Eleccions municipals, 26 de maig de2019
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Convergents és una força sobiranista que aglutina idees de centre ampli i
defensa el dret a decidir d’una manera ferma i sense fissures. Som un partit
humanista, que centra les seves polítiques en les persones i en el lliure exercici
dels drets individuals i col·lectius.
El nostre projecte té com a principal objectiu tornar a situar la ciutat en el lloc
que li correspon en el mapa internacional, potenciant la marca Barcelona, per
recuperar inversions, impulsar la innovació en tots els camps i ser referent
mundial en els grans esdeveniments, actuant també de motor de creixement de
la resta de municipis del país.
Apostem per la gestió d'un govern eficaç, transparent i participatiu, que
s'allunyi de la situació de paràlisi actual, però també d'aquelles altres opcions
que minven els drets i les llibertats individuals i col·lectives.
Posarem l'accent en les persones, escoltant les necessitats de la ciutadania i
treballarem, en col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, perquè no es
vulneri cap dels seus drets i llibertats fonamentals.
La transversalitat de les polítiques d’igualtat efectiva i l’erradicació de la
violència masclista seran eixos centrals de la nostra gestió, garantint al
mateix temps la màxima protecció de les dones en tots els àmbits.
De la mateixa manera, promourem la imatge de Barcelona com a ciutat
educadora i impulsora d'una educació d'èxit, equitativa i inclusiva.
Barcelona ha de ser econòmicament potent, per la qual cosa donarem suport
a les grans empreses, però també i, molt especialment, a les pimes, els
autònoms i l’emprenedoria. Com més forta sigui econòmicament la nostra
ciutat, més revertirà en els recursos necessaris per als serveis a les persones.
També treballarem perquè l’essència i les tradicions barcelonines es
mantinguin, donant suport, entre d'altres, al comerç de proximitat i al patrimoni
històric i cultural, que tanta vida aporta als nostres barris.
I continuarem sent una de les ciutats més solidàries, en col·laboració amb
les entitats del sector de la cooperació internacional.
Per liderar aquest projecte, Teresa Pitarch és la teva candidata!
2

BARCELONA, CAPITAL DE CATALUNYA

Barcelona, capital de Catalunya
•

Convertirem Barcelona en la capital d'un dels Estats més pròspers
d'Europa.

•

Defensarem el dret a decidir, d’una manera clara i sense fissures.

•

Tornarem a situar Barcelona en el lloc que li correspon en el mapa
internacional, potenciant la marca Barcelona, per recuperar inversions,
impulsar la innovació en tots els camps i ser referent mundial en els
grans esdeveniments.

•

Farem de Barcelona motor de creixement de la resta de municipis del
país.

El bon govern, la tònica del nostre projecte
•

Apostem per una administració eficient, transparent i participativa, que
s'allunyi de la situació de paràlisi actual i també d'aquelles altres opcions
que minven els drets i les llibertats individuals i col·lectives.

•

Aprofitarem l’expertesa dels diferents actors del territori, i incrementarem
la col·laboració amb les altres institucions, per crear sinèrgies i una
major i millor resolució i impuls dels temes que ens són comuns.

•

Tindrem en compte la transversalitat de les polítiques d’igualtat efectiva
entre homes i dones, en qualsevol acció impulsada des de l’Ajuntament.

•

Crearem un organisme que vetlli per la transparència de l’acció del
govern municipal.

•

Posarem en valor el talent existent dels nostres servidors públics, dotantlos dels instruments i la formació necessaris per al seu lloc de treball.
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Els barris, l’essència de la ciutat
•

Valorarem l’expertesa i el coneixement del territori, divers en la seva
idiosincràsia. En aquest sentit, connectarem amb la societat i millorarem
la capacitat de funcionament i l'operativitat del tots els òrgans de
participació ciutadana dels districtes.

•

Treballarem per donar el màxim suport i potenciar l'essència de cada
barri, que representa la tradició barcelonina (comerç de proximitat,
memòria històrica, patrimoni cultural ...).

•

Reivindiquem els mercats municipals com a pols econòmic i de cohesió
social dels barris.

•

Impulsarem que cada districte sigui propulsor d'un pilotatge innovador en
diferents camps o sectors, facilitant posteriorment la seva avaluació i
transferència.

La Barcelona més internacional
•

Tornarem a prestigiar la marca Barcelona, per ser reconeguda com una
de les principals metròpolis del món, establint xarxes de col·laboració
sòcio-econòmiques i culturals amb altres capitals.

•

Garantirem la capacitat d’inversió, orientada al benefici de la ciutadania.

•

Apostarem per continuar col·laborant en projectes de cooperació
internacional, de manera eficaç i eficient.
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UNA CIUTAT AMB BENESTAR I QUALITAT DE VIDA PER A LES
PERSONES

A Barcelona, primer les persones
•

Escoltarem les necessitats de la ciutadania i treballarem perquè no es
vulneri cap dels seus drets i llibertats fonamentals. Les nostres polítiques
públiques s'impulsaran de baix a dalt, posant l'accent en les persones.

•

Reforçarem la col·laboració amb les entitats del Tercer Sector, en pro
del benestar i la qualitat de vida de totes les persones.

•

Posarem fre a la pobresa energètica, establint acords amb les
companyies del sector. No volem cap llar sense els drets bàsics d’aigua,
llum i gas.

•

Reforçarem la col·laboració amb les entitats socials i el sector de la
restauració, perquè no falti el menjar a cap llar.

•

Apostarem per l'habitatge de lloguer social indefinit.

•

Evitarem els desnonaments, impulsant acords amb entitats financeres,
grans propietaris i altres agents implicats, perquè les famílies que no
poden assumir el pagament de la hipoteca puguin romandre a l’habitatge
amb un lloguer social.

•

Donarem suport a l'acollida de nouvinguts a casa nostra, facilitant una
acció coordinada amb les entitats públic-privades.

•

Apoderarem les entitats de dones nouvingudes d’altres cultures, perquè
participin plenament en la vida del municipi i es faciliti la seva inclusió.

La gent gran, el valor de l’expertesa
•

Pilotarem el programa “Gent gran per a gent gran”, una xarxa de
persones jubilades voluntàries, que tinguin cura d’acompanyar i
supervisar les necessitats bàsiques de la gent gran.
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•

Impulsarem l’oferta d’un model residencial d’habitatges adaptats per a la
gent gran. Diversificarem els emplaçaments, de manera que aquestes
persones puguin seguir mantenint els vincles amb els seus barris, amb
serveis que garanteixin el benestar real, s’adeqüin a la diversitat dels
usuaris i permetin la seva participació activa.

