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A. La Barcelona Atrevida 

�-�-uub0-|�ѴĽ_ou-�7;�Ѵ-��-u1;Ѵom-�-|u;�b7-ĺ� 

La Barcelona que proposa, la Barcelona creativa, la Barcelona que ajuda, la Barcelona 
ruo|-]ombv|-ķ� Ѵ-� �-u1;Ѵom-� 1-r-2� 7Ľ-m-u� �m� r-v� ;m7-�-m|ķ� Ѵ-� �-u1;Ѵom-� t�;� bl-]bm-ķ� Ѵ-�
Barcelona valenta, la Barcelona que escolta, la Barcelona justa, la Barcelona que acull, la 5 
Barcelona que lidera. En definitiva, la Barcelona que enamora.  

Barcelona no pot deixar escapar el seu futur. Un futur que comença ara, que Barcelona 
ha de liderar, que un alcalde socialista ha de liderar. Aquesta és la Barcelona atrevida, una 
ciutat decidida a fer realitat el millor futur per a tots els barcelonins i barcelonines. Per 
això és imprescindible recuperar els valors que històricament han fet prosperar la nostra 10 
ciutat: empenta, confiança, orgull, justícia. Barcelona necessita, més que mai, un nou 
alcalde que cregui en la ciutat, un alcalde valent, capaç, visionari, amb un projecte global 
de ciutat ŋdel Besós a la Zona Franca, del mar a Collserola- que doni resposta i solucions 
als grans reptes que Barcelona té per davant.   

Ara és el moment de ser agosarats perquè Barcelona sempre ha prosperat quan ha estat 15 
atrevida. 

Quan es va atrevir a tirar a terra les muralles.  

 �-m�;v��-�-|u;�bu�-�7bvv;m�-u�;Ѵ��Ѵ-��;u7�b�1u;-u�ѴĽ�b�-lrѴ;ĺ 

Quan es va atrevir a organitzar les exposicions universals i fer de Montjuïc la muntanya 
de la cultura.  20 

Quan es va atrevir a organitzar els millors Jocs Olímpics de la història i obrir-se al mar.  

Quan es va atrevir a crear el 22@ al Poblenou, tot un districte tecnològic, per situar-se 
com a pionera en el sector digital.  

Quan es va atrevir a dur la dignitat als seus 73 barris o fer arribar la Diagonal fins al mar o 
-�bm�;m|-u�;Ѵ��b1bm]�b�|-m|v�7Ľ-Ѵ|u;v�;�;lrѴ;v��t�;�Ѵ-��-m�1om�;u|bu�;m�Ѵ-�1b�|-|�7;Ѵv�ruo7b]bv�25 
i de la qualitat de vida. 

En honor a totes les dones i a tots els homes que van fer possible els somnis de 
Barcelona, per responsabilitat amb el present i amb les generacions futures, ha arribat 
ѴĽ_ou-�t�;��-u1;Ѵom-�|oumb�-�v;u�-|u;�b7-ĺ��-�-uub0-|�ѴĽ_ou-�7Ľo0ubu��m�mo��|;lrvķ�_-�-uub0-|�
ѴĽ_ou-� 7;Ѵ� u;|uo0-l;m| 7;� �-u1;Ѵom-� -l0� ;Ѵv� 0-u1;Ѵombmvķ� _-� -uub0-|� ѴĽ_ou-� 7;� Ѵ-�30 
reconnexió de Barcelona amb el món. �-� -uub0-|� ѴĽ_ou-� 7;� |oum-u� -� |;mbu� �m� -Ѵ1-Ѵ7;�
Socialista a Barcelona.   
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Només si som atrevits aconseguirem guanyar el futur, només si som atrevits 
aconseguirem u;1�r;u-u� ѴĽ;lr;m|-� r;ut�� �-u1;Ѵom-� u;1�r;ub� ;Ѵ� ѴѴo1� t�;� ;v� l;u;b�� -Ѵ�
món i tots els que hi vivim ens sentim orgullosos.  35 

Barcelona té la capacitat, el talent i el potencial humà per tornar a ser la millor ciutat per 
viure. Després de la pandèmia i dos alcaldes que no han sabut entendre Barcelona, ara és 
;Ѵ�lol;m|�7Ľ�m�mo��-Ѵ1-Ѵ7;�t�;�1u;]�b�;m��-u1;Ѵom-�b�Ѵb7;ub��m�ruof;1|;�7;�1b�|-|��-Ѵ;m|�b�
ambiciós.   

Aquesta és la Barcelona que volem, la Barcelona atrevida. La Barcelona ambiciosa en tot. 40 
La rauxa barrejada amb el seny que treballa pels qui hi viuen ara, però també pels qui hi 
viuran en el futur.  

Un futur que ha de ser sostenible i respectuós amb el nostre planeta, tot un repte 
col·lectiu en el qual Barcelona ha de ser exemple i avantguarda. La nostra ciutat té les 
condicions adients per demostrar que és possible un model urbà que permeti viure i 45 
treballar a tocar de la natura, respirar un aire net i fer una barris més habitables.  

La sostenibilitat és una gran oportunitat de progrés, no pas un fre. Barcelona demostrarà 
que el respecte a la natura és compatible amb la necessitat de prosperar personalment, 
7;�|;mbu��m�|u;0-ѴѴ�7b]m;�b�7;�t�-Ѵb|-|ķ�7Ľ;lru;m7u;�mo�v�ruof;1|;v�b�7;�]-�7bu�7;Ѵ�ѴѴ;�u;�b�Ѵ-�
cultura. En aquest àmbit és clau sumar esforços: quan més talent ajuntem, més 50 
coneixement i més innovació, més llocs de treball i progrés crearem. Una ciutat 
capdavantera en fer la transició digital i ambiental amb justícia social, sense deixar ningú 
al marge. 

�-� 1b�|-|� v� ѴĽ;v1;m-ub� ;m� ;Ѵ� t�-Ѵ� �b�bl� b� 1olrartim els nostres projectes de vida. Per 
poder dur-los a terme en llibertat i convivència és imprescindible sentir-nos protegits. 55 
Futur també és sinònim de seguretat. Barcelona ha de ser una ciutat segura, on grans i 
petits, home si dones, sortim al carrer sense por, amb tranquil·litat.  

La Barcelona Atrevida serà també la que sap escoltar i rectificar. Barcelona som totes i 
tots, i tots hem de poder dir la nostra.  

�-�-uub0-|�ѴĽ_ou-�t�;��-u1;Ѵom-�vĽ-|u;�;b�b�-�lbu-u�lv�;mѴѴĺ��-u1;Ѵom-�mo�;v�ro|�u;vb]m-uķ 60 
�-u1;Ѵom-�mo�vĽ-uuomv-�l-bĺ����-u1;Ѵom-�_b�_-�lbѴ;uv�7;�r;uvom;v�-|u;�b7;vķ�-l0� b7;;vķ�
ruof;1|;vķ�]-m;v�7;�=;u�1ov;vķ�7Ľo0ubu�m;]o1bvķ�7Ľ;lru;m7u;ķ�7;�1u;-uķ�7;�];m;u-uķ�7Ľo=;ubu-
se al món i als seus veïns. A totes elles no les podem abandonar. Hem de generar la 
1olrѴb1b|-|ķ�_;l�7Ľ�mbu�=ou1;v�r;u�=;u�7;��-u1;Ѵom-��m-�]u-m�-Ѵb-m2-�om�|o|_ol�_b�|bm]�b�
cabuda i que mai més es perdi una sola oportunitat de progrés.  65 
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B. Barcelona, una ciutat amb un 
futur sostenible 

1. El compromís socialista amb la sostenibilitat 

La necessitat de lluitar contra el canvi climàtic, ja sigui amb mesures per reducció de les 
;lbvvbomv� b� -Ѵ|u;v� 1om|-lbm-m|vķ� f-� vb]�b� -� r-u|bu� 7Ľ-1|�-1bomv� r;u� lb|b]-u� ѴĽblr-1|;� 7;�70 
ѴĽ-Ѵ2-7-�7;�|;lr;u-|�u;v�v��m-�ruboub|-|�1Ѵ-u-�r;u�Ѵ;v�vo1balistes i els socialistes. 

�t�;v|-� ruboub|-|� mo� v� mo�-ķ� ruo�� 7Ľ�m-� ѴѴ-u]-� |u-7b1bॕķ� t�;� ;v� u;l�m|-� -Ѵv� ]o�;umv�
Serra, Maragall, Clos i Hereu, que van ser capdavanters en impulsar mesures de 
vov|;mb0bѴb|-|ķ� 1ol�r;u�;�;lrѴ;� ѴĽblr�Ѵv� 7;� ѴĽ�];m7-�ƑƐ� -� Ѵ-�1b�tat, i especialment a les 
;v1oѴ;vķ�Ѵ-�1u;-1bॕ�7;�ѴĽ�]m1b-�7Ľ�1oѴo]b-�&u0-m-�o�ѴĽblr�Ѵv�7;�Ѵ;v�;m;u]b;v�u;mo�-0Ѵ;v�-�75 
Barcelona.  

Son també iniciatives socialistes la recuperació dels carrers, com quan el govern Hereu va 
començar a impulsar al carrer Major de Gràcia, el seu tram proper a Travessera de Gràcia. 

Com també va ser el Govern Hereu qui va impulsar el Bicing, un dels primers  serveis de 
bicicleta compartida a tota Europa, o la creació dels primers carrils bici o els horts urbans, 80 
els terrats verds, ;Ѵv�r-|bv�7ĽbѴѴ;v��;u7vĺ�"ॕm�|-l0�vo1b-Ѵbv|;v�Ѵ-�r-1b=b1-1bॕ�7;Ѵv�1-uu;uv�o�
ѴĽ;vromf-l;m|� 7;� Ѵ-� 1b�|-|� Ő-l0� ;�;lrѴ;v� 1Ѵ-uv� -� �b�|-|� (;ѴѴ-� b� -��u1b-őķ� r;u� ;m�m1b-u�
breument alguns dels molts projectes sostenibles impulsats per alcaldes socialistes. 

Aquest compromís ferm i absolut amb la sostenibilitat han estat una bandera socialista en 
el passat i ho seguirà sent en el futur. Ningú pot dubtar del compromís socialista amb la 85 
sostenibilitat perquè les socialistes i els socialistes estem 100% compromesos amb la 
vov|;mb0bѴb|-|�b�=;u�7;�Ѵ-�mov|u-�1b�|-|��m-�7;�Ѵ;v�lv��;u7;v�7Ľ��uor-ĺ� 

��7b=;um1b-�7Ľ-Ѵ|u;v�r-u|b|v�roѴझ|b1vķ�Ѵ-�mov|u-�-rov|-�r;u�=;u�lv�vov|;mb0Ѵ;�Ѵ-�1b�|-|�r-vv-�
per fer-ho amb tota la seva gent. Amb acords, amb les ciutadanes i els ciutadans, amb el 
|;b�b|� 1ol;u1b-Ѵķ� -l0� Ѵ;v� ;lru;v;vķ� -l0� Ѵ;v� -vvo1b-1bomv� 7;� �;ठmvķ� -l0� ѴĽ-1-7lb-ĺ� �-�90 
ciutat són les seves persones, tal com deia Maragall, i per tant Barcelona són tots els seus 
ciutadans, i per tant, des dels socialistes entenem que quan hem de prendre decisions per 
Ѵ-� 1b�|-|ķ� -t�;v|v� vĽ_-m� 7;� =;u� -l0� ;Ѵ� 1omf�m|� 7;� 1b�|-7-mv� b� Ѵ;v� v;�;v� ;m|b|-|v�
representatives, sense excloure ningú. 

Així ho vàrem fer quan els socialistes vàrem impulsar el Pacte per la Mobilitat, un espai 95 
per debatre, opinar i consensuar el futur de la mobilitat de la ciutat, així ho estem fent 
t�-m�m;]o1b;l�Ѵ-�o0;u|�u-�7;�Ѵ;v�0o|b]�;v�;m�_ou-ubv�=;v|b�vķ�o�7bvv;m�;l�ѴĽ;v|u-|]b-�7;�
distribució de mercaderies. I així ho farem, amb les decisions vinculades a la sostenibilitat 
de Barcelona. 



L a  B a r c e l o n a  A t r e v i d a  |  C o n f e r è n c i a  P o l í t i c a  |  P S C  B a r c e l o n a   6  

�;ut�ķ�-�7b=;um1b-�7Ľ-Ѵ|u;v�r-u|b|v�roѴझ|b1vķ�mov-Ѵ|u;vķ�;Ѵv�vo1b-Ѵbv|;vķ�;v|;l�-�=-�ou�7;� Ѵ-�100 
sostenibilitat, i a la vegada estem a favor del pacte i del diàleg, i de ser rigorosos en les 
propostes fetes. 

Per això, les socialistes i els socialistevķ� ;mv� 1olruol;|;l� t�;ķ� -� ѴĽ_ou-� 7Ľblr�Ѵv-u�
polítiques vinculades a la sostenibilitat, ho farem des del: 

x Consens  105 
x Rigor i Eficiència 
x Eficàcia 

x Partenariat públic-privat 
x Lideratge metropolità 

Des del Consens perquè la ciutat és de tots, i per tant, quan fem propostes que afecten a 110 
la ciutat, ho hem de fer entre tots, escoltant a totes les persones i col·lectius, els 
0;m;=b1b-|v�b�-Ѵv�-=;1|-|vķ�-Ѵv�t�b�|;m;m��m-�u;Ѵ-1bॕ�7bu;1|;�-l0�ѴĽ-1|�-1bॕ�ruorov-7-ķ�r;u॔�
també als qui hi tenen una vinculació indirecte. Ho hem fet en el passat, quan érem 
u;vromv-0Ѵ;v�7;�ѴĽ�u0-mbvl;�7;�Ѵ-�1b�|-|ķ�b�_o�=;l�;m�ѴĽ-1|�-Ѵb|-|ķ�t�-m�vol�u;vromv-0Ѵ;v�
de la mobilitat de Barcelona, i ho farem en el futur, quan governem la ciutat. 115 

Treballarem des del rigor, perquè les implicacions de qualsevol actuació són moltes i a 
llarg termini, i per tant, hem de vetllar per tenir clar quina és la millor opció i quins són els 
seus impactes, els positius, i els negatius. Els positius, per mirar de replicar-los, els 
negatius, per reduir-los. Barcelona és una ciutat educadora, amb universitats, centres de 
u;1;u1-�b�;v1oѴ;v�7;�m;]o1b�7Ľ-Ѵ|�mb�;ѴѴķ�u;1om;]�7;v�bm|;um-1bom-Ѵl;m|ĺݽ�vķ�1omf�m|-l;m|�120 
amb aquests col·lectius investigadors que hem de treballar per estudiar bé les 
conseqüències de les decisions preses. El resultat és poder tenir propostes que siguin 
eficaces, que a partir del rigor decidim les millors opcions en termes ambientals, 
econòmics i socials. 

Treballarem de forma eficaç, complint els terminis i executant les actuacions de tal forma 125 
que es garanteixi el seu desplegament. Evitarem polítiques de cara a la galeria, però que 
7;vruv�|;m;m�ro1-�1-r-1b|-|�7ĽblrѴ-m|-1bॕĺ 

Com a resultat dels punts anteriors, actuarem des de la col·laboració, el partenariat 
públic-privat, entès en el seu sentit més ampli, amb les ciutadanes i els ciutadans, la 
societat civil, les associacions, les entitats, com ja hem dit, amb el món acadèmic, i també 130 
amb el sector empresarial. Amb les empreses hem de col·laborar, perquè els reptes que 
tenim per lluitar contra el canvi climàtic són molts i urgents, i hem de col·laborar amb les 
empreses, perquè a través de la col·laboració públic-privada, puguem avançar més ràpid i 
a més gran escala en el desplegament de projectes sostenibles. I hem de fer aliances amb 
el sector prb�-|ķ�r;ut��v�ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�t�;�u;];b��Ѵ;v�mov|u;v�vo1b;|-|vķ�b�r;u�|-m|ķ�135 
cal que actuï, treballi de la forma més respectuosa possible amb el medi ambient. 

I per últim, a partir del lideratge metropolità. La transició ecològica de les ciutats denses i 
1olr-1|;v� |� |u;v� �;1|ouv� =om-l;m|-Ѵv� r;Ѵ� t�� =-� -� Ѵ-� 7;v1-u0omb|�-1bॕĹ� ѴĽ-1|b�b|-|�
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econòmica, els processos productius i els serveis; els edificis, els materials de construcció 
i la millora de la seva eficiència energètica; i la mobilitat. 140 

Per dur a terme aquests tres reptes, Barcelona fa temps que no pot fer-ho dintre dels 
seus límits municipals. Aquest tres reptes tenen resposta a escala metropolitana, i per tant 
Barcelona ha de liderar la seva transformació i la dels municipis que conformen el seu 
entorn metropolità per poder assolir les transicions i transformacions necessàries per 
garantir el benestar dels seus ciutadans. 145 

2. Un model clar de ciutat 

Respecte aquesta millora de la qualitat de vida de les barcelonines i els barcelonins, ja a 
finals del segle XIX, amb el Pla Cerdà, Barcelona va mostrar el camí a seguir, i al segle XX, 
amb alcaldes socialistes, amb la transformació olímpica i el Districte 22@. Al segle XXI 
volem també senyalar el camí de moltes altres àrees metropolitanes al món, liderant la 150 
|u-mv=oul-1bॕ�7;�ѴĽ;vr-b�l;|uoroѴb|�-Ѵ��oѴ|-m|�7;��-u1;Ѵom-�;m��m-�l;|u॔roѴb�ruo7�1|b�-ķ�
verda i inclusiva, ben comunicada amb el món i que garanteixi un projecte vital i una 
habitabilitat digna a tots els seus veïns metropolitans. 

Per fer-ho, Barcelona cal que sigui:  

x Una CIUTAT SOSTENIBLE, que gaudeix dels seus pulmons verds, que cuida els 155 
seus teixits urbans per fer-los neutres en emissió de carboni, amb un clima 
agradable i més verd a tots els barris, i amb un metabolisme urbà sostenible. 
	Ľ�m-�part, els espais verds i blaus (amb aigua) són característiques crítiques d'un 
barri urbà sostenible, resistent i pròsper. S'ha demostrat que els espais verds 
urbans milloren la salut física i mental i el benestar, inspiren la interacció social i 160 
milloren el trànsit de les empreses locals, donen suport a la biodiversitat i són més 
u;vbѴb;m|v� =uom|� -Ѵ� 1-m�b� 1Ѵbl|b1ĺ� 	Ľ-Ѵ|u-� r-u|� ;Ѵv� ;7b=b1bv� vॕm� �m� 7;Ѵv� l-fouv�
consumidors d'energia als barris urbans. Cal minimitzar les emissions dels edificis 
adoptant principis de disseny passiu, invertint en infraestructures energètiques 
d'alta eficiència a tot el barri i descarbonitzant el subministrament d'energia. 165 

x Una CIUTAT SALUDABLEķ� om� |o|_ol� r�]�b� ]-�7bu� 7Ľ-bu;� m;|ķ� om� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1�
afavoreixi els modes actius de mobilitat i on passejar, jugar i practicar esport amb 
v;]�u;|-|ĺ� �Ѵv� 0-uubv� _-m� 7Ľ-=-�oubu� t�;� ;Ѵv� ;v|bѴv� 7;� �b7-� vov|;mb0Ѵ;v� vb]�bm�
atractius, assequibles i fàcils d'aconseguir. On tothom tingui accés a un hàbitat 
-]u-7-0Ѵ;� 1Ѵbl|b1-� b� -1িv|b1-l;m|ķ� b� om� ѴĽaccés als espais verds per poder fer 170 
esport o gaudir estigui garantint en un radi de 15 minuts caminant. 

x Una CIUTAT AMABLE, on tothom es trobi a casa seva. Que no hi hagi limitacions 
per a les persones amb majors necessitats de suport, que no trobin barreres en el 
v;��1-lझĺ�&m-�1b�|-|�7Ľ;v1-Ѵ-�_�l-m-ķ�1ol�Ѵ-��-u1;Ѵom-�7;Ѵv�0-uubvķ�blr�Ѵv-7-�r;u�
-Ѵ1-Ѵ7;v�vo1b-Ѵbv|;vķ�-l0��m� |;b�b|�7Ľ;t�br-l;m|v�t�;�r;ul;|�1o0ubu�]u-m�r-u|�7;�175 
les necessitats en un entorn de proximitat. 
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x Una CIUTAT PRÒSPERA, amb ambició global, dinàmica econòmicament, amb una 
robusta economia de proximitat, resilient i centrada en les persones. Els barris de 
Barcelona han de proporcionar oportunitats de desenvolupar projectes de vida 
per tothom, i això només és possible amb una economia vibrant que combini 180 
ѴĽ;1omolb-�7;�ruo�blb|-|�-l0�_�0v�lv�;vr;1b-Ѵb|�-|vķ�1;m|u;v�7;�1om;b�;l;m|� b�
recerca, espais terciaris i espais productius ben connectats entre sí, amb transport 
no contaminant. 

x Una CIUTAT ACCESSIBLE, amb una mobilitat sostenible i eficient, per tant, és 
fonamental garantir una forta connectivitat física i digital amb altres parts de la 185 
1b�|-|ķ� 7;� ѴĽ;m|oum� l;|uoroѴb|� b� lv� ;mѴѴĺ� �;v� bm=u-;v|u�1|�u;v� 7b]b|-Ѵv� 7ŝ-Ѵ|-�
qualitat i les xarxes de transport públic ben integrades són essencials per millorar 
els enllaços socials i econòmics a tota la ciutat i per permetre pràctiques laborals 
lv� =Ѵ;�b0Ѵ;v� b� ];m;u-u� lv� o1�r-1bॕ� 7;� t�-Ѵb|-|ĺ� �m� 1omf�m|ķ� vĽ_-m� 7Ľ;�b|-u� ;Ѵv�
desplaçaments innecessaris i garantir que el transport públic sigui el mode de 190 
referència per a viatges més llargs, per reduir les emissions del sector del 
transport. Les solucions digitals també seran importants per millorar l'eficiència de 
les infraestructures i els serveis en tots els sectors.  

x Una CIUTAT ASSEQUIBLE, que garanteixi barris dignes i el dret a un habitatge 
7b]m;ĺ��Ľ;t�b|-|�vo1b-Ѵ�v��m-�7;�Ѵ;v�1Ѵ-�v�7;�Ѵ-�vov|;mb0bѴb|-|�7;Ѵv�0-uubvķ�b�1-Ѵ�|;mbu�195 
en compte que el canvi climàtic és intrínsecament injust: el 10% més ric del món 
produeix la meitat de totes les emissions, mentre que els impactes sovint afecten 
de manera més severa les comunitats més pobres. Un barri assequible no només 
hauria d'abordar les causes i els impactes del canvi climàtic, sinó també garantir 
ѴĽ-11v� -� �m�_-0b|atge digne, millorar el nivell de vida, crear millors oportunitats 200 
laborals i millorar la salut pública i ambiental per a tothom. L'equitat, l'accessibilitat 
i la inclusió seran objectius centrals. El barri ha d'incloure habitatges i equipaments 
variats i assequibles que responguin a una àmplia gamma de necessitats i 
ingressos. 

x Una CIUTAT METROPOLITANA, on els ciutadans no percebin la frontera 205 
administrativa dels serveis, com ja passa amb el transport públic, plenament 
metropolità. On viure en una altra ciutat metropolitana sigui, de facto, viure en un 
altra barri de la Gran Barcelona, mantenint la seva singularitat i la seva 
idiosincràsia pròpia, i mantenint, òbviament el seu govern local. Però alhora 
reforçant encara més les coordinacions interadministratives ja existents, com 210 
ѴĽܫu;-� �;|uoroѴb|-m-ķ� o� ;Ѵ� �omvou1b� 7;Ѵ� �;v॔vĺ� $-ml-|;b�ķ� 1-Ѵ� t�;� -t�;v|-�
1oou7bm-1bॕ�vb]�b�;v|-0Ѵ;�b�u;1�uu;m|ķ�b�mo�;vrou7b1-�b�r�m|�-Ѵķ�1ol�vĽ_-��bv1�|�;m�
;Ѵv�7-uu;uv� |;lrvĺ�&m�-Ѵ1-Ѵ7;�vo1b-Ѵbv|-�_-�7Ľ-0-m7;u-u�;Ѵ� Ѵb7;u-|];�7;��-ucelona 
amb la seva metròpoli, un lideratge compartit, consensuat i amb diàleg, però en 
definitiva un lideratge cap a una Gran Barcelona que no coneix fronteres. 215 

Per assolir aquesta Barcelona de les 7 dimensions (sostenible, saludable, amigable, 
pròspera, a11;vvb0Ѵ;ķ� -vv;t�b0Ѵ;ķ� l;|uoroѴb|-m-őķ� ѴĽ�u0-mbvl;� _-� 7;� |;mbu� �m� r-r;u� 1Ѵ-�ĺ�
�Ľ�u0-mbvl;� _-� 7;� v;u� �bv|� 1ol� �m-� ;bm-� ľ-� =-�ou� 7;Ŀ� r;u� 1u;-u� orou|�mb|-|v� r;u� -Ѵv�
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0-u1;Ѵombmvķ� b� mo� ľ;m� 1om|u-� 7;Ŀ� -Ѵ]�mv� 0-u1;Ѵombmvĺ� �;u� -b�॔ķ� ;Ѵ� �"�� �oѴ� u;1�r;u-u�
ѴĽ�u0-mbvle com a eina per millorar la qualitat de vida i per crear oportunitats per als 220 
1b�|-7-mv�b�1b�|-7-m;v�7;�Ѵ-��u-m��-u1;Ѵom-ĺ�	;vruv�7Ľ-m�vķ�om�$bm;m|v�7Ľ�Ѵ1-Ѵ7;�7Ľ-Ѵ|u;v�
=oul-1bomv�roѴझ|bt�;v�_-m�=;|�িv�7;�ѴĽ�u0-mbvl;�1ol�-�;bm-�;m�1om|u-�7;�loѴ|;v�bmb1b-|ives 
de progrés a la ciutat, les socialistes i els socialistes volem impulsar una manera de pensar 
b�-1|�-u�-�ѴĽ�u0-mbvl;�7;�Ѵ-�1b�|-|�1oou7bm-7-�-l0�Ѵ;v�bmb1b-|b�;v�vo1b-Ѵv�b�;1om॔lbt�;v�t�;�
milloren el teixit urbà i el seu dinamisme. 225 

3. La regeneració i la rehabilitació com a polítiques clau 
de la Barcelona sostenible 
!;r;mv-u�-��b��-u1;Ѵom-�;m�1Ѵ-��7Ľ�u0-mbvl;�vov|;mb0Ѵ;�blrѴb1-�-|;m7u;�Ѵ-�|ubrѴ;�7bl;mvbॕ�
=झvb1-ķ� vo1b-Ѵ� b� ;1om॔lb1-�7;Ѵ� v;�� |;uub|oubĺ� �vݽ m;1;vv-ub� b7;m|b=b1-u� 0� ;Ѵv� ;vr-bv� om� vĽ_-�
7Ľ-1|�-r i caracteritzar-los, entendre qui els viu i com es viuen, per tal de definir amb 230 
quines estratègies es pot afrontar la seva regeneració en clau sostenible.  

