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EL MEU COMPROMÍS: ASSEGURAR LA QUALITAT DE VIDA ALS BARRIS DE LA CIUTAT 

Presentació d’en Jaume Collboni 

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

La priorització dels barris, com a unitat per al desplegament de polítiques municipals, és una 
estratègia que permet apropar l’actuació municipal a la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. 
És, per tant, la màxima expressió de la política de proximitat i de l’aposta per posar la millora 
de la qualitat de vida de la ciutadania al centre de les prioritats municipals. Una ciutat global 
com Barcelona no pot viure d’esquenes als seus barris.   

Malauradament, els darrers governs de la ciutat no han entès la política municipal de la 
mateixa manera. Xavier Trias va allunyar-se dels barris de la ciutat ja que, de manera totalment 
errònia, va pensar que la projecció de Barcelona al món era incompatible amb el manteniment 
d’una estructura de ciutat basada en els barris i la proximitat. En el cas d’Ada Colau, tot i les 
aparents bones intencions pel que fa al seu discurs, s’ha fet evident la seva incapacitat per fer 
una adequada política de proximitat, tal com es pot comprovar, per exemple, amb el 
deteriorament dels barris del centre de la ciutat o el fallit i centralitzat Pla de Barris 2018-2020. 

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

Per això, com el vostre alcalde, em comprometo a: 

• Prioritzar actuacions adreçades a dignificar l’espai públic dels nostres barris, donant 
un major nivell d’ambició al Pla de Barris i desenvolupant un Pla de Rehabilitació 
Urbana, per tal de rehabilitar 80.000 habitatges dels barris de la ciutat. 

• Reimpulsar el planejament amb escala de barri, per assegurar una oferta de qualitat 
d’equipaments i serveis públics de proximitat a tots els barris de la ciutat. 

• Fer la segona recuperació de l’apertura de la ciutat al mar, per tal de garantir una 
millor connexió dels barris amb el front marítim.  

• Apostar per l’impuls de polítiques de reactivació econòmica i ocupació de proximitat, 
amb una major inversió als barris i el desplegament de 10 centres específics 
d’orientació, prospecció i inserció laboral. 

• Apostar per la participació ciutadana de proximitat, donant protagonisme i capacitat 
decisòria als veïns i les veïnes en els projectes de transformació dels barris i 
recuperant l’aposta per l’elecció directa dels consellers i les conselleres de districte. 

 Aquest és el meu compromís i aquestes són les meves prioritats. 

 
 

 

 

 

Jaume Collboni 
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PACTE PER UNS BARRIS DIGNES 

CONTEXT I JUSTIFICACIÓ 

Durant els govern socialistes, Barcelona va apostar per la transformació i rehabilitació urbana i 
per la dotació d’equipaments de proximitat, en especial dels barris amb situacions més 
desfavorides físicament i socialment, reduint les diferències entre barris. Els darrers anys, però, 
les situacions de desigualtat no només continuen, sinó que s’han agreujat i han aparegut noves 
condicions que afecten especialment la situació social. 

Des del punt de vista polític i de participació ciutadana, els governs socialistes van liderar 
primer el procés de descentralització amb els districtes i, posteriorment, amb el projecte “La 
Barcelona dels Barris”, van donar un nou impuls per una ciutat més pròxima, contribuint així al 
reconeixement dels barris de la ciutat i disposant d’una eina de proximitat i planificació. 

Barcelona són els barris i aquests han estat l’espai per canviar el model de creixement de la 
ciutat -el desenvolupament de serveis bàsics i equipaments de qualitat i la millora del transport 
i la mobilitat-, creant una ciutat més cívica i segura i ordenant-la amb criteris de sostenibilitat. 

Des la transformació del centre històric de Barcelona fins a les accions per potenciar noves 
centralitats urbanes, la Barcelona dels barris ha estat la mesura de l’acció municipal socialista 
abandonada per Trias i Colau. 

L'aposta per un espai públic de qualitat, actualitzat a les demandes i necessitats actuals, és un 
repte que ens ha d’aportar eines per mantenir i garantir l'equilibri social i territorial, enfortir la 
seguretat i preservar les fites aconseguides a escala de barris, on la convivència i el civisme són 
un bé preuat per a tots els barcelonins i les barcelonines.  

El manteniment d'aquest espai públic de qualitat exigeix articular un pacte d'usos que reculli 
les diverses sensibilitats, eviti qualsevol risc d’apropiació per part d'alguns col·lectius -amb 
l’objectiu de salvaguardar la plaça pública com a àgora, és a dir, com a espai de trobada, diàleg i 
convivència- i aposti per les polítiques de protecció del paisatge i el patrimoni, enfortint el 
sentiment de pertinença i l'orgull de barri i de ciutat. 

