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Ciutat equitativa i pròspera

Barcelona té prou recursos perquè
més gent hi visqui dignament, però
calia posar en marxa polítiques redistributives i predistributives i activar
una economia sostenible (social i solidària) que garantís els drets laborals
i, en últim terme, també la cohesió
social. Fa un any que hem arribat al
govern i hem començat a treballar en
aquesta línia, perquè Barcelona sigui
la ciutat pròspera que volem,
al servei dels seus veïns i veïnes.
En el model fiscal Barcelona, hi
contribueix més qui més té. Això permet
ajudar les famílies amb menys recursos.
• Poc després d’accedir al govern
vam aturar la pujada lineal del 10%
de l’IBI per a tothom.
• Amb les ordenances fiscals, hem
congelat l’IBI al 98% de la població,
i hem augmentat les bonificacions
previstes per la llei.
• Els pressupostos del 2016 ens
permetran destinar els 3,5 milions
d’euros que recaptarem pujant l’IBI
a qui més té per ajudar les famílies
amb menor renda.
En aquest any hem volgut demostrar que hi ha una política pressupostària alternativa a l’austeritat.
• El 2015 hem impulsat una modificació pressupostària per destinar 100
milions d’euros a polítiques socials.
• Hem reduït en 138 milions d’euros
l’endeutament del Consistori, fins a
assolir el nivell més baix d’endeutament en dècades.
• Hem guanyat independència dels
bancs i ens hem estalviat -ja aquest
any 2016-, 10 milions d’euros en interessos que podrem destinar a serveis
per a la ciutadania.
També hem començat a impulsar una transformació del model
socioeconòmic de Barcelona, per
avançar cap a formes de produir
i consumir més sostenibles i que estiguin al servei del benestar de la gent.
• Hem engegat mesures per avançar
cap a una Barcelona amb una economia plural, amb un sector públic fort
que lideri la transició del sector privat
cap a un major retorn social i ambiental, i que impulsi el sector de l’economia cooperativa, social i solidària.

• Hem creat el comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, que ja ha engegat un pla de xoc
per donar suport a projectes pilot
d’aquest àmbit en diversos barris de
Barcelona.
Una altra eina molt important
que l’Ajuntament té al seu abast per
impulsar la transformació socioeconòmica de Barcelona és la contractació i la compra de béns i serveis.
• Hem començat a impulsar una contractació i compra pública amb clàusules socials, laborals i mediambientals
ambicioses, que potenciïn les petites
i mitjanes empreses i les iniciatives
cooperatives, i que promoguin una activitat més responsable del sector privat.
La creació d’ocupació és una
prioritat del govern, però no a qualsevol preu.
• Hem reorientat Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament
econòmic local per donar més pes
als plans d’ocupació per a persones
aturades de llarga durada.
• Hem reservat places per a persones
majors de 40 i menors de 30.
• Hem augmentat la partida pressupostària.
La política socioeconòmica en una
ciutat com Barcelona ha de parar una
atenció especial al comerç, perquè
aquest sector genera una part molt
important de la riquesa i dels llocs de
treball a la ciutat.
• Hem posat en marxa un pla de xoc
per ajudar el comerç de proximitat
als barris més colpejats per la crisi.
• Hem assolit un consens amb tots
els actors del sector per acordar uns
nous horaris comercials que redueixen l’obertura en festius.

Sobre la Llei
Montoro i el
Mobile
L’austeritat imposada per normes
com la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local
(LRSAL) ens forcen a ser imaginatius

i buscar fórmules per recuperar la
sobirania municipal també en clau
de gestió de recursos. La modificació
pressupostària i la declaració dels
bombers, escoles bressol, tècnics en
dret a l’habitatge, etc. com a serveis
essencials, sense els quals la ciutat
no pot tirar endavant, són dos exemples de les sortides que hem trobat.
Aquestes mesures ens han servit per
aprofitar uns diners que d’una altra
manera s’haurien quedat al calaix,
i també per crear ocupació de qualitat des de l’Ajuntament.
En aquest apartat sobre dificultats,
també cal esmentar el Mobile World
Congress. La darrera edició, el febrer
passat, va ser un èxit en xifres objectives: augment d’un 6% de visites,
rècord de 101.000 persones assistents. Ara bé, el repte era, i continua
sent, garantir que esdeveniments
com aquest beneficiïn el conjunt de
la ciutadania, i hem d’admetre que
encara queda camí per recórrer. Vam
impulsar un estudi sobre la bretxa
digital a la ciutat, que ens ha permès
identificar quines mancances hi ha
encara a l’hora de garantir un accés
universal a les noves tecnologies.
Hem d’enfortir els mecanismes per
donar suport a les empreses d’economia social i solidària i als nous
talents que hi ha en el sector, i també
a les empreses que treballin amb
programari lliure, per exemple.