El jovent, el nostre futur
•

Orientarem i acompanyarem els joves en la cerca del seu primer lloc de
treball.

•

Crearem el “lloguer jove”, que faciliti a la gent jove l’accés a un habitatge
i establirem els mecanismes necessaris per evitar les demores en la
rotació de pisos de lloguer protegit cap a nous joves beneficiaris, un cop
acomplert el termini de cinc anys que marca la llei.

•

Potenciarem entre els joves l’activitat esportiva, com a fórmula de
transmissió dels valors de l’esforç i el treball en equip.

•

Impulsarem i donarem suport a l'educació en el lleure i l'associacionisme
juvenil, com a element d'arrelament al territori i de ciutadania activa.

•

Combatrem el dèficit d’equipaments juvenils que té Barcelona.

•

Impulsarem un pla de joventut de Barcelona, per potenciar la
intercomunicació i la implicació del jovent en els grans esdeveniments de
la ciutat.

La protecció de la dona, màxima prioritat a Barcelona
•

Crearem la plataforma digital "Dona talent BCN", amb un registre que
doni visibilitat del coneixement i les competències de les dones en tots
els àmbits i faciliti el seu accés al món del treball, alhora que representi
una xarxa de sororitat entre dones.

•

Impulsarem mesures de conciliació i coresponsabilitat, que garanteixin
els drets de les dones treballadores, autònomes i empresàries.
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•

Establirem incentius econòmics o bonificacions perquè totes les
empreses disposin d'un pla d’igualtat.

•

Cercarem el compromís dels mitjans de comunicació locals en
l'elaboració d'un codi ètic, que promogui les polítiques d'igualtat efectiva
entre homes i dones.

•

Col·laborarem especialment amb les entitats de dones amb diversitat
funcional, perquè pateixen una doble discriminació en tots els àmbits.

•

Impulsarem un pla interinstitucional per prevenir i eradicar la violència
masclista, a fi de crear sinèrgies i actuar coordinament entre entitats i
administracions.

•

Revisarem els plans urbanístics amb perspectiva de dona.

•

Posarem en marxa el “Bus-nit parada a demanda”, perquè les
noies/dones sol·licitin la parada com més a prop de casa seva i mai
davant els parcs.

Família i infància, eix vertebrador de les polítiques municipals
•

Impulsarem el Servei d’Orientació de Famílies a tots els districtes.
Aquest servei assessorarà i donarà suport a les necessitats de
desenvolupament dels infants i les competències parentals positives,
oferint també espais de mediació i teràpia familiar per a la resolució de
conflictes.

•

Posarem en marxa el Consell de la Família, com a òrgan que aplegui la
diversitat de famílies existents i impulsi accions orientades a apoderar la
família com a element bàsic de la nostra societat.

•

Crearem espais familiars 0 a 3 anys en tots els districtes, que
acompanyin les famílies en la seva tasca educadora, alhora que
afavoreixen els processos d’estimulació i socialització dels infants i la
detecció precoç de les seves necessitats educatives.
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Cap discriminació envers el col·lectiu LBTGI
•

Defensem el reconeixement de la diversitat sexual de les persones i els
seus drets civils.

•

Perseguirem qualsevol tipus d’odi i discriminació que pateixin els
col·lectius de lesbianes, bisexuals, transgèneres, gais i intersexuals.

•

Lluitarem perquè qualsevol persona pugui viure amb normalitat la seva
identitat de gènere.

Una ciutat pionera en l’àmbit de la salut
•

Defensem l’accés a l’assistència sanitària pública i universal.

•

Promourem la coresponsabilitat públic-privada en la millora de l'àmbit de
la salut.

•

Continuarem impulsant la projecció de Barcelona a nivell internacional,
com a referent en excel·lència sanitària de la qualitat dels professionals,
serveis de salut, recerca i innovació.

Els hàbits saludables i l’activitat físic-esportiva,

com a elements de

benestar
•

Desenvoluparem un pla pilot de districte, orientat a la promoció dels
hàbits saludables i de l’activitat física i esportiva. Aquest pla implicarà als
centres educatius, centres de salut i entitats esportives i també inclourà
altres accions que es puguin realitzar en parcs i jardins o altres espais
públics.

•

Unificarem el sistema de gestió de les instal·lacions esportives
municipals, de manera que amb una única quota serveixi per a l’ús de
qualsevol instal·lació municipal.

•

Presentarem la candidatura de Barcelona com a ciutat per acollir els
Jocs d’hivern 2022.
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Ciutat respectuosa amb els drets dels animals
•

Impulsarem activitats a les escoles que ensenyin a estimar i tenir una
cura responsable dels animals.

•

Ampliarem les zones d’esbarjo per a gossos, en tots el districtes.

•

Promourem l’adopció de mascotes per part de la gent gran, com un bon
mitjà terapèutic per combatre la solitud.

•

Incentivarem les adopcions responsables dels animals de companyia, en
col·laboració amb les entitats del sector.
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CAP A UNA EDUCACIÓ D’ÈXIT, EQUITATIVA I INCLUSIVA

Un model educatiu català en un marc plurilingüe
•

Defensarem la llengua catalana als centres educatius, com a eina
d’igualtat d’oportunitats i de cohesió social.

•

Potenciarem l'ús social de la llengua catalana en els entorns escolars i
en les activitats de lleure.

•

Facilitarem l'aprenentatge de les llengües maternes dels infants, a fi de
fer present la riquesa cultural de la nostra societat i augmentar-ne la
competitivitat.

•

Promourem l'accés, fora de l’horari lectiu, a l'aprenentatge de l'anglès i
altres llengües estrangeres a tots els infants i joves.

Dret de les famílies a triar escola
•

Crearem una oficina municipal d’escolarització a cada districte, que
preservi el dret de les famílies a triar escola i que les orienti en el procés
de selecció, tot facilitant l’escolarització equilibrada de l’alumnat a tots
els centres educatius finançats amb fons públics.

•

Assegurarem, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, la reserva
de places per a necessitats educatives específiques i especials, la gestió
de la matrícula fora de termini i l’ampliació de ràtios.

L’educació 0-3 anys
•

Promourem noves escoles bressol públiques inclusives, on hi conviuran
infants amb pluridiscapacitat i sense.

•

Cobrirem les demandes d’escoles bressol existents a la ciutat i
revisarem l’actual sistema de tarifació.
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Èxit educatiu des de la inclusió, l’equitat i l’excel·lència
•

Impulsarem la creació d’un observatori de l’equitat i l’excel·lència, on
s’integrin investigadors i experts en aquest àmbit, així com representants
de les principals associacions i institucions educatives.

