat és un objectiu compartit i desitjat per la
ciutadania. Incorporar la bicicleta en les polítiques de mobilitat sostenible del Distrcite. A partir de la
diagnosi del Pla de Mobilitat del Districte, cal prendre mesures per a la pacificació del trànsit. Aconseguir
l’accessibilitat de dependències, serveis, activitats públiques i elements urbans (com les voreres) de les
persones amb disminució física, psíquica o sensorial que han de trobar reconegut el dret a la plena
integració.

§ Explorar a través de la rehabilitació els nous estocatges d’habitage que puguin aparèixer en el
Districte.

§ Una economia dinàmica. Afavorir i promoure els serveis professionals, que estan en vies d’expansió i
creixement, l’impuls de les professions artesanals i de les empreses de continguts culturals vinculades a
les característiques del sector associatiu es perfilen com a oportunitats de progrés econòmic.

§ Desenvolupar àmpliament les normes reguladores de la participació ciutadana, implicant a les
entitats i a la ciutadania en la decisió de les prioritats.
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HHOORRTT AA  ––  GGUUIINNAARRDDÓÓ
 
§ Horta Guinardó: més ciutat. Contribuirem a millorar una part important de la nosta ciutat, desenvolupant

el nou planejament urbanístic de la zona nord del nostre districte fent que millori el nivell de qualitat de
l’espai públic i les condicions d’habitabilitat dels barris. Farem habitatge públic i assequible, principalment
de lloguer.

§ Més serveis a cada barri. Els nostres barris han de ser protagonistes de la cultura, de l’educació, de fer
esport, en definitiva de fer possible que totes les persones puguin desenvolupar-se i apendre al llarg de
tota la seva vida. Per aconseguir-ho proposem dur endavant un Pla d’Equipaments que ens farà avançar
en el nostre districte.

 
§ Més i millor connectivitat. Som un districte de muntanya. Les valls que han conformat els diferents

barris del nostre districte fan que la millora de la connectivitat sigui encara un dels reptes que tenim al
davant. Bus de barri, escales mecàniques així com carrers amb voreres més amples seran les nostres
prioritats. Proposem més transport públic; un Pla Integral de zones per a vianants, crear itineraris o eixos
de mobilitat a peu (Camins escolars), continuar el Pla d’accessibilitat dels carrers del districte.

 
§ Racons de barri: nous espais verds i placetes renovades. Recuperar espais verds en l’interior dels

nostres barris, mantenir adequadament els que ja tenim i renovar els que fa alguns anys vam estrenar
serà també un dels objectius dels propers quatre anys.

 
§ Nous aparcaments als nostres barris. Els cotxes, cada vegada més abundants a tots els racons de la

nostra ciutat també han crescut al nostre districte, i és per aixó que hem d’ampliar-ne els aparcaments per
a vehicles en subsòl.

 
§ Més verd. Treballarem  en la trobada de Barcelona i els seu gran parc urbà i farem d’aquest un espai de

alta qualitat ambiental pel gaudi dels nostres petits i grans. Tindrem bosc, zones d’esbarjo per jugar a
l’aire  lliure, i descobrirem un nou balcó de Barcelona, una fantàstica vista metropolitana des del Maresme
fins al Baix Llobregat i una nova visió sobre Collserola.

§ Proposarem mecanismes participatius per a la confecció del Pla d’Actuació Municipal del Districte.

NNOOUU  BBAARRRRIISS
 
§ Nou Barris, un projecte pensant amb la gent. Completar la xarxa bàsica d’equipaments a les persones

(casal de gent gran, escoles bressols, equipaments esportius i universitaris) per oferir uns serveis
veritablement universals que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes tot impulsant el treball
comunitari i la gestió cívica dels projectes compartits.

§ Habitatge digne i accessible. Continuar amb la política de remodelació i rehabilitació d’habitatges amb
patologies estructurals als barris afectats així com facilitant l’accés als col·lectius amb més dificultats com
la gent gran i els joves. Aplicar mesures que fomentin l’increment del pisos disponibles com a lloguer.