Un futur pròsper
per Barcelona
En els propers tres anys de mandat,
cal continuar transformant el model
socioeconòmic de Barcelona, un projecte del qual ara posem les bases per
recollir-ne els fruits a mitjà termini.
Cal un sector cooperatiu, social
i solidari potent i amb voluntat de
tenir un paper cada cop més important. I cal que aquelles empreses
disposades a avançar cap a formes
de produir més justes i sostenibles
també s’hi impliquin. Per la nostra
banda, seguirem apostant per noves

formes de reconeixement i promoció
d’una altra economia en què les protagonistes siguin les persones.
I, tal com dèiem, el repte és aprofitar
tot el capital que ja tenim, el coneixement que hi ha a la ciutat, i el fet
que Barcelona és un referent també
en el món de l’empresa i el talent per
fer, entre tots, una ciutat més justa i
pròspera.

Una ciutat amb
memòria que
mira al món
També hem volgut recuperar la
Barcelona popular, democràtica,
feminista, republicana i obrera
amb futur. Barcelona és una ciutat
rebel, que no s’entendria sense la
forta petjada de tradicions com la
feminista, la llibertària, l’obrera, la
republicana o la democràtica, i estem
orgullosos d’aquesta història.
• Hem creat un comissionat de Programes de Memòria per garantir l’exercici
de la memòria com un dret civil.
Barcelona és una ciutat de pau
i solidària amb el seu entorn, i ho ha
de continuar sent. Per això hem començat a treballar en xarxes internacionals per posar a l’agenda global
el dret a la ciutat, és a dir, el dret a
transformar-se col·lectivament a
través de transformar la ciutat.
• Hem impulsat l’ambiciós pla per
esdevenir una ciutat refugi.
• Hem assolit l’objectiu de destinar
el 0,7% de la despesa a polítiques de
justícia global.

Ciutat que cuida

Amb el compromís ferm amb què vam
arribar a l’Ajuntament de Barcelona,
hem treballat durant aquest primer
any de mandat per recuperar els béns
comuns per a la ciutadania. La justícia
social i l’equitat han d’arribar a tots
els àmbits, sense discriminar entre
gèneres o opcions sexuals, ni entre
adults i grans, joves o infants, ni entre
persones nascudes aquí i nouvingudes, ni entre persones amb diversitat
funcional. Això implica actuar en els
pilars essencials dels drets socials:
educació, salut, vida autònoma, vulnerabilitat, renda i habitatge.
Des del primer moment hem actuat per respondre a la situació d’emergència social. Per aconseguir-ho,
hem desbloquejat els recursos del
superàvit que tenia l’Ajuntament
i hem augmentat de 260 a 320 milions d’euros la inversió social.
• Hem triplicat les beques de menjador,
fins a arribar a 7.000 infants.
• Hem fet un abordatge integral de les
violències masclistes (1,3 milions més).
• Hem doblat els recursos per al Servei Municipal d’Assistència Personal.
• Per tal de fer front a l’alarmant atur
juvenil, hem ofert feina a 1.000 joves
a través del programa Garantia d’Èxit
a Barcelona.
• Hem multiplicat per cinc el pressupost destinat a l’acollida de persones
sol·licitants d’asil i immigrades.
• Hem aconseguit desbloquejar les
obres de l’Hospital del Mar per completar les noves Urgències i acabar
amb la massificació de les actuals.
De l’assistencialisme als drets
socials garantits. Volem garantir
drets, no ajudes. Tothom ha de poder gaudir d’una vida digna.
• Hem posat en marxa quatre punts
d’atenció a la pobresa energètica per
a la detecció, assessorament i suport
en la tramitació d’ajuts i la interlocució
amb les companyies subministradores
per tal d’evitar talls d’aigua, gas i llum.
• Hem iniciat el procés de construcció
de 2.000 habitatges públics per oferir
en lloguer.
• Per garantir el dret al lleure, hem
destinat ajudes a campaments d’estiu
per a uns 500 joves dels barris

de Trinitat Nova, Baró de Viver, el Bon
Pastor i el Besòs i el Maresme.
De la dependència a l’autonomia personal. Volem garantir que
totes les persones puguin realitzar el
projecte de vida que elles mateixes
decideixin de manera independent.
• Hem ampliat el Programa de Vida
Independent, que permet a les persones grans o amb diversitat funcional no
dependre de la família ni haver de viure
en una residència.
• Hem millorat el servei de teleassistència, que té més cobertura i
que permet a l’usuari decidir quina
assistència necessita.
• Hem impulsat l’elaboració del primer Pla de Salut Mental a Barcelona per facilitar la participació activa
de les persones afectades en totes
les dimensions social, laboral i cívica.
Dels privilegis a la promoció del
bé comú: els drets no estan en venda, ni poden dependre d’interessos
econòmics.
• Hem exigit responsabilitats
als bancs en compliment de la llei
24/2015.
• Hem imposat multes a bancs per
especular amb pisos buits.
• Hem recuperat 555 pisos de bancs
i grans tenidors per a lloguer social.
• Hem creat la Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) per
prevenir i aturar desnonaments.
• Hem començat a treballar per la
reapropiació pública dels serveis
sanitaris, i hem forçat l’aturada de
derivacions a l’Hospital Sagrat Cor, la
reobertura de llits al Centre Fòrum
i l’ampliació de l’horari de les urgències a Gràcia.
• Hem passat a gestió pública tres
escoles bressol municipals que
s’havien privatitzat amb el govern
anterior i en construirem 10 més de
noves 100% públiques.
De la igualtat formal a la igualtat
real, perquè tothom ha de poder viure
lliure i dignament a Barcelona en la
difererència i en allò que ens és comú
• Hem impulsat una Estratègia contra
la Feminització de la Pobresa, alhora
que incorporem la igualtat de gènere a
totes les polítiques de l’Ajuntament.