El manteniment, la neteja i la recollida de residus a la nostra ciutat requereixen una atenció 
especial, perquè són una clara expressió de la qualitat de vida, especialment en relació amb 
l’espai públic col·lectiu. L’efectivitat i la eficàcia depenen de la seva adequació al territori, de la 
proximitat. Per això, la planificació i el seguiment des de la proximitat han de ser l’objectiu de 
l’aplicació del nou contracte de neteja, que entrarà en funcionament l’any 2020. 

La transformació urbana i dels barris té dos elements fonamentals que els enforteixen: la 
qualitat urbana i dels habitatges i edificis, i l’ocupació. La rehabilitació urbana és una aposta 
per la inversió, l’eficiència i la generació d’ocupació per construir un futur millor per Barcelona.  

L’aposta del PSC per les economies de proximitat comporta potenciar les pimes, el comerç de 
proximitat i l’orientació laboral a prop de la gent. El nostre model es basa, també, en un model 
on el comerç juga un paper clau. Un model que barreja diferents formats comercials a tots els 
barris: el mercat, la botiga tradicional amb una infinita varietat de productes i les i els 
productors artesans que ofereixen creativitat i qualitat 

Durant els darrers anys, en canvi, la dimensió de barri s’ha vist menystinguda pels governs de 
Trias i Colau. En són exemples la centralització de serveis, la manca d’increment de pressupost 
centralitzat per fer front a projectes de proximitat, la pèrdua d’atenció específica a districtes 
estratègics com Ciutat Vella i, per arrodonir-ho, un Pla de Barris 2018-2020gestionat 
centralitzadament i que no ha servit per reduir les desigualtat territorials.  

En definitiva, l’Ajuntament ha de recuperar -i situar al centre de l’agenda de prioritats 
municipals- l’impuls de polítiques de regeneració interior dels barris, per tal de crear noves 
centralitats urbanes i acabar d’implementar el projecte de barris iniciat pels governs socialistes, 
dotant-los de la rellevància que es mereixen en la vida política municipal.  
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COLLBONI 19’: SÍNTESI-10 MESURES PRIORITÀRIES  

 

1. Replantejarem el model del Pla de Barris, amb l’objectiu que tingui una viabilitat 
efectiva -no com en aquest mandat- i actuï en tots els àmbits (espai públic, 
desenvolupament econòmic i actuacions socials) per reduir les desigualtats socials a 
la ciutat. Exigirem a la Generalitat que es restitueixi el Programa amb paràmetres 
adequats a la realitat actual. 

2. Reimpulsarem el planejament amb escala de barri, per tal de reforçar i completar 
l’oferta d’equipaments i serveis de proximitat, i rehabilitarem edificis públics per 
donar-los un nou ús a barris amb manca d’equipaments i habitatge assequible. 

3. Treballarem per seguir desenvolupant el model de serveis en “Illes Multifuncionals”, 
és a dir, zones en les quals hi conviuen espais cívics amb equipaments de serveis. 

4. Revisarem el planejament existent als nuclis històrics de la ciutat, a fi de revisar les 
afectacions viàries innecessàries i proposar noves millores urbanes. 

5. Impulsarem la creació de les noves places del segle XXI, vinculades als nodes de 
transport públic -com les noves estacions de la L9 del metro-, amb equipaments i  
espais cívics que acullin nous programes públics distribuïts pels diferents barris. 

6. Potenciarem una millor connexió entre els barris amb el front marítim, fent la segona 
recuperació de l’apertura al mar i permeabilitzant els accessos, les connexions i els 
projectes d’interacció entre la ciutat i el mar.  

7. Continuarem treballant per a l’elecció directa dels consellers i les conselleres de 
districte i intensificarem els processos participatius decisoris amb escala de barri, per 
tal d’afavorir la màxima implicació dels veïns i les veïnes en la transformació dels 
seus territoris. 

8. Impulsarem la inversió als barris com a mecanisme per activar l’activitat econòmica i 
el benestar dels veïns i les veïnes. 

9. Aprofundirem en polítiques d’ocupació de proximitat, establint les 10 antenes de 
centres d’orientació, prospecció i inserció laboral. 