•

Donarem suport, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, a
aquells programes que ens ajudin a avançar cap a un sistema educatiu
de qualitat per a tothom.

•

Reforçarem també els programes de segones oportunitats, com un
element clau en la prevenció de l’abandonament prematur.

•

Garantirem la implementació dels projectes de servei comunitari en el
marc del currículum obligatori en tots els centres de secundària, en
l’etapa de 3r i 4t d’ESO, i farem extensiva l’experiència en els cursos de
5è i 6è de primària.

Una cultura digital segura
•

Promourem programes per avançar en l’assoliment de la competència
digital i l’acompanyament dels infants i els adolescents en la construcció
de la seva identitat digital.

•

Incentivarem la formació dels docents en competència digital i en
l’intercanvi d’experiències innovadores, a través del Consorci d'Educació
de Barcelona.

Uns centres educatius lliures de violència
•

Impulsarem, a través del Consorci d'Educació de Barcelona, el programa
d’innovació #aquiproubulliyng als centres educatius, un programa que
posa els joves observadors en el centre de la resolució de conflictes.
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•

Promourem programes d’aplicació mòbil que ajudin a destapar i
gestionar casos d’assetjament i altres tipus de maltractaments existents
en els centres educatius.

Igualtat d’oportunitats educatives més enllà de l’escola
•

Promourem que tots els infants i joves, en base als seus interessos i
necessitats, tinguin accés a un mínim d’activitats de qualitat fora de
l’horari escolar, a través de beques i preus bonificats, durant el curs i les
vacances escolars.

•

Garantirem que les beques per als menjadors donin resposta a les
necessitats existents i avançarem en la creació de beques per
esmorzars.

Barcelona, ciutat educadora i orientadora
•

Desenvoluparem plans educatius d’entorn a tots els barris, per tal de
donar una resposta comunitària als reptes educatius, amb la
col·laboració dels diferents agents implicats del territori.

•

Crearem, amb la finalitat de lluitar contra l'abandonament prematur, un
servei d’orientació comunitari de barri, que garanteixi l’acompanyament i
l’assessorament de tots els infants i joves, especialment aquells més
vulnerables, al llarg de la seva trajectòria escolar, fins assolir l’èxit
educatiu post-obligatori o la seva inserció laboral.

•

Promourem la imatge de Barcelona com a ciutat educadora, participant
de forma activa en les xarxes internacionals existents i impulsant-ne de
noves.
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UNA CIUTAT SEGURA, CÍVICA I ACCESSIBLE

Seguretat, més recursos humans i equipament adequat
•

Ampliarem la dotació d’agents de la Guàrdia Urbana, per cobrir les
necessitats de seguretat de la ciutat.

•

Reajustarem els recursos del parc mòbil de la Guàrdia Urbana i
l’equipament dels agents de seguretat, d’acord amb les necessitats del
servei.

•

Redissenyarem el pla nocturn de les comissaries de la Guàrdia Urbana,
perquè no quedi cap districte sense aquest servei.

•

Impulsarem un conveni de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i el
col·lectiu de seguretat privada, per exercir la funció preventiva a la ciutat
de Barcelona.

•

Evitarem el comerç ambulant il·legal, que perjudica el petit comerç,
potencia les màfies i indueix a confusió en els consumidors, com a
conseqüència dels productes falsificats.

Millorem la mobilitat


Inclourem la inversió en mobilitat dins la inversió urbanística.



Promourem una regularització de la xarxa de transport escolar més
eficaç, eficient i coordinada.



Reclamarem la finalització del tram pendent de la línia 9 del metro.



Farem extensiva la xarxa del transport públic a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, unificant la zona 1.



Impulsarem la targeta de transport públic metropolità T-18, totalment
gratuïta.



Aplicarem descomptes a tots els títols de transport per a famílies
nombroses i monoparentals, degudament acreditades.
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Allargarem l’horari del metro, tant com sigui possible, els caps de
setmana i dies feiners. I posarem a disposició Nits-bus, amb una
freqüència no superior a deu minuts, que recorrin la ciutat seguint el
trajecte del metro, quan aquest romangui tancat.



Promourem el transport adaptat a tota la ciutat i en tots els mitjans de
transport i proporcionarem un transport porta a porta per a tothom que
ho necessiti.



Impulsarem la creació del Park & Ride, construint aparcaments als
afores de la ciutat gratuïts o semi-gratuïts, ben comunicats amb el
transport públic amb busos elèctrics llançadores fins al centre, per
descongestionar el trànsit de la ciutat i millorar el medi ambient.



Establirem un peatge per a l’accés de vehicles a la ciutat de Barcelona,
a excepció dels residents.



Reordenarem el trànsit rodat, fent que les motos puguin circular pel carril
bus (que eixamplarem), a fi de fer compatible la lliure circulació
d’autobusos i taxis, preservant la seguretat dels motoristes.



Apostarem pel Bus-express, per agilitar la mobilitat dins de la ciutat,
descongestionar el trànsit i reduir la pol·lució.



Proposarem una alternativa a la proposta actual del tramvia per la
Diagonal, substituint el seu recorregut pel carrer d’Aragó, igualment
sostenible, però que suma una combinació de turisme cultural amb
serveis a la ciutadania barcelonina, que promou alhora la cohesió social.

Control ambiental per a una ciutat més saludable
•

Millorarem la qualitat d’aire de la ciutat, amb un transport públic a gas o
electricitat i incentivant l’ús de la bicicleta i el cotxe elèctric, amb un
increment dels punts de càrrega.

•

Fomentarem la reducció-reutilització i reciclatge dels residus, establint
estratègies cap al residu zero i amb acords amb empreses d’economia
social per a la seva gestió.

•

Treballarem per a la reducció de la contaminació acústica, incentivant el
cotxe elèctric i el transport públic al centre de la ciutat; utilitzant un asfalt
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sono reductor, que esmorteeixi el soroll dels cotxes i controlant els
sorolls a les zones industrials i d’oci nocturn.
•

Controlarem la contaminació lumínica amb un enllumenat més eficient,
autònom i autosuficient, així com amb una millora de l’eficiència
energètica dels edificis, perquè siguin més sostenibles.

•

Establirem plans d’actuació i adaptació al canvi climàtic, creant recursos
alternatius substitutoris (construcció de desalinitzadores, autogeneració
energètica, reducció d’emissions contaminants, ...).