Barcelona és una ciutat molt consolidada des del punt de vista urbanístic. La clau per a la 
seva sostenibilitat futura passa inevitablement pel reciclatge urbà, treballant des del 
passat 

b� Ѵ-� l;l॔ub-ķ� r;u� -vvoѴbu� ;Ѵ� =�|�u� 7Ľ�m� |;uub|oub� lv� ;=b1b;m|� b� vo1b-Ѵl;m|� lv� f�v|ĺ� �Ѵ�235 
u;1b1Ѵ-|];� �u0-mझv|b1� v� �m-� m;1;vvb|-|ĺ� 	;� =;|� ;v� ro7ub-� -=bul-u� t�;� ѴĽ�u0-mbvl;� v�
v;lru;�;m�1;u|-�l-m;u-��m-�-11bॕ�7;�u;1b1Ѵ-|];�om�Ѵ-�ru;vm1b-�7Ľ-ѴѴ॔�-m|;ubou�v;uveix de 
suport a la nova realitat. Una ciutat madura com és Barcelona acumula estructures velles i 
noves, més petites i més grans. Posar en valor allò que ja existeix i treballar a partir de la 
seva realitat física sembla un punt de partida imprescindible en qualsevol escenari on els 240 
u;1�uvov�vĽ_-]bm�7Ľ-7lbmbv|u-u�-l0� Ѵ-�l�bl-�;=b1bm1b-ĺ��;v�ruorov|;v�r;u� u;];m;u-u�;Ѵ�
teixit urbà de Barcelona es poden agrupar en sis àmbits urbans:  

x Nuclis antics de barri 

x Centres nodals de transport 

x �oѴझ]omv�7Ľ_-0b|-|];v�7;Ѵv�-m�v�ĽƔƏķ�ĽѵƏ�b�ļƕƏ 245 
x Motors econòmics de la ciutat 

x Espai públic 
x Els grans pulmons verds de la ciutat  

x Consolidació de les vores metropolitanes de la ciutat 

3.1. Nuclis antics de barri 250 

Barcelona compta amb un conjunt ric de nuclis antics que tenen un valor fonamental en 
la configuració de referències per a la memòria col·lectiva. Aquests nuclis antics han estat 
7;v�7;�=-�|;lrv�o0f;1|;�7Ľ�m�|u-1|-l;m|�;vr;1झ=b1�;m�Ѵ-�rѴ-mb=b1-1bॕ��u0-mझv|b1-ķ�|o|�b�t�;�
mo�v;lru;�vĽ_-m�-vvoѴb|�rѴ;m-l;m|�;Ѵv�o0f;1|b�v�r;uv;]�b|vĺ�"o�bm|�;m1-u-�vĽ-uuovv;]�;m�
-=;1|-1bomv��bub;v�o�1ouu;vrom;m|v�-�7Ľ-Ѵ|u;v�vbv|;l;v�mo�;�;1�|-7;vķ�r;mv-7;v�7;v�7Ľ�m-�255 
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Ѵ॔]b1-� lv� =�m1bom-Ѵ� r;u॔� ro1� v;mvb0Ѵ;� -l0� Ѵ;v� ;vr;1b=b1b|-|v� 7Ľ-t�;v|v� |;b�b|v� ;m� ;Ѵ�
moment en què es van plantejar.  

�-Ѵ� �m-� 1;u|-� -1|�-Ѵb|�-1bॕ� 7Ľ-t�;v|v� o0f;1|b�vķ� 1;u1-m|� �m� r-r;u� lv� -1|b�� 7Ľ-t�;v|v�
centres, compatible amb la seva condició de dipositaris de la memòria històrica. Un cas 
específic el constitueix el districte de Ciutat Vella de Barcelona. En aquest espai 260 
vĽ-1�l�Ѵ-� Ѵ-�l-fou�7;mvb|-|�7Ľ;rbvo7bv��u0-mv�_bv|॔ub1v� b�vĽ_b�ruo7�;b�� Ѵ-�ru;vvbॕ�lv� alta 
per part del turisme que visita la ciutat. En general en aquestes parts de la ciutat, i a 
�b�|-|�(;ѴѴ-� ;m�r-u|b1�Ѵ-uķ� 1-Ѵ� ruorov-u� ;v|u-|]b;v� -l0� ѴĽo0f;1|b��7;� |uo0-u� �m�;t�bѴb0ub�
;m|u;� ;Ѵ� v;�� ro|;m1b-Ѵ�lom�l;m|-Ѵ� b� |�uझv|b1ķ� 7Ľ�m-� 0-m7-ķ� b� ;Ѵ� 1-u1|er residencial dels 
v;�v�0-uubvķ�r;u� |-Ѵ�7Ľ;�b|-u� ѴĽ;�r�Ѵvbॕ�7;Ѵv��;ठmv� b� Ѵ-� |;m7m1b-�-�1om�;u|bu-se en un parc 265 
temàtic de turisme i serveis. 

Caldria pensar doncs en combinar polítiques orientades a millorar la qualitat del parc 
edificat més antic amb estratègies per introduir usos i activitats que mantinguin el pols 
�b|-Ѵ� 7Ľ-t�;v|v� ;vr-bv� v;mv;� u;m�m1b-u� -Ѵ� v;�� r-r;u� |-l0� 7;� 0-uubĺ� &m� ;�;lrѴ;� v� Ѵ-�
bmb1b-|b�-� ľ!;-;1omolb|�-u� ;Ѵ� �;m|u;Ŀķ� blr�Ѵv-7-� r;u� �-�l;� �oѴѴ0omb� 7bmv� 7;Ѵ� l-u1� 7;�270 
ѴĽ;v|u-|]b-� ľ�-u1;Ѵom-� �u;;m� 	;-ѴĿķ� t�;� rѴ-m|;f-� u;1�r;u-u� lv� 7;� ƒƔƏĺƏƏƏ� lƑ� ;m�
diferents edificis emblemàtics, que estan actualment buit o infrautilitzats, per tornar a 
omplir-Ѵov�7;��b7-�-�r-u|bu�7Ľ�m-�lb�|�u-�7Ľ�vov�u;vb7;m1b-Ѵv�b�Ѵ-0ou-Ѵvķ�-1|�-1bomv�t�;�_-m�
de permetre revifar i diversificar la vida del centre de la ciutat.  

3.2. Centres nodals de transport 275 

&m-�-Ѵ|u-�1-|;]oub-�v;ub-��m-�l-fou�bm|;]u-1bॕ��u0-m-�7Ľ;lrѴ-2-l;m|v�mo7-Ѵvĺ��Ѵ�l�mb1brb�
7;��-u1;Ѵom-�;m�|uo0;l�|u;v�7Ľ;vr;1b-Ѵl;m|�u;ѴѴ;�-m|vķ�-l0�1-u-1|;uझv|bt�;v�ru॔pies que 
;Ѵv�=-m�vbm]�Ѵ-uvĹ�ѴĽ;v|-1bॕ�7;�"-m|vķ�ѴĽ;v|-1bॕ�7;�Ѵ-�"-]u;u-�b�Ѵ-�rѴ-2-�7;�Ѵ;v��Ѵ॔ub;vĺ� 

�Ľbm|;uv� 7Ľ-t�;v|� |br�v� 7Ľbm|;u�;m1bomv� mo� v� molv� u;voѴ7u;� �m� |;l-� 7Ľ-u|b1�Ѵ-1bॕ�
�u0-m-ķ� vbmॕ� 7Ľ-ruo=b|-u� Ѵ-� 1-r-1b|-|� t�;� |;m;m� -t�;v|v� ;vr-bv� r;u� ;v7;�enir noves 280 
referències i nous escenaris per a la vida urbana.  

�Ľ-uub0-7-�7;Ѵ�|u;m�7Ľ-Ѵ|-��;Ѵo1b|-|�-��-u1;Ѵom-�|��m�blr-1|;�loѴ|�u;ѴѴ;�-m|ķ�vo0u;|o|�;m�
Ѵ;v�;v|-1bomv�b�;Ѵv�v;�v�;m|oumv��u0-mvĺ��b�_-��m�ru;7olbmb�7;�ѴĽ;v1-Ѵ-�l;|uoroѴb|-m-ķ�=bmv�b�
tot regiom-Ѵ�b�bm|;um-1bom-Ѵķ�1om7b1bom-7-�r;u�ѴĽ;�|u-ou7bmub-�-11;vvb0bѴb|-|ĺ��t�;v|v�;vr-bv�
de la ciutat esdevenen autèntics rebedors urbans. Són llocs que han de permetre recosir 285 
bé els barris que els envolten, augmentar la seva qualitat de vida en paral·lel a les noves 
oportunitats econòmiques i de mobilitat sostenible que poden aportar. Les noves 
;v|-1bomv� _-m� 7;� v;u� r-u-7b]l|bt�;v� 7Ľ�m-� -ut�b|;1|�u-� bmmo�-7ou-� b� ;�1;ѴŏѴ;m|� ;m�
|;ul;v�7Ľ;=b1bm1b-�b�vov|;mb0bѴb|-|ĺ 

En tots aquests casos de nodes lligats a la mobilitat en espais urbans madurs ha de 290 
ruboub|�-u� Ѵ;v�-1|�-1bomv�t�;�lbѴѴoubm� ѴĽ-ruor-l;m|�7;�0-uubv�t�;�_-�b;m�t�;7-|�v;r-u-|v�
degut a les grans infraestructures nodals i no a la inversa. 
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3.3. �oѴझ]omv�7Ľ_-0b|-|];v�7;Ѵv�-m�v�ĽƔƏķ�ĽѵƏ�b�ļƕƏ 

El reciclatge 7;Ѵv�;7b=b1bv�7Ľ_-0b|-|];�rѴ-m|;f-��m�7;Ѵv�u;r|;v�lv�r�m�;m|vĺ��-u1;Ѵom-�|�
�m�;moul;�r-u1�u;vb7;m1b-Ѵ�;7b=b1-|�-�Ѵ;v�71-7;v�7;Ѵv�ĽƔƏķ�ĽѵƏ�b�ĽƕƏķ�-m|;ubouv�-�Ѵ-�rubl;u-�295 
normativa tèrmica, i amb força mancances en la seva construcció. De fet, segons el 
Cadastre de 2021 hi ha 824.574 habitatges que tenen una de mitjana 62,5 anys 
7Ľ-m|b]�b|-|�b�ƕѶ�lѹ�7;�v�r;u=झ1b;�Ő�m�ƓƔķƖѷ�|;m;m�;m|u;�ѵƐ�b�ƖƏ�lѹőĺ��t�;v|�r-u1�;7b=b1-|�
deficitari es situa en bona mesura en els barris més perifèrics de la ciutat. Cal dur a terme 
roѴझ|bt�;v�l-vvb�;v� ;m� u;Ѵ-1bॕ� -Ѵ� u;1b1Ѵ-|];�7Ľ-t�;v|v� ;7b=b1bvķ�]-u-m|bm|� ;m�rubl;u� ѴѴo1� Ѵ-�300 
v;�-�v;]�u;|-|�;v|u�1|�u-Ѵķ� Ѵ-�v-Ѵ�0ub|-|� b�;Ѵ�1om=ou|ĺ��ѴѴ-u]-u� Ѵ-��b7-�ি|bѴ�7Ľ-t�;v|v�;7b=b1bv�
implica millorar el seu comportament energètic i les seves con7b1bomv�7Ľ-11;vvb0bѴb|-|ķ� Ѵ-�
qual cosa ajudarà a millorar la seva habitabilitat i la qualitat de vida dels usuaris. 

�-�u;];m;u-1bॕ��u0-m-�1ol�-�1om1;r|;�t�;�;m]Ѵo0-�-t�;v|;v�roѴझ|bt�;v�vĽ_-�7;�rѴ-m|;f-u�
amb especial èmfasi en la millora del comportament energètic dels edificis, contribuint 305 
7Ľ-t�;v|-� l-m;u-� -� Ѵ-� ѴѴ�b|-� 1om|u-� ;Ѵ� 1-m�b� 1Ѵbl|b1ĺ� �Ѵ_ou-ķ� Ѵ-� u;];m;u-1bॕ� �u0-m-� _-�
7Ľbm1Ѵo�u;� Ѵ-� bm|;u�;m1bॕ� ;m� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1ķ� ]-u-m|bm|� ѴĽ-11;vvb0bѴb|-|� b� �m-� lo0bѴb|-|�
sostenible en aquests barris. 

En un escenari amb recursos públics limitats cal pensar que les actuacions de reforma 
bm|;]u-Ѵ�7;�0-uubv� v;u-m�loѴ|�lv�v;Ѵ;1|b�;vķ�molv�r;u�-�1-vov�7Ľ;�|u;l-�ru;1-ub;|-|� bķ�310 
r;u� |-m|ķ� 1-Ѵ7u� -0o1-u� ;Ѵv� u;1�uvov� b� -=bm-u�lv� ;m�;Ѵv� bmv|u�l;m|v� b� ;Ѵv�o0f;1|b�v� 7Ľ�m�
recicl-|];�l-vvb��7;Ѵv�;7b=b1bv�7Ľ_-0b|-|];ĺ��;u�-b�॔ķ�v;u�m;1;vv-ub�1olr|-u�-l0�roѴझ|bt�;v�
de col·laboració públic-rub�-7-ķ�t�;�vb]�bm�1-r-1;v�7;�=;u�rovvb0Ѵ;�;Ѵ�v-Ѵ|�7Ľ;v1-Ѵ-�t�;�Ѵ-�
ciutat necessita, i que alhora generin nous llocs de treball vinculats a la rehabilitació i a 
ѴĽ;1omolb-��;u7-�b�1bu1�Ѵ-uĺ 315 

Cada barri té la seva pròpia identitat, física i social. Les actuacions de regeneració urbana 
vĽ_-m� 7;� rѴ-m|;f-u� -l0� �m� -1olr-m�-l;m|� loѴ|� ruor;uķ� blrѴb1-m|� -� Ѵ-� 1b�|-7-mb-� b�
fomentant la cultura del mantenimen|�b�7;Ѵ�0om�িv�7;Ѵv�u;1�uvovĺ��Ľ-|;m1bॕ�-Ѵ�r-|ublomb�b�Ѵ-�
l;l॔ub-�|-l0�_-m�7;�=oul-u�r-u|�7;�Ѵ-�l-m;u-�7Ľbm|;u�;mbuĺ��b�झķ�;Ѵ�u;1b1Ѵ-|];�7;�0Ѵo1v�
7Ľ_-0b|-|];�;m�roѴझ]omv�ro|�1olrou|-u��m�|br�v�7;�ruof;1|;�7b=;u;m|�7;�Ѵ-�bm|;u�;m1bॕ�;m�320 
edificis entre mitgeres de teixits suburbans, o de sectors de casc antic. 

3.4. Motors econòmics de la ciutat 

�-� u;];m;u-1bॕ� �u0-m-� |-l0� vĽ_-� 7;� 1;m|u-u� ;m� 7;|;ulbm-|v� ;vr-bv� ;v|u-|]b1v� 7;� Ѵ-�
ciutat com són les àrees econòmiques existents i futures. Amb aquesta visió la ciutat de 
Barcelona va idear i abordar la singular reconversió de la peça industrial més gran de 325 
ѴĽu;-� l;|uoroѴb|-m-ķ� ;Ѵ� 1om;]�|� 7bv|ub1|;� 7Ľ-1|b�b|-|v� ƑƑŠķ� blr�Ѵv-|� r;u� ѴĽ-Ѵ1-Ѵ7;� �Ѵovķ�
orientat a les noves economies emergents entorn del coneixement. 

Encara existeixen a Barcelona bosses industrials, com la del Bon Pastor. No es tractaria de 
1orb-u� Ѵb|;u-Ѵl;m|� ;Ѵ� lo7;Ѵ� 7;Ѵ� ƑƑŠķ� vbmॕ� lv� -�b-|� 7Ľ;m|;m7u;� ѴĽ;v|u-|]b-� t�;� _b� _-�
7-uu;u-ķ�1ol;m2-m|�r;Ѵ�lo7;Ѵ�7;�1b�|-|�t�;�-ѴѴ�;v�ruorov-Ĺ�;Ѵ�7Ľ�m-�1b�|-|�7bversa que 330 
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bm1Ѵo��ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�b�Ѵ-�ruo7�11bॕķ�;m�1om�b�m1b-�-l0�Ѵ-�u;vb7m1b-ķ�;Ѵv�v;u�;bv�b�;Ѵ�
1ol;u2ĺ��t�;v|�v�;Ѵ�lo7;Ѵ�7Ľ�m-�1b�|-|�lb�|-�b�vov|;mb0Ѵ;�t�;�1-Ѵ�l-m|;mbuĺ 

3.5. Espai públic 

�Ľ�vr-b�rি0Ѵb1ķ�;Ѵ�1omf�m|�7;�Ѵ;v�rѴ-1;v�b�1-uu;uv�7;�Ѵa ciutat, és el teixit que relliga tota la 
�b7-� �u0-m-ĺ� �vݽ ѴĽ;vr-b� t�;� rovvb0bѴb|-� t�;� �m-� 1b�|-|� vb]�b� loѴ|� lv� t�;� �m-� v�l-�335 
7Ľ;7b=b1bv� b� r;uvom;vķ� r;u� =;u� rovvb0Ѵ;� ;Ѵ� 7;vrѴ;]-l;m|� 7;� Ѵ-� �b|-Ѵb|-|� b� ;Ѵv� -m_;Ѵv� 7;� Ѵ-�
vo1b;|-|�7bmlb1-�b�1olrѴ;�-ĺ��Ľ;vr-b�rúblic és també el revers de la mobilitat i, per tant, 
cal pensar-lo de manera conjunta a la transformació dels sistemes de mobilitat. Les 
inevitables transformacions en la mobilitat dels pròxims anys tindran un impacte molt 
rellevant en la configuració dels carrers i hauran de coordinar-se amb el re-disseny de 340 
molts dels espais públics de la ciutat.  

�;u॔� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1� v� loѴ|� lv� t�;� �m� ;v1;m-ub� r;u� om� ;mv� 7;vrѴ-1;lķ� v� |-l0� �m�
v�rou|�7Ľ;�ru;vvbomv�-u|झv|bt�;v�b��m�_0b|-|�r;u�;Ѵv�;1ovbv|;l;v��u0-mvĺ�(oѴem proposar 
bmb1b-|b�;v� t�;� 7;vrѴ;]�bm� |o|� ;Ѵ� ro|;m1b-Ѵ� 7;� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1� 7;� �-u1;Ѵom-� r;u� lbѴѴou-u�
ѴĽ_-0b|-0bѴb|-|�7;�Ѵ-�1b�|-|�b�bm1u;l;m|-u�Ѵ-�v;�-�=�m1bom-Ѵb|-|�b�;Ѵ�v;��-|u-1|b�ĺ 345 

Barcelona ha liderat des de fa dècades la re invenció 7;� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1ķ primer amb les 
ľrѴ-1;v� 7�u;vĿķ� 7;� Ѵ-� l� 7;� ѴĽ-Ѵ1-Ѵ7;� �-u-]-ѴѴ� b� ѴĽ-ut�b|;1|;� ;m� 1-rķ� �uboѴ� �o_b]-vķ� b� ;Ѵ�
7bvv;m��7;�voѴ�1bomv�=�m1bom-Ѵv�b�7Ľ-11;vvb0bѴb|-|�-l0�l-|;ub-Ѵv�7Ľ-Ѵ|-�t�-Ѵb|-|�r;u�|o|v�;Ѵv�
barris de la ciutat sense distinció ni jerarquies, i més recentment amb la pacificació de 
rѴ-1;v�b�1-uu;uv�b�ѴĽbm1u;l;m|�7;Ѵ��;u7ĺ� 350 

3.6. Els grans pulmons verds de la ciutat  

�-� u;];m;u-1bॕ��u0-m-�;m� 1Ѵ-�� vov|;mb0Ѵ;� |-l0�_-�7Ľbm1Ѵo�u;� Ѵ-� ru;v;u�-1bॕ�7;Ѵv�]u-mv�
buits urbans, reserva de biodiversitat i autèntics pulmons de la ciutat contra el canvi 
climàtic. 

