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Model de 
ciutat

Una ciutat construïda de forma conjunta 
amb els veïns a través de la participació, 
del diàleg i del pacte. Construir una 
ciutat que sigui un referent de cultura, 
coneixement, creativitat, innovació i 
benestar.

Una ciutat que doni oportunitats a 
tothom, i per això és imprescindible 
crear ocupació reactivant l’economia  i 
promovent un creixement inclusiu, i 
garantir igualtat, inclusió social i una 
vida digna.

Barcelona ha de posar‐se al capdavant 
del procés. La República Catalana es 
construirà si Barcelona n'és la punta de 
llança. ERC vol que el 24M Barcelona 
posi les bases per construir una capital 
d'un país lliure i just.

Dos eixos : ocupació i persones. Amb
més polítiques socials, lluita contra
delinqüència i incivisme. Més sostenible i
agradable. Capital de Catalunya, una
gran capital d'Espanya, plural, en català i
castellà. 

Una BCN justa, cohesionada, exemplar, 
democràtica, on viure en comú com a 
iguals. Avui l'atur, els desnonaments, els 
talls de subministraments,la  corrupció, 
la l ens estan fent perdre BCN i volem 
recuperar‐la.

Barcelona la capital de les oportunitats i 
l’ocupació, situant els ciutadans en el 
centre de les polítiques públiques, de 
manera que ens ajudin a forjar un 
projecte d’ambició global, del que tots 
ens en sentim partícips i implicats.

Ruptura amb  #MarcaBarcelona. 
Construïm entre totes una ciutat 
solidària i inclusiva des dels barris i la 
seva gent, remunicipalitzant serveis i 
posant les persones per davant dels 
interessos de les elits extractives.

El nostre model de ciutat té un centre: 
les persones. La convivència, pluralitat, 
seguretat i combat de les desigualtats, la 
dimensió humana totes les actuacions.

Educació

Un model educatiu sota els principis de 
proximitat, eficàcia i nivells més alts 
d'excel∙lència i d'equitat. Una educació 
inclusiva, que cerca la innovació i 
impulsa el treball en xarxa des de 
l'autonomia i el bon ús dels recursos 
públics.

Prioritzarem la dotació de places 
públiques d’escola bressol, els ajuts 
extraescolars, la implantació d’una hora 
setmanal d’anglès, la formació artística i  
les universitats.

Eina fonamental que genera igualtat 
d’oporuntiats. Reforçar l’educació 
pública, recuperar la sisena hora, obrir 
patis perquè les escoles siguin autèntics 
punts de trobada i espais de convivència 
i ampliar xarxa d’escoles bressol, 
defensant qualitat d’educació 0‐3.

Educació de qualitat, basada en valors 
com l'esforç i el mèrit. Replanteig del Pla 
d'Equipaments Educatius per cobrir 
demandes no ateses, escoles bressol, 
garantint llibertat per escolaritzar els fills 
en llengua materna.

L'educació és un dret per a tothom. Som 
partidaris d'una  educació pública de 
qualitat per a totes les etapes de la vida. 
Volem una educació sense cap tipus de 
segregació. Necessitem més escola 
bressol pública.

El uso y aplicación de Nuevas
Tecnologías favorecen la formación
continua del alumno más allá del horario
lectivo y centro educativo. A través de su
interactividad, se crearán nuevos marcos
de relaciones educativas, fomentando el
trabajo en equipo.

Volem una educació pública, laica, 
popular, democràtica, coeducadora,  
inclusiva i en català. Estem al districte 
amb més places concertades i menys 
públiques: cal desconcertar l'educació.

Inversió en equipaments culturals, 
esportius i socials a tots els barris i que 
ajudin a reduir al màxim les desigualtats 
entre ciutadans i conciliar la vida laboral 
i familiar

Mobilitat

Potenciarem i protegirem els vianants, 
ampliant la superfície de voreres i 
passejos, i millorant l'accessibilitat i la 
seguretat en els seus desplaçaments.

Mobilitat a BCN, sinònim de transport 
públic, de qualitat, accessible i 
sostenible. Volem rebaixar el preu del 
transport públic, finalitzar la línia 9, 
millorar xarxa bus i impuls de l’ús de la 
bicicleta.

Barcelona necessita la L9 i, en especial, 
al districte. Així mateix, volem continuar 
el desplegament de la xarxa ortogonal, 
pal∙liar‐ne els desajustos. Cal ampliar els 
horaris dels FGC, i portar el nit Bus als 
barris de muntanya. 