•

Potenciarem les energies renovables (energia sola i eòlica).

•

Fomentarem l’educació ambiental a les escoles, perquè els infants són
el futur de la nostra societat i hem de preservar el lloc on han de viure.

•

Controlarem la població de coloms, instal·lant xarxes en els llocs on
nidifiquen.

•

Analitzarem el grau d’impacte de la població de gavines en aquells barris
on estan esdevenint un greu problema.

•

Consolidarem el Parc dels Tres Turons com un gran pulmó verd per a la
ciutat, garantint però un re-allotjament equitatiu dels veïns afectats.
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INFRAESTRUCTURES DE QUALITAT PER A UNA CIUTAT DE
PRIMER NIVELL

Necessitem infraestructures de qualitat per estar ben connectats amb
Europa i el món


Treballarem perquè l’Aeroport de Barcelona sigui de connexió (hub) a
nivell internacional, amb accés directe i sense escales per als visitants
internacionals i els vols transoceànics.



Lluitarem perquè el Corredor del Mediterrani sigui una realitat, com més
aviat millor, per guanyar en competitivitat, incrementar les exportacions,
atreure noves inversions en millorar la connectivitat amb el centre i nord
d’Europa i generar ocupació de qualitat en el sector logístic.



Donarem tot el suport perquè el Port de Barcelona continuï sent referent
internacional en creuers i, en paral·lel, portarem a terme les actuacions
necessàries per resoldre les disfuncions derivades de la forta
concentració de creuers.
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UNA ECONOMIA FORTA PER A UN MILLOR BENESTAR
SOCIAL

Un comerç competitiu i descentralitzat, amb els mateixos drets i deures
•

Impulsarem un servei d’anàlisi de l’activitat econòmica per barris, a fi de
detectar les mancances i les oportunitats de noves polítiques comercials.

•

Defensem el comerç de proximitat, com a un dels grans actius de la
ciutat de Barcelona. Oferirem un servei integral d’informació i
assessorament, junt amb un pla de millores, per aconseguir un comerç
de proximitat i de qualitat.

•

Crearem incentius que ajudin a impulsar la creació de nous comerços a
la ciutat, per generar ocupació i cohesió social.

•

Advoquem per un comerç inclusiu, on tothom tingui les mateixes
oportunitats, sense excepcions.

•

Promourem els productes km 0.

Un model turístic de qualitat, responsable i sostenible
•

Elaborarem un pla turístic que posi l’accent en la qualitat, el patrimoni
cultural, que respecti les tradicions i els valors i incentivi el sector
econòmic de la ciutat, alhora que impulsi el turisme a la resta de
Catalunya.

•

Promourem un turisme que sigui garantia de consum i hàbits
responsables i sostenibles.

•

Negociarem una gestió empresarial responsable, que respecti les
polítiques ambientals i de sostenibilitat.

•

Avaluarem la percepció general del turisme amb les empreses hoteleres.

•

Establirem una moratòria en la concessió de llicències d’allotjament
turístic.
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•

Descentralitzarem el turisme cap els barris de la ciutat, mitjançant uns
circuïts, que posin en valor el patrimoni històric de la ciutat.

La necessària re-industrialització a Barcelona
•

Aprofitarem la pròpia idiosincràsia de Barcelona per atreure noves
inversions.

•

Impulsarem una aposta important pels polígons d’activitat econòmica, en
tant que eixos de futur per al desenvolupament industrial de Barcelona.

•

Estudiarem propostes d’oferiment de naus i solars industrials, junt amb
plans de mobilitat, que promoguin la implantació de nous projectes.

•

Proposarem polítiques fiscals que facilitin la captació d’inversions
empresarials.

L’empresa i l’emprenedoria, els grans actius de la ciutat
•

Portarem a terme propostes de reformes estructurals per millorar la
productivitat i la competitivitat de les pimes i els autònoms de la ciutat de
Barcelona.

•

Afavorirem nous models d’incubació, agilitant els tràmits per a una major
dinamització del sector econòmic.

•

Fomentarem l’esperit emprenedor als nostres joves, mitjançant àrees de
trobades amb sèniors que els puguin acompanyar en els seus inicis.

•

Implementarem mesures per finançar projectes amb préstecs tous pels
joves emprenedors.

•

Estudiarem una rebaixa de la pressió fiscal (reducció de l’IBI) per
afavorir projectes emprenedors.

•

Descentralitzarem per districtes el servei de Barcelona Activa, a fi de ferho més proper a la ciutadania, i crearem nous models orientats a cobrir
necessitats reals en nous projectes per barris.
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La formació professional, una elecció de futur
•

Establirem convenis de col·laboració amb el teixit empresarial perquè,
després de la capacitació de les pràctiques, es formalitzin contractes
laborals.

•

Reservarem un percentatge de places de pràctiques als ens que
depenen de l’Ajuntament, destinades a joves formats sense experiència.

•

Incrementarem les places d’escola-tallers i cases
col·laboració amb gremis i associacions professionals.

•

Impulsarem la creació d’entitats destinades a aprofitar el talent de la gent
gran, per esdevenir mentors dels futurs professionals.
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d’oficis,

en

BARCELONA, LA CIUTAT INTEL·LIGENT

Les noves tecnologies, la millor aposta de ciutat
•

Treballarem per implementar les noves tecnologies i fer de Barcelona
una ciutat sostenible.

•

Apostem per l’excel·lència en el llenguatge digital i treballarem per a
l’alfabetització digital del conjunt de la ciutadania.

•

Farem arribar la xarxa 5G a tots els barris de la ciutat, per ajudar a
harmonitzar el temps de les persones i, alhora, generalitzar l’accés a
internet.

•

Potenciarem
internacionals,

l’organització

de

congressos

i

esdeveniments

per fer de Barcelona la capital de la innovació en

aplicacions i serveis de les TIC.
•

Oferirem tot el suport a les empreses TIC de la ciutat per esdevenir
referents en el sector.

•

Implementarem els avenços en les TIC, per oferir els millors serveis a
les empreses i a la ciutadania.

•

Promourem la contractació dels joves en els esdeveniments de diferents
disciplines, sobretot les de l’àrea TIC.
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CULTURA, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ, LES CLAUS DEL
FUTUR

Cap jove amb capacitat serà exclòs de l’oportunitat

•

Acordarem un pla d’actuació amb les diferents universitats de Barcelona
i el teixit productiu de la ciutat, que incentivi i orienti els joves cap a
aquells estudis amb major sortida al mercat laboral.