10. Desenvoluparem un Pla de rehabilitació urbana, amb l’impuls a la rehabilitació en 
matèria d’eficiència energètica i accessibilitat dels edificis de la ciutat, per rehabilitar 
80.000 habitatges de la ciutat. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Potenciar el barri com a nucli principal de la qualitat de vida dels veïns i les veïnes  

 Replantejarem el model del Pla de Barris, amb l’objectiu que tingui una viabilitat 

efectiva -no com en aquest mandat- i actuï en tots els àmbits (espai públic, 

desenvolupament econòmic i actuacions socials) per reduir les desigualtats socials a la 

ciutat. Exigirem a la Generalitat que es restitueixi el Programa amb paràmetres adequats 

a la realitat actual. 

 Impulsarem de nou el planejament amb escala de barri, amb l’objectiu que a cada barri hi 

hagi a l’abast dels ciutadans i les ciutadanes un conjunt d’equipaments de proximitat, 

que garanteixin els serveis de manera equitativa i eficient, tot respectant les demandes i 

necessitats específiques de la comunitat. 

 Prioritzarem la realització de projectes de regeneració interna dels barris, a fi de garantir 

una adequada qualitat de l’espai públic a tota la ciutat, amb un model de planificació i 

renovació urbana sostenible i resilient centrat en la regeneració ecològica dels barris, com 

a element vertebrador del nou urbanisme de Barcelona, reivindicant també la participació 

de la Generalitat. 

 Rehabilitarem edificis públics per donar-los un nou ús en barris amb manca 

d’equipaments, habitatge assequible, terrats comunitaris, façanes i elements comuns, a 

canvi de la cessió del terrat i el volum edificable per a usos públics d’habitatge o 

equipament.  

 Treballarem per seguir desenvolupant el model de serveis en “Illes Multifuncionals”, és a 

dir, zones en les quals hi conviuen espais cívics amb equipaments de serveis, com les 

Casernes de Sant Andreu, Fabra i Coats, Cotxeres de Borbó, Mercat del Guinardó, Can 

Batlló, Alchemika, Sagrera - Berenguer de Palou, Ferran Junoy, presó Model i Canòdrom.  

 Revisarem el planejament existent als nuclis històrics de la ciutat, a fi de revisar les 

afectacions viàries innecessàries i proposar noves millores urbanes, projectes de 

protecció o potenciació del paisatge urbà, el patrimoni, la rehabilitació i el manteniment.  

 Impulsarem la creació de les noves places del segle XXI, vinculades als nodes de transport 

públic -com les noves estacions de la L9 del metro-, amb equipaments i espais cívics que 

acullin nous programes públics distribuïts pels diferents barris. 

 Donarem un nou enfoc al projecte de superilles, amb l’objectiu de redreçar la mala 

implementació realitzada pel Govern d’Ada Colau i garantir una adequada interlocució 

amb tots els actors que intervenen al territori.  

 Potenciarem nous espais de referència cívica vinculats al reciclatge d’infraestructures i a 

les noves oportunitats d’accessibilitat que es generin als barris de la ciutat. 

 Millorarem l’accessibilitat, la qualitat i la integració de l’espai públic dels barris de 

muntanya (Montjuïc i Collserola).  

 Potenciarem una millor connexió entre els barris amb el front marítim, fent la segona 

recuperació de l’apertura al mar i permeabilitzant els accessos, les connexions i els 

projectes d’interacció entre la ciutat i el mar.  
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 Establirem un pla d’actuació que potenciï la interacció de l’espai públic i els equipaments 

entre barris propers. 

 Consolidarem l'accessibilitat i la millora de la mobilitat dels vianants, mantenint unes 

infraestructures de bona qualitat, ampliant i renovant les escales mecàniques i els 

ascensors, i atenuant l'impacte de les obres de serveis sobre la ciutat.  

 Continuarem millorant l'aplicació de criteris ambientals en la gestió dels serveis i les 
infraestructures de l'espai públic, millorant l'estalvi d'aigua i energia, i reduint el consum 
energètic en l'enllumenat viari i la total reconversió del parc de vehicles  

 

Reforçar la governança des de la proximitat 

 Recuperarem la direcció al servei del territori i la direcció al servei de les persones a cada 
districte, per tal de generar els equips necessaris per atendre amb eficiència i eficàcia les 
seves necessitats. 

 Dotarem els districtes dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la inspecció i el 
seguiment de les actuacions en matèria de patrimoni cultural històric dels barris. 

 Promourem un model de participació d’alta intensitat de resultes de l’experiència dels 
Consells de Barri a tota la ciutat. 

 Continuarem treballant per a l’elecció directa dels consellers i les conselleres de districte. 

 Desplegarem mesures que potenciïn la corresponsabilitat de la ciutadania en els projectes 
i la concertació amb els sectors associatius i del tercer sector. 