I finalment, de les institucions, al
treball en comú. Fem una aposta ferma per la coproducció de polítiques
socials, cosa que requereix associacions implicades en el seu disseny
i també en l’acció social, així com
el protagonisme dels veïns i veïnes,
veritables expertes quotidianes de la
vida a la ciutat.
• Hem creat espais de treball
conjunt entre l’Ajuntament i les
entitats de la ciutat per intercanviar
informació i coneixements i definir línies d’actuació conjuntes. Hem obert
les eleccions de l’Institut Municipal
de Persones Discapacitades, hem
creat la Taula de Salut Mental i la
Taula de Síndromes de Sensibilitat
Central, hem avançat en drets sexuals i reproductius i en la lluita contra
el tràfic d’éssers humans amb fins
d’explotació sexual, i hem incorporat
les persones sense llar a la diagnosi
i a la definició de les futures polítiques públiques que les afecten.
• Hem engegat el Pla de barris, destinat a intervenir en els barris amb
més dificultats (majors índexs de pobresa i exclusió, dèficits urbanístics,
baixa qualitat de l’habitatge
o necessitat d’activitat econòmica),
especialment de la zona de Besòs,
per impulsar la dinamització econòmica i la cohesió social braç a braç
amb les entitats i la ciutadania.

Avançar cap a la
corresponsabilitat
Ara bé, no hem arribat fins aquí simplement per fer més, sinó sobretot
per fer diferent, per produir un canvi
de model que beneficia uns quants en
detriment d’una majoria que té només
accés amb sort a les engrunes en
forma d’ajut assistencial. Ens queda
molt per fer, ja que calen mesures estructurals, de canvi de model, que no
canviarem només amb plans de xoc.
En definitiva, més que redistribuir
recursos, el que volem és redistribuir poder, d’uns quants a la majoria.
Aquest canvi de model en les

polítiques socials no es pot fer d’avui
per demà. Barcelona té prou recursos, sí, però també forma part d’una
àrea metropolitana que no hi entén
de fronteres i que s’uneix a la ciutat
en les seves ferides i també en les
esperances. Així, som conscients
que el canvi ha de ser global de tota
l’Administració, però també global,
de canvi de mentalitat, d’aquells que
s’han beneficiat durant uns anys de
la responsabilitat de la ciutadania,
pagant factures amb conceptes obscurs per béns comuns com l’aigua,
o l’energia, pagant també clàusules
abusives per una casa, un dret a què
tothom hauria de tenir accés.

Cap a un
poder en xarxa
i compartit
Queda molt per fer i, tot i que potser
en quatre anys no arribarem a tot el
que voldríem, no pararem fins que
aconseguim revertir les desigualtats.
Cal seguir impulsant un reequilibri de poder, personal i comunitari,
perquè no se silenciï la veu de cap
veí o veïna de Barcelona i cap veu no
pesi més que una altra. Volem que
més veïnes i veïns, especialment les
que ara són més invisibles, participin
de les decisions, i així garantir que
aquests avenços siguin irreversibles.
Això vol dir apoderar. Pel que fa als
reptes, algunes de les mesures en
què ja estem treballant són fer un
pla de lluita contra el sensellarisme,
revertir les desigualtats en salut dels
18 barris considerats prioritaris i incorporar un suport econòmic d’inclusió per combatre la precarietat.

Ciutat oberta i bon govern

Des que hem arribat a l’Ajuntament la
nostra prioritat ha estat incorporar la
perspectiva de drets com un element
clau en l’articulació del govern en general, de forma col·lectiva i transversal.
En matèria de drets, ens hem centrat en la lluita contra la discriminació, per garantir els drets humans, en
el suport a diferents col·lectius que fins
ara han estat criminalitzats i en l’oposició a lleis i normatives injustes a favor
de la despenalització dels encausats
per l’acció “Aturem el Parlament” i la
declaració de Barcelona ciutat lliure
de mordaces.
En la línia de prevenir violacions de
drets humans relacionades amb la diversitat, hem fet una aposta per reforçar
el discurs intercultural de la ciutat:
• Potenciació i millora de les experiències del Programa BCN Intercultural
• Millora de la Xarxa Antirumors,
amb la inclusió de noves entitats.
• Nous reptes temàtics com ara la islamofòbia o l’antigitanisme en l’oferta
formativa dels agents antirumors.
• Participació diversa, en concret amb
el jovent a través d’un programa de
joves diversos i diverses referents
que just ara s’inicia.
Hem iniciat en la nostra lluita contra el racisme i la discriminació a
la ciutat, posant en valor la diversitat
cultural de Barcelona.
• Implementació de l’Estratègia
Local del Poble Gitano, perquè són
prioritaris l’empoderament i la visibilització d’aquesta ètnia.
• Prioritats de treball del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona: lluita
per la plena ciutadania, entesa com
la situació que dóna accés ple i sense
discriminació a tots els drets.
Hem posat en marxa tot un ventall
de polítiques de transparència i
bon govern:
• Creació de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, amb
consell assessor de transparència
i xarxa de referents anticorrupció.
• El primer Codi Ètic de l’estat
d’obligat compliment i amb caràcter
punitiu per als alts càrrecs de l’Ajuntament i dels òrgans municipals.