El cas dels Tres Turons representa per a Barcelona, amb més de 120 hectàrees, la reserva 355 
més gran de parc urbà enmig de la trama urbana. Durant anys la ciutat ha pogut participar 
b� 7bv1�|bu� vo0u;� ;Ѵ� =�|�u� 7Ľ-quest emplaçament format pels turons del Carmel, de la 
Creueta del Coll i de la Rovira, i que també inclou el parc Güell i el parc del Guinardó. Un 
1or� |bm]�;l� ;mѴѴ;v|b7-� Ѵ-� rѴ-mb=b1-1bॕ� 7Ľ-t�;v|� ;vr-b� 1-Ѵ7u� u;-Ѵb|�-u� r-�Ѵ-|bm-l;m|�
ѴĽ;�;1�1bॕ� 7;Ѵv� v;�v� ;Ѵ;l;m|vķ� 1ol;m2-m|� r;u� ѴĽ;Ѵ-0ou-1bॕ� 7;Ѵ� ruof;1|;� 7;Ѵ� r-u1ķ� om�360 
vĽ_-�u-m� 7Ľbm1Ѵo�u;� 1-lbmv� b� lbu-7ouvķ� rou|;v� 7Ľ;m|u-7-� b� ;Ѵ;l;m|v� 7Ľ�u0-mb|�-1bॕĺ� �-�
1omvoѴb7-1bॕ� 7;Ѵ� r-u1� vĽ_-�u� 7Ľ-1olr-m�-u� -l0� -1|�-1bomv� r�m|�-Ѵv� vo0u;� ;Ѵ;l;m|v�
viaris i noves dotacions que completin el seu perímetre i que han de millorar els barris 
t�;�ѴĽ;m�oѴ|;m�Ő�Ѵ��-ul;Ѵķ�Ѵ-�om|�7Ľ;m�-u]�;vķ�;Ѵ���bm-u7ॕķ��-m��-uॕķ�;Ѵ��oѴѴķ�(-ѴѴ1-u1-�b�
La Salut). 365 

En un sentit diferent la muntanya de Montjuïc també podria compartir aquesta estratègia 
bav-7-�;m�blr�Ѵv-u�;Ѵ�ruof;1|;�1omf�m|�7Ľ�m-�]u-m�r;2-��u0-m-�r;u�|-Ѵ�7;�ru;v;u�-u-la. En 
-t�;v|�1-v�r;u॔�;v�|u-1|-�7Ľ�m�u;1bm|;�;m�0om-�r-u|�1omvoѴb7-|�r;u�-��vov�7;�1b�|-|ķ�|-m|�
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dels seus equipaments com dels seus espais lliures. Les actuacions a Montjuïc hauran de 
buscar un equilibri entre els diferents components que caracteritzen aquest espai. Com a 370 
lझmbl�_b�_-�t�-|u;�-vr;1|;v�t�;�1-Ѵ7u�1omvb7;u-uĹ�Ѵ-��|bѴb|�-1bॕ�b�ѴĽ;v|-|�7;Ѵv�;t�br-l;m|vķ�
els valors mediambientals i naturals, la relació amb els barris t�;�ѴĽ;m�oѴ|;m�b�;Ѵ�|u-1|-l;m|�
7;�Ѵ;v��ou;vķ�-b�झ�1ol�;Ѵv�|;l;v�7Ľ-11;vvb0bѴb|-|�b�lo0bѴb|-|ĺ� 

Però sens dubte la gran reserva a nivell metropolità és el Parc de Collserola, el gran buit 
urbà de prop de 10.000 hectàrees situat entre Barcelona, el Vallès, i els rius Llobregat i 375 
�;v॔vĺ��t�;v|-�r;2-��-�v;u�7;1Ѵ-u-7-��-u1��-|�u-Ѵ�-l0�ѴĽo0f;1|b��7;�1omv;u�-u�;Ѵv�v;�v�
valors naturals i evitar els efectes negatius de la pressió urbanística, tot potenciant les 
-1|b�b|-|v�;1om॔lbt�;v�b�vo1b-Ѵv�t�;�vĽ_b�7;v;m�oѴ�r;mĺ��m�-t�;v|-��om-�|-l0�vĽ_-�u�7;�
revisar algunes zones per fer microcirurgia urbana, per tal de dignificar alguns espais 
habitats de les vores del Parc de Collserola, que també ajudaran a consolidar la zona de 380 
parc natural. 

3.7. Consolidació de les vores metropolitanes de la ciutat 

�;u�িѴ|blķ� Ѵ-� u;];m;u-1bॕ��u0-m-�7;��-u1;Ѵom-�;m�1Ѵ-��vov|;mb0Ѵ;�_-�7Ľbm1Ѵo�u;� |-l0� Ѵ-�
u;=oul�Ѵ-1bॕ�7Ľ;vr-bv� -l0��bvbॕ�l;|uoroѴb|-m-ķ� 1ol�-u-� ;Ѵ� |;uub|oub� -Ѵ� �oѴ|-m|�7;Ѵ��;v॔vĺ�
Reforçar el territori del Besòs com a nova centralitat emergent passa per atendre diversos 385 
objectius complementaris de tipus ambiental, social i econòmic.  

Des del punt de vista ambiental el repte ara consisteix en reforçar el paper del riu com a 
eix vertebrador, tot articulant-lo amb les platges i els contraforts de Collserola i la 
v;uu-Ѵ-7-� 7;� �-ubm-ķ� r;u� ;v7;�;mbu� �m� �;ub|-0Ѵ;� vbv|;l-� 7Ľ;vr-bv� rি0Ѵb1v� �;u7� 7Ľ-0-v|�
l;|uoroѴb|ĺ��Ľ;b���;v॔v�v��m-�orou|�mb|-|�r;u�;m=ou|bu�b�-lrѴb-u�;Ѵv�;vr-bv�7Ľorou|�mb|-|�390 
per a les noves economies emergents ja presents en aquest territori lligades al 
coneixement, el medi ambient, o les energies netes, i reforçar actius ja existents en els 
camps de la cultura, el lleure i la salut. 

4. Barcelona connectada: mobilitat sostenible, 
descarbonitzada, ciutadana i vertebradora del territori. 395 

Si parlem de sostenibilitat, hem de parlar de mobilitat. Aquesta representa el 25% del 
consum energètic a Barcelona, i, en el seu global, el 48% de les emissions de gasos 
7Ľ;=;1|;� _b�;um-1Ѵ;ĺ� �� -t�;v|-� 7bl;mvbॕ� -l0b;m|-Ѵķ� 1-Ѵ� -=;]bu-li dos impactes més. El 
primer, el rol transformador que té la mobilitat en les nostres ciutats, i el segons, i el més 
nou, els nous modes de transport i com aquests estan directe o indirectament re 400 
configurant tant la ciutat com la petjada ecològica de la mobilitat. Cal doncs que aquests 
tres fenòmens, entrellaçats, siguin al centre del debat en relació a la mobilitat que volem.  

4.1. La mobilitat com a factor transformador de les urbs 

Existeix un gran consens en la concepció de la Mobilitat com un dret fonamental a ѴĽ_ou-�
de permetre a les persones assolir les seves necessitats educatives, laborals, culturals, 405 
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u;Ѵ-1bom-Ѵv� o� 7Ľo1b� b� t�;� -t�;v|-� lo0bѴb|-|� _-� 7;� 1-lbm-u� 1-r� -� lo7;v� ;=b1b;m|v� t�;�
permetin reduir les externalitats associades a la mobilitat. 

Des de les gr-mv� 1b�|-|vķ� 1ol� �-u1;Ѵom-ķ� -� ѴĽ_ou-� 7Ľ;m1-u-u� ;Ѵv� u;r|;v� -1|�-Ѵv� 7;� Ѵ-�
lo0bѴb|-|�mo�ro7;l�o0�b-u�;Ѵ�ro7;u�7Ľ-|u-11bॕ�t�;�];m;u;m�Ѵ;v�l;|u॔roѴbvķ�t�;�;v�|u-7�;b��
en un flux continu de persones  i mercaderies. Aquesta realitat il·lustra, en el nostre cas, 410 
dues realitats molt diferenciades: Una, que podem anomenar la Barcelona del Metro, amb 
un mix de mobilitat pels desplaçaments intern, molt sostenible, on el 85% dels trajectes 
es fan caminant i la resta es fa en transport públic (especialment en Metro o el Bus urbà) 
o en bicicleta i altres sistemes de mobilitat personals; una segona, que es la Barcelona 
interconnectada amb la seva metròpoli,  on predominen els moviments entre la regió 415 
metropolitana i la ciutat, on el 54% es fan en vehicle privat, als que hem de sumar altres 
u;1ouu;]�|v� bm|;umv� �bm1�Ѵ-|v� -� ѴĽ-1|b�b|-|� ;1om॔lb1-ķ� ;Ѵ� |u-mvrou|� 7;� l;u1-7;ub;v� b� ;Ѵv�
desplaçaments privats.  

Per això, Barcelona ha de pensar el seu model de mobilitat amb la perspectiva de que ha 
7Ľ;�;u1bu� Ѵ-� 1-rb|-Ѵb|-|� b� ;Ѵ� Ѵb7;u-|]e en la millora de les infraestructures i serveis de 420 
|u-mvrou|�rি0Ѵb1�7;�|o|-�ѴĽu;-�l;|uoroѴb|-m-ĺ��ŝ;=b1bm1b-�b�vov|;mb0bѴb|-|�7;�Ѵ-�lo0bѴb|-|�7;�
la nostra ciutat depèn de tots els avanços que fem en la mobilitat de la Gran Barcelona 
que abasta la seva àrea metropolitana.  

Per poder construir un sistema de mobilitat sostenible per a Barcelona, hem de ser 
voѴb7-ubv�b�ruo-1|b�v�-l0�Ѵ;v�u;1Ѵ-l-1bomv�_bv|॔ubt�;v�7;Ѵv�-f�m|-l;m|v�7;�ѴĽ����u;vr;1|;�425 
a la Generalitat en qüestions de millores i noves infraestructures en els sistemes de 
Rodalies, FGC o del transport col·lectiu per carretera. 

4.2. �Ľ-r-ub1bॕ�7;�mo�v�lo7;v�7;�|u-mvrou| 

�-u1;Ѵom-�v��m-�1b�|-|�loѴ|�7;mv-�-l0��m-�0om-�lb�|�u-�7Ľ�vov�-� Ѵ-�l-foub-�7;Ѵv�v;�v�
0-uubv� ]u1b;v� -� ѴĽ_;um1b-� 7;Ѵv� ]o�;umv� vo1b-Ѵistes. Això permet que la ciutadania pugui 430 
v-|bv=;u�]u-m�r-u|�7;�Ѵ;v�v;�;v�m;1;vvb|-|v�;7�1-|b�;vķ�v-mb|ub;vķ�7;�1ol;u2�o�7Ľo1b�;m�;Ѵ�
seu entorn més pròxim i alhora tota la ciutat sigui abastable de manera còmode per 
lo|b�v�Ѵ-0ou-Ѵv�o�7Ľo1bĺ 

Però, aquesta -Ѵ|-�7;mvb|-|�|-l0�=-�t�;�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1�vb]�b��m�u;1�uv�;v1v�b�ѴĽ-r-ub1bॕ�7;�
mo�v� lo7;v� 7;� |u-mvrou|v� 1ol� ;Ѵv� �;_b1Ѵ;v� 7;� lo0bѴb|-|� r;uvom-Ѵ� b� ѴĽ;�r-mvbॕ� 7;� Ѵ-�435 
bicicleta han augmentat la complexitat de la nostra ciutat en termes de mobilitat. Per una 
b-m7-�|;mbl��m-�;�b]m1b-ķ�1-7-��;]-7-�lv�-Ѵ|-ķ�7;�Ѵ-�1b�|-7-mb-��;uv�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1ķ�t�;�
u;b�bm7b1-� �m-� mo�-� 7bv|ub0�1bॕ� 7;� ѴĽ;vr-b� 7;� 1-Ѵ2-7-� b� Ѵ-� �ou;u-� -Ѵv� mov|u;v� 1-uu;uvķ� ;m�
7;|ubl;m|�7;Ѵv��;_b1Ѵ;vĺ���r;u�ѴĽ-Ѵ|u-ķ�|;mbl�Ѵ;v�-1|�-1bomv�|1|bt�;v�7;�re configuració dels 
nostres carrers, accelerades durant la pandèmia, que no ha estat ben assimilada per part 440 
dels veïns i veïnes, i que ha generat un debat molt actiu i en moltes ocasions confrontats, 
-Ѵ��oѴ|-m|�7;�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1�b�Ѵ-�lo0bѴb|-|ĺ 

Aquest debat ha estat entomat per diferents actors, polítics i socials des de posicions de 
|ubm�;u;v�t�;�-11;m|�;m��m-�Ѵ॔]b1-�7;�|ub0�v�b�1om=Ѵb1|b�b|-|�t�;�vĽ-ѴѴ�m�-�7Ľ�m-�1b�|-7-mb-�
diversa que cada dia és mou de manera més multimodal amb gran preeminència del 445 
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caminar i el transport públic. No podem acceptar més temps un debat en termes 
7Ľ;m;lb1v�r;ut��l-b�vĽ_-�1omv|u�ठ|�u;v�molv�-l0�1uझ|bt�;vķ�-m-m|�-� Ѵ-�1om|u-ķ� b�v;mv;�
propostes constructives.  

Cal recuperar la tradicional cultura de diàleg i pacte al voltant de la mobilitat existent a 
Barcelona en els temps del consistoris socialistes. Des de la necessitat de potenciar els 450 
lo7;v� 7;�lo0bѴb|-|� vov|;mb0Ѵ;v� b� � Ѵŝ;=b1bm1b-� ;m� ѴĽিv� 7;Ѵ� �;_b1Ѵ;� rub�-|vĺ��1olr-m�-m|� b�
ruolo�;m|� ;Ѵv� 1-m�bv� m;1;vv-ubvĺ� �;l� 7Ľ-1omv;]�bu� �n gran pacte i acord ciutadà al 
voltant de la mobilitat que ha de contemplar els debats entre les reclamacions de 
ruo�blb|-|ķ�t�;�bm1Ѵo��Ѵ;v�7b=;um1b;v�m;1;vvb|-|v�b�1�Ѵ|�u;v�7;�lo0bѴb|-|��bm1�Ѵ-7;v�-�ѴĽ;7-|ķ�
però sense deixar de banda les necessitats globals i econòmiques de la ciutat i la seva 455 
interrelació amb els territoris metropolitans.  

�;1;vvb|;l�t�;�Ѵ-�1b�|-|�|oumb�-�v;u�=1bѴ�7Ľbm|;uru;|-u�;m�|;ul;v�7;�lo0bѴb|-|�r;u�-�|o|-�Ѵ-�
ciutadania, es mogui com es mogui. Assimilar els canvis de mobilitat, recuperar un 
urbanisme intel·ligible i endreçar els nous actors (bicicleta i VMPs1) que han vingut per 
quedar-se i aniran guanyant espais a les ciutats i que cal que ho facin de la manera més 460 
segura per ells i pels vianants.  

$-l0�_;l�7Ľ-lrѴb-r els debats i la mirada per tal de donar resposta a les necessitats de 
|o|v�;Ѵv�0-uubv�7;�Ѵ-�1b�|-|Ĺ�	;v�7;�Ѵ-�lbѴѴou-�7;�Ѵŝ-11;vvb0bѴb|-|�7;�Ѵ;v��ou;u;vķ�ѴĽblr�Ѵv�7;�Ѵ-�
mobilitat vertical, especialment en els barris de muntanya, la innovació en el transport 
rি0Ѵb1�;m�;Ѵv�0-uubv�-l0�l;m�v�7;mvb|-|ķ�1ol�;Ѵ�0�v�-�7;l-m7-ķ�o�Ѵ-�l-m1-�7Ľ-r-u1-l;m|�465 
;m�v�0v॔Ѵ�7;�0-uubv�-l0�lv�7;mvb|-|�b�-l0�;7b=b1bv�7Ľ_-0b|-|];v�v;mv;�rut�bm]v�rub�-|vĺ 

I, per últim, el sistema de transport públic ha de ser un dels grans eixos per garantir la 
vov|;mb0bѴb|-|�b�ѴĽ;t�b|-|�-�Ѵ-�1b�|-|�b�-�Ѵ-�v;�-�l;|u॔roѴbĺ��-��-u1;Ѵom-�7;Ѵ�l;|uo�v�;=b1b;m|�b�
necessitem que aquesta Barcelona sigui cada vegada més extensa, per tal de que cada dia 
lv�1b�|-7-mv�b�1b�|-7-m;v�7;�ѴĽu;-�l;|uoroѴb|-m-�u;coneguin el transport públic com el 470 
mode més atractiu per les seves necessitats de mobilitat. Per això, cal reclamar i 
aconseguir els recursos per invertir en la millores i ampliació dels sistemes de transport 
col·lectiu, garantir la sostenibilitat del sistema i innovar en la gestió de la mobilitat a escala 
metropolitana. 

4.3. �Ľblr-1|;�7;��Ѵ-�|u-mvb1bॕ�;m;u]|b1- 475 

La mobilitat és un dels àmbits que consumeix més energia (25% del consum de la ciutat 
de Barcelona en 2018), majoritàriament vinculats als combustibles fòssil, que provoquen 
alta contaminació i són els causants de una part molt important de les emissions del gasos 
7Ľ;=;1|;� _b�;um-1Ѵ;� ŐƓƐѷĹ� ƑѶѷ� |u-mvrou|� b� Ɛƒѷ� ;Ѵ� �ou|� b� �;uorou|őķ� u;vromv-0Ѵ;v� 7;�
ѴĽ;v1-Ѵ=-l;m|�]Ѵo0-Ѵĺ��;u�|-m|ķ�_;l�7;�|;mbu�1ol�-�ruioritat descarbonitzar el sector de la 480 
mobilitat.  

�;u� -b�॔ķ� _;l� 7Ľ-1omv;]�bu� 7bvlbm�bu� Ѵ-� lo0bѴb|-|ķ� r;u॔� |-l0� _;l� 7;� =ol;m|-u� -Ѵ|u;v�
sistemes de transport, públics i privats, que donin resposta a la mobilitat obligada i que 

 
1 VMP: Vehicle de Mobilitat Personal 
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estiguin vinculats a sistemes descarbonitzat, especialment als sistemes elèctrics produït 
amb energia renovable. Per descarbonitzar el sector del transports, el transport públic ha 485 
de ser la punta de llança de la transició del cap a la mobilitat elèctrica. Però, per poder fer 
compatible la transició energètica i de mobilitat sostenible en termes democràtics i de 
f�v|झ1b-�vo1b-Ѵķ�|-l0�_-�u;l�7;�lbѴѴou-u�ѴĽ;=b1bm1b-�7;�Ѵªিv�7;Ѵv��;_b1Ѵ;v�rub�-|ķ�b�r;u�-b�॔�
haurem de fomentar: la mobilitat compartida elèctrica (motos, cotxes i patinets); fomentar 
la electrificació del parc de vehicles públics i privat i acompanyar aquesta substitució amb 490 
el desple]-l;m|�7Ľ�m-��-u�-�7Ľbm=u-;v|u�1|�u;v�7;�1uu;]-ĺĺĺ 

Per poder reduir i ordenar la mobilitat obligada, hem de posar una especial atenció a les 
mobilitats generades per motius laborals i pel repartiment de mercaderies i serveis. Al 
voltant de la mobilitat laboral, necessitem millorar la seguretat i la qualitat de la mobilitats 
dels treballadors i treballadores, amb empreses més corresponsables que implantin plans 495 
de desplaçament col·lectiu. És impossible destriar el model de ciutat de proximitat a un 
model de distribució de mercaderies i serveis permeable i eficient. Per això ens cal 
potenciar els modes sostenibles, especialment amb ѴĽ;Ѵ;1|ub=b1-1bॕ� 7;� Ѵ;v� =Ѵo|;v� 7;�
repartiment d`última milla, i alhora integrar el transport de mercaderies entre les 
m;1;vvb|-|v�7Ľ�vov�7;�ѴĽ;vr-b�rিblic en la planificació urbana. 500 

5. Barcelona 100% renovable y descarbonitzada: + 
resilient i + autosuficient 
Pel PSC de Barcelona és una prioritat apostar per les energies descarbonitzades i 
renovables. La lluita contra el canvi climàtic està precipitant els canvis en el model 
energètic de tots els països. En aquests canvis les ciutat i, especialment, les ciutats grans i 505 
amb importants zones metropolitanes com Barcelona, tenen un paper destacat com a 
puntes de llança dels projectes que impulsen el nou model energètic renovable 
descarbonitzat i més democràtic. 

5.1. Liderem la transició energètica renovable justa 

Per aquestes raons, creiem que Barcelona ha de liderar la transició energètica renovable 510 
justa per: estalviar energia i augmentar la seva capacitat de generar energies renovables 
per aconseguir una menor dependència energètica; com la primera eina de lluitar de 
=oul-� ;=;1|b�-� 1om|u-� ѴĽ;v1-Ѵ=-l;m|� ]Ѵo0-Ѵ� b� -1omv;]�bu� Ѵ-� 7;v1-u0omb|�-1bॕ� 7;Ѵv� v;�v�
barris; millorar la competitivitat de la seva economia a la vegada que es crea ocupació 
local de qualitat.  515 

La ciutat cal que tingui amb urgència una ruta clara cap a un model energètic 
descarbonitzat que disminueixi la contaminació de la ciutat, millori la habitabilitat dels 
nostres barri i aposti per nous projectes innovadors i disruptius que siguin un pol 
7Ľ-|u-11bॕ�7;�mo�v�m;]o1bv�7;�ѴĽ;1omolb-��;u7-�b�0Ѵ-�-ĺ 
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A Catalunya, durant el 20212ķ�molv�;Ѵ�ƑƏѷ�7;�ѴĽ;Ѵ;1|ub1b|-|�;v�];m;u-�-�|u-�v�7Ľ;m;u]b;v�520 
u;mo�-0Ѵ;vķ�l;m|u;�t�;�Ѵ-�lb|f-m-�;�uor;-�v�7;Ѵ�ƒѶѷ�b�-�Ѵ-�u;v|-�7Ľ�vr-m�-�v�7;Ѵ�Ɠѵķѵѷĺ� 

Barcelona3  �-� 1omv�lbu� ƐƓĺƖƖƔ� �)_� Ő]b]-�-||vņ_ou-ő� 7Ľ;m;u]b-� =bm-Ѵ� ѴĽ-m�� 2018, 
ѴĽ;t�b�-Ѵ;m|�-�ƖķѶƐ��)_�Ől;]-�-||vņ_ou-ő�7;�lb|f-m-�r;u�_-0b|-m|ĺ�	;Ѵ�|o|-Ѵ�7;�;m;u]b-�
1omv�lb7-� -� Ѵ-� 1b�|-|� ;Ѵ� ƓƔķƔѷ� v� ;m;u]b-� ;Ѵ1|ub1-� Ő7;� Ѵ-� t�;� ;Ѵ� ƔƐķƖѷ� � v� 7Ľoub];m�
nuclear), el 21,8% és petroli per automoció i el 33,7% és Gas Natural4.   525 

En t�-m|�-�ѴĽ;v|u�1|�u-�7;Ѵ�1omv�l�;m;u]|b1�=bm-Ѵ�7;��-u1;Ѵom-�r;u�v;1|ouvĹ��ol;u1b-Ѵv�b�
serveis consumeix el 34%, el domèstic el 29%, el transport el 24,9% i el industrial el 
10,5%.  

�;v�;lbvvbomv�7;�����7;��-u1;Ѵom-�ѴĽ-m��ƑƏƐѶķ��-m�v;u�7;�ƒĺѵƏƏĺƏƏƏ�|om;v�7e CO2 -e1, 
unes 2,22 tCO2 -e/habitant. 530 

�Ѵ�r;u1;m|-|];�7Ľ;m;u]b-�1omv�lb7-�r;u� Ѵ-�1b�|-|�que es genera mitjançant instal·lacions 
t�;�-ruo=b|;m� u;1�uvov� Ѵo1-Ѵv�u;mo�-0Ѵ;v� u;ru;v;m|-�l;m�v�7;� ѴĽƐѷ�u;vr;1|;�-Ѵ�1omv�l�
total (146,9 GWh, tèrmica i elèctrica, procedent de biogàs dels residus municipals, les 
instal·lacions solars tèrmiques, fotovoltaiques i biomassa). Per tant, si volem ser una ciutat 
neutre en carboni, resta molt camí per recórrer i no tenim massa temps. 535 

�Ѵ��"��1u;��t�;�vĽ_-�7;�ruo7�bu�;Ѵ�l�bl�7Ľ;nergia renovable localment, però sobre tot, 
cre�� t�;� vĽ_-� 7;� rѴ-mb=b1-u� Ѵ-� $�!5 a Barcelona amb una perspectiva de la Regió 
metropolitana i amb un ampli acord territorial entre el món urbà i el món rural de 
Catalunya. La ciutat de Barcelona no podrà produir localment tota la energia renovable 
t�;�m;1;vvb|-ķ�r;u॔�vb�ro7u�ruo7�bu��m-�r-u|�7Ľ-t�;v|-�;m;u]b-�-l0�vbv|;l;v�u;mo�-0Ѵ;vķ�540 
especialment amb sistemes solars, de proximitat i distribuïts en els edificis, equipaments, 
infraestructures i espais públics.  

	;vruvķ��-u1;Ѵom-�v;u�;Ѵ�m�v�1;m|u-Ѵ�7Ľ�m-��-u�-�7;�l�mb1brbv�t�;�;v�1olrѴ;l;m|-u-m  
per abordar i accelerar la TEJ6 b�Ѵ-�$�!ķ��m�lo7;Ѵ�;m;u]|b1�7Ľ-�|ov�=b1bm1b-�1omm;1|-7-ķ�
segons el qual, Barcelona i altres grans ciutats metropolitanes podran establir acords de 545 
voluntats amb altres municipis rurals amb espais suficients per instal·Ѵ-u� r-u1v� 7Ľ;m;u]b-�
renovable.  