 Augmentarem els canals de comunicació mitjançant l’ús d’internet dins de les polítiques 
als districtes i els barris, impulsant eines per a la comunicació directa amb la ciutadania. 

 Intensificarem els processos participatius decisoris amb escala de barri, per tal d’afavorir 
la màxima implicació dels veïns i les veïnes en la transformació dels seus territoris. 

 Potenciarem la figura del professional gestor-mediador com un instrument 
d’apoderament  de la xarxa d’entitats i usuaris al territori. 

 

Promoure als barris polítiques socials, de benestar i de creixement inclusiu des de la 
proximitat 

 Dotarem els serveis socials municipals dels recursos i les estructures adequades per 
atendre les necessitats socials de cada barri amb una millor distribució, modificant i 
reequilibrant les ja existents. 

 Promocionarem la creació de xarxes educatives territorials, amb l’extensió progressiva a 
tots els barris, d’experiències com “Temps de Barri” o “Temps Educatiu Compartit”, a fi 
de facilitar una millor conciliació familiar.  

 

 Impulsarem els plans educatius d’entorn a tots els barris que ho necessitin, com una 
proposta educativa innovadora que respon a les múltiples necessitats de la nostra 
societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels 
infants i els joves. 

 Reforçarem l’actuació sanitària als barris i amb els col·lectius més necessitats, per tal de 
millorar la qualitat de vida de la població i, en particular, dels sectors més vulnerables. 

 Crearem un nou dispositiu als barris format per educadors d’intervenció en el medi 
obert, grupals i comunitaris, i promourem les xarxes de solidaritat veïnal i comunitària, 
així com el conjunt d’iniciatives que donin suport a la vida quotidiana de les famílies.  
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 Actualitzarem el model de casals per a les persones grans i la implicació de la xarxa 
d’equipaments de proximitat de barri en les dinàmiques de les persones grans.  

 Potenciarem la intervenció comunitària vers les persones grans més vulnerables, així com 
la implicació de les persones grans i dels equipaments per a persones grans, en les 
dinàmiques dels barris.  

 Ampliarem la xarxa actual amb el condicionament dels espais esportius escolars, perquè 
siguin utilitzats en la pràctica i en la competició dels clubs de barri. 

 Farem valdre la Xarxa de Centres Esportius Municipals, perquè puguin continuar oferint 
la màxima qualitat i puguin incloure’s en les polítiques de promoció a les entitats dels 
barris.  

 Millorarem el servei de Bus Barri i farem proves pilot per estendre un servei de bus a 
demanda que s’aturi fora de parada, per facilitar l’accessibilitat a la gent gran i a les 
persones amb dificultats motrius. 

 

Un barri amb activitat econòmica 

 Aprofundirem en polítiques d’ocupació de proximitat, establint les 10 antenes de centres 
d’orientació, prospecció i inserció laboral. 

 Promourem estudis estratègics de prospecció econòmica dels barris més vulnerables amb 
l’objectiu d’aportar aspectes de dinamització. 

 Multiplicarem la inversió municipal als barris, destinant-la a equipaments i actuacions de 
millora de la qualitat de vida, i a infraestructures i instal·lacions per a ús de projectes 
econòmics vinculats a l’emprenedoria i la internacionalització de les empreses, 
especialment per a pimes, a tots els districtes de la ciutat. 

 Desenvoluparem un Pla de rehabilitació urbana, amb l’impuls a la rehabilitació en 
matèria d’eficiència energètica i accessibilitat dels edificis de la ciutat, per rehabilitar 
80.000 habitatges de la ciutat. Concertarem amb les empreses constructores per avançar 
els recursos que formen part del percentatge subvencionable per part de l’Administració i 
incrementarem aquest percentatge per a les famílies amb menys recursos. 

 Potenciarem l’emprenedoria social, transformant la política d'ajudes i subvencions 
municipals en un fons d’innovació social, que promogui les iniciatives viables orientades 
a cobrir les necessitats socials als barris de Barcelona. 

 Crearem Nuclis Actius de Digitalització als Barris, com a espais d’allotjament de joves en 
sectors d’economia digital. 

 Donarem suport als grups de treball sobre noves formes de cooperació publicoprivada i 
d’autogestió, per al desenvolupament sostenible i coparticipat de les àrees de Promoció 
Econòmica Urbana (APEU). 

 Donarem suport a les associacions de comerç i als eixos comercials en els seus projectes 
de millora de la gestió comercial, la innovació i la inserció en el teixit dels barris. 

 Impulsarem els mercats com a espais comercials de proximitat i dinamització econòmica 
dels barris. 