•

Oferirem als joves de Barcelona un catàleg de pràctiques que puguin fer
a diferents empreses i a l’Administració i ajudarem a enfortir la relació
universitat-empresa, de manera que hi hagi una reciprocitat entre els
estudiants i el món laboral.

•

Promourem que els alumnes de Barcelona siguin el talent de les
universitats (UB, UPC, Pompeu Fabra, ...) i les Escoles de Negoci (IESE,
ESADE, EADA, ...) de la ciutat.

•

Regularem l’accés als màsters per becar l’excel·lència, mitjançant
beques o bonus.

Captarem el talent en innovació per recuperar-ho a la ciutat
•

Promourem els plans de col·laboració amb universitats i el sector privat,
a fi d’afavorir els projectes d’I+D+I necessaris per donar serveis a les
persones i a la pròpia ciutat. Barcelona ha d’esdevenir el Silicon Valley
català.

•

Impulsarem pràctiques curriculars de grau en aquelles disciplines
orientades a la ciutat (arquitectura, urbanisme, etc), que permetin la
captació de talent i n’evitin la fuga, mitjançant bonus i ajuts residencials.

•

Proposarem redefinir el Barcelona Centre Universitari (BCU) com un
instrument efectiu de suport i col·laboració universitària, per aprofitar la
capacitat dinamitzadora del món universitari en la revitalització de zones
de la ciutat.
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•

Treballarem per atreure el talent científic d’arreu del món, aprofitant
l’atractiu de la ciutat i la seva potent activitat en l’àmbit de la recerca, per
assolir posicionaments de lideratge internacional.

Producció cultural a l’abast de tothom
•

Farem arribar la producció cultural a tots els barris de Barcelona, a
través dels ateneus, els teatres de barri, els centres cívics, ...

•

Oferirem la gratuïtat a tots els museus de la ciutat, per als residents a
Barcelona menors de 18 anys.

•

Potenciarem el comerç cultural amb ajuts a les llibreries perquè
romanguin obertes els diumenges.

La cultura és un bé comú
•

Aplicarem la Llei de la Memòria Històrica i garantirem la recuperació i
dignificació de la Memòria Democràtica de la nostra ciutat (lluites
populars, lluites veïnals, ...). Impulsarem polítiques culturals que
promoguin un debat entre la ciutadania, amb la participació dels centres
educatius.

•

Promourem l’intercanvi d’exposicions permanents de forma temporal
amb museus referents (Hermitage, Guggenheim, Roden, ...) de diferents
ciutats europees o agermanades.

•

Donarem ple suport a les exposicions de joves artistes barcelonins i els
donarem a conèixer a la ciutat mitjançant cicles itineraris arreu dels
districtes.

•

Incentivarem els plans de creació interculturals mitjançant les TIC i els
divulgarem als joves i a la gent gran, a través de tallers de creació en els
centres cívics.

•

Posarem en valor la joia cultural que és la ciutat de Barcelona, amb el
seu Modernisme, el seu Gòtic, l’aportació de la burgesia catalana a la
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recuperació del patrimoni cultural, l’exposició universal (Museu Mies V.,
Palau MACBA, ....).
•

Recuperarem la muntanya de Montjuïc, com a patrimoni cultural de la
ciutat i pulmó verd.

Defensem la llengua catalana com el nostre bé més preuat
•

Promourem la llengua catalana en els diferents serveis de l’Ajuntament
de Barcelona.

•

Potenciarem el català com a llengua d’igualtat d’oportunitats i de cohesió
social en tots els àmbits.

•

Ensenyarem a estimar la nostra llengua a les persones nouvingudes
d’altres països.
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EL DISTRICTE COM A MOTOR D’INNOVACIÓ DE LA CIUTAT
“10 districtes, 10 motors d’innovació”

•

Crearem, amb la finalitat de lluitar contra l'abandonament prematur, un
Servei d’Orientació i Atenció Comunitària de barri, que garanteixi
l’acompanyament i l’assessorament de tots els infants i joves,
especialment aquells més vulnerables, al llarg de la seva trajectòria
escolar, fins assolir l’èxit educatiu post-obligatori o la seva inserció
laboral. (Ciutat Vella)

•

Pilotarem un sistema de certificació, que impulsi el reconeixement dels
restauradors del barri, alhora que garanteixi els nivells òptims de la
qualitat (alimentària, de serveis, higiene, salut..) dels establiments.
(Eixample)

•

Crearem un Servei d’Atenció Integral al Comerç de Proximitat (SIACP),
amb la finalitat d’impulsar-lo i oferir assessorament especialitzat als
petits comerciants i a joves emprenedors. (Gràcia)

•

Promourem un pla d’incentivació del turisme a cada barri, amb la
voluntat de descentralitzar el turisme i fer aflorar l’interès patrimonial i
cultural dels diferents districtes. Un pla que ha d’incloure la rehabilitació
del patrimoni històric del districte i un sistema de punts d’informació i
senyalització de circuïts. (Horta Guinardó)

•

Desenvoluparem un pla comunitari per a la promoció dels hàbits
saludables i de l’activitat física i esportiva a nivell de barri. Aquest pla
implicarà a l’administració local, als centres educatius, centres de salut i
entitats esportives i també inclourà accions que es puguin realitzar en
parcs i jardins o altres espais públics. (Les Corts)

•

Crearem el programa “Gent gran per a gent gran”, una xarxa de
persones jubilades voluntàries, que tinguin cura d’acompanyar i
supervisar les necessitats bàsiques de la gent gran. (Nou Barris)

•

Implementarem un programa de gestió de residus d’àmbit municipal, que
prengui com a referència els projectes més rellevants a nivell
internacional i que inclogui la recollida porta a porta com un sistema
capaç per reduir els percentatge d’impropis. I impulsarem els sistemes
intel·ligents, tant en el reciclatge com en la reutilització i la reducció de
residus. (Sant Andreu)

•

Dissenyarem i executarem un pla de dinamització social dels mercats
municipals, en tant que punts neuràlgics de trobada, interrelació i
dinamització cultural dels barris. (Sant Martí)
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•

Impulsarem i posarem en marxa espais familiars 0 a 3 anys en tots els
barris, que acompanyin les famílies en la seva tasca educadora, alhora
que afavoreixin els processos d’estimulació i socialització dels infants i la
detecció precoç de les seves necessitats educatives. (Sants Montjuic)

•

Durem a terme un pla per incentivar la creació de zones enjardinades i
als terrats dels edificis, com un mitjà per reduir la contaminació urbana i
la sostenibilitat energètica. (Sarrià)
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QUINES SÓN
DISTRICTES?