Abans de desenvolupar aquestes iniciatives, però, calia fer net. Per això vam
encentar el mandat demanant auditories per conèixer en detall com s’havien
invertit els recursos públics en el passat:
• Auditoria de les empreses públiques
Barcelona Regional i Institut Municipal d’Informàtica, en les quals
vam haver d’intervenir arran d’haver
detectat determinades anomalies.
• Elaboració del mapa d’externalitzacions de la contractació municipal,
actualment a disposició de la ciutadania.
Una part fonamental de la nostra
tasca ha estat l’aprofundiment en el
dret a la participació ciutadana per
aconseguir polítiques obertes i fetes
amb sentit:
• Pla Municipal molt arrelat als districtes, en un procés que ha apostat
per posar la tecnologia al servei
dels processos democràtics que
portem a terme, vinculant participació online i participació presencial
• Desenvolupament de la plataforma
Decidim.Barcelona per una democràcia oberta i transparent.

Democràcia
cultural
Hem avançat cap a un model de democràcia cultural. Perquè el dret a
una vida digna inclou també el temps
lliure, la cultura, l’esport. Cal garantir
l’accés a la cultura i protegir-la
com a bé comú.
• Empoderament del teixit viu i divers
de la cultura de proximitat, posant al
centre de les nostres polítiques creadors i creadores de la nostra ciutat.
• Regulació de la música en viu als
petits i diversos bars i locals que
contribueixen a la difusió de la cultura a través de polítiques de proximitat, vetllant pel descans veïnal.
• Debats i trobades per una gestió
cultural feta entre tots els actors:
artistes, entitats i associacions.
• Suport a projectes que apropen la
cultura a les escoles i als equipaments de proximitat, a través de la

música, la imatge o les arts en viu.
Treballar conjuntament la cultura,
l’educació i el territori per guanyar la
cultura de proximitat.
Hem avançat en l’universalització del dret a l’esport, com a llavor
amb què construir vides amb dignitat,
convivència i respecte:
• Promoció de l’esport escolar,
incrementant els recursos.
i augmentant els ajuts econòmics
• Implementació del segell de qualitat a la pràctica extraescolar.
• Reflexió sobre el rol de la ciutat
en relació amb els esdeveniments
internacionals que pugui acollir.
• Mesura de govern per la promoció
de l’atletisme.

Moviments
i institucions. Un
equilibri delicat
L’àrea de Drets de Ciutadania està
en permanent contacte amb els
moviments socials i està formada
per persones que provenen del món
cooperatiu i de l’activisme. Després
de molts anys de lluita al carrer, hem
constatat les dificultats i, en ocasions, les contradiccions de fer política
des de la institució. Suposa un temps
d’adaptació al nou rol públic, el
respecte sempre de l’espai, el paper
i l’autonomia dels moviments, i aprenentatge de rebre les crítiques dels
companys i les companyes de viatge.
Som un govern en minoria i això
implica dues coses: l’enriquiment
d’haver de negociar amb altres
formacions polítiques; i, alhora, la
limitació de l’acció de govern, que ha
d’estar constantment sotmesa
a acords. D’altra banda, si la complexitat d’una institució com l’Ajuntament, juntament amb els seus
processos, i, sobretot els seus temps,
sovint lents, ha estat un condicionant
per treballar que xoca amb el dinamisme d’altres espais d’organització
col·lectiva. Malgrat la bona predis-

posició de tot el personal funcionari
de l’Ajuntament de Barcelona, som
conscients que obrir la institució a
un nou concepte de fer política és un
repte tant apassionant com costós.

Ciutat
compromesa,
Ajuntament
còmplice
Un dels principals reptes que hem
d’assolir en matèria de drets, és la
reactivació de l’Oficina per la No
Discriminació (OND). La ciutadania
recuperarà un referent clar al qual
podrà acudir davant de situacions de
violència institucional, de racisme
i de discriminació i que promourà la
plena ciutadania de tots els veïns
i totes les veïnes de la ciutat.
Tampoc ens quedarem de braços
plegats davant els discursos de l’odi
que es dirigeixen contra les persones
musulmanes i altres col·lectius estigmatitzats i vulnerabilitzats. Desenvoluparem un pla integral contra la
islamofòbia per atorgar als nostres
veïns i les nostres veïnes el dret de
no ser discriminades.
Però volem anar més enllà. I per
fer-ho necessitem, també, la complicitat i l’ajuda de tots els treballadors
i totes les treballadores municipals,
també dels i les agents de la Guàrdia
Urbana. Per això estem començant a
preparar un programa de capacitació
d’agents en interculturalitat, diversitat cultural i drets humans.
L’administració municipal està
i ha d’estar al servei de la ciutadania,
no a l’inrevés. Estem estudiant diverses mesures per agilitar els tràmits
que la ciutadania necessita per gestionar els seus interessos, promovent
la utilització de canals telemàtics
i telefònics per evitar desplaçaments.