�-� =bm-Ѵb|-|� 7Ľ-t�;v|v� -1ou7v� v;u� -0-v|bu� 7Ľ;m;u]b-� u;mo�-0Ѵ;� -� Ѵ-�l;|u॔roѴbķ� -� r-u|bu� 7;�
diferents figures jurídiques i que establiran diferents compensacions de mutu benefici 
(contractes APP, taxa de generació energètica, CCE conjunts, cooperatives energètiques, 550 
1u;-1bॕ�7Ľo1�r-1bॕ�Ѵo1-Ѵķ�blrѴ-m|-1bॕ�7;�mo�;v�;lru;v;vĺĺĺőĺ 

 
2 Font: ICAEN i REE. 

3 &ŽŶƚ͗��ĂůĂŶĕ�Ě͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ŝ�ĞŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂƐŽƐ�Ăŵď�ĞĨĞĐƚĞ�Ě͛ŚŝǀĞƌŶĂĐůĞ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ͘�DĞĚŝ��ŵďŝĞŶƚ�ŝ�
Serveis Urbans - �ĐŽůŽŐŝĂ�hƌďĂŶĂ͘��ŐğŶĐŝĂ�Ě͛�ŶĞƌŐŝĂ�ĚĞ��ĂƌĐĞůŽŶĂ͘�KďƐĞƌǀĂƚŽƌŝ�ĚĞ�ů͛�ŶĞƌŐŝĂ͕�ϮϬϮϬ͘ 
4 Del mixt energètic de Barcelona, per satisfer la demanda d͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ĨŝŶĂů͕�ǀĂŶ�ƐĞƌ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐ�Ϯϳ͘Ϭϱϭ�'tŚ�
Ě͛ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉƌŝŵăƌŝĂ�ůĂ�ĨŽŶƚ�Ě͛ŽƌŝŐĞŶ�;ĞŶĞƌŐŝĂ�ƉƌŝŵăƌŝĂͿ�ĚĞ�ůĂ�ĞŶĞƌŐŝĂ�ĐŽŶƐƵŵŝĚĂ�ĠƐ�ƵŶ�ϰϬ͕Ϯй�ĚĞ�ŐĂƐ͕�
nuclear un 22,6%, renovables un 9%, 44.9% combustibles líquids derivats del petroli. 

5 TER: Transició Energètica Renovable. 
6 TER: Transició Ecològica Justa. 
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5.2. �Ľ;m;u]b-�1ol�-�v;u�;b�0vb1�]-u-m|b|�r;u�|o|_ol 

D;v�7;Ѵ��"��7;��-u1;Ѵom-�|;mbl�Ѵ-�1om�b11bॕ�7;�t�;�ѴĽ;m;u]b-�v��m�v;u�b�0vb1�b�t�;�_-�
7Ľ;v|-u� ]-u-m|b|� r;u� -� |o|_olķ� b� r;u� |-m|� vb� �oѴ;l� blrѴ-m|-u� r;Ѵ� ƑƏƒƏ� ;Ѵ� mo�� lo7;Ѵ�
;m;u]|b1� u;mo�-0Ѵ;v� b� 7;v1-u0omb|�-|� -� Ѵ-� mov|u-� 1b�|-|ķ� -t�;v|� vĽ_-� 7;� 1omv|u�bu� b�555 
consensuar amb la ciutadania. Sabem que aquest no serà un procés fàcil, i més en un 
context de fort augment dels preus energètics, ja que no hi ha cultura energètica, hi ha 
]u-mv� 1ourou-1bomv�t�;�1om|uoѴ;m�l-foub|ub-l;m|� ;Ѵ�l;u1-|� ;m;u]|b1ķ� r;ut��vĽ_-m�7e 
ruo7�bu�1-m�bv�7Ľ_0b|v�vo1b-Ѵvķ�-b�झ�1ol�bm�;uvbomv�7Ľ;t�brvķ�o0u;v�7;� u;_-0bѴb|-1bॕĺĺĺķ�r;u�
|-m|�-t�;v|-�u;�oѴ�1bॕ�;m;u]|b1-�u;mo�-0Ѵ;vķ�t�;�vĽ_-�7;�=;u�b�7;�=oul-�urb7-ķ�Ѵ-�_-�u;l�560 
7Ľ-0ou7-u� 7;v� 7;� Ѵ-� ruo�blb|-|ķ� -l0� ruo1;vvov� 7Ľ-lrѴbv� 7bѴ;]vķ� -l0� bncentius i ajudes 
públiques, amb projectes col·laboratius públics-privats  i, sobre tot, amb la màxima 
transparència. 

�t�;v|�ruo1v�;v�=-u�-l0�;bm;v�b�rѴ-mv�l�mb1br-Ѵv�;m�;Ѵ�1-lr�;m;u]|b1ķ�1ol�ѴĽ;lru;v-�
;m;u]|b1-��-u1;Ѵom-�;m;u]b-ķ�o�ѴĽ;�;1�1bॕ�1olrѴ;u|-�7;Ѵ��uo]u-l-�7Ľblr�Ѵv�-�Ѵ-�];m;u-1bॕ�565 
7Ľ;m;u]b-� voѴ-u� -� �-u1;lona..., sense descartar la col·laboració públic-privada, amb 
ruof;1|;v� 1ol� ;Ѵ� �;1-mbvl;� r;u� ѴĽ�m;u]b-� "ov|;mb0Ѵ;� 7;� �-u1;Ѵom-� ŐMES Barcelona), 
impulsat pels socialistes, i amb ѴĽo0f;1|b�� 7Ľbmv|-Ѵŏlar de forma gratuïta plaques 
fotovoltaiques al conjunt de la ciutat i amb la creació de Comunitats Energètiques i altres 
figures de col·Ѵ-0ou-1bॕķ�-l0�ѴĽo0f;1|b��7;�1omv1b;m1b-u�b�;lro7;u-u�-�Ѵ-�1b�|-7-mb-�;m�;uv�570 
ѴĽ;m;u]b-�u;mo�-0Ѵ;ķ�7escarbonitzada i desnuclearitzada.  

�Ľ-f�m|-l;m|�7;��-u1;Ѵom-ķ�-Ѵ�ƑƏƐѶķ��-�|;mbu��m�1omv�l�;m;u]|b1�=bm-Ѵ�7;�ѵƔƔĺƖѶƏ��)_ķ�
que representa el 4,2% del consum total de la ciutat. Per sectors, el consum es produeix 
en els edificis (61%), flotes vehicles de revb7�v�ŐƐѶѷőķ�ѴĽ;mѴѴ�l;m-|�ŐƐƐѷőķ�v;u�;bv�ŐѶѷő�b�Ѵ-�
u;v|-�7;�Ѵ-�=Ѵo|-�ŐƑѷőĺ��ķ�r;u�t�;�=-�-�Ѵ;v�;lbvvbomv�7;�����ѴĽ-f�m|-l;m|�ruo7�;b��ƕƒĺƏѵѵ�575 
Tn C02-e.  

�� r;u� -b�॔ķ� ;Ѵv� vo1b-Ѵbv|;v� ;mv� 1olruol;|;m� -� t�;� ѴĽ-f�m|-l;m|� 7;� �-u1;Ѵom-� vb]�b� Ѵ-�
primera institució de la ciutat que aconsegueixi que el seus consums energètics i activitats 
vb]�bm�m;�|u;�;m�;lbvvbomv�7;����ĺ��Ľ-7lbmbv|u-1bॕ�l�mb1br-Ѵ�v;u�;Ѵ�1-lr�7;�ruo�;v�b�;Ѵ�
mirall de la ciutadania en el procés de convertir Barcelona en una ciutat neutre en 580 
emissions. 

�;u� |-m|ķ� ruboub|�-u;l� ѴĽblr�Ѵv� 7;Ѵ� �Ѵ-� 7Ľ;v|-Ѵ�b� b� lbѴѴou-� 7;� ѴĽ;=b1bm1b-� ;m;u]|b1-� 7;Ѵv�
edificis m�mb1br-Ѵvĸ� ;Ѵ� �Ѵ-� 7bu;1|ou� 7ĽbѴŏluminació o la renovació de les flotes de vehicles 
amb vehicles sense emissions, inclosa la de gestió de residus; completarem la compra 
7Ľ;Ѵ;1|ub1b|-|� u;mo�-0Ѵ;� 1;u|b=b1-7-� ;m� |o|v� ;Ѵv� v;u�;bv� l�mb1br-Ѵvķ� |-lbé de BSM; 585 
impulsarem la instal·lació de sistemes de generació energètica renovable, especialment 
fotovoltaica, en tots els edificis municipals, infraestructures i espais públics; i crearem 
Comunitats energètiques amb la cessió de teulades fotovoltaiques per compartir energia, 
1u;-u� ;vr-bv� 7Ľ;ll-]-|�;l-|];� b� =ol;m|-u� Ѵ-� lo0bѴb|-|� ;Ѵ1|ub1-� -l0� Ѵ-� 1b�|-7-mb-ķ� ;Ѵ�
comerç i les pimes de la ciutat. 590 
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6. El deure socialista, garantir una Barcelona amb un 
futur sostenible per a les properes generacions 
Així doncs, en termes de sostenibilitat, impulsarem polítiques que garanteixin aquesta 
ciutat sostenible, saludable, amigable, accessible, assequible, pròspera i metropolitana. 

Polí|bt�;v�1ol� Ѵ-� u;_-0bѴb|-1bॕ�7;Ѵ�r-u1�7Ľ_-0b|-|];�;�bv|;m|ĺ�!;_-0bѴb|-1bॕ�r;u�lbѴѴou-u�;Ѵ�595 
consum energètic dels edificis i també com una oportunitat per garantir el dret a 
ѴĽ_-0b|-|];ĺ� �;u॔� Ѵ;v� bmb1b-|b�;v� rি0Ѵbt�;v� িmb1-l;m|� mo� ro7u-m� u;voѴ7u;� ѴĽ;l;u]m1b- 
habitacional de la ciutat de Barcelona. Cal un pla públic-privat a escala metropolitana que 
doni resposta a la demanda existent amb més oferta, que a mig termini podrà reduir la 
ru;vvbॕ�7;�ru;�v�vo0u;� ѴĽ_-0b|-|];�-��-u1;Ѵom-ĺ��t�;v|-�o=;u|-�l;|uoroѴb|-m-� _-�7Ľ;v|-u�600 
ben connectada amb el centre de Barcelona i amb els altres nodes productius 
l;|uoroѴb|-mvķ� r;u� -b�॔� 1-Ѵ� 1oou7bm-u� -t�;v|� rѴ-� 7Ľ_-0b|-|];� -l0� �m� -l0b1bॕv� rѴ-� 7;�
mobilitat metropolitana. 

Polítiques en matèria de mobilitat. Cal accelerar les inversions en el transport col·lectiu 
l;|uoroѴb|ĺ� 	;vruv� 7Ľ�m-� 71-7-� r;u7�7-� ;m� bm�;uvió en transport metropolità 605 
col·lectiu, cal fer un esforç per optimitzar totes les inversions estatals i de fons UE per 
millorar el transport metropolità, viari (electrificant autobusos) i ferroviari (millorant i 
coordinant rodalies i FGC).  

�ol�_;l�7b|�-0-mvķ�-t�;v|�rѴ-�_-�7Ľ;v|-u�1oou7bm-|�-l0�;Ѵ�rѴ-�7Ľ_-0b|-|];�l;|uoroѴb|ķ�
per tal de garantir que les millores en transport faci viable satisfer la demanada 610 
7Ľ_-0b|-|];�-�ѴĽ;ntorn metropolità de Barcelona.  

Aquest pla també podria facilitar la transformació de moltes segones residències en 
primeres residències, per la confluència del teletreball i la reducció del temps per arribar 
-Ѵ�1;m|u;�7;��-u1;Ѵom-ĺ�	Ľ-t�;v|-�l-m;u-�-rov|em per construir, a més de la ciutat i els 
barris dels 15 minuts, la ciutat dels 30 o dels 45 minuts, que també es viable i preferible 615 
per grans segments de la població.  

La millora del transport col·Ѵ;1|b�� _-� 7;� r;ul;|u;� -1-0-u� 7ĽblrѴ-m|-u� Ѵ;v� ,��� b� u;7�br 
ѴĽ-11v� ;m� �;_b1Ѵ;� rub�-|� -Ѵ� 1;m|u;� 7;� �-u1;Ѵom-ķ� tু;v|bomv� t�;� =-1bѴb|-u-m� 7�u� -� |;ul;�
-Ѵ]�m;v�u;=oul;v��u0-m;v�-Ѵ�1;m|u;�7;�Ѵ-�1b�|-|�Ő;m�r-u|b1�Ѵ-u�-�ѴĽ�b�-lrѴ;ķ�;Ѵ�	bv|ub1|;�-l0�
l;m�v� ;vr-bv� �;u7v� r;u� _-0b|-m|� b� -l0� rb|fou� t�-Ѵb|-|� 7;� ѴĽ-bu;őķ� -l0� ѴĽobjectiu 620 
7Ľbm1u;l;m|-u� ѴĽ;vr-b� 7;7b1-|� -Ѵv� lo7;v� 7;� |u-mvrou|� -1|b�v� b� mo� 1om|-lbm-m|v� b� |-l0�
ѴĽ;vr-b� �;u7� r;u� u;7�bu� ѴĽ;=;1|;� bѴѴ-� 7;� 1-Ѵou� b� lbѴѴou-u� ѴĽ_0b|-|� �u0ĺ� �-� r-1b=b1-1bॕ� b� Ѵ-�
naturalització dels carrers del centre de la ciutat no pot avançar sense aquest Green Deal 
metropolità. 

�� roѴझ|bt�;v� ;m;u]|bt�;vĺ� �-u1;Ѵom-� _-� 7;� v;u� ruo7�1|ou-� 7Ľ;m;u]b-� u;mo�-0Ѵ;ķ�625 
especialment amb sistemes solars, de proximitat i distribuïts en els edificis, equipaments, 
infraestructures i espais públics. Però per compensar el dèficit entre la producció 
0-u1;Ѵombm-�b�;Ѵ�v;��1omv�lķ��-u1;Ѵom-�_-�7;�v;u�;Ѵ�m�v�1;m|u-Ѵ�7Ľ�m-��-u�-�7;�l�mb1brbv�
t�;� bm|;u1omm;1|-|v� ;m;u]|b1-l;m|ķ� -rov|-m|�r;u� �m�lo7;Ѵ� ;m;u]|b1� 7Ľ-�|ov�=b1bm1b-�
connectada, segons el qual, Barcelona i altres grans ciutats metropolitanes podran establir 630 
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acords de voluntats amb altres municipis rurals amb espais suficients per instal·lar parcs 
7Ľ;m;u]b-�u;mo�-0Ѵ;ĺ 

Per dur a termes aquesta Barcelona sostenible, ho farem a partir de quatre principis claus. 
Primeuķ�;Ѵ�1omv;mv�-� ѴĽ_ou-�7;�ru;m7u;�7;1bvbomvĺ��omv;mv�1ol�-�rubm1brb�0vb1� b�1;u1-m|�
ѴĽ;t�bѴb0ub� ;m|u;� �vovķ� 7u;|v� b� m;1;vvb|-|v� 7;� Ѵ;v� r;uvom;v� b� Ѵ;v� -1|b�b|-|v� ;m� ѴĽ;vr-b� �u0ĺ�635 
Segon, amb el màxim rigor abans de determinar accions concretes, per tal de garantir els 
majors beneficis per a tothom, i reduir al màxim les implicacions negatives vinculades. 
Tercer, amb col·laboració públic-privada, per tal de trobar solucions més àgils, més 
escalables i augmentar el compromís privat i cívic davant de la lluita contra el canvi 
climàtic. I quart, amb un lideratge metropolità, per tal de cercar solucions supramunicipals 640 
a reptes que no entenen de fronteres administratives.  

�;u�িѴ|blķ�-t�;v|�blr�Ѵv�1-r�-��m-��-u1;Ѵom-�lv�vov|;mb0Ѵ;ķ�;Ѵ�=-u;l�7;v�7;�ѴĽ-11;r|-1bॕ�
i l-� �bm1�Ѵ-1bॕ� 7;� Ѵ;v� roѴझ|bt�;v� 7;vrѴ;]-7;v� -l0� ѴĽ�];m7-� ƑƏƒƏ� b� ;Ѵv� �0f;1|b�v� 7;�
Desenvolupament Sostenible. I per tant, vetllant per la sostenibilitat ambiental, però a la 
�;]-7-� r;u� Ѵ-� vov|;mb0bѴb|-|� vo1b-Ѵ� b� ѴĽ;1om॔lb1-ĺ� �;v� roѴझ|bt�;v� -l0b;m|-Ѵv� _-m� 7;� ser 645 
socialment solidaries, no poden crear veïns de primera categoria ni de segona categoria. 
Les polítiques ambientals han de ser per a tothom, socialment integradores i no han de 
v;u��m� =u;�r;Ѵ�ruo]uv� b� ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-ķ�-Ѵ�1om|u-ubķ�_-m�7;�v;u��m-� oportunitat de 
7bm-lb|�-1bॕ�7;�ѴĽ;1omolb-�b�r;u�|-m|��m-�orou|�mb|-|�Ѵ-0ou-Ѵĺ� 

�t�;v|-� �bm1�Ѵ-1bॕ� -l0� ѴĽ�];m7-� ƑƏƒƏ� ;v� 7;vrum� -�|ol|b1-l;m|� 7;Ѵv� rubm1brbv�650 
ru�b-l;m|�;vl;m|-|vķ�r;u॔ķ�;m1-u-�t�;�v;Ľm�7;vru;m]�bķ�;Ѵ�rovb1bom-l;m|�roѴझ|b1�1Ѵ-u�-�
=-�ou�7;� ѴĽAgenda 2030 és una mostra de que la Barcelona socialista és una Barcelona 
que creu en les aliances, que creu en la democràcia, que creu en les institucions, que creu 
;m��m-�vo1b;|-|�ѴѴb�u;ķ�7b-Ѵo]-m|ķ�t�;�=�b]�7;Ѵv�ror�Ѵbvl;vķ�vb]�bm�7Ľ;vt�;uu;v�o�7;�7u;|;s.  

I en la lluita contra el canvi climàtic, serem al capdavant, lluitant per un futur sostenible 655 
per a tothom, per tots els barris i els carrers, i treballarem per que la transició energètica 
sigui possible per a tothom i farem de la sostenibilitat global la nostra bandera per a una 
societat millor.   
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C. Barcelona, una ciutat on el 
progrés és compartit 660 

1. 8Q�SDVVDW�Gş©[LW�TXH�VşKD�GH�UH-impulsar  

�Ѵ��"��;v�|uo0-u�ѴĽ-m��ƑƏƑƒ��m-�1b�|-|�;m�rѴ;�ruo1v�7;�|u-mv=oul-1bॕ�7;v�7;Ѵ�r�m|�7;�
vista de la recuperació econòmica, i en un moment en què les grans ciutats del món 
aborden el seu model de ciutat per a fer front a la transició ecològica i els impactes de la 
revolució digital. 665 

�-u1;Ѵom-�_-��bv1�|�7;v�7;Ѵv�7-uu;uv�ƒƏ�-m�v��m-�_bv|॔ub-�7Ľ�b|ķ�7;v�7;� la celebració dels 
JJOO, la ciutat ha sabut consolidar una imatge global, referenciada en la majoria de 
umhbm]� bm|;um-1bom-Ѵvķ� b� vĽ_-� v-0�|� vb|�-u� 1ol� �m� u;=;u;m|� r;u� -� ѴĽ;lru;m;7oub-�
tecnològica, amb la celebració de grans esdeveniments professionals, i una ciutat oberta i 
facilitadora del talent  o de les oportunitats vitals per la gent.  A la vegada aquest èxit 670 
]Ѵo0-Ѵ�ѴĽ_-�vb|�-7-�1ol��m-�7;�Ѵ;v�rubm1br-Ѵv�1-rb|-Ѵv�|�uझv|bt�;v�7Ľ��uor-�b�-t�;v|�;Ѵ;l;m|�
ha generat avantatges competitives en forma de riquesa i retorn a la ciutat i reptes en 
|oum� -� Ѵ-� v;�-� 7;r;m7m1b-ķ� Ѵ-� t�-Ѵb|-|� 7;Ѵ� |u;0-ѴѴ� b� ;Ѵ� v;�� ;t�bѴb0ubķ� ;Ѵ� t�;� ѴĽ_-� r;ulv�
també abordar moments de crisi, com els generats per la pandèmia COVID, amb més 
garanties de suport als sectors afectats i una recuperació, que encara que encara deixa 675 
algunes incerteses, ha demostrat la fortalesa del sector econòmic de la ciutat. 

	b|�-b�॔ķ�Ѵ-�_bv|॔ub-�t�;�vĽ_-�;v1ub|�7;��-u1;Ѵom-�_-�;v|-|��m-�_bv|॔ub-�7Ľ�b|ķ�b�-7lbmbv|u-u-
Ѵ-�1olrou|-�;Ѵv�-�-m|-|];v�b�1ov|ov�7Ľ;�;rcir-m;�;Ѵ�Ѵb7;u-|];ĺ���Ѵ-��;]-7-ķ�ѴĽ�b|�7;�Ѵ-�1b�|-|�
pot fer pensar que la ciutat per si sola funciona, però una ciutat és un projecte viu que 
m;1;vvb|-�7;�ѴĽ;lr;m|-�1omv|-m|�7;Ѵv�ro7;u�rি0Ѵb1v�b�rub�-|v�];m;u-m|�mo�v�u;r|;v�b�mo�v�680 
horitzons. A fora de Barcelona hi ha molt talent emprenedor i moltes ciutats que 
vĽ;v=ou1;m�1-7-�7b-�r;u�-�lov|u-u�;Ѵv�v;�v�-|u-1|b�v� b�o=;ubu-se com espai de creixement 
r;uvom-Ѵ�b�ruo=;vvbom-Ѵĺݽ�v�r;u�-t�;v|�lo|b�ķ�t�;�-l0�ѴĽ;�r;ubm1b-�7;�Ѵ-�_bv|॔ub-�;v1ub|-ķ�Ѵ-�
mirada perifèub1-�-Ѵ�1om|;�|�]Ѵo0-Ѵ�b�ѴĽ-l0b1bॕ�7;Ѵv�u;r|;v�1oѴŏѴ;1|b�v�t�;��-u1;Ѵom-�_-�7;�
definir el seu nou full de ruta en termes de promoció econòmica. 685 

La nostra es una aposta per un progrés compartit, que no deixa ningú enrere i treballa 
pels interessos col·lectius, però que reconeix la iniciativa individual, el talent i els mèrits 
7;Ѵv�-1|ouv�;1om॔lb1v�b�7;Ѵ�Ѵ;v�r;uvom;v�1ol�-�r-Ѵ-mt�;v�7Ľblr�Ѵv�b�|u-mv=oul-1bॕĺ 

Per a fer-ho és important tenir present alguns preceptes bàsics: La promoció econòmica 
és en benefici de la ciutat, i això es concreta en el benefici dels seus ciutadans i 690 
1b�|-7-m;v� b� 7Ľ-t�;ѴѴ;v� r;uvom;v� t�;� _-m� ;v1oѴѴb|� Ѵ-� 1b�|-|� 1ol� ;Ѵ� v;�� ;vr-b� om� �b�u;ķ�
gaudir o desenvolupar-se personalment o professionalment. Una millor promoció 
econòmica ha de ser una millor oportunitat de desenvolupar el projecte vital individual i 
1oѴŏѴ;1|b��7Ľ�m-�r;uvom-ĺ��l-]bm-u��-u1;Ѵom-�1ol�Ѵ-�1b�|-|�7;Ѵv�ruof;1|;��b|-Ѵvĺ 
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"b�Ѵ-�t�-Ѵb|-|�7;��b7-�b�;Ѵv�ruof;1|;v��b|-Ѵv�vॕm�ѴĽo0f;1|b��7;�Ѵ-��-u1;Ѵom-�t�;�bl-]bm;lķ�mo�695 
hi ha model lv�blrou|-m|�om�v�v|;m|-u�-t�;v|�o0f;1|b��t�;�;m�ѴĽ;1om॔lb1ķ�r;u�t�;�7Ľ;ѴѴ�
(de com es constitueix, es compareix, es produeix, es gaudeix, es treballa) es deriva tot el 
demès.  A Barcelona tenim avui en dia un full de ruta que és el Barcelona Green Deal, 
q�;�vou];b��7Ľ-t�;v|�1om�;m1bl;m|�b�t�;�1-Ѵ�7;v;m�oѴ�r-u�ĺ 

Per a fer-ho hi ha quatre vectors sobre els que hem imaginat la promoció econòmica: 700 

x La equitat: Per assegurar un present digne per tothom. 

x La competitivitat/productivitat: Per no obviar els reptes d;� ѴĽ;1omolb-� b� r;u� v;u�
capaços de competir cooperar i construir pel benefici econòmic i social. 

x La sostenibilitat: Per assegurar una contribució local a la transició ecològica global 
i un medi saludable per als seus ciutadans i ciutadanes. 705 

x �Ľ-r;u|�u-� b� Ѵ-� internacionalització: P;u� r-u|b1br-u� 7;� ѴĽ;1omolb-� ]Ѵo0-Ѵķ� -|u;�u;�
inversions i també participar de la transformació global. 