LES

PRIORITATS

PER

ALS

NOSTRES

Districte de Ciutat Vella


Incrementarem els efectius de la Guàrdia Urbana i millorarem els
protocols de coordinació amb els Mossos d’Esquadra.



Tindrem tolerància 0 amb el narcotràfic i perseguirem aquells que utilitzin
els pisos del barri per a aquestes activitats.



Farem un estudi participatiu en l’àmbit de la restauració sobre l’impacte
de les actuals mesures reguladores i la possibilitat de flexibilitzar-les.



Regularem el fenomen del top manta, escoltant les reivindicacions dels
que ho exerceixen. (Sant Pere, Santa Caterina i La Rivera).



Obrirem un centre cívic que aplegui usos per als infants, els joves i
també activitats per als més grans. (Sant Pere, Santa Caterina i La
Rivera).



Dissenyarem un pla dels usos de la ciutadania pel que fa a l’espai públic
que envolta el nou Centre Cultural del Born, que inclogui l’impuls del
comerç de la zona, amb la participació del veïnat. (Sant Pere, Santa
Caterina i La Rivera).



Desenvoluparem un pla estratègic al Front Marítim, que promogui el
turisme de qualitat. (La Barceloneta)



Promocionarem el patrimoni comercial emblemàtic. (Gòtic)



Generarem espais de trobada intergeneracionals. (Gòtic)



Farem de La Rambla un símbol barceloní, segur, atractiu i acollidor,
alhora que potenciarem la redistribució, de manera racionalitzada, dels
fluxos de vianants cap als barris limítrofs i espais d’interès. (Gòtic)



Impulsarem, de forma prioritària, la construcció del Centre d’Atenció
Primària Raval Nord. (El Raval)
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Districte de l’Eixample


Realitzarem un estudi sobre els usos dels carrils-bici en el districte i el
grau d’afectació en el veïnat.



Recuperarem els estacionaments d’àrees verdes que s’han perdut amb
la implementació dels carrils-bici en la darrera legislatura.



Elaborarem de forma participada i executarem un pla de convivència que
aturi i reverteixi les conductes incíviques a l’entorn de l’estació del Nord.
(El Fort Pienc)



Incrementarem la seguretat redefinint la distribució dels usos dels espais
i implementant mesures preventives i restauratives que millorin les
relacions entre el veïnat i el clima de convivència en el conjunt del barri.
(El Fort Pienc)



Obrirem un procés participatiu per adequar l’espai Casa Groga (Alí Bei
120) als usos que s’adaptin a les necessitats dels veïns i veïnes. (El Fort
Pienc)



Revisarem i reordenarem el pla de mobilitat d’autobusos i vianants a la
zona de la Ronda Universitat. (Dreta de l’Eixample)



Analitzarem i executarem un pla de mobilitat i usos de la Plaça
Universitat, per convertir-la en un espai més confortable per a veïns i
veïnes. (Dreta de l’Eixample)



Obrirem al públic el Jardí Botànic del recinte històric de la Universitat de
Barcelona, pel carrer Diputació amb el carrer Enric Granados, per fer-ho
més accessible al veïnat. (Antiga Esquerra de l’Eixample)



Dissenyarem un model d’espai innovador d’envelliment per a les
persones grans, amb equipaments i activitats de relació
intergeneracional, formació i aprenentatge. (Antiga Esquerra de
l’Eixample)



Analitzarem de forma participada i re-formularem, si escau, el pla de
remodelació de la Model de 2009, orientat als usos públics. (Nova
Esquerra de l’Eixample)



Recuperarem l’Illa de les Germanetes i acabarem d’executar els
equipaments previstos al 2015. . (Nova Esquerra de l’Eixample)
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Elaborarem de forma participada un pla d’usos del barri, que garanteixi
la convivència d’activitats, promogui el comerç de proximitat i preservi la
qualitat de vida del veïnat. (Sant Antoni)



Crearem un sistema de certificació que reconegui els restauradors del
barri que compleixin amb els nivells òptims de qualitat alimentària, de
serveis i d’higiene dels establiments. (Sant Antoni)



Analitzarem els riscos laborals que estan suposant per als treballadors
els nous equipaments del Mercat de Sant Antoni. (Sant Antoni)



Promourem que la Basílica de la Sagrada Família, símbol de la ciutat i
del modernisme català, sigui considerada la catedral d’Europa. (Sagrada
Família)



Modificarem el Pla General Metropolità per a la construcció de la gran
escalinata, davant la façana de la Glòria, dissenyada per Gaudí. .
(Sagrada Família)

Districte de Gràcia


Millorarem l’accés per alguns carrers, tant dels vehicles d’emergència
com dels de retirada de residus i els taxis ocupats.



Impulsarem mesures de seguretat i convivència que facin factibles les
activitats d’oci amb el benestar veïnal.



Executarem un pla de millora del manteniment dels espais públics.



Resoldrem definitivament el tema dels ocupants de l’antiga comissaria
de la policia nacional al carrer Nil i Fabra, fent complir el contracte o
rescindint-lo. (Vila de Gràcia)



Aturarem i reconduirem el projecte d’habitatge social proposat per
l’actual govern per a la Rambla del Prat, amb la participació dels veïns.
(Vila de Gràcia)



Iniciarem negociacions tant amb la família Güell com amb els ocupants
de l’emblemàtica “Kasa de la Muntanya”, per reconvertir-la en habitatge
de lloguer social per a joves. (La Salut)



Dissenyarem un projecte de pacificació que faciliti la mobilitat i doni
resposta a les necessitats del veïnat. (El Coll)
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Aturarem el projecte de creació de la super illa i elaborarem un projecte
específic per al barri, que respongui a les necessitats de veïns i
comerciants. (El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova)



Regularem els horaris dels concerts a la “Plaça de la Sedeta”, de forma
consensuada amb els veïns, per poder compaginar el benestar veïnal i
l’oci nocturn. (El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova)



Revisarem i executarem, d’acord amb els veïns i veïnes, el projecte de la
Rambla Verda de Vallcarca. (Vallcarca i Els Penitents).

Districte d’Horta-Guinardó


Cobrirem totalment la Ronda de Dalt en el seu pas pels diferents barris
del districte.



Millorarem els problemes d’accessibilitat existents encara al districte,
salvant els desnivells tant amb escales com ascensors i garantint un
sistema d’atenció immediata a les avaries que es produeixin.