§ Nou Barris, un districte de qualitat. Continuar refent i ordenant els nostres barris, recuperant l’espai
urbà i la superfície per a vianants, dotant-los de la qualitat urbanística assolida als bulevards amb
l’objectiu de connectar els barris entre si i el Districte amb la ciutat.
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§ Medi Ambient, més verd i més sostenible. Desenvolupar campanyes de sensibilització ambiental per
reduir la producció de residus tot incrementant el reciclatge. Incrementar el verd urbà, la biodiversitat
d’espècies vegetals, la potenciació d’energies renovables, continuar amb el desenvolupament dels plans
de mobilitat, dels programes d’estalvi d’aigua així com el respecte al medi ambient i l’aprofitament dels
espais naturals del districte. Dur a terme les principals accions de l’Agenda 21 de Nou Barris.

§ Nou Barris, una nova centralitat econòmica. Impulsar una política activa de suport al comerç per
contribuir a la seva consolidació com element fonamental de dinamització de l’estructura productiva,
generador d’ocupació i a la vegada com a factor de cohesió social i de millora de la qualitat de vida.

§ Participació a Nou Barris: governar amb la gent. Potenciar els diferents òrgans de participació del
districte com els consells sectorials, les comissions consultives, el Consell Ciutadà com a instruments
reals de participació i acord entre el govern i els ciutadans.

§ Impulsarem la construcció de nous equipaments en la zona de les cotxeres Borrell.
 
 
SSAANNTT  AANNDDRREEUU
 
§ Desenvolupament del Pla Sant Andreu-La Sagrera. L’Estació del TAV i el desenvolupament residencial

i de serveis del seu entorn, el parc lineal i la cobertura de les vies; en definitiva la superació d’una barrera
històrica que cal omplir de ciutat amb una acurada distribució d’habitatges, zones verdes, equipaments i
activitat econòmica. Construcció d’habitatges de protecció una part important dels quals seran en règim
de lloguer.

 
§ Continuació de les reformes urbanístiques. Les intervencions al conjunt del barris que prioritzen la

seguretat i la comoditat dels vianants redistribuint l’espai destinat als vehicles i als vianants, i afavorint
l’activitat comercial, són una línia estratègica que cal seguir desenvolupant al conjunt del territori.

 
§ Potenciació de l’activitat econòmica. Al valor que suposa apostar per mantenir el Polígon Industrial del

Bon Pastor d’una banda, i la concentració en eixos comercials del comerç tradicional, caldrà afegir com
una nova oportunitat l’aparició d’un nou teixit urbà acollidor d’activitat terciària a l’entorn de l’estació de la
Sagrera, Maquinsta i el Triangle Ferroviàri.

 
§ Desenvolupament del Pla d’equipaments del districte. Continuar assolint les previsions del Pla

d’equipaments dels districte, sense oblidar aquelles intervencions que corresponen a l’ampliació i millora
dels serveis existents, especialment en relació a la construcció d’escoles primàries i d’escoles bressol
públiques, formació professional  i equipaments esportius.

 
§ Impuls al desenvolupament dels processos de transformació que permetin la reforma de sectors

desestructurats a l’interior del barris. Bon Pastor, Trinitat Vella i Sant Andreu tenen sectors que
necessiten una reordenació per tal garantir la connectivitat interna de cada barri i facilitar la transformació
d’espais en desús en nous habitatges, noves zones verdes, i equipaments que garanteixin la vertebració
del territori. Impuls al procés de substitució de les Cases Barates del Bon Pastor, i als plans especials
aprovats o en procés d’aprovació en el districte.

§ Impuls al transport públic, amb la construcció de la línia 9 del metro (estacions 11 de Setembre, Bon
Pastor i La Sagrera), i la estació intermodal de La Sagrera.

§ Impuls d’un Pla Estratègic del Districte que tingui en consideració les recomanacions de l’Agenda 21.
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SSAANNTT  MMAARRTTÍÍ
 
§ Desenvolupar el projecte del Poblenou Districte d’Activitats 22@bcn fins assolir els objectius

fonamentals: instal·lació de nova activitats econòmiques, generació de nous habitatges, ampliació de la
xarxa d’equipament locals i de referència i renovació de les infrastructures bàsiques.