Dels aprenentatges del passat la ciutat te algunes debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats: 

x Debilitats: =�]-� 7;� 7;|;ulbm-|� ro7;u� ;lru;v-ub-Ѵ� 1-r� -� 7Ľ-Ѵ|u;v� 1b�|-|vķ�710 
dependència de sectors serveis amb baixa qualitat laboral, ѴĽ;�bv|m1b-� 7;�
percentatges encara importants de població amb bretxa digital i formativa, manca 
habitatge accessible, manca de plans de futur en la planificació de infraestructures 
de mobilitat i transport públic col·lectiu, debilitat en la visió metropolitana i perill 
7;� ru7�-� 7Ľ-|u-11bॕ� 7;� ruof;1|;v� bm|;um-1bom-Ѵ� vb� mo� ;v� |u;0-ѴѴ-� ;m� 1om|bm�-u�715 
consolidant la reputació.  

x Amenaces: Manca de consensos polítics i socials sobre temes clau per a la 
1olr;|b|b�b|-|�1ol�ѴĽ-;uorou|�o�]u-mv�;v7;�;mbl;m|v�7;�=�|�uĺ 

x Oportunitats: Atractivitat pel talent i marca / reputació consolidada a nivell global, 
alta presència de visitants internacionals, cap-1b|-|� 7Ľblr�Ѵv� ;m� � � mo�v� v;1|ouv�720 
;1om॔lb1v� ŐѴo]झv|b1-ķ� ѴĽ;1omolb-� 0Ѵ-�-ķ� ѴĽ;1omolb-� �;u7-ķ� Ѵ;v� mo�;v� ;m;u]b;vķ�
ѴĽ-Ѵbl;m|-1bॕ�7;�ruo�blb|-|ķ�Ѵ-�7b]b|-Ѵb|�-1bॕĺĺĺőĺ 

x Fortaleses: �|u-1|b�b|-|�r;Ѵ�|-Ѵ;m|ķ�;v|bѴ�7;��b7-�Ѵb=;v|�Ѵ;ķ�1b�|-|�7Ľ;v1-Ѵ-�_�l-m-ķ�roѴ�
emprenedor i tecnològic, reputació internacional consolidada.  

��1ol�-�lov|u-�7Ľaquesta realitat econòmica:  725 

x A BCN hi ha gairebé 200.000 activitats econòmiques, agents econòmics actius. El 
70% són empreses i el 30% empresaris individuals (autònoms). 

x El 50% d;�Ѵ;v�vo1b;|-|v�7;�Ѵ-�1b�|-|�vĽ_-m�1omv|b|�ठ|�;Ѵv�7-uu;uv�ƐƏ�-m�vĺ�������;v�
1omv|b|�;b�;m�;Ѵ�ƕķѵѷ�7Ľ;lru;v;v�7;Ѵ�|o|-Ѵ�7Ľ�"�ĺ��-�|-�-�7Ľ-1|b�b|-|�;lru;m;7ou-�
a BCN província és del 7%. 730 

x El 82% de les empreses són micro i petites, amb un màxim de 10 treballadores 
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x 1.144.000 afiliats a SS, dels quals assalariats  999.000 (87%) i autònoms 127.000 
(11%). El 90% pertany al sector serveis. 

x ѵƓĺƏƏƏ�r;uvom;v�u;]bv|u-7;v�-�ѴĽ-|�u�ŐƔķѶѷ�7;�Ѵ-�ro0Ѵ-1bॕ�;m�;7-|�7;�|u;0-ѴѴ-uőĺ��Ѵ�
ƔƔѷ� vॕm� 7om;vĺ� �Ѵ� ѶƐѷ� 7;� ѴĽ-|�u� v� -Ѵ� sector serveis. (Les dades no compten 735 
afectats per ERTO) 

x 1 de cada 4  contractes són indefinits. 

2. Un model econòmic per a les persones 

Per abordar aquest full de ruta amb visió PSC Barcelona cal no perdre de vista aquest 
context descrit anteriorment a la �;]-7-� t�;� vol� 1-r-2ov� 7Ľ-7u;2-u-ne els reptes 740 
presents, i plantejar noves conquestes socials pels treballadors i treballadores i nous 
projectes col·lectius pel conjunt de la ciutat. 

�-Ѵ�mo�o0Ѵb7-u�ѴĽo0f;1|b��=bm-Ѵ�7;Ѵ�ruo]uv�;1om॔lb1ķ�b�-t�;v|�mo�v�1-r altra que garantir 
una millora de les condicions laborals dels treballadors, una millora de la qualitat de vida i 
Ѵ-� rovvb0bѴb|-|� 7Ľo0|;mbu� Ѵ;v� l-|;b�;v� orou|�mb|-|vķ� -l0� bm7;r;m7m1b-� 7;� ѴĽoub];m� 7;�745 
qualsevol de nosaltres.  

Per aconseguir aquest objectiu, ens cal generar ruo]uv� ;1om॔lb1ķ� -� r-u|bu� 7Ľ�m 
creixement econòmic que sigui globalment sostenible. És a dir, que sigui sostenible 
ambientalment, respectant el nostre medi ambient; que sigui sostenible econòmicament, i 
per tant, que les activitats econòmiques tinguin futur i que sigui sostenible socialment, és 750 
a dir que no deixi ningú enrere. I per aconseguir aquest darrer punt, el progrés genera 
riquesa, i és responsabilitats dels qui governen garantir que aquesta riquesa es 
redistribueix, amb programes i polítiques que garanteixin aquesta oportunitat pels qui no 
poden tenir un recolzament privat per accedir-hi. 

��7b=;um1b-�7Ľ-Ѵ|u;v�r-u|b|v�roѴझ|b1vķ�mov-Ѵ|u;vķ�;Ѵv�vo1b-Ѵbv|;v� b� Ѵ;v�vo1b-Ѵbv|;v�-rov|;l�r;Ѵ�755 
creixement econòmic, ambientalment sostenible i socialment cohesionador, perquè el 
creixement econòmic és la clau per un progrés compartit entre tots. 

Per garantir aquest progrés econòmic compartit, proposem fer-_o�vo0u;�Ѵ-�0-v;�7Ľ-Ѵ]�mv�
pilars: 

x Respecte i reducció de desigualtats: Substituir la dialèctica de la competitivitat 760 
personal  constant per la del respecte a totes les feines, a tots els estils de vida i 
ruof;1|;v� �b|-Ѵvĺ� �b� _-� �m-� 1Ѵ-u-� m;1;vvb|-|� 7;� |u-mv=oul-u� ѴĽ;1omolb-ķ� r;u॔�
-t�;v|-� |u-mv=oul-1bॕ� mo� ro|� ;�1Ѵo�u;Ľm� 7;Ѵ� ruo]uv� -� -lrѴbv� v;1|ouv� 7;� Ѵ-�
població. A aquests sectors ja siguin de treball manual o bé de sectors en 
|u-mv=oul-1bॕ� Ѵ-� mov|u-� ruorov|-� roѴझ|b1-� vĽ_b� _-� 7;� 7bub]bu� b� =;u� 7;Ѵ� �-Ѵou� 7;Ѵ�765 
respecte i de la reducció de les desigualtats un element essencial del creixement 
econòmic. 
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x Present - Futur: La nostra proposta política ha 7;� v;u� 1-r-2� 7Ľ-u|b1�Ѵ-u� �m-�
m-uu-|b�-�t�;�-r;ѴŏѴb�-Ѵ�=�|�u�b�-�;m2ov�1oѴŏѴ;1|b�vķ�r;u॔�t�;�mo�7;b�b�7Ľ-vv;]�u-u��m�
present immediat millor pels treballadors i treballadores, en actiu i situacions 770 
7Ľ-|�u�o�lol;m|v�7Ľ-11v�-Ѵ mon laboral. Aquest element de com balancegem el 
curt i llarg termini és imprescindible. Hem de ser capaços de traçar estratègies 
|u-mv=oul-7ou;v�7;�=�|�u�r;u॔�;Ѵ�1�u|�|;ulbmb�u;t�;u;b��|-l0�7Ľ-|;m1bॕ�b�vo0u;|o|�
polítiques de transició, és a dir de mig termini entre la situació actual i la situació 
desitjadaķ�;m� Ѵ-�t�-Ѵ�1-Ѵ�;vr;1b-Ѵl;m|�u;1ou7-u� ѴĽo0f;1|b��7;� Ѵ-�rѴ;m-� bm1ourou-1bॕ�775 
en igualtat salarial de les dones al món laboral.  

x Col·laboració públicaŋprivada: La ciutat ha desenvolupat gran part de les seves 
polítiques amb col·laboració entre agents públics i societat civil, mitjançant la 
col·laboració públic ŋ privada, empresarial, econòmica comunitària i/o social. La 
construcció de les polítiques de futur requereix augmentar i millorar aquesta 780 
col·laboració, renovar-la en definitiva. �Ѵ� v;1|ou� rি0Ѵb1� vĽ_-� 7Ľo0ubu� 7;� =oul-�
decidida b� rov-u� ;Ѵ� |-Ѵ;m|� rি0Ѵb1� -Ѵ� 1-r7-�-m|� 7Ľ-t�;v|� blr�Ѵvķ� r;u� treballar 
consorciant polítiques públiques amb els agents civils i del tercer sector social, a la 
vegada que els agents privats en participar de la coѴŏѴ-0ou-1bॕ�-l0�ѴĽl0b|�rি0Ѵb1�_b�
ha de destinar majors recursos. Ha de ser una col·laboració transparent, amb 785 
rendiment de comptes i compromisos proporcionals. 

3. Pilars pel progrés compartit 

Si volem impulsar un progrés compartit i treballar per ѴĽbm|;uv�1oѴŏѴ;1|b�ķ�;mv�1-Ѵ�|;mbu��mv�
pilars estables que solidifiquin aquesta estratègia. Són els següents.  

3.1. Un Ajuntament amb unes finances solvents  790 

Per abordar la recuperació econòmica cal fer-_o� ;m� rubl;u� |;ul;� 7;v� 7Ľ�m� ;�;u1b1b� 7;�
auto responsabilitat ;m� ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕ�7;Ѵv�u;1�uvov�rি0Ѵb1vķ�r;mv-m|�;m� Ѵ-�voѴ�m1b-� b� Ѵ-�
credibilitat de la nostra gestió així com de les polítiques que desenvolupem. També des 
7;Ѵ� r�m|� 7;� �bv|-� 7;Ѵ� r-r;u� t�;� |� ѴĽ�f�m|-l;m|� b� Ѵ-� v;�-� 1-r-1b|-|� ru;vv�rov|-ub-� ;m�
matèria de transformació de la ciutat, com tot el seu potencial inversor, que ben gestionat 795 
és una potent arma de transformació i de reactivació econòmica. 

Ens cal un Ajuntament amb recursos. Els Ajuntaments, i el de Barcelona pel seu pes 
especialment, necessita muscle financer, el que es tradueix en la necessitat de reforçar el 
finançament local, tal i com fa temps que es reclama i pel que es treballa.  

Cal millorar alguns aspectes de la participació en els ingressos de l'Estat, per tenir més 800 
seguretat i transparència i  conèixer amb més antelació i precisió els recursos que s'han 
rebut i poder efectuar una planificació pressupostaria adequada, no subjecta als recursos 
de les liquidacions del sistema. Cal també aconseguir un sistema de participació efectiva 
en els ingressos de les CCAA (PICAS) i p pensar en espais competencials i fiscals 
coordinats entre els diferents nivells d'Hisenda.  Cal seguir complint amb la disciplina 805 
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pressupostaria, però flexibilitzant, de forma acotada, els  principis d'estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera pels ajuntaments que tinguin una situació 
financera sana i solvent. 

Pel que fa als tributs locals, el sistema tributari local ha de seguir pivotant sobre la 
imposició sobre la riquesa immobiliària, que es fonamenta en la capacitat de pagament de 810 
cada ciutadà/a i sobre tributs reals, principalment sobre l'IBI (54% de la recaptació 
municipal) i contribuir d'acord amb el principi del benefici (que suporta la càrrega 
tributària qui es beneficia d'un servei) és una via idònia per a complementar la distribució 
de la càrrega tributària basada en la capacitat econòmica, perquè molts serveis locals són 
divisibles. 815 

Ens cal un Ajuntament fort. Les institucions necessiten lideratges forts i un rumb clar. Per 
això calen grans consensos polítics i socioeconòmics. Aspectes que no depenen de 
ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕ�l�mb1br-Ѵ |;m;m��m-�-=;1|-1bॕ� bm7�0|-0Ѵ;�-� ѴѴ-u]�|;ulbmb�;m� ѴĽ;1omolb-�7;�
Ѵ-� mov|u-� 1b�|-|ĺ� �Ľ-0vm1b-� 7Ľ�m-� �;ub|-0Ѵ;� roѴझ|b1-� bm7�v|ub-Ѵ� o� ;Ѵv� 1-m�bv� =u;tু;m|v� b�
su11;vvb�v�;m�Ѵ;v�ѴѴ;bv�7Ľ;7�1-1bॕ�;v|-|-Ѵv�o�-�|om॔lbt�;vķ�r;u�rov-u�;�;lrѴ;vĺ��;u॔�-ѴѴ॔�820 
que sí és competència municipal cal ser abordat amb diverses mirades, amb mecanismes 
7;�r-u|b1br-1bॕ� b�-l0�1-r-1b|-|�7Ľo0ubu� b� |-m1-u�7;0-|v�7;�l-m;u-� urb7-ķ�;�b|-m|� tue es 
7bѴ-|bm�;m�;Ѵ� |;lrvķ� ѴѴ�b|-m|� |-l0�1om|u-� ѴĽ;=;1|;� �����+7,  la indecisió i la consegüent 
paràlisi administrativa. 

Ens cal un Ajuntament en transformació i innovació constant, que aposti per una 825 
transformació permanent de la pròpia administració, que ha de ser capaç incorporar i 
retenir talent, adaptar-v;� -� Ѵ;v� m;1;vvb|-|v� 7;� ѴĽ;m|oum� ŐѴ-� 1b�|-|ő� b� blrѴ;l;m|-u� -t�;ѴѴ-�
innovació procedimental i tecnològica que faciliti la millora de la prestació dels serveis 
rি0Ѵb1v� b� 7;� ѴĽ-�-Ѵ�-1bॕ� 7;� Ѵ;v� roѴझ|bt�;v públiques i prestigiant el sector públic amb 
processos de innovació publica. 830 

3.2. Una ciutat diversa, mixta 

�Ѵ�1om1;r|;�7Ľ�vov�lb�|;v�vĽ_-�;v|v�lrѴb-l;m|�;m�Ѵ-�7bv1brѴbm-��u0-mझv|b1-�7;��-u1;Ѵom-ķ�
però aquest 1om1;r|;� 7;� lbv|b1b|-|� vĽ_-� 7Ľexemplificar també en la seva economia. El 
paper del turisme és innegable en la contribució econòmica de la ciutat, en la capacitat de 
generar nous imaginaris pels qui ens visiten. A la vegada és un sector que ha presentat 835 
u;r|;v�t�;�vĽ_-m�-=Ѵou-|�7�u-m|�Ѵ-�r-m7lb-ķ�;m �;�u;Ľm�Ѵ-�v;�-�7;r;m7m1b-ĺ 

�;u� -b�॔� ;mv� 1-Ѵ� 7b�;uvb=b1-u� ѴĽ;1omolb-ķ� b� ;m� 1om1u;|ķ� 7b�;uvb=b1-u� ;Ѵv� ;vr-bv� b� ;Ѵ� |br�v�
7Ľ;1omolb-�7;Ѵ��bvb|-m|Ĺ 

a. Un centre re-;t�bѴb0u-|Ĺ�	Ľ-t�;v|�;Ѵ;l;m|�7;�7bv1�vvbॕ�m;b��;Ѵ�7;0-|�vo0u;�;Ѵ�
model econòmic i la nostra proposta política pel centre de Barcelona. 840 
Històricament el centre de la ciutat havia esdevingut el espai econòmic central 
de la ciutat. �t�;v|�;Ѵ;l;m|�1-m�b-�7;v�7;� ѴĽexpansió urbana de la ciutat i el 
centre econòmic es mou a nous indrets, mentre que el centre de Barcelona, 

 
7 NIMBY: Not In My Back Yard (No en el meu patí del darrera) 
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Eixample i Ciutat Vella hi guanya pes gairebé en exclusiva en algunes parts 
ѴĽ;1omolb-� 7;Ѵ� �bvb|-m|ĺ� bmv� -� ѴĽ-1|�-Ѵb|-|� vĽ_-� ];m;u-|� �m� 0bmolb� 7b1o|॔lb1�845 
entre viure o visitar, com si es tractés de dues realitats antagòniques. Cal 
doncs introduir un tercer vector que fa que el centre hagi de ser un espai per 
viure ŋ visitar ŋ treballar. Generar oportunitats al centre fomentarà un major 
ús residencial, equilibrarà els usos comercials actualment molt dirigit cap al 
forà, i millorarà també la perspectiva de qui ens visita. 850 

b. Una transició cap a la qualitat, la desestacionalització, el retorn, la sostenibilitat 
del visitant. Barcelona no pot ser refractaria a qui ens visita, però ha de saber 
gestionar i tenir una estratègia sobre el turisme. Aquest ha estat un dels grans 
temes de ciutat durant els darrers 6 anys i actualment es troba donant 
resultats estratègies posades en marxa durant aquest mandat en línia a 855 
aquests vectors. Queda aprofundir en línia al que hem comentat, com donem 
una resposta als elements de qualitat vinculats a la dignitat del treball en el 
sector. 

3.3. Treball digne per tothom 

Aquest ha de ser un element central de la nostra proposta política pel 2023. Garantir que 860 
a Barcelona es creen suficients llocs de treball i que son de la dignitat necessària per a 
desenvolupar un projecte vital. Lluitar contra ѴĽ-|�u�;v|u�1|�u-Ѵķ� la exclusió dels fenòmens 
de transició digital o ecològica garantint que a la vegada que afrontem els reptes del 
nostre temps, donem una resposta adequada als treballadors i treballadores de la ciutat.  

Per a poder garantir un treball digne només ho assolirem amb tres vectors, amb salaris 865 
més alts, amb polítiques potents per a persones en atur, sobretot estructural, de llarga 
durada, tals com formació professional, digitalització, i amb serveis públics suficients per a 
]-u-m|bu�-11v�-Ѵv�v;u�;bv�0vb1v�b�1-r-1b|-|�7Ľ;v|-Ѵ�b�-�Ѵ;v�=-lझѴb;v�7;��-u1;Ѵom-ĺ 

Per això cal abordar els següents punts: 

a. "Ľ_-� 7;� |reballar per un salari de ciutat, que sigui un estàndard de referència 870 
concret per Barcelona en base a la concertació social. 

b. "Ľ_-� 7;� uevisar la cartera de serveis que han de permetre a un ciutadà de 
Barcelona afrontar la seva vida diària amb dignitat, transport públic, educació, 
sanitat, habitatge. 

c. "Ľ_-� 7Ľ-profundir en la transició laboral, definint com acompanyem als 875 
treballadors/es dels sectors en transició i com evitem la seva exclusió. 

d. "Ľ_-� 7Ľ;quilibrar les decisions de futur, buscant un terme mig entre abordar la 
immediatesa sense deixar de banda la necessitat de apostar pels sectors de 
creixement econòmic de futur. 
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3.4. Apostar pel talent  880 

�-u1;Ѵom-�v��m-�1b�|-|�-l0��m-�;1omolb-�7;�ѴĽ;7�1-1bॕ�loѴ|�blrou|-m|ĺ�$;mbl�ƒ�;v1oѴ;v�
de negocis ben posicionades internacionalment, fins i tot, capdavanteres en algunes 
u;;vĺ���-t�;v|;vķ�vĽ-=;];b�;m�Ѵ;v�Ɠ��mb�;uvb|-|v�rি0Ѵbt�;v�de la ciutat, també referents en 
els rànquings internacionals i les acompanyen les 5 privades. Entre totes aquestes 
institucions i els centres de recerca associats, fan de Barcelona una de les ciutats 885 
punteres en termes de recerca a Europa, i mostren que som una ciutat que genera Talent.  

&m-� 1b�|-|� t�;�;v� 1-r-2�7Ľ-0ou7-u� ;Ѵv� u;r|;v�7;� ];m;u-u� |-Ѵ;m|ķ� -traure talent i retenir 
|-Ѵ;m|� v� �m-� 1b�|-|� �b�-� ;m� ѴĽ;v=;u-� bm|;um-1bom-Ѵĺ� El talent esdevindrà la matèria prima 
principal del S.XXI. I aquí Barcelona tindrà un gran avantatge competitiu: Barcelona 
ofereix una ciutat amb una gran capacitat de generació de talent (educació pública de 890 
qualitat, FP, centres de recerca, universitats, Escoles de Negoci) i també una gran 
1-r-1b|-|� 7Ľ-|u-11bॕ� 7;� |-Ѵ;mt per la seva cultura, estil de vida, connectivitat i la ciutat 
7Ľ;v1-Ѵ-�_�l-m-ĺ 

Per tant, cal apostar per polítiques que reforcen aquest talent, que reforcen aquesta 
economia del coneixement, polítiques concertades amb els actors i que facilitin mantenir 895 
el posicionament líder en els sectors que ja som referents (especialment el biomèdic) i ser 
1-r-2ov� 7Ľblr�Ѵv-u-m;� 7Ľ-Ѵ|u;vķ� ;�bv|;m|v� o� r;u� ;�bv|bu� Őb� r;u� |-m|ķ� u;�bv-m|� Ѵ-� o=;u|-�
formativa segons les necessitats futures de la societat). 

Per últim, el talent també és al sector públic, i Barcelona ha estat un referent en innovació 
pública. Cal que recuperem el prestigi de la gestió publica de la ciutat, perquè parlar de 900 
talent és també parlar de talent al sector públic. 

3.5. Garantir una connectivitat global 

El futur econòmic de la ciutat vindrà vinculat en gran mesura a la seva capacitat de ser un 
node de connectivitat en tres dimensions. 

a. Connectivitat local ŋ mobilitat: Assegurar una dimensió de les infraestructures 905 
de transport públic col·lectiu i individual que permetin connectar la regió 
metropolitana de manera eficient, els seus espais residencials i els productius. 
Fer-ho tant de foul-� vov|;mb0Ѵ;ķ� 1ol� -vv;t�b0Ѵ;ķ� |-Ѵ� 1ol� vĽ_-� -r�m|-|� ;m�
ѴĽ-r-u|-|�ľ�-u1;Ѵom-ķ��m-�1b�|-|�-l0��m�=�|�u�vov|;mb0Ѵ;Ŀĺ 

b. Connectivitat internacional: La nostra capacitat de estar connectats als grans 910 
centres de presa de decisió del món, ens reforma com un centre de presa de 
decisions. Aquí el debat sobre Aeroport és clau, i per part dels socialistes, el 
posicionament és clar: volem un aeroport que sigui un referent per a vols 
intercontinentals, que permeti als nostres investigadors, a les nostres 
empreses competir a nivell internacional, i que faci de Barcelona una ciutat 915 
encara més de negocis, de negocis internacionals. Un aeroport amb les 
7bl;mvbomv�-1|�-Ѵv�molv�-=-�ou;b��ѴĽ;1omolb-�7;Ѵ��bvb|-m|�7;�ruo�blb|-|ķ�t�;�
genera la seva riquesa, però si volem una ciutat amb un futur sostenible, 
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aquest passa per una diversificació econòmica, i aquesta serà possible gràcies 
a una major internacionalització de les nostres empreses i del nostre talent. 920 
Un aeroport de ciutat global, però també un aeroport que sigui referent en el 
respecte amb el medi ambient. 

c. Connectivitat Digital: La nostra capacitat de generar accessibilitat digital per a 
tothom, de qualitat i a la punta de llança de la tecnologia ha de ser clau. 
Connectivitat Digital implica una major integració social, en una societat cada 925 
cop més informatitzada, i per tant, tal com ja hem fet des de les àrees 
vo1b-Ѵbv|;v�7;� ѴĽ�f�m|-l;m|ķ�1-Ѵ seguir impulsant mesures per lluitar contra la 
bretxa digital. Però connectivitat digital també vol dir oportunitats laborals, 
major competitivitat i major eficiència en els serveis públics. El mercat és un 
-1|ou�1Ѵ-�� ;m� -t�;v|-� |u-mvb1bॕ� 7b]b|-Ѵķ� r;u॔� ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕķ� b� ѴĽ�f�m|-l;m|� ;m�930 
r-u|b1�Ѵ-uķ�_;l�7;�v;u�]-u-m|v�7Ľ�m-�r-u|ķ�7;�t�;��-u1;Ѵom-�vb]�b��m�-1|ou�-1|b��
;m� ;Ѵ� 7;vrѴ;]-l;m|� 7Ľ-t�;v|-� |u-mvb1bॕ� 7b]b|-Ѵķ� -� r-u|bu� 7;� ruo1;vvov�
bmmo�-7ouvķ�7;�|u-mv=;um1b-�7;�1om;b�;l;m|�1-r�-�Ѵ;v�;lru;v;vķ�b�7Ľ-Ѵ|ua part, 
que ningú quedi enrere en aquesta transició digital laboral. Hem de garantir 
que qui vulgui, pugui fer aquesta transició digital laboral cap a noves 935 
orou|�mb|-|v�Ѵ-0ou-Ѵvķ�r;u॔�-�Ѵ-��;]-7-�_;l�7;��;|ѴѴ-uķ�_;l�7Ľ-1olr-m�-u�-�t�b�
no pugui fer aquesta transició laboral. Hem de garantir els seus drets, les 
seves oportunitats laborals, i que siguin sempre en condicions dignes i justes.  