Tarifes adaptades a col∙lectius sensibles. 
Reforç transport públic, accés al bus, 
seguretat al metro. Millorar aparcament 
a via pública, increment de seguretat, 
espais de circulació i aparcament de 
motos, i fent complir ordenança  
ciclistes.

Mobilitat i qualitat de l'ambient urbà. 
Potenciar i abaratir el transport públic, 
control de velocitat, restriccions a 
vehicles contaminants, afavorir bicicleta 
i vianants, carrers sense vehicles a motor 
i camins escolars.

1 Potenciar desplaçaments a peu i 
bicicleta en trajectes curts. 2 Garantir 
transport públic de qualitat a preus 
assequibles:bonificacions i tarifes socials 
per les persones amb menys ingressos. 3 
Incentius a l’adquisició i ús de vehicles 
privats menys contaminants (cotxes 
híbrids o elèctrics)

Proposem un model de transport de 
gestió 100% pública, a preus populars, 
que sigui una alternativa real al 
transport privat i contaminant,  i 
accessible per a totes les persones. 

Treballar per millorar la qualitat del 
servei de Rodalies i reduir el predomini 
del vehicle per damunt del caminant. 
imperativa la posada en servei de la Línia 
9.

Participació

Crearem l'àmbit de Govern Obert, 
unificant participació ciutadana, 
transparència i Open Data en un sol 
departament, garantint la transversalitat 
d'aquesta política i estratègia de govern 
de canvi en la manera de fer política.

Fomentar la participació des de la 
proximitat, el compromís, la 
col•laboració, la transparència i la 
rendició de comptes. La dimensió del 
barri és essencial. Potenciar Consells de 
Barri, amb debats projectes concrets.

Cal repensar les normes de participació. 
Dels òrgans d'informació i deliberació cal 
passar a espais en què la ciutadania i 
Ajuntament prenguin decisions 
conjuntes i vinculants. Les consultes han 
de ser una eina habitual en la presa de 
decisions.

Volem racionalitzar el òrgans de 
participació, avançant cap a una 
veritable reforma de la participació 
ciutadana a la ciutat de Barcelona, amb 
un sistema eficaç d'interrelació entre el 
ciutadà i la administració. 

El govern municipal ha d’escoltar i obeir 
la voluntat ciutadana. Aprofundir i 
reforçar la democràcia deliberativa i 
participativa , + transparència 
:informació, rendiment de comptes i 
control ciutadà.

Fomentar la participació de ciutadans 
amb les institucions a partir de les noves 
tecnologies i les xarxes socials. Apostem 
perquè els barcelonins tinguin un 
contacte directe amb els seus candidats i 
treballarà per tenir un ajuntament 
relacional d'igual a igual. 

Hem de radicalitzar la democràcia, 
recuperant la sobirania de les classes 
populars i posar‐la al servei dels drets 
socials. Volem una assemblea a cada 
barri. 

Principis de Govern Obert: 
transparència, participació i la 
col∙laboració informaran les polítiques 
municipals. Impuls de pressupostos 
participatius, retribució única de càrrecs 
electes i consultes ciutadanes.

Continuarem impulsant la integració de
Urbanisme,eina de transformació social, Cal posar les persones en el centre de Redacció d'un nou Pla d' habitatge 2015‐ Fer front a l’emergència social dels 

Donar compliment a resolucions judicials 
q acordin desallotjaments d'habitatges/  Cal trencar amb l'exclusió social i el Política d'habitatge públic centrat en el

Habitatge i 
urbanisme

Continuarem impulsant la integració de 
l'habitatge social en l'àmbit de les 
polítiques socials. Dedicarem un 5% del 
pressupost a l'habitatge social de 
lloguer.

al servei d’una ciutat amb activitat i
residència. Pla Rumb , rehabilitació
urbana i millora de barris, 80000
habitatges en 4 anys i el lloguer (públic o
ajuts) centre de polítiques d’habitatge.

l'urbanisme. Amb el Pla Bosch es vol
cosir Barcelona en les zones encara no
resoltes. En habitatge, cal que el govern
municipal finalment faci l'aposta per un
parc públic d'habitatge de lloguer. 