Consolidarem el Parc dels Tres Turons com un gran pulmó verd per a la
ciutat, garantint però un re-allotjament equitatiu dels veïns afectats.



Crearem una línia de bus llançadora per al turisme, que connecti
directament la Plaça de Catalunya amb el Parc Güell. (Can Baró)



Preservarem el patrimoni històric de les cases dels periodistes. (Can
Baró)



Elaborarem un pla urbanístic per conservar el Torrent de Lligolbé, com a
conjunt històric testimoni d’un passat en la recuperació de la nostra
memòria històrica, i per millorar alhora les actuals condicions dels
terrenys que l’envolten i els seus usos. (Baix Guinardó)



Concretarem i executarem de forma participada un Pla de reforma de
l’interior del barri del Carmel, prioritzant la Rambla del Carmel i els
entorns del Parc Güell. (Baix Guinardó)



Avançarem en el planejament vigent de millora i reordenació urbanística
conservant l’esperit rural i el valor històric del barri. (La Clota)



Concretarem i executar el projecte del Parc Central de la Clota. (La
Clota)



Convertirem el solar conegut com “Tallers Muñoz” en zona verda i
equipaments esportius. (Guinardó)
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Construirem la residència i el centre de dia per a persones grans,
previstos en el planejament vigent en el sector de Torrent d’en Melis.
(Guinardó)



Finalitzarem les obres de la sortida del metro L5 de Coll-Teixonera amb
escales mecàniques, adquirint prèviament els espais privats afectats en
el projecte. (La Teixonera)



Farem de l’espai de La Bòbila un espai d’equipaments alhora que
mantingui el caràcter de l’edifici. (La Teixonera)



Dissenyarem i executarem les obres de l’Escola Bressol al carrer
d’Arenys 83 i elaborarem un projecte d’arranjament i urbanització per als
seus entorns. (La Teixonera)



Elaborarem i executarem un pla urbanístic que converteixi la Plaça d’en
Font d’en Fargues en el cor del barri, preservi el patrimoni històric de la
zona i garanteixi en tot el barri els estàndards de qualitat dels espais
públics de la ciutat de Barcelona. (La Font d’en Fargas)



Aturarem i revisarem l’actual planejament urbanístic del barri. (La Vall
d’Hebron)



Iniciarem la construcció de l’illa d’equipaments de La Llosa per a espais
per a joves (escola bressol, biblioteca, ... i d’altres), en funció del conjunt
de necessitats dels barris de l’entorn. . (La Vall d’Hebron)



Prioritzarem el tancament i l’efectivitat de les obres del carrer de
l’Harmonia i les zones limítrofs pendents i del carrer de Vayreda.
Introduirem els ajustos necessaris a partir de les queixes dels veïns.
(Montbau)



Elaborarem i executarem un pla d’equipaments que inclogui un casal
d’infants, una ludoteca, un casal de joves, un centre cívic, un casal de
gent gran i un centre de dia per a gent gran. (Montbau)



Farem una diagnosi sobre els conflictes que s’estan generant al barri
arrel de l’ocupació d’habitatges i desenvoluparem les mesures
necessàries per restablir el bon clima al barri. (Sant Genís dels
Agudells)



Accelerarem la construcció dels murs de contenció als carrers de
Saldes, de Viver i de Sagàs. (Sant Genís dels Agudells)
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Aturarem les obres de la Super Illa i reconduirem el projecte en base a
les necessitats reals dels veïns. (Horta)

Districte de Les Corts


Treballarem per incrementar els equipaments esportius i sanitaris, per
donar resposta a les necessitats d’una població densificada.



Impulsarem la creació de més equipaments culturals i d’oci (casals per a
la gent gran, teatres, centres cívics, centres culturals i ateneus).



Atendrem les necessitats de la joventut, amb la creació de més espais
comunitaris.



Dotarem el districte de més escoles bressol de titularitat municipal (una
en cadascun dels tres barris), amb l’objectiu d’atendre la demanda
actual.



Incrementarem l’oferta de places escolars públiques de proximitat al si
del districte, tant de centres d’educació infantil i primària com de
secundària.



Redefinirem el Pla Especial de Reforma Interior Danubi. (La Maternitat i
Sant Ramon)



Completarem el Pla Especial de Reforma Interior Bacardí (residència per
a persones grans, jardins, etc.). (La Maternitat i Sant Ramon)



Concretarem les propostes urbanístiques per al Mini Estadi del Futbol
Club Barcelona. (La Maternitat i Sant Ramon)



Elaborarem un Pla d’Equipaments de La Maternitat i Sant Ramon, que
inclogui un centre d’educació infantil i primària de dues línies; un
complex esportiu municipal; un centre d’atenció primària de salut i una
residència d’estudiants. (La Maternitat i Sant Ramon)



Dissenyarem una millora dels jardins de Clara Campoamor. (Les Corts)



Completarem la remodelació de la Travessera de les Corts. (Les Corts)



Instarem la Generalitat a construir l’IES al carrer Anglesola. (Les Corts)



Recuperarem l’edifici de Telefònica per a equipaments. (Les Corts)
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Recuperarem la caserna per a usos del districte i la ciutat. (Pedralbes)



Elaborarem un pla de millora de la convivència viària al voltant dels
centres educatius. (Pedralbes)



Obrirem al públic els jardins de Torre Girona i els pavellons Güell.
(Pedralbes)



Reobrirem el Museu de les Carrosses que hi havia als Jardins del Palau
Reial. (Pedralbes)

Districte de Nou Barris


Prendrem les mesures necessàries per a la millora del servei de neteja.



Dotarem el districte de més recursos per a la vigilància del compliment
de les normatives municipals (contaminació acústica, circulació, neteja,
etc.).



Millorarem el manteniment de les zones verdes.



Incrementarem les zones per a estacionament de vehicles.



Instal·larem lavabos públics gratuïts al carrer, per millorar la salubritat i la
higiene en el districte.



Impulsarem un programa per a la integració dels nouvinguts.



Urbanitzarem el Passeig de la Ciutat de Mallorca. (Porta)



Reubicarem el carril-bici del carrer Arnau d’Oms. (Porta)



Instarem a les companyies elèctriques al soterrament del cablejat.
(Porta)

Districte de Sant Andreu


Aturarem el projecte de Pacificació de l’Avinguda Meridiana i el
reorientarem, de manera que combini espais de trobada i passeig amb
les necessitats de mobilitat i l’oferta d’alternatives a la reducció
d’aparcaments.
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Crearem una Taula de treball educativa, entre el Consorci d’Educació de
Barcelona, les patronals dels centres privats i concertats del districte i els
representants de les diferents AMPAs, a fi de dissenyar una planificació
escolar que conciliï les necessitats de les diferents parts.