3.6. Una doble dimensió: la humana i la metropolitana 

Barcelona per a seguir sent una ciutat atractiva ha de ser capaç de cuidar la escala 940 
humana, la escala de comoditat de proximitat que permet la auto identificació amb una 
col·lectivitat davant certa deshumanització o homogeneïtzació dels processos 
globalitzadors, però ho ha de poder compaginar amb la mida metropolitana per a la 
competició global, aquell que dona mida poblacional i econòmica a la nostra ciutat.  

Barcelona ha de ser local i global a la vegada. En un món cada cop més globalitzat, on 945 
ѴĽ;1omolb-�1-7-�1or�v�lv�]Ѵo0-Ѵb|�-7-ķ��-u1;Ѵom-�_-�7;�v;u��m-�rѴ-|-=oul- econòmica 
clara en aquest escenari econòmic mundial. Per competir a nivell mundial, la dimensió 
l;|uoroѴb|-m-�v;u�1Ѵ-�ĺ��-u1;Ѵom-ķ�;m�|;ul;v�bm|;um-1bom-Ѵķ�v�r;u-�ѴĽl0b|�l�mb1br-Ѵ�b�;m�
alguns casos, també el metropolità. Cal que trenem aliances amb els territoris de la Regió 
de Barcelona, per tal que Ѵ;v� orou|�mb|-|v� b� Ѵ;v� =ou|-Ѵ;v;v� 7Ľ-t�;v|-� 7bl;mvbॕ 950 
supramunicipal siguin aprofitades per tots.   

Però ser global ha de ser compatible amb ser local, amb impulsar mesures de suport a la 
nostra economia de proximitat, a enfortir el teixit productiu local, marca concreta de les 
ciutats mediterrànies i part de la nostra cultura pròpia. Barcelona i Catalunya segueixen 
sent territoris de petits i mitjanes empreses, i per tant, cal que les acompanyem a persistir 955 
en aquest món cada cop més incert i que les ajudem a transitar cap als canvis digitals, 
internacionals i ecològics que la nostra societat i la nostra economia ens exigeixen. 
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3.7. Urbanisme i Economia caminant de la mà 

"Ľ-0ou7-� ro1� t�;� Ѵ-� 1-r-1b|-|� rubm1br-Ѵ� 7Ľ�m� -f�m|-l;m|� ;m� l-|ub-� 7;� ruolo1bॕ�
econòmica està vinculada al urbanisme, i com apuntàvem anteriorment també a la 960 
rѴ-mb=b1-1bॕ�7;�Ѵ;v�]u-mv�bm=u-;v|u�1|�u;v�7;�lo0bѴb|-|ķ�;Ѵ�mo��rѴ-m;f-l;m|ķ�ѴĽ_-0b|-|];�b�;m�
definitiva a un dels majors exemples de col·laboració públic privades, en generar nous 
;vr-bv�b�7bmlbt�;v��u0-m;v�r;u�-�ѴĽ;1omolb-ĺ  

�m� -t�;v|� v;m|b|ķ� |-Ѵ� 1ol� -r�m|;l� ;m� ѴĽ-r-u|-|� ľ�-u1;Ѵom-ķ� �m-� 1b�|-|� -l0� �m� =�|�u�
vov|;mb0Ѵ;Ŀķ� -� �-u1;Ѵom-ķ� 1-Ѵ� t�;� u;1�r;u;l� ѴĽ�u0-mbvl;� t�;� blr�Ѵv-�;n els alcaldes 965 
socialistes, un urbanisme al servei de la ciutat, i en termes econòmics, un urbanisme al 
v;u�;b�7;�ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-ĺ� 

�t�;v|-�v;u�b|�7�7;� ѴĽ�u0-mbvl;�mo�v��m-�;Ѵblbm-1bॕ�7;� Ѵ;v�ruboub|-|v�-l0b;m|-Ѵv� b�7;� Ѵ-�
voluntat de tenir una ciutat més verda i més a escala humana, sinó que hem de fer que 
-t�;v|;v� ruboub|-|v� |-l0� vb]�bm� ;m� 0;m;=b1b� 7;� ѴĽ-1|b�b|-|� ;1om॔lb1-ķ� -Ѵ]�m-� -� r;�� 7;�970 
1-uu;uķ�1ol�ѴĽ-1|b�b|-|�1ol;u1b-Ѵķ�b�7Ľ-Ѵ|u;ķ�t�;�;m1-u-�t�;�mo�|bm]�b��m-�ru;vm1b-�7bu;1|;�
en els nostres carrers, si que la té de forma indirecte, per les implicacions en termes de 
mobilitat laboral i consum laboral al voltant de les oficines i despatxos. En tot cas, ens cal 
�m� �u0-mbvl;� -l0� �bvbॕ� |u-mv�;uv-Ѵķ� om� �m� 7;Ѵv� ;b�ov� 7;� 7;1bvbॕ� |-l0� vb]�b� ѴĽ-1|b�b|-|�
econòmica.  975 

3.8. Innovació com a benefici per a tothom 

Aquesta aposta per la innovació és vital, perquè en una economia basada en el talent i el 
coneixement, la diferenciació entre empreses serà a partir de la capacitat de captar 
aquest talent i transformar-lo en un producte, un bé o un servei que generin un valor 
afegit, una avantatge competitiva respecte als seus competidors, en definitiva, que les 980 
;lru;v;v�t�;�vb]�bm�1-r-1;v�7Ľbm1ourou-u�Ѵ-�bmmo�-1bॕ�;m�;Ѵv�v;�v�ruo1;vvov�ruo7�1|b�vĺ� 

En aquest sentit, Barcelona és una ciutat que disposa de diversos espais on es troba 
ѴĽ-1-7lb-ķ�Ѵ-�u;1;u1-ķ�b�Ѵ-�bmmo�-1bॕ�b�_-�7;�ro7;u�1omvoѴb7-u-ho i donar un salt endavant.  

	Ľ�m-�r-u|ķ��-u1;Ѵom-�7bvrov-�7;�7b=;u;m|v�1-lr�v��mb�;uvb|-ubv�t�;�_-m�7;�v;u�1om1;0�|v�
com a veritables pools i espais de generació de coneixement. La seva configuració ha de 985 
r;ul;|u;�t�;�Ѵ-�7o1m1b-ķ�u;1;u1-� b� bmmo�-1bॕ�-ruo=b|b� Ѵ;v�ro|;m1b-Ѵb|-|v�t�;�vĽo0u;m�r-vķ�
|-m|�7;v;m�oѴ�r-m|��u0-mझv|b1-l;m|�ѴĽ;m|oum�r;ut��-b�झ�vb]�b�1ol�];m;u-m|�Ѵ;v�vbm;ugies 
possibles per acollir instituts tecnològics de prestigi internacional en el seu interior. 

	Ľ-Ѵ|u-�r-u|ķ��-u1;Ѵom-�v�ѴѴo1�7;�7;v|झ�7;�]u-mv�1om]u;vvov�1b;m|झ=b1vķ�l7b1v�b�7;�ѴĽl0b|�
sanitari en general. La pandèmia ha fet un parèntesi en aquesta pràctica i cal tornar a 990 
repuntar Barcelona com espai atractiu per acollir les novetats en els avenços científics a 
nivell internacionals (el Mobile Word Congress és en el món de la tecnologia i de la 
indústria de la connectivitat un element clau per aquesta finalitat). La pandèmia ha posat 
de relleu la necessitat de tenir un bon sector sanitari i de la importància de la recerca en 
el seu desenvolupament i Barcelona ha de poder ser líder en aquest procés. 995 
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El resultat és que Barcelona està ben posicionada, perquè el talent i el coneixement són 
ru;v;m|vķ� ruo�-� 7Ľ-b�॔� v� t�;� ;Ѵ� ƓƏķƖѷ� 7;� Ѵ;v� r�0Ѵb1-1bomv� 7;� u;1;u1-� -� �-|-Ѵ�m�-� ;v�
publiquen en revistes de recerca punteres, al mateix nivell que Àustria (40,3), Finlàndia 
(40,6) o Irlanda (40,8)8.  

Però ens cal que aquest coneixement es transformi en innovació. Perquè la innovació, si 1000 
té uns beneficis clars per les activitats econòmiques que impulsen aquesta innovació, 
també té un benefici clar per a altres activitats econòmiques no vinculades a la innovació. 
Està demostrat que en ciutats amb més treballadors altament qualificats, els treballadors 
amb menys qualificació cobren més que en ciutats amb menys treballadors altament 
qualificats. Aquest ha de ser el model de Barcelona, una Barcelona que aposta per la 1005 
innovació i ;Ѵ�|-Ѵ;m|�-l0�ѴĽo0f;1|b��7;�];m;u-u�ruo]uv�r;u�-�|o|_olĺ� 

Per això Barcelona ha de poder oferir una plataforma de innovació en totes les seves 
capacitats al seu desenvolupament econòmic. 

a. �m�ѴĽ-11v�-Ѵ�1-rb|-ѴĹ�	;�Ѵ-�l-|;b�-�l-m;u-�t�;�_;l�ѴѴ-m2-|�;Ѵv�=omv�7Ľinversió en 
capital risc en col·laboració públic privada r;u� ѴĽ-11;Ѵ;u-1bॕ� 7Ľv|-u|-ups, hem de 1010 
ѴѴ-m2-u�=omv�7Ľbm�;uvbॕ�;m�bmmo�-1bॕ�b�	;;r�|;1_ĺ�;u�7;��-u1;Ѵom-ķ��m�-1|ou�-1|b��
;m�ѴĽblr�Ѵv�7;�Ѵ-�bmmo�-1bॕ�-�r-u|bu�7;Ѵ�=bm-m2-l;m|ĺ 

b. En =-1bѴb|-u� ѴĽ-1|b�b|-|� 7el sector privat: Acollint i posicionant-se per acollir els 
espais de innovació de les companyies i institucions internacionals, per la nostra 
capacitat de atraure i retenir el talent, així com de trobar talent local. 1015 

c. �m�v;u�7;v|झ�7;�v;��7Ľbmv|b|�1bomv�;�uor;;v�b�7Ľl0b|�;vr-m�oѴĹ��-u1;Ѵom-�b�Ѵ-�v;�-�
àrea metropolitana estan amb capacitat per acollir institucions emblemàtiques 
europees aprofitant el moviment de seus que amb el Bre�b|�vĽo0u;�-���uor-ĺ��-Ѵ�
rellançar alhora el debat que un model federal de país passa perquè Barcelona 
pugui acollir institucions na1bom-Ѵv�1ol�-�v;]om-�1b�|-|�lv�blrou|-m|�7Ľ�vr-m�-ĺ 1020 

d. En alinear formació, atracció de talent, inversions, infraestructures, 
desenvolupament territorial vagin ràpidament i decididament en la mateixa 
7bu;11bॕ� t�;� Ѵ;v� bm7�v|ub;v� 1-r7-�-m|;u;v� ;m� |;ul;v� 7Ľbmmovació, ja sigui 
ѴĽ-�|olo1bॕķ�Ѵ;v�bm7�v|ub;v�1u;-|b�;v�Ő;Ѵ��b7;ofo1ķ�ѴĽ-�7bo�bv�-Ѵ�o�Ѵ-�ruo]u-l|b1-ő�o�
la industria biomèdica. 1025 

Barcelona cal que segueixi apostant per la transferència de coneixement, i iniciatives com 
la Barcelona Innovation Coast, en el m-u1� 7;Ѵ� �-u1;Ѵom-� �u;;m� 	;-Ѵ� vĽ_-� 7;� v;]�bu�
blr�Ѵv-m|ķ�1ol�-�;bm-�0vb1-�r;u�]-u-m|bu��m-�7b�;uvb=b1-1bॕ�7;�ѴĽ;1omolb-�1-r�-��m-�-l0�
major valor afegit a partir de la innovació.  

3.9. Progrés per a redistribuir 1030 

Generar progrés econòmic és important, però més important és la oportunitat que 
representa aquest progrés en termes de redistribució. Les socialistes i els socialistes 
apostem clarament per aquest rol re distribuïdor r;u�r-u|�7;� ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕ�;m�];m;u-Ѵ�b�

 
8 Font: Direcció General de Recerca, Generalitat de Catalunya. 
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7;�ѴĽ�f�m|-l;m|�;m�1om1u;|ĺ��-Ѵ�7om1v�u;�bv-u�;Ѵ�lo7;Ѵ�7;�roѴझ|b1-�vo1b-Ѵ�7;�ѴĽ�f�m|-l;m|�
per tal que garanteixi una millor redistribució econòmica. 1035 

També c-Ѵ�rov-u�l=-vb�;m�Ѵ-�|u-mvb1bॕ�Ѵ-0ou-Ѵ�7Ľ-Ѵ]�mv�v;1|ouvĺ��Ѵ�lo7;Ѵ�Ѵ-0ou-Ѵ�7;Ѵ�v;1|ou�
serveis està envellit, perquè no consolida millores qualitatives. El mon del turisme viu a la 
seva pròpia pell aquest  conflicte. Ajudar aquesta transició laboral amb diferents 
instruments, entre ells els de la  fiscalitat municipal. 

�u1|b1-l;m|��m�ƑƏѷ�7;�ѴĽ;1omolb-�7;�Ѵ-�1b�|-|�7;rm�7bu;1|-l;m|�7;Ѵ�|�ubvl;�o�vĽ_b��;��1040 
lrѴb-l;m|�-=;1|-7-ĺ��Ѵ�ѶƏ�ѷ�7Ľ-t�;v|-�;1omolb-�;v|�_br;u1om1;m|u-7-�-Ѵ�1;m|u;�7;�Ѵ-�
ciutat. Una part altíssima dels treballadors viuen a la perifèria, la qual genera enormes 
tensions socials. 

Aquests tensions també han de ser abordada amb polítiques que les redueixen. 

3.10. Economia de proximitat, una prioritat 1045 

Un dels elements claus de Barcelona i on pensar i abocar els nostres esforços és en la 
1omv;u�-1bॕ� b� lo7;umb|�-1bॕ� 7Ľ�m� 7;Ѵv� =-1|ouv� 1-u-1|;uझv|b1v� 7;� Ѵ-� mov|u-� 1�Ѵ|�u-�
econòmica, que és el model comercial de Barcelona i com donem resposta als reptes 
digitals mantenint un teixit presencial de proximitat que dona vida als nostres carrers. Les 
polítiques implantades pel PSC a Barcelona, com els APEUS, les mesures vinculades a 1050 
ruolo1bॕ� ;1om॔lb1-� b� 1�Ѵ|�u-� 1ol�;Ѵ;l;m|�7;� ];m;u-1bॕ�7;� 1om|bm]�|vķ� ѴĽ-rov|-�7b]b|-Ѵ�
del comerç tradicionalķ�;m|u;�7Ľ-Ѵ|u;vķ�vॕm�Ѵ;v�Ѵझmb;v�-�v;]�bu. 

Altres sectors emergents de la nostre economia son les empreses de serveis vinculades a 
la moda i que hem de tornar a introduir-les a les polítiques econòmiques que des del PSC 
estem consolidant en el nostre ADN. I no menys importants son els sector que fan de 1055 
�-u1;Ѵom-��m�u;=;u;m|�ro1�;�rѴou-|�r;u॔�t�;�vĽ;v|�o0ubm�r-v�7;�l-mera clara i amb força, 
com es el sector de la restauració, amb una garantia de qualitat de sostenibilitat en les 
empreses i de reconeixement a nivell nacional i internacional.  

�;u� িѴ|blķ� |-l0� 7;v|-1-u� |o|� ;Ѵ� |;b�b|� 7;� ѴĽ;1omolb-� vo1b-Ѵ� b� 1oor;u-|b�-ĺ� �t�est tipus 
7Ľ;1omolb-�ruo��7;Ѵ�rubl;u�vo1b-Ѵbvl;� b�t�;�vĽ_-�l-m|bm]�|�-Ѵ� ѴѴ-u]�7;Ѵ� |;lrv�-l0��m�1060 
ƐƏѷ�-ruo�bl-7-l;m|�7Ľblr-1|;�;1om॔lb1ķ�=;|�t�;�;m=ou|;b��Ѵ-�7b�;uvb=b1-1bॕ�;1om॔lb1-�b�
enforteix el nostre model econòmic. 

3.11. Barcelona de capital a metròpoli 

Barcelona ha de fer un salt internacional, passar de ser capital regional a metròpoli 
internacional. Una metròpoli oberta, ecològica i inclusiva (com les principals ciutats del 1065 
món, des de Nova York fins a París, de Los Angeles a Londres) en dues direccions 
fonamentals. 

a. �-u1;Ѵom-�_-�7Ľ-�]l;m|-u�b�u;=ou2-u�;Ѵ�v;��u;1om;b�;l;m|�bm|;um-1bom-Ѵķ�|u-7�ठ|�;m��
creixement de les inversions estrangeres, en el desenvolupament del seu 
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urbanisme, en l'enfortiment i l'energia del seu sistema universitari i de recerca i en 1070 
la seva potencia cultural 

b. Barcelona ha de reforçar el seu paper i reconeixement com una de les principals 
1b�|-|v�t�;�-rou|;m�voѴ�1bomv�-�ѴĽ-];m7-�]Ѵo0-Ѵķ�7;v�7;Ѵ�1-m�b�1Ѵbl|b1ķ�Ѵ-�r-m7lb-ķ�
ѴĽ�u0-mbvl;ķ�Ѵ-�v-Ѵ�|ķ�lo0bѴb|-|�ķ�7b�;uvb|-|�cultural i geopolítica. 

�t�;v|v�vom�-Ѵ]�mv�7;v�u;r|;v�t�;�-0ou7;l�7;v�7Ľ�m�r�m|�7;��bv|-�7;�1b�|-|�;m�l-|ub-�1075 
de promoció econòmica, i als quals el PSC ha de ser capaç de realitzar-ne propostes 
entorn a la seva proposta política. Una proposta feta des acomplexadament des de 
ѴĽ;vt�;uu-�b�r;u�-�|o|_olĺݽ�v�-�7bu��m-�ruorov|-�t�;�-ruo=�m7;b��;m�;Ѵv�mov|u;v��-Ѵouv�b�;m�
Ѵ-�l-m;u-�7Ľ;m|;m7u;�Ѵ-�1b�|-|�b�Ѵ-�;1omolb-ķ�r;u॔�o0;u|-�-�|o|-�Ѵ-�1b�|-7-mb-ĺ��;mv-7-�;m�
la millora col·lectiva. 1080 

4. Els principis del model econòmic socialista per 
Barcelona 
	b|� -b�॔ķ� ;Ѵ� t�� ;v� 7;vrum� 7Ľ-t�;v|� u;Ѵ-|� u;Ѵ-|b�� -� Ѵ;v� roѴझ|bt�;v� ;1om॔lbt�;v� ;v� ro|�
concretar en sis punts que defineixen clarament la postura dels socialistes en termes 
econòmics, alhora que mostra una diferència clara amb altres partits polítics que 1085 
governen o volen governar la ciutat de Barcelona: 

4.1. A favor del creixement econòmic. 

�Ѵv�vo1b-Ѵbv|;v�;v|;l�-� =-�ou�7;Ѵ�1u;b�;l;m|�;1om॔lb1ĺ��b�झ�1ol�7Ľ-Ѵ|u;v�r-u|b|v�-rov|;m�
pel decreixement, entès com una reducció de ѴĽ-1|b�b|-|� ;1om॔lb1-ķ� -� r-u|bu� 7;� Ѵ-�
planificació del consum i de la producció (vinculant-se així amb models econòmics 1090 
clarament fallits tant en la dimensió econòmica com en la social), nosaltres, els socialistes, 
apostem pel creixement econòmic entès com Ѵ-�0-v;�-�r-u|bu�7;�Ѵ-�t�-Ѵ�vĽ_-�7;�];m;u-u�;Ѵ�
progrés i la capacitat de redistribució de la riquesa. 

Creiem que és necessari que existeixi un creixement econòmic, que la ciutat, els seus 
ciutadans, treballadores, emprenedors, professionals liberals o empresàries, vegin que 1095 
�-u1;Ѵom-�v��m-�1b�|-|�7Ľorou|�mb|-|v�;m�|;ul;v�;1om॔lb1vķ�t�;�v��m-�rѴ-2-�lv�;m�;Ѵ�
món econòmic, i que les oportunitats laborals o empresarials són possibles a Barcelona.  

�t�;v|-��oѴ�m|-|�v�1Ѵ-u-ķ�b�vĽ_-�l-m|bm]�|�-Ѵ�ѴѴ-u]�7;�|o|v els anys en què els socialistes 
_;l�]o�;um-m|�Ѵ-�1b�|-|ķ�-l0�-Ѵ1-Ѵ7;v�vo1b-Ѵbv|;vķ�b�|-l0ķ�t�-m�_;l�;v|-|�vo1bv�7Ľ-Ѵ1-Ѵ7;v�
t�;�mo�;v|-�;m�-� =-�ou�7Ľ-t�;v|�lo7;Ѵ�;1om॔lb1ĺ��uo�-�7Ľ-b�॔ķ�;Ѵ�1omf�m|�7;�ruof;1|;v�1100 
blr�Ѵv-|v� ;m� ;Ѵ� l-u1� 7;� ѴĽ;v|u-|]b-� 7;� Ѵ-� �-rcelona Green Deal, liderada pels equips 
vo1b-Ѵbv|;v� -� ѴĽ�f�m|-l;m|� b� u;1;m|l;m|� u;1om;]�7-� 1ol� -�lbѴѴou� ;v|u-|]b-� ;�uor;-� 7;�
ruolo1bॕ�;1om॔lb1-�b�1-r|-1bॕ�7Ľbm�;uvbomvĺ� 
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ƓĺƑĺ���=-�ou�7Ľ�m�lo7;Ѵ�;1om॔lb1�-Ѵbm;-|�-l0�ѴĽ�];m7-�ƑƏƒƏĺ 

Tanmateix, el creixement ;1om॔lb1ķ�1ol�-�r-u|�7;�Ѵ-�vo1b;|-|ķ�vĽ_-�7Ľ-7-r|-u�-�Ѵ;v�mo�;v�1105 
realitats. Si ja ho està fent en termes de transició digital, en alguns casos, com en el cas 
del comerç i la ocupació, a partir de polítiques municipals, també ha de fer la transició 
verda i ;m;u]|b1-�t�;�]-u-m|;b�b�t�;�ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�vb]�b�u;vr;1|�ov-�-l0�;Ѵ�l;7b�
ambient.  

Cal que la nostra indústria, que les nostres empreses, que el sector serveis, apostin per la 1110 
|u-mvb1bॕ� ;m;u]|b1-ķ� b� 7;v� 7;� ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕķ� b� 1om1u;|-l;m|� 7;v� 7;� ѴĽ�f�m|-l;m|ķ�
roѴझ|bt�;v�1ol�;Ѵ��m7oѴѴ-Ľ|�b�;Ѵ�MES Barcelona són clarament eines de suport que han de 
=-1bѴb|-u�-t�;v|-� |u-mvb1bॕĺ��m�-t�;v|�v;m|b|� vĽ_-�7;�r;uv;�;u-uķ� b� 1;u1-u�mo�;v�roѴझ|bt�;v�
que permetin millorar aquesta transició ambiental, i, en els casos que una activitat 
;1om॔lb1-�;v|u-|]b1-�r;u�Ѵ-�1b�|-|�|bm]�b��m�blr-1|;�;1om॔lb1ķ�_;l�7Ľ-rov|-u�r;u�t��_b�1115 
hagi compensacions efectives i positives (més compensació que les del impacte generat) 
que garanteixin un impacte positiu global del projecte. 