§ Impulsar el Poblenou 22@ com zona per la instal.lació de noves activitats creatives i com a àrea
favorable a la recerca i la investigació.

§ Desenvolupar socioeconòmicament i urbanísticament els barris del sud-oest besos per superar el
diferencial històric en termes de qualitat de l’espai urbà i dels equipament públics. En aquest sentit s’ha
d’elaborar un Pla Integral que defineixi entre altres aspectes les necessitats d’equipaments públics.

§ Completar l’execució urbanística del front marítim del districte per fer de la banda litoral des del
Port Olímpic fins al río Besos un espai singular d’oci urbà: espais verds, platges, esports.

§ Desenvolupar una autèntica política de mediambient, fomentant l’educació i la informació i
desenvolupant l’Agenda 21 del districte. Garantir una estructura municipal de districte per treballar al medi
ambient de forma transversal.

§ Impulsar una política activa de conservació del patrimoni històric industrial, per tal de mantenir el
paisatge de barris tradicionalment industrials com el Poblenou i ubicar-hi equipaments de barri i de ciutat.

§ Aprofundir la recuperació de l’espai públic per al vianants mitjançant l’ampliació dels espais
peatonalitzats al cas antics del Poblenou i del Clot i reduir l’ocupació de l’automòbil al conjunt del les vies
del districte; això darrer vinculat naturalment al desenvolupament d’un programa d’aparcaments
substitutius. Impulsar un veritable pla de mobilitat al districte per tal de potenciar el transport públic i la
mobilitat a peu i en bicicleta.

§ Afavorir el comerç de proximitat en els barris del Districte i incrementar i millorar els eixos comercials
existents.

§ Desenvolupament dels plans d’equipaments ja definits per tres barris (Clot, Camp de l’Arpa, Verneda i
Poblenou, Vila Olímpica) assolint el sol necessari ja identificat i promovent l’execució dels diferents
equipaments per l’administració competent en el marc dels plans globals per la ciutat de Barcelona.

§ Enfortir la participació de ciutadans i entitats per assolir un govern municipal més pròxim a la
col·lectivitat, així com promoure mecanismes de mediació entre els ciutadans per ajudar a solucionar els
conflictes derivats de la convivència.. Garantir la participació activa de les entitats en l’elaboració dels
grans projectes del districte.
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1122..  OORRGGAANNIIGGRRAAMMAA

ALCALDE  Sr. Joan Clos

PRIMERA TINÈNCIA Sr. Xavier Casas
SEGONA TINÈNCIA Sr. Jordi Portabella
TERCERA TINÈNCIA Sra. Imma Mayol
QUARTA TINÈNCIA Sr. José Cuervo
CINQUENA TINÈNCIA Sra  Marina Subirats

PORTAVEU DEL GOVERN Sr. Ferran Mascarell

COMISSIONS DE PLENARI

PRESIDÈNCIA, HISENDA I COORDINACIÓ TERRITORIAL President: Sr. José Cuervo
Vicepresidenta: Sra Assumpta Escarp

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE President: Sr. Xavier Casas
Vicepresident: Sr. Pilar Vallugera

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I CONEIXEMENT President: Sr. Jordi Portabella
Vicepresidenta: Sra. Maravillas Rojo

SOSTENIBILITAT, SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT Presidenta: Sra. Imma Mayol
Vicepresident: Sr. Francesc Nárvaez

CULTURA, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL President: Sr. Ferran Mascarell
Vicepresident: Ricard Gomà

SEGURETAT I MOBILITAT President: Sr. Jordi Hereu
Vicepresident: Carles Martí
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PONÈNCIES ADSCRITES A LES COMISSIONS

PRESIDÈNCIA, HISENDA I COORDINACIÓ TERRITORIAL

PONÈNCIA RELACIONS CIUTADANES I INSTITUCIONALS Sra. Katty Carreras
PONÈNCIA PARTICIPACIÓ, COOPERACIÓ I SOLIDARITAT Sra. Assumpta Escarp