Ciutat humana i sostenible

Un dels primers reptes que hem
afrontat com a govern de la ciutat ha
estat el d’unificar en una sola àrea
de govern les polítiques d’ecologia,
d’urbanisme i de mobilitat. El model
de ciutat que proposem ha de posar
per sobre de tot les persones i el
dret a la ciutat, és a dir, l’espai urbà
com a espai per a la transformació
col·lectiva. Volem recuperar la ciutat
mediterrània complexa on serveis,
habitatges i benestar es donen la mà
i conviuen en equilibri. Tot plegat amb
un objectiu: avançar cap a una ciutat
més humana, saludable i sostenible.
Hem reorientat alguns projectes
i posat l’urbanisme al servei de la
ciutat i de la seva gent. Avui tots els
promotors privats ja saben que no
poden comptar amb l’aprovació del
seu projecte per silenci administratiu
i que qualsevol nova planificació ha
de respondre als interessos de la
ciutat, en benefici del bé comú.
• Aturat el projecte de la torre de 100
metres d’alçada a l’edifici de Deutsche Bank on es preveia fer un hotel.
• Reorientació de Torre Garcini, on es
preveia una operació especulativa i
avui ja és municipal, responent a una
antiga reivindicació veïnal.
• Pla d’allotjaments turístics: una
aposta per una ciutat per viure-hi,
que preserva el dret a l’habitatge
i redueix la pressió turística en els
entorns de major densitat. El nou Pla
posa ordre i regula la ubicació d’aquesta mena d’establiments a la ciutat,
trencant la dinàmica de barra lliure per
a la proliferació, amb els problemes de
densificació i de mobbing als habitatges que s’estaven produint. Amb un
procés participatiu previ en què es van
escoltar a tots els agents implicats.
L’urbanisme que impulsem vol
incidir en la millora de la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. És un
urbanisme de dimensió humana. El
nostre objectiu és utilitzar l’urbanisme com a instrument de reducció
de les desigualtats, tot impulsant un
canvi important en la manera de treballar dins l’Ajuntament, coordinant
polítiques i equips tècnics que han

sabut estar a l’alçada del repte.
• Estratègia per a la rehabilitació
urbana fins al 2019 amb la qual
es preveuen inversions i ajudes per
millorar edificis residencials, edificis municipals, habitatges i, com a
novetat, també l’espai públic a partir
de tres criteris: l’accés a l’habitatge,
l’eficiència energètica i la millora de
les condicions d’habitabilitat.
• Hem reservat sòl públic a tots
els districtes de la ciutat per destinar-lo a habitatge per a gent gran
i persones joves.
La coordinació tècnica i política en
urbanisme i en mobilitat té un paraigua conceptual que orienta allò que
fem: la sostenibilitat.
• Recuperació de l’espai verd (per
exemple, amb el Parc Central de la
Marina de la Zona Franca).
• Estratègia de foment de la bicicleta
en la qual s’invertiran 32 milions d’euros fins al 2018 per fomentar-ne l´ús,
actuant en la infraestructura ciclista
amb nous carrils bici (més de 200
km) i resolent els punts de discontinuïtat de la xarxa.
És en aquesta ciutat per viure-hi,
amb protagonisme ciutadà, on hem
impulsat un compromís amb el món:
volem liderar la lluita contra el canvi
climàtic conjuntament amb altres
ciutats del món.
• Hem impulsat un procés participatiu amb més de 800 entitats ciutadanes vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible, per recollir en el
“Compromís de Barcelona pel Clima”
dos grans objectius amb l´horitzó del
2030: reduir els nivells d’emissions
de CO2 a un 40% respecte als valors
del 2005; i incrementar el verd urbà
en 1,6 km2, és a dir, 1 m2 per cada
habitant actual.
L’aposta pel transport públic està del
tot relacionada, també, amb un model de ciutat sostenible i en què ens
podem moure sense traves. Per això
hem impulsat aquestes mesures:
• Congelació de les tarifes de 2016.
• Actuacions que garanteixen l’ús
del transport públic, com la L10 que
arribarà a la Marina i la Zona Franca.

• Creació d’un operador energètic, per
assegurar una política energètica municipal i garantir l’accés als subministraments bàsics a la ciutadania.
• Acord per a la connexió del tramvia:
a partir d’estudis rigorosos sobre totes
les possibilitats de connexió, que s’han
fet públics en un exercici de transparència sense precedents en projectes
d’infraestructures similars a la ciutat.

Ajornaments,
silencis i obres
faraòniques que
ens hipotequen
Hi ha una feina invisible i que no ha sortit
gaire als diaris, el temps que ens ha ocupat posar ordre a tot allò que el govern
de CiU no va saber afrontar. Una regulació a base de pactes tàcits, un urbanisme governat amb silencis administratius que permetien que els operadors
privats posessin els seus interessos per
sobre del bé comú (són coneguts els casos d’Heron City o els del Zara i l’H&M
del Passeig de Gràcia). També ens hem
trobat amb omissió i ajornaments en
l’ordenació d’habitatges d’ús turístic o
plans urbanístics fets sense consens,
com el Pla Paral·lel, o processos incomplerts, però el que ens dificulta més la
feina és que gran part del pressupost
d’inversions ens el trobem segrestat
per obres de grans infraestructures
com el túnel de Glòries.