 

Millorar l’espai públic reforçant la convivència i la seguretat al territori 

 Apostarem per un disseny de l’espai públic multifuncional que doni cabuda al màxim 
nombre d’usos possibles de manera que tothom en sigui usuari, des dels infants als més 
grans, evitant d’aquesta manera la monopolització de l’espai per col·lectius concrets. 
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 Potenciarem el manteniment integral de l'espai públic a tots els barris de la ciutat centrat 
en actuacions de millora de la qualitat, l'enllumenat des de la perspectiva de l’augment 
de l’eficiència energètica i la reducció de tota mena de contaminació. 

 Establirem una continuïtat en els espais i itineraris que fan servir els vianants, sempre 
que sigui possible. 

 Desenvoluparem programes per enfortir el sentit de la corresponsabilitat en l'àmbit de la 
convivència i el civisme per part de tots els agents socials, associatius i econòmics de la 
ciutat.  

 Impulsarem i aprovarem una modificació de l’Ordenança de Convivència a l’Espai Públic, 
d’acord amb l’avaluació de la seva aplicació i les necessitats actuals, incloent-hi entre 
altres les modificacions exigides que garanteixin el funcionament dels mecanismes perquè 
no hi hagi sancions econòmiques en el cas de les persones sense recursos.  

 Intensificarem el manteniment de les infraestructures de l'espai públic, desplegant 
mesures de protecció dels elements estructurals: protecció anticartells i antigrafits, 
suport de semàfors, escales mecàniques, ascensors i quadres elèctrics, reforç de la 
senyalització horitzontal i vertical, i repòs del mobiliari urbà. 

 Reforçarem la inspecció i el seguiment tècnic de l’estat de l'espai públic a cada districte de 
la ciutat, a fi de garantir les 24 hores una resposta ràpida i adequada davant les incidències 
en els serveis. 

 Impulsarem campanyes de sensibilització per a la preservació de l’espai públic, de manera 
didàctica i pedagògica, perquè tota la ciutadania prengui consciència i tingui cura dels 
béns públics, tot promovent el respecte pels valors cívics compartits i la convivència lliure i 
tranquil·la.  

 Afavorirem la utilització de l’espai públic per a la pràctica lúdica i esportiva, així com la 
dels centres educatius, obrint-los al barri i creant la figura de l’agent dinamitzador. 

 Abordarem un pla integral d’eliminació dels pals de les voreres i de soterrament del 
cablejat aeri, i millorarem els punts de l’enllumenat públic i la lluminositat de les zones 
fosques de la ciutat. 

 Intervindrem amb contundència en els casos d’ocupació residencial de l’espai públic, 
vetllant perquè el sensellarisme sigui tractat en la seva dimensió social.  

 Impulsarem un model de seguretat que pugui comprometre la presència permanent d’un 
determinat nombre d’unitats policials als districtes i els barris de la ciutat, així com d’un 
temps de resposta a les demandes urgents. 

 

Millorar els serveis de recollida, neteja  i manteniment dels barris de la ciutat 

 Impulsarem  la millora de la neteja de l'espai públic a tots els barris de la ciutat amb la 
periodicitat suficient i els recursos humans i tècnics adients que permetin garantir-la. 
També augmentarem la freqüència de recollida dels punts de brossa selectiva.  

 Potenciarem la política de reciclatge augmentant, mitjançant diverses actuacions, una 
millora en la qualitat i quantitat de residu seleccionat en origen. 

 Promourem la minimització de  la  generació  de  residus, implementant criteris de 
reducció i  generació a través de pagament en funció dels residus generats i realitzant 
campanyes  de  sensibilització. 

 Garantirem la neteja dels carrers i la ubicació dels contenidors en funció de la intensitat, 
evitant l’acumulació dels impropis. 
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 Millorarem l’eficiència de la recollida de residus, tot aprofundint en el coneixement de la 
ciutat en matèria de residus urbans, incidint en les problemàtiques concretes, focalitzant 
els esforços de manera eficaç i tenint especial cura en els nuclis antics de més difícil 
tractament. 

 Promourem una política equitativa dels serveis segons la intensitat de l’ús de l’espai 
públic, equilibrant la neteja entre els territoris d’acord amb l’experiència acumulada.  

 Realitzarem campanyes per tal d’assegurar que els i les propietàries de gossos tinguin 
cura de la neteja de l’espai públic comú. 

 Reforçarem els serveis als barris que actualment tenen majors mancances, augmentant 
els pressupostos a les zones menys dotades. 

 



 



socialistes.barcelona