Aq�;v|-��bvbॕ�]Ѵo0-Ѵ�7;� ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�v� blrou|-m|ķ�r;ut��mo�molv�v�tু;v|bॕ�
7;� �;|ѴѴ-u� r;u� Ѵ-� vov|;mb0bѴb|-|� -l0b;m|-Ѵ� 7Ľ-t�;v|-ķ� t�;� v�ruboub|ub-ķ� vbmॕ� |-l0��;|ѴѴ-u�
per què aquesta activitat econòmica sigui també sostenible des del punt de vista social, i 1120 
econòmic.  

Social, en el sentit que aquesta activitat econòmica ha de generar riquesa per a tothom, i 
en especial pels treballadors i treballadores que participen de la mateixa. I això passa 
perquè a Barcelona, no només no pugui haver activitats econòmiques que empitjorin les 
condicions laborals dels treballadors, sinó que Barcelona ha de ser vista com la ciutat de 1125 
les oportunitats laborals, i que sigui reconeguda com la ciutat de les 2nes oportunitats, on 
la transició cap a nous models econòmi1v�;v|b]�b�-1olr-m�-|�7Ľ�m-�|u-mvb1bॕ�Ѵ-0ou-Ѵ�r;u�-�
persones que volen o es veuen obligades a canviar de sector econòmic. Sostenibilitat 
vo1b-Ѵ� �oѴ� 7buķ� |-l0ķ� t�;� �-u1;Ѵom-� _-� 7;� ]-u-m|bu� t�;� ѴĽ-1|b�b|-|� ;1om॔lb1-� _-� 7;�
1om�b�u;� -l0� ѴĽ-1|b�b|-|� 1�Ѵ|�u-Ѵ� b residencial a la ciutat. Hem de garantir que la 1130 
];m|ub=b1-1bॕ� ;v� u;7�;b�� b� t�;� Ѵ-�lb�|�u-�7Ľ�vov� b� -1|b�b|-|vķ�l-u1-� 1Ѵ-u-� b7;m|b=b1-|b�-�7;�
Barcelona, es manté. Una Barcelona, que en definitiva, garanteix que ningú ha de quedar 
enrere en la creació de riquesa. 

�-�vov|;mb0bѴb|-|�;1om॔lb1-ķ�r;u� Ѵ-�v;�-�r-u|�v�ѴĽ-rov|-�r;u��m;v�-1|b�b|-|v�;1om॔lbt�;v�
-l0�=�|�uķ�t�;�|bm]�bm��m-��b-0bѴb|-|�=�|�u-ķ�b�t�;�mo�vb]�bm�molv�;vr-b�r;u�ѴĽ;vr;1�Ѵ-1bॕĺ�1135 
Activitats econòmiques arrelades a la ciutat, al territori, i que garanteixin llocs de feina, 
directa o indirecta a les barcelonines i barcelonins.  

En definitiva, el model econòmic pel qual els socialistes apostem, és un model alineat amb 
ѴĽ�];m7-�ƑƏƒƏ� b� Ѵ-��oѴ�m|-|�7;�];m;u-u�-� Ѵ-��;]-7-��m-�vov|;mb0bѴb|-|�-l0b;m|-Ѵķ� vocial i 
econòmica. I és per això que apostem per una economia de Barcelona amb impacte 1140 
positiu a la ciutat i a la societat. 
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4.3. Una Barcelona econòmicament diversa. 

Aquesta sostenibilitat econòmica només serà possible a partir de la diversificació 
econòmi1-ĺ� �Ѵ� |�ubvl;� b� ;Ѵ� v;1|ou� 7;Ѵv� v;u�;bv� -vvo1b-|� -� ѴĽ;1omolb-� 7;Ѵ� �bvb|-m|� v;u�
present a Barcelona, i així ha de mantenir-se, perquè és una font de riquesa, i els actius 1145 
de Barcelona seguiran presents, i per això, els visitants seguiran venint. Cal però apostar 
per una economia del visitant més rica, on la cultura estigui al centre de la visita, i a la 
vegada, que aquesta es diversifiqui en el conjunt de la ciutat, mostrant patrimoni ric i 
divers ubicat en altres centres territorials de Barcelona.  

La diversificació econòmica passa també per una aposta clara per impulsar altres sectors 1150 
;1om॔lb1vĺ��Ľ;v|u-|]b-��-u1;Ѵom-��u;;m�	;-Ѵ�v��m�1Ѵ-u�=�ѴѴ�7;�u�|-�7;�t�bmv�v;1|ouv�_-m�
7Ľ-=Ѵou-u�o�v;]�bu�1u;b�;m|�-�Ѵ-�1b�|-|Ĺ�;Ѵ�7b]b|-Ѵķ�;Ѵ�0bov-mb|-ubķ�ѴĽ;vrou|ķ�ѴĽ;1onomia blava, les 
industries creatives i el gastronòmic com a sectors claus, sectors, tots ells que han 
7;lov|u-|� f-�|;mbu��m�7bm-lbvl;�1Ѵ-uĺ� ��r;u�7-l�m|�7Ľ;ѴѴvķ��m-�-rov|-�1Ѵ-u-�r;Ѵ�|-Ѵ;m|� b�;Ѵ�
coneixement, com a eines indispensables per a generar innovació.  1155 

�-u1;Ѵom-�_-�7;�]-u-m|bu��m-�7b�;uvb=b1-1bॕ�7;�ѴĽ;1omolb-�r;u�7b=;u;m|v�lo|b�vĹ 

x �;u� ]-u-m|bu� 7bvrov-u� 7Ľ�m-� ;1omolb-� lv� v-Ѵ�7-0Ѵ;� 7-�-m|� 7;� vb|�-1bomv�
7Ľbm1;u|;v-�b�bm;v|-0bѴb|-|�;1om॔lb1-ĺ 

x Per generar majors oportunitats laborals al conjunt del seus ciutadans, en especial 
als joves, la generació més ben formada dels darrers temps, però que no troba en 1160 
;Ѵ�l;u1-|�7;�|u;0-ѴѴ�7Ľ-t�झ�orou|�mb|-|v�Ѵ-0ou-Ѵvĺ 

x �;ut��ѴĽ-rov|-�r;Ѵ�|-Ѵ;m|�b�;Ѵ�1om;b�;l;m|�vॕm�]-u-m|b-�7;�ubt�;v-�r;Ѵ�1omf�m|�7;�
la societat. Les ciutats amb major activitat econòmica basada en el coneixement 
són les ciutats on les feines amb menors requisits formatius tenen majors sous. 

4.4. La Barcelona del si 1165 

$-ml-|;b�ķ� -t�;v|-� �oѴ�m|-|� 7;�7b�;uvb=b1-u� ѴĽ;1omolb-ķ� 7;�t�;� vb]�b�lv�7bmlb1-ķ� tue 
generi més riquesa i més oportunitats, només serà possible si té les portes de Barcelona 
obertes de bat a bat. Nosaltres, els socialistes som els de la Barcelona del si. El si, a que hi 
_-]b� mo�;v� -1|b�b|-|v� ;1om॔lbt�;vķ� ;Ѵ� vbķ� -� t�;� �-u1;Ѵom-� vb]�b� ѴĽ;spai de proves dels 
productes i serveis del futur, el si, a que a Barcelona aterrin propostes empresarials 1170 
atrevides i disruptives, el si a apostar per un aeroport pensat per a vols intercontinentals, 
perquè el món és global i nosaltres volem ser un actor -1|b��7Ľ-t�;v|�rѴ-m;|-ķ�b�mo�molv�
�m-�rou|-�7Ľ;m|u-7-�7;��bvb|-m|vķ�t�;�v�;Ѵ�t��v;u;l�vb�mo�-lrѴb;l�ѴĽ-;uorou|ĺ��Ѵ�vb�r;u�
apostar per nous esdeveniments en el futur, que reforcin el posicionament de Barcelona. 
El si a que sigui el sector privat que lideub�ѴĽ-|;uu-|];�7;�mo�;v�-1|b�b|-|v�;1om॔lbt�;v�b�Ѵ-�1175 
7b�;uvb=b1-1bॕ�7;�ѴĽ;1omolb-ĺ 
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ƓĺƔĺ��Ľ�f�m|-l;m|�;lru;m;7ouĺ 

��vb�vol�;Ѵv�t�;�-rov|;l�r;u�Ѵ-��-u1;Ѵom-�7;Ѵ�vbķ�7;v�7;�ѴĽ�f�m|-l;m|�_;l�7;�|;mbu��m�uoѴ�
actiu en aquesta Barcelona positiva. Els socialistes creiem amb el rol emprenedor per part 
7;� ѴĽ�f�m|-l;m|ĺ� �Ľ�f�m|-l;m|� ;lru;m;7ouķ� ;m|v� 1ol��m� -1|ou�lv�7;� ѴĽ;1omolb-ķ� �m�1180 
actor que acompanya a assolir aquest creixement econòmic més sostenible, que ajuda a 
7b�;uvb=b1-u�-t�;v|-�;1omolb-ķ�t�;�=-1bѴb|-� ѴĽ-|;uuatge de projectes a Barcelona. Així com 
-Ѵ|u;v�;m|;m;m� ѴĽ-7lbmbv|u-1bॕ�;lru;m;7ou-�1ol� Ѵ-�t�;�_o�_-�7;� =;u� |o|ķ�-ruor-m|-se a 
models econòmics que la Història ha mostrat que són inviables econòmicament, però 
sobretot socialment, els socialistes apostem per un ajuntament emprenedor que treballa 1185 
colze a colze amb el sector privat, que a partir de col·laboracions públic-privades, reafirma 
ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�7;�Ѵ-�1b�|-|ĺ 

$-ml-|;b�ķ� ѴĽ�f�m|-l;m|� ;lru;m;7ou� |� �m� uoѴ� �b|-Ѵ� lv� ;mѴѴ� 7;� =-1bѴb|-u� ѴĽ-1|b�b|-|�
econòmica, i aquest rol és el de garantir la redistribució de la riquesa que es generi a la 
ciutat. Nosaltres, els socialistes apostem per aquesta redistribució de la riquesa, a partir 1190 
de polítiques actives que garanteixin que ningú quedi enrere, que els beneficis de 
ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�;v�|u-7�;b�bm�;m�lbѴѴouv�vo�vķ�;m�lbѴѴouv�v;u�;bvķ�;m�lbѴѴou�;7�1-1bॕķ�
en millors oportunitats per a les persones que necessiten aquestes millores, i no pels qui 
ja les tenen prèviament.  

4.6. Una Barcelona fiscalment atractiva 1195 

"b� �oѴ;l� v;u� �m-� 1b�|-|� o0;u|-� -Ѵv� m;]o1bvķ� -� ѴĽ-1|b�b|-|� ;1om॔lb1-ķ� -� Ѵ-� ];m;u-1bॕ� 7;�
riquesa per a tothom, i sobretot si volem redistribuir aquesta riquesa, ens calen eines 
=bv1-Ѵv�-|u-1|b�;vĺ��-u1;Ѵom-�7bvrov-�7Ľ�mv� bmv|u�l;m|v�=bv1-Ѵv� Ѵblb|-|vķ�-lb una capacitat 
7;�lo7b=b1-1bॕ�Ѵblb|-7-ķ�7;]�|�-�Ѵ-�ub]b7;v-�7;�ѴĽ-1|b�b|-|�;1om॔lb1-�t�;�=bv1-Ѵb|�;m�Ő]u-mv�
;lru;v;vķ�-�|u-�v�7;�ѴĽ����b�ruorb;|-|�bllo0bѴbub-ķ�-�|u-�v�7;�ѴĽ���őĺ��v�r;u�-b�॔�t�;�;Ѵv�1200 
socialistes creiem que cal una fiscalitat més atractiva per a Barcelona, directa o 
bm7bu;1|-l;m|ĺ� �� -t�झķ� ѴĽ�v|-|� b� Ѵ-� �;m;u-Ѵb|-|� _-m� 7;� |;mbu� �m� r-r;u� 1Ѵ-�� r;u� ]-u-m|bu�
-t�;v|-�mo�-�=bv1-Ѵb|-|ķ�1ol��m-�lov|u-�1Ѵ-u-�7Ľ-rov|-u�r;u�Ѵ-�1-rb|-Ѵ�7;��-|-Ѵ�m�-�b�r;Ѵv�
seus ciutadans i ciutadanes.  

5. Una Barcelona vista com una oportunitat econòmica 1205 

per tothom 
�Ľ-1|b�b|-|�7;Ѵ��"��;m�l-|ub-�7;� u;-1|b�-1bॕ�;1om॔lb1-�-� Ѵ-�1b�|-|�v�1Ѵ-u-ķ� b�lov|u-��m�
Ѵb7;u-|];�v;mv;�7�0|;v�7bmv�7;�ѴĽ�f�m|-l;m|�7;��-u1;Ѵom-ĺ 

�Ѵ�u;v�Ѵ|-|�v�t�;�ѴĽ;m=o1�t�;�;v|;l�7om-m|�;Ѵv�vo1b-Ѵbv|;v�b les socialistes a la reactivació 
econòmica de la ciutat és un enfoc  que aposta pel progrés compartit, un progrés sota els 1210 
paràmetres del segle XXI, la capacitat la  qual cosa suposa innovació, digitalització i 
equilibri mediambiental, i solidaritat sociaѴķ��m�ruo]uv�-Ѵbm;-|�-l0�ѴĽ�];m7-�ƑƏƒƏĺ També 
_-� 7;� v�rov-u� -vvoѴbu� 7bmlbt�;v� vov|;mb0Ѵ;vķ� v� -� 7bu� 1-r-1b|-|� 7Ľ-7-r|-1bॕ� -� �m� -lrѴb�
conjunt de requeriments que no depenen únicament de variables econòmiques. 
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Aquest és el camí a seguir, camí reafirmat i confirmat per publicacions internacionals que 1215 
1omvb7;u;m� ѴĽ;v|u-|]b-� �-u1;Ѵom-� �u;;m� 	;-Ѵ� 1ol� Ѵ-� lbѴѴou� ;v|u-|]b-� 7;� u;-1|b�-1bॕ�
;1om॔lb1-�7Ľ�m-�1b�|-|�;�uor;-9. Aquest reconeixement internacional és una mostra de 
la bona dire11bॕ�;lru;v-�r;u�r-u|�7;�ѴĽ�juntament  des del lideratge socialista. 

�Ѵ�lv�blrou|-m|�r;u॔�7Ľ-t�;v|-�;v|u-|]b-�va encaminada a les persones. Va encaminada 
cap als treballadors i treballadores. Aquesta estratègia busca garantir oportunitats laborals 1220 
per a tothom. Per a les persones que aposten per la transició digital i la transició 
energètica com a  oportunitats laborals, però també per a les persones que es mantenen 
;m�v;1|ouv�;1om॔lb1v�lv�|u-7b1bom-Ѵv�o�-l0�l-fou�7;7b1-1bॕ�7;�ѴĽ-1|b�b|-|�_�l-m-ķ�b�mo�
per això menys importants. Al contrari, Barcelona és una ciutat de serveis i de comerços, i 
si els segons són vitals per mantenir la idiosincràsia de la ciutat, els primers són vitals per 1225 
�m-�1b�|-|�-l0��m-�vo1b;|-|�lv�;m�;ѴѴb7-� b�t�;� u;t�;u;b��7Ľ�m-�;1omolb-�7;�v;u�;bv�-�
escala humana adequada.  

�Ѵ��"��|u;0-ѴѴ-� b� |u;0-ѴѴ-u�r;u�]-u-m|bu�t�;� |o|_ol�;v�0;m;=b1bठ�7Ľ�m�ruo]uv�;1om॔lb1ķ�
Ѵb7;u-|� r;u� ѴĽ;lr;m|-� 7;� Ѵ;v� mov|u;v� ;lru;v;vķ� r;u॔� t�;� 1Ѵ-u-l;m|� _-� 7;� u;�;u|bu� ;m�
oportunitats per als nostres ciutadans, en definitiva, treballar per un progrés compartit.  1230 

 
9 fDI Intelligence del Financial Times al febrer 2022. 
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D. BDUFHORQD� XQD� FLXWDW� GşRUGUH� L�
progrés gràcies a la convivència 

1. Un nou escenari  

Les excepcionals circumstàncies actuals (una excepcionalitat convertida en una nova 
normalitat...) ens situen en un escenari de complexitat que, per abordar-lo, ens exigeix 1235 
ru;m7u;Ľmv��m�|;lrv�r;Ѵ�7bv1;umbl;m|ķ�ѴĽ-mѴbvb�b�Ѵ-�u;=Ѵ;�bॕĺ��;u�1om|u-v|-uķ�r;u�1olr-u-uķ�
r;u��-Ѵb7-u� Ő1ol�vb� =vvbl��m�v-Ѵ�7-0Ѵ;�;�;u1b1b� ľ7Ľ-]boum-l;m|oĿő� Ѵ;v�mov|u;v�ruorov|;v�
actuals en un tema tan important i fonamental per la ciutat i pels socialistes com és la 
seguretat i la convivència. I fer-_o�-l0�ѴĽo0f;1|b��7;�ro7;u�;Ѵ-0ou-u��m-�u;=Ѵ;�bॕ�-�lb]� b�
llarg termini, amb la vista posada a les eleccions municipals del 2023, però també oferint 1240 
una visió estratègica i útil pels propers anys:  saber a on volem arribar, què volem 
construir, i quins passos hem de seguir per a aconseguir-ho.  

Per començar la reflexió cal apuntar que la missió de les i els socialistes és construir 
seguretats, seguint el concepte de seguretat humana de Nacions Unides que va més enllà 
de la seguretat personal (seguretat alimentaria, ambiental, jurídica, econòmica, en la 1245 
salut..).  

En la present reflexió volem centrar-nos en la seguretat personal, en la comunitària, en la 
roѴझ|b1-ķ�;m�Ѵ-� f�uझ7b1-� b�;m� ѴĽ;1om॔lb1-ķ� f-�t�;�v�blrou|-m|�|;mbu�7-l�m|�7;� Ѵ-�|-�Ѵ-��m-�
estratègia de lluita contra la desigualtat. 

Construir és un concepte important per a nosaltres: els socialistes som constructors de 1250 
v;]�u;|-|vķ� 7Ľorou|�mb|-|v� b�de benestar ( també de ponts, no ho oblidem). I no és fàcil 
construir en el moment que estem vivint, certament. Per això, ara més que mai, en un 
;v1;m-ub� 7Ľbm1;u|;v;vķ� 7;� 1ubvb� vbv|lb1-� b� r;ul-m;m|ķ� Ѵ-� 1b�|-|� m;1;vvb|-� 1omv|u�1|ouvĺ�
Constructors que han d;�1omv|u�bu�;m��m�v॔Ѵ�ro1�=;ulĺ��Ѵ�v|-|�v�t�o�vĽ_-�;v0;uѴ-|ĺ� 

En aquesta construcció de les seguretats, la visió política i les polítiques públiques són 1255 
fonamentals, però també ho han de ser els valors, i de manera especial en aquests 
moments. Hem de poder comunicar quins són els valors que acompanyen o inspiren la 
nostra política i les nostres polítiques. Valors compartits amb els ciutadans i ciutadanes 
que representem i que ells mateixos han de percebre en cada una de les nostres 
decisions. Hem de posar en valor els nostres valors. 1260 

La situació de la Barcelona actual és el punt de partida per fer aquesta reflexió 
estratègica. Apuntem aquí alguns dels aspectes més destacats que configuren els reptes i 
les oportunitats que determinen on som, i com aquesta situació actual presenta un nou 
escenari, i per tant, obliga a revisar les polítiques vinculades a la convivència. 

Primer de tot, l-�r-m7lb-�mo�v��m�r-um|;vb�;mlb]�7;� Ѵ-�ľmoul-Ѵb|-|Ŀĺ��;v�1ov;v� f-�mo�1265 
són ni seran iguals que el febrer del 2020. Aquesta pandèmia té conseqüències socials i 
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econòmiques molt greus. Cal garantir la seguretat sanitària (una de les prioritats de 
ѴĽ-];m7-�roѴझ|b1-� -� Ѵ-�1b�|-|� b� -Ѵ� r-झvő� �;|ѴѴ-m|� r;Ѵ� 1olrѴbl;m|�7;� Ѵ;v�l;v�u;v�v-mb|ub;v� b�
alhora estar molt amatents als impactes i al canvis (en les formes de socialització, 
�|bѴb|�-1bॕ�7;�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1ķĺĺĺő�t�;�Ѵ-�r-m7lb-�b�-Ѵ|u;v�=-1|ouv�1ol�Ѵ;v�mo�;v�|;1moѴo]b;v�o�1270 
les transformacions urbanes produeixen en la seguretat i la convivència.   

Segon, Barcelona és una capital  global i pol 7Ľ-|u-11bॕ�r;u�-�r;uvom;v�7;�|o|�;Ѵ�lॕmĺ�";u�
capital mundial comporta molts avantatges i oportunitats però també tot un seguit de 
u;r|;vķ�7;�ruo0Ѵ;l|bt�;v�Ő7;Ѵbmtুm1b-ķ�bm1b�bvl;ķ�o1�r-1bॕ�bm|;mvb�-�7;�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1ĺĺĺőĺ�
Els socialistes no volem renunciar a ser capital mundial, a ser una ciutat oberta en un món 1275 
obert, i actuem de manera decidida sobre les problemàtiques per poder mantenir 
ѴĽ;t�bѴb0ub�;m|u;�v;u�1b�|-|�]Ѵo0-Ѵ�b�v;u�1b�|-|�7;�0-uubv�-�;v1-Ѵ-�_�l-m-ĺ� 

Tercer, l;v�7-7;v�7;�ѴĽ-1|b�b|-|�7;Ѵbmtু;m1b-Ѵ�lov|u;m��m-�1;u|-�|;m7m1b-�-�ѴĽ;v|-1-l;m|�-�
nivells per sota del 2019. Però hi ha aspectes que són preocupants: la multi reincidència 
(cal poder fer una reforma del codi penal per agreujar la multi reincidència), les 1280 
ocupacions delictives (generadores de greus problemes de seguretat i convivència), el 
narcotràfic (no volem que Barcelona sigui el referent mundial de la marihuana) i la 
violència masclista (una xacra que combatem amb tota fermesa per poder viure en una 
ciutat lliure de violències).  

Quart, en els darrers anys de mandat municipal Barcelona està complint amb els 1285 
compromisos en matèria de seguretat als que els i les socialistes ens havíem compromès: 
increment GU, feminització, renovació casernes, taula de seguretat, combatre la 
sinistralitat... Això ens ha permès estar preparats per respondre als reptes de la pandèmia 
i estar més a punt per abordar els nous. 

Cinquè, �-u1;Ѵom-� �b�� �m� lol;m|� 7Ľ;�rѴovbॕ� 7;� mo�;v� =oul;v� 7;� lo0bѴb|-|� Ő(��ķ�1290 
bicicletes) o de gran increment de formes tradicionals (motocicletes). Les noves formes de 
mobilitat són benvingudes però cal ordenar-les, endreçar-les i controlar-les per evitar una 
conducció incívica i provocadora de sinistres. Cal recordar que els sinistres no es deuen al 
mal f-|� vbmॕ� -� ѴĽ;uuou� _�lķ� r;u� -b�॔� mo� ;Ѵv� _;l� 7Ľ-mol;m-u� -11b7;m|v� vbmॕ� vbmbv|u;vĺ�
Barcelona ha de ser un paradigma de la mobilitat segura, per a qualsevol forma de 1295 
mobilitat. Qualsevol dada que no sigui zero ( zero morts, zero ferits greus) és una dada 
dramàtica. 