El repte:
recuperar
l’espai públic
En definitiva, en un sol any, tot i les dificultats, podem presentar un balanç
que indica una nova direcció en les
polítiques ambientals, urbanes i de
mobilitat. Corregint el que hem pogut,
planificant un nou model i actuant

amb i per a la gent, avancem cap a la
ciutat del bé comú, la ciutat humana,
propera, saludable i, sobretot, justa
per la qual ha lluitat tanta gent. Seguirem guanyant el carrer, impulsant
les superilles i desplegant la xarxa del
bus, guanyant en salut, implementant
mesures contra la contaminació, guanyant la ciutat, transformant-la amb
protagonisme ciutadà.

Un any en comú
Fa un any que la ciutadania de
Barcelona va fer possible un govern
del canvi, i és un bon moment per
agafar aire, tornar la vista enrere,
rendir comptes, fer autocrítica i,
sobretot, celebrar plegades tot el que
hem fet al llarg d’aquests 12 mesos
de feina intensa i conjunta.
El 24 de maig de l’any passat una
candidatura de confluència ciutadana
guanyava les eleccions municipals a
Barcelona, recuperant l’orgull d’una
ciutat que ha sabut situar-se
a l’avantguarda de la innovació social
i política en els moments claus de la
seva història.
Aquesta ha estat una fita col•lectiva que mai no s’hauria assolit sense
dos ingredients fonamentals: la il•lusió i l’esperança de moltíssima gent.
La il·lusió que el crit de “Sí que es pot”
-que havia servit per desafiar el relat
oficial sobre la crisi, congregar la gent
a les places i aturar desnonamentsserviria per entrar a les institucions
i posar-les al servei de les persones.
L’esperança que malgrat els efectes
devastadors de la crisi econòmica, si
es treballava des de baix
i ajuntant forces per objectius concrets, era possible guanyar unes eleccions i governar de forma diferent.
Un any més tard podem felicitar-nos perquè estem més a prop de
la Barcelona que ens vam atrevir a
imaginar. El canvi ja no és una promesa de futur, una necessitat, una

projecció, sinó un procés real que estem construint, la ciutat està canviant.
Els canvis més profunds, importants i a llarg termini són els que no
passen d’un dia per l’altre sinó amb
la suma de petites transformacions
que representen millores en la vida
de la gent: ampliar les beques menjador, ampliar els ajuts per lloguer,
aplicar la llei 24/2015 que ens
permet aturar desnonaments, assegurar reallotjaments i garantir els
subministraments bàsics, ampliar les
places d’escola bressol, les places de
contractació pública per mestres
i assistents socials (desafiant les lleis
injustes que limiten la capacitat dels
ajuntaments de contractar treballadors públics)… són alguns exemples
d’un canvi de direcció cap a un nou
model de ciutat contraposat al model
de creixement econòmic basat en la
bombolla immobiliària i el turisme
desregulat que havien portat la cuitat
al seu límit.
Malgrat les dificultats que implica
governar amb només 11 regidors, la
majoria sense experiència prèvia en
les institucions, estem fent front amb
determinació a l’emergència social
i tirant endavant mesures contra les
desigualtats. L’economia de Barcelona
està creixent després d’anys d’estancament, i els indicadors així ho demostren. Estem posant les bases per
una millor redistribució de la riquesa,
per potenciar el lideratge públic i per
reactivar sectors clau de la ciutat que
generen llocs de feina. També estem
reorientant el model sanitari, educatiu
i cultural per fer-los més descentralitzats, propers, comunitaris, i perquè els
interessos privats mai s’avantposin
a l’interés comú.
En un any hem avançat, també,
en mesures de control democràtic
i transparència: agendes públiques,
comptes públics, codi ètic municipal
per combatre la corrupció i evitar les
portes giratòries… mesures que la
ciutadania estava reclamant en un

moment en què la crisi econòmica
havia provocat també una forta crisi
de confiança en la política, els polítics
i la mateixa democràcia.
Guanyar Barcelona, ha significat
a més a més, guanyar un altaveu al
món. Barcelona s’està convertint en
poc temps en un referent en la defensa dels drets i les llibertats:
a Catalunya impulsant un municipalisme transformador, a l’Estat
espanyol aconseguint el suport de les
forces del canvi compromeses en la
defensa del dret a decidir, a Europa
fent incidència política en la crisi de
refugiats i compartint amb altres
ciutats europees el repte de l’acollida. Barcelona Ciutat Refugi és un pla
que, davant l’Europa deshumanitzada
que deixa morir milers de persones
a les seves fronteres, ens ha de fer
sentir orgullosos i orgulloses dels
valors d’aquesta ciutat.
Fa un any Barcelona en Comú
va guanyar les eleccions. L’objectiu,
però, no eren les eleccions sinó canviar la ciutat. No es tractava de guanyar un dia sinó de seguir guanyant,
dia a dia, una ciutat més justa i democràtica. Treballant per què aquest
canvi real que estem fent possible
a la ciutat arribi a altres nivells de
govern. Hem trobat una fórmula senzilla i poderosa: ajuntar-nos malgrat
les diferències, per trobar què tenim
en comú i defensar-ho. Aquest és el
camí. Seguim recorrent-lo plegats.