2020, increment de recursos per a 
Habitatge Protegit i Borsa de Lloguer 
Social. Garantir els equipaments Torre 
Garcini i Clinica Ripoll per a ús ciutadà. 
Un pla de xoc apartaments turístics.

desnonaments. Incentivar rehabilitació 
d’habitatges. Més i millor espai públic. 
Urbanisme per  una ciutat familiar, 
productiva, industrial, sostenible, 
redistributiva  en la despesa

edificis ocupats, en casos d’inseguretat, 
convivència o salubritat. Crear servei 
municipal d'intermediació. Un 
urbanisme sostenible amb accés a 
habitatge digne, integrant entorns 
laboral, comercial, residencial, escolar i 

Cal trencar amb l exclusió social i el 
model urbanístic que elititza els nostres 
barris. Apostem per una política 
d'habitatge pública i cooperativa per 
garantir el dret a totes les persones. 

Política d habitatge públic centrat en el 
lloguer adaptable a necessitats variants. 
BCN, urbanisme de dimensió humana, 
amb places de llocs de trobada, cuidant 
la cohesió i comerç de proximitat.

Cultura i 
espais 

populars

Fomentarem la participació activa com a 
protagonista de la cultura a la ciutat. 
Promourem la col∙laboració amb els 
diversos actors dels sectors culturals: 
creadors, públic, món associatiu i 
empreses.

Apostarem pel dinamisme de les entitats 
i per la promoció cultural popular. 
Introduirem al  Pla Rumb la rehabilitació 
d’edificis culturals, i oferta d’ajuts i 
rebaixes fiscals a les entitats i empreses 
que fan activitat que reverteix als barris.

Proposem passar del model de cultura 
de consum a la producció cultural de 
base, passar dels centres cívics a ateneus 
culturals. Barcelona és la capital de la 
cultura catalana, ha de ser‐ne l'altaveu i 
ha de ser porta d'entrada del millor que 
arriba d'arreu.

Facilitar accés a cultura:creació d'un 
abonament únic, individual i familiar per 
xarxa de museus. Introduir 
contracteprograma per objectius o 
coproduccions, substituint subvencions, 
garantia d'oferta despolititzada i no 
partidista.

La cultura és un bé comú, i se n'ha fet ús 
especulatiu i mercantilista. Gestió 
cooperativa, ètica i transparent dels 
equipaments culturals públics. Paper 
protagonista de la "cultura popular" en  
vertebració de barris.

Capital cultural europea amb projecció 
internacional, més enllà de fronteres 
polítiques i lingüístiques. Potenciar el 
paper de referent cultural per la seva 
potent indústria literària, capitalitat 
editorial i gran nombre d'autors 
universals en espanyol o català. 

Democratització de la cultura popular, 
l'oci i els espais públics. Reforcem el 
teixit associatiu mitjançant la cessió 
d'espais per a l'autogestió. 

Cultura com a inversió. BCN  ha d'exercir 
de capital de la cultura de Països 
Catalans i obrir‐se a les cultures del món. 
L'autogestió forma part del fer i ser dels 
catalans, cal aprofitar per generar 
creativitat i consciència.

Collserola

Fomentar la coordinació entre les 
institucions amb competència sobre la 
zona de Collserola (Ajuntament, 
Diputació, Consorci) i reforçar l'Oficina 
de Collserola com a centre d'actuació de 
l'àmbit de Collserola.

Potenciar la zona com ecobarris, criteris
d’eficiència ambiental i energètica,
qualitat de vida i desenvolupament
social i econòmic sostenible, promoció
de l’economia verda. Millor convivència:
residents i visitants.

Defensem que la muntanya baixi a  
ciutat. Protegir  zones de transició, 
reforçar els punts d'enllaç entre ciutat i 
muntanya. El pla especial és l'eina per 
frenar la massificació, recuperar usos 
tradicionals, i garantir una bona gestió 
de les necessitats dels barris en ple parc.

Protegir Parc Natural de la Serra 
Collserola i la biodiversitat, capital verd i 
natural, compatible amb usos ciutadans. 
Ampliar xarxa hidrants, obertura 365d 
caserna bombers Vallvidrera, revisió pla 
protecció i emergències.

Requalificació com a parc la parcel•la  
edificable del Parc de l’Oreneta i garantir 
la protecció com a parc natural de tot 
l’espai entre la carretera de les Aigües i 
la Ronda de Dalt. Assegurar la 
participació real i prèvia de veïns

Protegir el Parc de Collserola d'intents de 
construcció o urbanització a l'interior. 
Elaborar plans de recuperació de zones 
sense edificar i degradades, i promoure 
generació de nous espais naturals. 
Reintroducció d'espècies autòctones, 
augmentant la biodiversitat.