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I HABITATGE

PONENCIA SÒL I HABITATGE Sr. Eugeni Forradellas

PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I CONEIXEMENT

PONÈNCIA OCUPACIÓ I INNOVACIÓ Sra. Maravillas Rojo
PONÈNCIA CIUTAT DEL CONEIXEMENT Sr. Jaume Oliveres

SOSTENIBILITAT, SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT

PONÈNCIA SERVEIS URBANS I MANTENIMENT Sr. Francesc Narvaez

CULTURA, EDUCACIÓ I BENESTAR SOCIAL

PONÈNCIA EDUCACIÓ Sra. Marina Subirats
PONÈNCIA BENESTAR SOCIAL Sr. Ricard Gomà
PONÈNCIA JOVENTUT Sr. Xavier Florensa
PONÈNCIA ESPORTS Sr. Pere Alcober
PONÈNCIA SALUT PÚBLICA Sr. Ignasi Fina
PONÈNCIA DONA I DRETS CIVILS Sra. Pilar Vallugera

 SEGURETAT I MOBILITAT

REGIDORIES DE DISTRICTE

CIUTAT VELLA PSC – Progrés Municipal

EIXAMPLE PSC – Progrés Municipal

SANTS – MONTJUÏC PSC – Progrés Municipal

LES CORTS PSC – Progrés Municipal

SARRIÀ – SANT GERVASI PSC – Progrés Municipal

GRÀCIA  ERC – Acord Municipal

HORTA – GUINARDÓ  ICV – EA – EPM

NOU BARRIS PSC – Progrés Municipal

SANT ANDREU PSC – Progrés Municipal

SANT MARTÍ PSC – Progrés Municipal
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1133..  SSEEGGUUIIMMEENNTT  DDEE  LL’’AACCOORRDD  DDEE  GGOOVVEERRNN

Aquest acord es concretarà en el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 i servirà com a base per als
pressupostos municipals.

Tanmateix es desenvoluparà a partir de les directrius d’aquest acord, amb un d'específic sobre el govern i el
Programa d’Actuació de cada un dels districtes.

Es respectarà el dret de cada força política a realitzar les explicacions pertinents sobre els posicionaments
previs en els assumptes de govern i les argumentacions sobre un possible vot diferenciat. Ens comprometem
a corresponsabilitzar-nos en relació a les decisions i mesures adoptades pels òrgans de govern. Ens
comprometem també  a impulsar conjuntament l’eficàcia dels òrgans executius per desenvolupar una
Administració més eficient al servei dels ciutadans i ciutadanes.

El conjunt d’àrees, districtes i òrgans de govern reflectiran l’acord, la pluralitat del qual serà també present en
la projecció de l’Ajuntament.

El seguiment del present acord es realitzarà a partir de la convocatòria semestral, o a petició de qualsevol
dels membres, de la Comissió que es crearà a tal efecte, en la que s'avaluarà el compliment dels eixos
programàtics, el funcionament dels acords i es resoldrà qualsevol diferència que pugui sorgir.

L'avaluació del Programa d’Actuació Municipal es realitzarà a través dels canals normals de relació que
implica l’acció de govern, i d’un contacte periòdic que permeti la sistematització de l’execució del Programa
d’Actuació Municipal.

Declarem la nostra renovada il·lusió per una ciutat forta, generosa, pròspera i solidària que amb tota la seva
personalitat es compromet amb els ciutadans i ciutadanes a Barcelona, a Catalunya i arreu del món. Ho fem
des de les idees i els projectes compartits i des dels valors essencials de la llibertat, la fraternitat, la justícia i
la igualtat.

Pel Grup Municipal del PSC-Progrés Municipal    Pel Grup Municipal d’ERC-Acord Municipal

Joan Clos i Matheu         Jordi Portabella i Calvete

Pel Grup Municipal d'ICV-EA-EPM

Immaculada Mayol i Beltran
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