Acabarem d’executar el projecte d’equipaments en la zona de les
casernes. (Sant Andreu de Palomar)



Reajustarem el projecte del Mercat de Sant Andreu a les necessitats
dels veïns i els comerciants, alhora que preservarem el seu valor
patrimonial. (Sant Andreu de Palomar)



Convertirem l’antiga fàbrica de filatures Fabra i Coats en un museu de la
indústria, que inclogui un espai documental que ressalti la seva
transcendència en la història del Barri de Sant Andreu. (Sant Andreu de
Palomar)



Millorarem els espais del Club de Lluita. (Baró de Viver)



Finalitzarem la instal·lació d’ascensors a les finques del barri. (Baró de
Viver)



Elaborarem i executarem el projecte d’equipaments de la Casa d’Enric
Sanchís. (El Bon Pastor)



Obrirem un nou concurs de licitació del Mercat de Bon Pastor i
executarem la remodelació. (El Bon Pastor)



Avançarem en la solució definitiva de l’estació de l’AVE i la seva
urbanització. (La Sagrera)



Continuarem amb les obres de pavimentació del carrer Gran de Sant
Andreu, des de l’Avinguda Fabra i Puig fins el carrer Garcilaso. (La
Sagrera)



Construirem l’aparcament del carrer Felip II i re-formularem el disseny
d’aquest carrer. (El Congrés i Els Indians)



Ampliarem els horaris del petit punt verd instal·lat al barri. (Navas)



Construirem amb caràcter urgent habitatge de lloguer social per a joves,
a la zona de la presó Trinitat Nord. (Trinitat Vella)
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Districte de Sant Martí


Analitzarem, junt amb les associacions implicades, els danys soferts pel
comerç de proximitat i l’activitat artesanal durant el darrer mandat i
impulsarem accions per revertir la situació.



Perseguirem el comerç ambulant il·legal que tant perjudica el petit
comerç.



Posarem solució a les deficiències d’accés i mobilitat que estan produint
les obres de la Sagrera. (La Verneda i La Pau)



Analitzarem el grau d’afectació per al trànsit que ha significat la
construcció de la Super Illa i elaborarem un pla de mobilitat que ho
millori i faciliti l’accés de vehicles de protecció ciutadana (ambulàncies,
bombers, ...). (El Poblenou)



Recuperarem l’antic trajecte de les línies 192 i 36, que connectaven
l’Hospital del Mar amb l’Hospital de Sant Pau, alhora que enllaçava en el
seu recorregut quatre Centres d’Atenció Primària del districte. (El Parc i
La Llacuna del Poblenou)



Posarem en funcionament la línia D1 prevista, que havia de recórrer tota
l’Avinguda Diagonal, des del Fòrum fins a la Zona Universitària. (El Parc
i La Llacuna del Poblenou)



Reordenarem l’espai Bici-Clot, amb la construcció d’una biblioteca, un
espai familiar 0-3 i una sala d’actes. Volem fer d’aquest espai un punt de
trobada, de socialització i de formació ciutadana. (El Clot)



Realitzarem una diagnosi de l’impacte de l’activitat de TERSA
(Tractament i Selecció de Residus) en el seu entorn més immediat i
elaborarem un pla participatiu per minimitzar els riscos d’afectació.
(Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou)



Millorarem el sistema d’enllumenat dels carrers, per dotar de major
seguretat el barri. (Provençals del Poblenou)



Construirem una vorera per a la sortida per Gran Via de la parada de
metro Besòs. (Provençals del Poblenou)



Ajudarem a la rehabilitació dels edificis dels carrers Lluís Borrassà i Lluís
Basa. (El Besòs i El Maresme)



Negociarem amb el Ministeri de Foment diferents accions per garantir la
seguretat a l’entorn on s’estan realitzant les obres de l’AVE i per
contribuir al desenvolupament normalitzat de les activitats comercials en
el Mercat de Provençals. (Sant Martí de Provençals)
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Prendrem les mesures necessàries perquè es puguin conciliar les
activitats de lleure de la Vila Olímpica amb la seguretat veïnal. (Vila
Olímpica del Poblenou)



Impulsarem la construcció d’habitatge públic de lloguer social. (Camp de
l’Arpa del Clot)

Districte de Sants


Millorarem la seguretat als barris del Poble Sec i les zones properes al
Poble Espanyol.



Farem de la muntanya de Montjuïc un pulmó verd per a Barcelona i una
insígnia de patrimoni cultural.



Revisarem i executarem el pla d’equipaments del territori central de
Sants-Montjuïc, tenint en compte el procés participatiu dut a terme.



Millorarem els serveis de neteja, posant especial èmfasi en la brutícia
causada pels excrements dels coloms.



Desallotjarem i enderrocarem Can Vies i, amb la participació veïnal,
durem a terme un estudi d’ús del solar. (Sants)



Posarem en marxa un bus, que travessi el barri i que arribi fins al carrer
Numància. (Sants Badal)



Construirem un parc per a infants. (Sants Badal)



Negociarem la possibilitat que l’edifici de les “tres xemeneies” sigui un
espai d’oportunitats per al barri. (El Poble Sec)



Posarem fi a l’ocupació il·legal dels habitatges. (El Poble Sec)



Millorarem l’accés al Port en transport públic, obrint una línia de bus que
faci el recorregut per les diferents terminals que pertanyen a Barcelona.
(La Marina de Port)



Inclourem en el pla estratègic del litoral l’accés al mar del Barri de La
Marina i determinarem, de forma participada, els usos veïnals. (La
Marina de Port)



Millorarem l’accessibilitat del barri al centre de la ciutat. (La Marina de
Prat Vermell)
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Incrementarem la seguretat al barri. (La Bordeta)



Millorarem i allargarem el servei de la línia 91. (La Bordeta)



Dissenyarem i executarem, en el marc del Pla Estratègic de la Muntanya
de Montjuïc, un espai d’equipaments que inclogui ludoteca, biblioteca i
equipament esportiu. (La Font de la Guatlla)



Reubicarem el carril-bici de la Gran Via. (La Font de la Guatlla)



Dissenyarem i executarem els nous equipaments al carrer Diputació,
tenint en compte el procés participatiu dut a terme. (Hostafrancs)



Elaborarem un pla de convivència, amb la participació dels veïns i les
veïnes i els diferents agents socioeducatius del barri. (Hostafrancs)

*********************************************
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