Sisè, em�-Ѵ]�mv�0-uubv�7;� Ѵ-�1b�|-|�;v�7om;m�vb|�-1bomv�7Ľbmv;]�u;|-|�o�7Ľbm1b�bvl;ķ�om�;v�
7;v|-1-� Ѵ-� ru;o1�r-1bॕ� 7;� �;ठmv� b� �;ठm;v� r;Ѵv� ruo0Ѵ;l;v� 7;� 1om�b�m1b-ĺ� �Ľblr-1|;�
m;]-|b��7Ľ-t�;v|v�1om=Ѵb1|;v�vo0u;�ѴĽ;m|oumķ�Ѵ-�v;�-�1olrѴ;�b|-|�b�Ѵ-�l-Ѵ-�rercepció que en 1300 
tenen els veïns i veïnes genera desesperació i desconfiança sobre la capacitat del govern 
l�mb1br-Ѵ�r;u�u;voѴ7u;�;Ѵv�ruo0Ѵ;l;vĺ��-�v;mv-1bॕ�7;Ѵv��;ठmv�b��;ठm;v�v�t�;�;Ѵ�0-uub�vĽ_-�
7;]u-7-|�-l0�;ѴѴv�-�7bmv�b�molv�;Ѵv�t�;7-�ѴĽor1bॕ�7;�l-u�-r per millorar la seva qualitat 
de vida, les seves seguretats i benestar (els que poden... els que no poden estan avesats a 
_-�;u�7Ľ-vv�lbuķ�-l0��m-�Ѵ॔]b1-�=u�v|u-1bॕķ�Ѵ-�7;]u-7-1bॕ�7;�ѴѴ�u�;m|oumĺĺĺ�b��b7;vőĺ��t�;v|-�1305 
situació és caldo de cultiu pel creixement de posicionaments extremistes.  Aquests barris 
u;t�;u;b�;m�7Ľ�m�1olruolझvķ��m-�blrѴb1-1bॕ�b��m-�-�7;7b1-1bॕ�;vr;1b-Ѵĺ 
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Setè, la percepció dels i les ciutadanes de Barcelona és que la inseguretat és el primer 
problema de la ciutat. No és el primer problema personal, però es percep com el primer 
problema de la ciutat. Bé és cert que aquesta valoració no ha parat de decréixer dels del 1310 
2019. Però de moment és manté en el primer lloc.  

Per entomar els reptes en seguretat i convivència als que Barcelona ha de fer front, els i 
Ѵ;v�vo1b-Ѵbv|;v�7bvrov;l�7;�rovb1bom-l;m|vķ�rѴ-m|;f-l;m|v�;v|u-|]b1v� b� Ѵझmb;v�7Ľ-1|�-1bॕĺ�
Aquesta reflexió ens ha de servir per consolidar-les o revisar-Ѵ;v� -l0� ѴĽo0f;1|b��7;�t�;�
ens segueixin sent útils per construir seguretats. 1315 

2. La dHWHUPLQDFL´�VRFLDOLVWD�SHU�OşRUGUH�L�OD�FRQYLY©QFLD� 

�Ѵv�b�Ѵ;v�vo1b-Ѵbv|;v�v;lru;�_;l�;v|-|��m�r-u|b|�7Ľou7u;�b�7;�ruo]uvĺ��b�झ�1ol��mv�r-u|b|v�
_-m�rubl-|� ѴĽou7u;�;m�7;|ubl;m|�7;Ѵ�ruo]uvķ�o�7Ľ-Ѵ|u;vķ�r;u�1om|u-ķ�mo��oѴ;m�mb�ou7u;�mb�
progrés, nosaltres, emv�;ub]bl�1ol�-�]-u-m|v�|-m|�7;Ѵ�ruo]uv�1ol�ѴĽou7u;ķ�b�r;u�1ol0bm-u�
-l07�;v� �oѴ�m|-|vķ� Ѵ-� 1om�b�m1b-� v� Ѵ-� 0b]-� t�;� vov|� ѴĽ;7b=b1b� vo1b-Ѵĺ� �vݽ -� r-u|bu� 7;� Ѵ-�1320 
convivència que podrem viure en una societat amb un ordre pactat i un progrés 
compartit.  

Per fer-ho, per garantir aquest impuls de la convivència, els i les socialistes proposem 
abordar els següents punts: 

2.1. Les polítiques de seguretat són polítiques socials 1325 

Garantir per igual la seguretat a cada ciutadà i ciutadana, a cada barri, és tan important i 
0vb1�1ol�]-u-m|bu�Ѵ-�v-mb|-|�o�ѴĽ;7�1-1bॕĺ��-�v;]�u;|-|�b�Ѵ-�1om�b�m1b-�vॕm�7ov�7;Ѵv�rbѴ-uv�
de la Ciutat del Benestar que volem que sigui Barcelona. La seguretat és un bé públic.  
Amb aquesta consciència, els i les socialistes tenim clar que les polítiques de seguretat 
han de ser vistes com  a polítiques socials, que han de facilitar oportunitats per a tothom. 1330 
Aquest element és important, perquè determina el perfil que se li vol donar a aquestes 
polítiques. En comptes de ser polítiques restrictives, han de ser vistes com a polítiques de 
millora social.  

Com a mostra i necessitat, de forma preventiva cal augmentar la coordinació entre 
ѴĽ-|;m1bॕ�rublub-� b� v;u�;bv�vo1b-Ѵv�r;u� |-Ѵ�t�;�;v�r�]�bm�7;|;1|-u�-� |;lrv�r;uvom;v�t�;�1335 
puguin  viure un procés de deteriorament i poder fer un treball conjunt. Una actuació a 
temps que acompanyi a la persona i pugui donar-li els recursos necessaris per sortir de la 
vb|�-1bॕ�ro|�;�b|-u�t�;�;Ѵv�ruo0Ѵ;l;v�vĽ-]u;�]bm�b�7;ub�bm�;m�ruo0Ѵ;l;v�7;�v-Ѵ�|�l;m|-Ѵ�o�
de deteriorament físic. 

2.2. Les polítiques de seguretat han de ser polítiques clares 1340 

�m�v;]�u;|-|� b� 1om�b�m1b-�mo�vĽ_b��-Ѵ;m�lb|];v� |bm|;v�o��lbvv-|];v�7�0b|-|b�vĺ��o�;um-u�
blrѴb1-�|;mbu��m�u;Ѵ-|�1Ѵ-u�b�=;ul�vo0u;�7u;|v�b�;Ѵv�7;�u;v�b�t�;�u;=ou1b�;Ѵ�v;m|b|�7Ľ-�|oub|-| 
democràtica, tan per tot allò relacionat amb la seguretat, com pel que fa a la convivència: 
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al dret a la ciutat li correspon el deure de la convivència. ��7b=;um1b-�7Ľ-Ѵ|u;v�r-u|b|vķ�;Ѵv�b�
les socialistes tenim clar aquest posicionament. I entenem que cal assumir amb 1345 
responsabilitat el lideratge de les polítiques de seguretat, encara que a vegades siguin 
polítiques poc lluïdes. Governar vol dir assumir responsabilitats, i entre les primeres, 
assumir la voluntat de que hi hagi un ordre clar a la ciutat. 

2.3. Les polítiques de seguretat són transversals 

La seguretat es construeix des de diverses dimensions. Per això és necessari  construir 1350 
v;]�u;|-|� -� r-u|bu� 7Ľ�m� -0ou7-|];� bm|;]u-Ѵĺ� �Ľ-11bॕ� rolicial és condició necessària (vĽ;v|�
reforçant la Guàrdia Urbana i millorant la coordinació amb altres policies que actuen a 
Barcelona) però no única per construir seguretat. El disseny de les polítiques de seguretat 
tenen també una dimensió social i necessiten de la implicació de diverses àrees de govern 
7Ľ�m-� 1b�|-|Ĺ� urbanisme, serveis socials, salut pública, mobilitat, educació... Treballar de 1355 
l-m;u-�|u-mv�;uv-Ѵ�vo|-��m�Ѵb7;u-|];�roѴझ|b1�0;m�7;=bmb|�v�1Ѵ-��r;u�ѴĽ�b|�7;�Ѵ;v�roѴझ|bt�;v�
de seguretat i convivència. 

Per això, els i les socialistes volem integrar en un sol marc, els reglaments municipals 
vinculats a la convivència, enfocats no en termes només de seguretat, sinó enfocats en 
|;ul;v�7;�1olr-u|bu�ѴĽ;vr-b��u0ķ�-l0�;Ѵ�1omf�m|�7;��;1|ouv�-�|;mbu�;m�1olr|;Ĺ��u0-mbvl;ķ�1360 
neteja, mobilitat, així com convivència i seguretat.  

2.4. �Ľ;vr-b�rúblic i la comunitat, un lligam clau 

�-�1b�|-|�Ѵ-�1omv|u�;b�;m�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1�b�Ѵ-�1ol�mb|-|Ĺ�Ѵ-�1b�|-|�;v�r;u�|-m|�1om�b�m1b-ķ�-Ѵ�
seu espai i entre la seva gent. Per això, tenir activitat econòmica, acadèmica, comercial, 
cultural i turística en els barris de Barcelona afavoreix la mobilitat de les persones i 1365 
ѴĽ-1|b�b|-|�-Ѵ�ѴѴ-u]�7;Ѵ�7b-ĺ��-�lb�|�u-�7Ľ�vov�-�Ѵ-�1b�|-|�;�b|-�0-uubv�u;vb7;m1b-Ѵv�om�_b�_-�ro1�
moviment de persones i potencia la percepció de seguretat. 

Així doncs, el reforç dels lligams de pertinença en la comunitat és bàsic per sentir-se 
segur. Sentir-v;� r-u|� 7Ľ�m� 0-uub� -l0� �m-� �-u�-� -� ѴĽ;m|oum� ];m;u-� 1om=b-m2-� b� u;=ou2-� Ѵ-�
percepció de seguretat. Saber que persones a la comunitat veïnal, als comerços més 1370 
propers i pot haver un punt de suport en moments de necessitat dona confiança 
ciutadana. Cal treballar per evitar que les persones es sentin aïllades. Per això, és 
important la oferta de serveis comunitaris on les persones es puguin trobar i conèixer. 

També cal u;=ou2-u� Ѵ-� 1om=b]�u-1bॕ� 7;� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1� r;u� v;u� �bv1�|� t�;� vb]�b� -|u-1|b��
perquè les persones hi passin temps i comparteixin costums. Per això cal un urbanisme 1375 
amb una visió integradora on tothom es senti a gust. Cal redissenyar els espais amb 
mirada inclusiva per les persones amb discapacitat, amb visió femenina (evitant els 
7bvv;m�v�t�;� ];m;ubm� ;vr-bv� 7Ľbmv;]�u;|-|őķ� -l0��vov�r;u� |o|;v� Ѵ;v� ;7-|vĺ� �vr-bv� v;]�uv�
també pel que fa al vianant evitant els vehicles rodats en les places i llocs de trobada que 
u;=;ulbm� ;Ѵ� r-1|;� r;u� �m-� 1b�|-|� t�;� ѴѴ�b|-� 1om|u-� ѴĽ-11b7;m|-Ѵb|-|ĺ� �-Ѵ� |;mbu� ru;v;m|� Ѵ-�1380 
blrou|m1b-� ;m� Ѵ-� 1om=b]�u-1bॕ� 7Ľ-t�;v|v� ;vr-bv� -l0� ;Ѵ;l;m|v� m-|�u-Ѵvķ� -u0u-|� b� �om;v�
verdes sabent que amb això millora la salut de les persones. 
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Abordar la convivència és defensar el dret a la ciutat, un dels principals drets com a 
barcelonines i barcelonines.  Cal reforçar el pacte sobre la convivència a la ciutat,  i fer-ho 
7;v�7;�Ѵ-�ru;�;m1bॕķ�Ѵ-�moul-|b�-ķ�Ѵ-�Ѵ;]b|bl-1bॕ�b�Ѵ;v�7b=;u;m|v�=oul;v�7;�];v|bॕ�7;�ѴĽ;vr-i, 1385 
de les necessitats i dels conflictes que puguin existir.  

�t�;v|� mo�� r-1|;� vo0u;� Ѵ-� 1om�b�m1b-� -� Ѵ-� 1b�|-|� _-� 7Ľ;�ru;vv-u� 7;�l-m;u-� 1Ѵ-u-� t�;�
tothom té dret a la ciutat i tothom té el deure de convivència. El Pacte ha de desprendre 
una cultura de «deur;vŅ�t�;�-1olr-m�;m�-�7u;|vĺ�"Ľ_-�7;�|uo0-u�-t�;v|�;t�bѴb0ubķ�r;ut��
tothom pugui exigir però a la vegada també responsabilitzar-se.  1390 

2.5. La prevenció com a primera opció 

�ol0-|u;�Ѵ-�7;Ѵbmtুm1b-ķ�ѴĽbm1b�bvl;ķ�Ѵ-�vbmbv|u-Ѵb|-|�o�Ѵ;v�;l;u]m1b;v�7;v�7;�Ѵ-�rrevenció 
i la reacció. Però en aquesta nova etapa cal apostar fort per la importància de la 
prevenció, impulsar la cultura de la anticipació, de prevenir abans de que passin els fets. 
Aprofitar els mitjans tecnològics dels que disposem per fer-ho possible. La prevenció a 1395 
nivell de ciutat i a nivell de barris és una prioritat a desenvolupar.  

2.6. La percepció com a instrument 

La percepció és un intangibl;�t�;�mo�;v�ro|�ľ7;b�-u�;v1-r-uĿ.  Les decisions i les accions 
han de tenir present la percepció. Per això és important comprendre què entén el ciutadà 
per inseguretat. Desgranar el gra de la palla. Entendre les causes de la percepció per 1400 
gestionar-la doncs la percepció és, en si mateixa, un element de construcció de seguretat. 
No rebutjar la percepció, sinó escoltar-la i buscar-ne les causes.  

Els i les socialistes no fugim de les responsabilitats, i pel què fa a les percepcions i els 
rumors, els abordem de cara. Vàrem ser nosaltres qui va dissenyar el primer programa 
ľ-m|b-u�louvĿķ� ;�rou|-|� bm|;um-1bom-Ѵl;m|. Aquesta era una forma clara de treballar les 1405 
r;u1;r1bomv� b� ѴѴ�b|-u�1om|u-� Ѵ;v�l-Ѵ;v�r;u1;r1bomv� b�1om|u-�;Ѵ�t��-u-�vĽ_-�ro]�|�7;ub�-u�
1-r�-Ѵ�t�;�vĽ-mol;m-�ľ=-h;-m;�vĿĺ��;m|u;�7Ľ-Ѵ|u;v�Ѵ;v�-Ѵbl;m|;mķ�mov-Ѵ|u;v�Ѵ;v�ѴѴ�b|;lĺ 

2.7. La gestió de les emergències 

Les emergències a Barcelona han passat de ser puntuals a ser una constant:  pandèmies, 
temporals, sequeres, incendis, altres efectes del canvi climàtic, actes de vandalisme... Una 1410 
0om-�roѴझ|b1-�7;�v;]�u;|-|�m;1;vvb|-�|-l0�7Ľ�m�v;u�;b�7Ľ;l;u]m1b;v�b�ruotecció civil que 
disposi dels recursos i dels equipaments adients per fer front a aquests escenaris 
7Ľ-7�;uvb|-|�b�lbmblb|�-u-m;�ѴĽblr-1|;��;uv�Ѵ-�1b�|-|ķ�-�r-u|bu�7;�Ѵ-�ru;�;m1bॕ�b�Ѵ-�u;-11bॕĺ 

Tots aquests aspectes han de determinar una política de seguretat i convivència. Cal ser 
valents, atrevits i abordar les polítiques de seguretat des de tots els angles existents, i no 1415 
molv� 7;v� 7Ľ�m-� �bvbॕ� 1o;u1b|b�-ķ� 1ol� =-� Ѵ-� 7u;|-ķ� mb� =�]bm|� 7Ľ;v|�7bķ� 1ol� =-m� ;Ѵv�
populismes socials. Els i les socialistes, ens atrevim a gestionar les polítiques de seguretat 
i convivència, per tal de crear una ciutat més habitable i que els somnis personals no es 
vegin alterats per factors externs que alteren la convivència. 



L a  B a r c e l o n a  A t r e v i d a  |  C o n f e r è n c i a  P o l í t i c a  |  P S C  B a r c e l o n a   42 

3. Compromesos amb la convivència  1420 

Els i les socialistes estem clarament compromesos amb la convivència. Ho vàrem estar 
quan governàvem, proposant una pionera ordenança de convivència, i ho estem ara, quan 
considerem que cal revisar-la, per actualitzar-Ѵ-�-Ѵv�mo�v�|;lrvķ�-Ѵv�mo�v�_0b|v�;m�ѴĽিv�7;�
ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1�7;vruv�7;�Ѵ-�r-m7lb-�b�ѴĽ-r-ub1bॕ�7;�mo�v�lo7;v�7;�|u-mvrou|ĺ� 

Mentre altres partits fugen de gestionar la convivència, fins i tot, han proposat que 1425 
-t�;v|-�];v|bॕ�7;�ѴĽ;vr-b�rি0Ѵb1ķ�Ѵ-�1om�b�m1b-�b�Ѵ-�v;]�u;|-|�mo�;v|b]�b�];v|bom-7-�r;u��m�
càrrec electe, nosaltres, els i les socialistes, assumim que si la seguretat i la convivència 
vॕm� �m;v� 7;� Ѵ;v� ruboub|-|v� 7;Ѵv� 1b�|-7-mvķ� mov-Ѵ|u;v� _;l� 7Ľ;m1-u-u� ;Ѵ� ruo0Ѵ;l-� b� =;u-hi 
front.  

Les barcelonines i els barcelonins trobaren en el PSC el partit que treballa per la 1430 
1om�b�m1b-ķ� t�;� 1;u1-� voѴ�1bomv� r;u� 1olr-u|bu� ѴĽ;vr-b� rি0Ѵb1� b� t�;� Ѵ;v� roѴझ|bt�;v�
�bm1�Ѵ-7;v�-�Ѵ-�1om�b�m1b-�vb]�bm�roѴझ|bt�;v�7Ľorou|�mb|-|�b�7;�|;b�bu�-Ѵb-m1;vĺ���7b=;uència 
dels partits que es sustenten en el populisme, nosaltres, ens sustentem en el diàleg, en la 
l�;v|;v-ķ�b�;m�Ѵ-�1;u1-�7;�voѴ�1bomv�r;u�-�|o|_olķ�r;ut��Ѵ-�1b�|-|�v�7;�|o|vķ�|o|_ol�vĽ_-�
de sentir escoltat, entès i representat. I els i les socialistes ens comprometem amb cercar 1435 
aquest equilibri entre tots.   
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E. La Barcelona atrevida, oberta i 
sense populismes. 

En aquests moments foscos que vivim a Europa, en aquests moments on la democràcia a 
Europa està en risc, ara, més que mai, ens cal una Barcelona atrevida. Atrevida, vol dir 1440 
una Barcelona que es construeix pensant en un futur millor. I no es pot pensar en un 
futur millor sense posicionar-se a favor de la defensa de la democràcia i la llibertat, i les 
socialistes i els socialistes sempre hel�;v|-|�-Ѵ�1-r7-�-m|�7Ľ-t�;v|-�7;=;mv-�b�-u-�_b�v;u;l�
més que mai.  

�;m|u;�7Ľ-Ѵ|u;v�_-m�0�v1-|�Ѵ;v�-Ѵb-m1;v�-l0��v|-|v�$o|-Ѵb|-ubvķ�o�_-m�7�0|-|�7;�vb�1-Ѵb-�=;u-1445 
hi front, les socialistes i els socialistes tenim clar que nosaltres lluitem per la democràcia i 
rebutgem qualsevol tipus de populisme, sigui social o nacional.  

"b��-u1;Ѵom-��-�v;u��m�u;=;u;m|�;m�Ѵ;v�l-mb=;v|-1bomv�7;Ѵ�ľ�o�-�Ѵ-���;uu-Ŀķ�-u-�_;l�7;�v;u�
uns referents en la lluita per la llibertat i la democràcia, manifestant-nos, aquest cop a 
favor de la democràcia i per defensar que fa falta més Europa que mai. Els socialistes i les 1450 
socialistes, de forma molt clara apostem per les aliances ja existents, per la Unió Europea i 
per mantenir les aliances que garanteixin la democràcia a partir de la seguretat i les 
institucions. 

Les socialistes i els socialistes ens alcem, ara més que mai, contra els populismes, vinguin 
7Ľom� �bm]�bmķ� f-� vb]�bm�m-1bom-Ѵ� ror�Ѵbvl;vķ� f-� vb]�bm�ror�Ѵbvl;v� vo1b-Ѵvĺ� �-��bv|॔ub-� 7;Ѵ�1455 
segle XX ens va mostrar que els populismes generen desigualtats, manca de llibertat i 
encara que a vegades disfressats de processos democràtics, al final beneficien a unes elits 
en front a la majoria.  

�-� vo1b-Ѵ7;lo1u1b-� ;�uor;-� vĽ_-� 7;lov|u-|� 1ol� ;Ѵ� lbѴѴou� vbv|;l-� 7;� 1ol0bm-u� ;Ѵv�
interessos públics i rub�-|v�;m�0;m;=b1b�7Ľ�m-�l-foub-ĺ��t�;v|v�vॕm�;Ѵv�mov|u;v��-Ѵouv� b� Ѵ-�1460 
nostra guia. Cal doncs apostar per un progrés compartit, que no deixa ningú enrere i 
treballa pels interessos col·lectius, però que reconeix també la iniciativa individual i la 
meritocu1b-�1ol�-�r-Ѵ-mt�;v�7Ľblr�Ѵv�b�|u-mv=oul-1bॕĺ� 

A Europa, Espanya, Catalunya i a Barcelona, al llarg del segle XX hem conegut aquests 
ror�Ѵbvl;vķ� b� l-Ѵ-�u-7-l;m|� -Ѵ� v;]Ѵ;� **�ķ� _;l� �bv|� 1ol� ]u�rvķ� vo|-� Ѵ-� 0-m7;u-� 7Ľ�m-�1465 
suposada llibertat, o sota la propost-�7Ľ�m� v�rov-|�0� 1olিķ� _-m� |u;0-ѴѴ-|� r;u� -Ѵv� v;�vķ�
han prioritzat decisions a favor dels qui els hi donen suport, oblidant que Barcelona és de 
|o|vķ� �-u1;Ѵom-� Ѵ-� 1omv|u�;b�;m� ;Ѵ� 1omf�m|� 7;� 7om;v� b� _ol;v� t�;� 1-7-� 7b-ķ� vĽ-Ѵ1;m� r;u�
construir un futur millor.  

Les socialistes i els socialistes representem i defensem a aquestes persones anònimes que 1470 
cada dia treballen per garantir un futur als seus, que volen una Barcelona que sigui de 
tots, que sigui una Barcelona oberta a tothom. Barcelona ha de ser una ciutat per 
aquestes persones que hi viuen, hi treballen, i hi busquen oportunitats. Barcelona ha de 
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ser una ciutat per a totes i per a tots, una ciutat oberta, sensible i respectuosa amb totes 
les sensibilitats, integradora i atrevida.  1475 

Treballarem per un futur vov|;mb0Ѵ;ķ� r;mv-|� 7;v� 7Ľ�m-� ॔r|b1-� ]Ѵo0-Ѵķ� r;u� |;mbu� �m-�
Barcelona tant atrevida que sigui a la vegada sostenible, saludable, amigable, pròspera, 
accessible, assequible i metropolitana.  

&m-��-u1;Ѵom-�-|u;�b7-�om�;Ѵ��;u7�vb]�b�7;�|o|vķ�b�mo�molv�7Ľ�mv�-=ou|�m-|v�7Ľ�m�7b0�b��
�u0-mझv|b1�ro1�1omv;mv�-|ĺ�&m-��-u1;Ѵom-�t�;�vĽ-|u;�;b�b�-�-1|�-u�7;�=oul-�7;=bmb|b�-�r;u�1480 
�m-� lo0bѴb|-|� l;|uoroѴb|-m-� b� lv� ;mѴѴĺ� &m-� �-u1;Ѵom-� t�;� vĽ-|u;�;b�� 7;� �;ub|-|� -�
transformar la nostra energia, amb accions viables i per a tothom.  

&m-� �-u1;Ѵom-� t�;� vĽ-|u;�;b�� -� v;]�bu� ruo]u;vv-m|ķ� b� t�;� -t�;v|� ruo]uv� vb]�b� r;u� -�
tothom, compartit, basat en una economia més diversificada, un ajuntament capdavanter, 
un atreviment a dir si als projectes valents i trencadors.   1485 

Una Barcelona que vĽ-|u;�;b��-�0�v1-u�voѴ�1bomv�;m�l-|ub-�7;�1om�b�m1b-ķ�t�;�vĽ-|u;�;b��
a parlar amb tothom, i que aquestes solucions siguin treballades de forma compartida.  

&m-��-u1;Ѵom-�t�;�vĽ-|u;�;b��-�volb-u�;m��m�=�|�u�lbѴѴouķ�;m��m-�1b�|-|�t�;�u;vr;1|;�;Ѵ�
planeta, aposta pel progrés i treballa per les persones. Construïm aquesta Barcelona 
atrevida, fem-ho, amb un alcalde socialista! 1490 
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