Cal defensar i protegir el medi natural 
del parc de Collserola. Oposició  a 
qualsevol projecte agressiu amb el medi 
(MAT, 16 portes, parc de l'oreneta) i 
retirar tot projecte especulatiu a la falda 
de Collserola. 

Revisió del Pla especial d'usos i gestió del 
Parc. Regular i reduir l'increment 
d'activitats urbanístiques, i limitar 
excessos que malmetin ecològicament. 
Col∙laboració amb Plataforma Cívica 
Defensa de Collserola. 

Pedralbes

Treballar per aprovar el reglament 
d’organització dels districtes que 
contemplava que el Monestir de 
Pedralbes fos compartit entre els 
districtes de Sarrià – Sant Gervasi i Les 
Corts i que no s’ha pogut aprovar.

Potenciarem la inclusió del Monestir de 
Pedralbes en les dinàmiques de Sarrià. 
Farem que de forma compartida formi 
part dels dos Districtes.

Entenem els vincles  històrics de Sarrià 
amb el Monestir de Pedralbes, creiem 
que cal afavorir que aquests vincles es 
coneguin i es reforcin. 

El debat del monestir de Pedralbes, 
superat després que al 1984  formés 
part de Les Corts. Avui forma part del 
patrimoni històric i artístic de BCN i té 
reconegut el seu encaix històric al 
municipi de Sarrià. 

Pel que fa al barri i també al 
monestir,treballar coordinadament els 
districtes de Les Corts i Sarrià – St. 
Gervasi per defensar els interessos del 
veïnat i aprofitar el monestir com a 
equipament cultural de la ciutat i dels 
barris

Xarxa de transport públic que arribi fins 
a Pedralbes. Millorar la convivència dels 
qui viuen al barri amb estudiants. Buscar 
un model que permeti la convivència 
entre soroll i la gent que va a les 
terrasses i bars de la zona universitària i 
els ciutadans.

Cal una reordenació territorial de la 
ciutat atenent a raons històriques que 
potenciï la cohesió dels barris i la 
identitat col∙lectiva. 

Carril bici entre Les Corts, Sarrià‐Sant 
Gervasi i Sants d’acord amb veïns i 
entitats del barri. Millorar seguretat de 
carrers amb més densitat de trànsit, 
sobretot els +propers a centres 
educatius. 

Aspecte més 
destacable

A Sarrià construirem un nou edifici 
d'equipaments que inclourà la biblioteca 
de Sarrià, l'arxiu i la seu administrativa 
del districte i construirem també nous 
habitatges de protecció oficial al tram 
superior de Via Augusta.

Invertir recursos de BCN en la ciutat. Pla 
que inclou rehabilitació habitatges, 
infraestructures i suport a autònoms, 
comerç, empreses innovadores, i crea 
30.000 llocs de treball. Recursos en fer 
BCN +accessible: transport, habitatge, 
educació.

La capital de la República Catalana, ha 
de ser una ciutat justa. ERC proposa tirar 
endavant Pla de Xoc contra la pobresa i 
al desigualtat i la posada en marxa de 
l’Agència d’Ocupació i 
Desenvolupament.

1. Les persones i l’ocupació: generar 
ocupació, reduir la burocràcia i impulsar 
emprenedoria, i  més recursos a les 
polítiques socials.  2. La seguretat i el 
civisme, lluita contra la delinqüència i 
comportaments incívics a l’espai públic.

Pla de xoc amb sis eixos concrets: a) dret 
a l'habitatge; b) dret a l'alimentació; c) 
dret a subministraments bàsics; d) dret a 
la salut; e) dret a la mobilitat; f) dret a 
una renda municipal complementària

Situar a les persones al centre de 
polítiques públiques. Garantir condicions 
de vida dignes i oferir + i millors 
oportunitats, assegurant un sistema 
d'ingressos mínims q els mantingui 
actius en cerca d' ocupació. Serveis 
socials, eina de transformació, garantint 
benestar

Apostem per una ciutat feminista i 
radicalment democràtica, redistribuint la 
riquesa i el treball i que contribueixi a 
construir la independència dels Països 
Catalans des dels municipis. 

Prioritzem la independència de 
Catalunya per garantir‐nos un futur 
digne i pròsper, crear llocs de treball, 
assegurar els serveis públics i els drets 
de les persones. 

benestar.
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