ADA COLAU
ALCALDESSA DE BARCELONA

Carga apache
¿Cómo es posible que esa chica
haya llegado a ser alcaldesa de
Barcelona? ¿Alguien conoce a su
familia? ¿Quiénes son sus padrinos?
¿Cuáles son su avales? ¿Con quién
tendremos que hablar de lo nuestro?
¿Sepultará el Mediterráneo con sus
aguas la milenaria ciudad de Barcelona? Un fantasma recorre Barcelona:
El fantasma de Ada Colau.
Con la sorprendente, por inesperada, decisión de los barceloneses de
poner al frente del consistorio esta
candidatura llamada Barcelona en
Comú, surgida de la nada, sin recursos, sin los altavoces mediáticos
que, lejos de bendecirles como hacen
con otros candidatos, se emplearon
en demonizar lo que veían como un
peligro potencial que venía a devorar
parte del pastel de una fiesta a la que
nadie les había invitado, se abrió un
nuevo ciclo. Esta candidatura sólo
fue posible por el empuje y la fe de la
gente que la forma. Siempre hay una
sola razón para hacer las cosas
y miles para no hacerlas. Ya se sabe
lo que aconseja la prudencia, no tirarse a la piscina cuando no hay agua.
A veces, no es necesario, basta con
bajar las escalerillas, caminar por el
fondo y gritar: “Ja sóc aquí”.
Ciudadanos dispuestos a demostrar
que otro mundo es posible, pero sólo si
se construye. No basta con describirlo,
hay que remangarse, descargar los
materiales, remover la mezcla,

y empezar a colocar ladrillos. La vieja
consigna de “Aquí no cambia nada si
no lo haces cambiar”, se materializó en
ese entusiasmo colectivo que hoy se
asoma desde el balcón de Sant Jaume.
Muchos de los que dicen que
se acuestan con un ejemplar de la
Constitución española debajo de la
almohada, y que pertenecen a ese
colectivo que dan en llamar “unidad
de los demócratas”, han demostrado que no creen en una sola de las
palabras con las que elaboran sus
soflamas “pro sistema”, en las que
ensalzan la riqueza de los regímenes
gobernados por la voluntad popular.
Ahora empiezan a plantearse si el
ciudadano está cualificado, suficientemente maduro para ejercer la
enorme responsabilidad que conlleva
el derecho al voto, con su consecuencia inmediata, el nombramiento de
los responsables de la administración
de la cosa pública. ¿Y si les diera por
escoger a una pescadera?
Sí, vale, la democracia está bien,
comentan sus apóstoles, pero todo
tiene un límite y ese límite lo marca
la selección natural de candidatos,
que deberían ser los de toda la vida,
avalados por su permanencia durante
trienios en los partidos políticos convencionales, donde los más cualificados realizan un período de instrucción
que les capacita para integrase en
el paisaje, para mimetizarse con las
fuerzas vivas, para alcanzar ese nivel
de corrección política que les convierte en administradores complacientes
con el poder real que luego, cuando
se retiran, los acoge en su seno. Para
esos administradores deja de tener
prioridad el servicio al ciudadano y se
sitúan en terreno neutral, donde no se
interfiere en el normal funcionamiento
de la sociedad de mercado que sacrifica sus hijos a la diosa economía. Voraz
e insaciable trituradora cuya imperiosa
necesidad es crecer, engordar, pero
digo yo que debería cambiar ese régimen de recebo alimenticio y hacerse

vegetariana, nuestras tiernas criaturas
lechales, que son pasto de sus fauces,
lo agradecerían.
En su dejación de funciones también vivieron ajenos a ese latrocinio
que se ha llevado a cabo desde las
diferentes administraciones, de forma
individual, por supuesto, y definido
como inevitable por tratarse de “casos
aislados”. Hombre, muy aislados,
muy aislados, tampoco es que estén,
porque dada la magnitud de esta
iniciativa delictiva, si estiraran las
manos podrían jugar al corro de la
patata. Quiero decir, que son tantos
los aislados que forman masa. Dicho
todo desde la presunción de inocencia,
por supuesto, y el respeto que merecen estos señores “presuntos”, palabra
que, por cierto, en portugués significa
“jamón”. Curioso que allí el jamón
sea “presunto” en lugar de tangible
y degustable, tal vez porque la crisis
ha castigado tanto al personal que el
jamón se ha convertido en algo cuya
existencia se supone, en una entelequia, en una leyenda urbana. ¡Ojalá
lo fueran aquí nuestros presuntos!,
más reales y presentes de lo que
todos desearíamos. Es lo que tiene
esta sociedad de emprendedores, que
estamos colmados de iniciativas.
El caso es que tamaño desmán
sume al ciudadano en la desesperación al ver como no hay líquido en la
caja para sus necesidades, pero se escapa demasiado fluido por las grietas
de las acequias que riegan el huerto.
Huerto al que nos acaban llevando
elección tras elección. Así, tanta
presión, tanto incumplir los tratados
firmados después de fumar la pipa de
la paz, han llevado a los apaches

a salir del tipi para rodear la caravana.
Sorpresa pues en la composición
del Ayuntamiento de Barcelona ante
el estupor, como decía, de las mentes
bienpensantes, porque la libertad,
para ellos, tiene que ser como las
mangueras antiincendios en las grandes superficies, algo metido dentro
de una vitrina o, simplemente, una
palabra escrita en la pared. Parece
que da miedo usarla, pero a veces no
hay más remedio que echar mano de
ella para, por ejemplo, elegir un mundo donde tenga cabida la esperanza
cuando se llega a un punto en el que
nos quieren convencer de que todo
son callejones sin salida.
Mejor que nos lo cuente el poeta
León Felipe: “Y dicen que la libertad es la voluntad de mecerse de
izquierda a derecha, de ir en sordos
y rítmicos vaivenes, de una manzana podrida a otra manzana podrida,
porque más allá de este balanceo no
hay más que el muro negro y espeso,
y si un hombre o un pueblo se levanta
de pronto y va a estrellarse los sesos
contra el muro negro y espeso, le
gritan que es un loco o un violento.
Pero no es ni loco ni violento. Es
un personaje que dice: Si no hay una
manzana sin gusanos en el mundo...
¿para qué quiero yo los sesos?
Creo que la última prueba, la Gran
Prueba, se encuentra en el cerebro
roto del hombre.
Porque también está escrito: Y el
que pierda su cerebro lo encontrará.”
Pues eso, un año después, contra
todo pronóstico, Barcelona sigue en pie.
I tant.
A més a més.
Benvinguts.

EL GRAN WYOMING
PRESENTADOR DE TELEVISIÓ
i HUMORISTA

12 mesos, 12 mesures
El canvi implica centenars de noves propostes que ja esdevenen realitats per a les persones de la ciutat.
Aquí et deixem una petita selecció d’una dotzena de les més destacades:

1

Revertim l’austeritat i les retallades: destinem 100 milions d’euros de
superàvit a polítiques socials.

2

Recuperem els béns comuns: revertim les privatitzacions dels serveis
públics (sanitat, escoles bressol...) i
potenciem el sector públic i cooperatiu.

3

Prou especulació amb l’habitatge: ampliem el parc d’habitatge públic
i imposem sancions als bancs que
mantenen pisos buits.

4

7

5

8

Reconversió del turisme cap a
una activitat sostenible en benefici de
tothom: Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT).
Obrim les institucions per acabar amb la corrupció: creem l’oficina
de transparència i bones pràctiques i
aprovem un codi ètic municipal d’obligat acompliment.

6

Practiquem la solidaritat i els
drets humans amb qui escapa de la
guerra i la misèria: fem de Barcelona
una Ciutat Refugi.

10

Impulsem la redistribució de la
riquesa: aprovem unes noves ordenances fiscals més justes socialment
i ambientalment.

Educació pública, de qualitat
i per a tothom: construïm 10 noves escoles bressol i garantim l’alimentació
a més de 7.000 infants.

Combatem les desigualtats de
la ciutat: Pla de Barris a les zones
més desfavorides amb actuacions
integrals.

Impulsem el transport de
tothom, el transport públic: connectem el tramvia per la Diagonal, fem
arribar el metro a la Marina Zona
Franca i tarifes més socials.

9

Una ciutat més segura i igualitària: reforcem el combat contra les
violències masclistes i el pla contra
la feminització de la pobresa.

11

12

La política, en mans de les
persones: creem el portal Decidim.
Barcelona i posem la tecnologia al
servei de la democràcia participativa.

Celebrem i rendim comptes d’un
any transformant Barcelona
El 28 de maig celebrem juntes durant tot el dia un any de canvi. T’esperem a partir de les 11 del matí
al Parc de l’Estació del Nord. Tindrem espais on rendir comptes, on fer-nos qüestions, on cuidar-nos, on fer festa.
Hi haurà espai per als més petits i dinar popular per a tothom. Vine! No t’ho pots perdre!
11:00 h
Taula 1: Economia del bé comú
Conversa amb Gerardo Pisarello,
tinent d’alcalde de Treball, Economia
i Planificació Estratègica, regidores,
representants de BComú i activistes.

Taula 3: Democràcia oberta
Conversa amb Jaume Asens, tinent
d’alcalde de Drets de la Ciutadania,
regidores, representants de BComú
i activistes.

Taula 2: Drets socials
Conversa amb Amb Laia Ortiz, tinenta d’alcalde de Drets Socials, regidores, representants de BComú
i activistes.

Taula 4: Ciutat per a la vida
Conversa amb Janet Sanz, tinenta
d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i
Mobilitat, regidores, representants
de BComú i activistes.

Difon la paraula: un cop
llegit aquest diari regala’l a
algú proper. Compartim-ho!

Col·labora amb Barcelona
En Comú com puguis. Entra
al web per a més informació.

13:00 h

14:30 h

Taula amb Ada Colau
i Susana Segovia

Paella popular i bar (obert tot el dia)

Conversa amb l’alcaldessa i la portaveu de Barcelona En Comú sobre el
model de ciutat i els grans projectes
transversals que s’estan donant als
barris de Barcelona, així com de les
dificultats trobades i dels nous reptes
pendents.

barcelonaencomu.cat
facebook.com/bcnencomu
@bcnencomu

19:00 h
“365 Dies En Comú” Acte amb intervencions d’Ada Colau, Xavi Domènech
i la música de Pau Vallvé, Maria
Arnal, Marinah i més.
Més informació al web.

