Victòries, batalles i reptes després de tres anys
humanitzant les polítiques públiques de la ciutat

Fa tres anys dèiem...

“Si som capaços d’imaginar una ciutat
diferent, som capaços de transformar‑la”

La bona notícia és: vam ser capaços d’imaginar la
Barcelona del futur, i estem transformant la del present!
Barcelona sempre ha tingut una enorme potència
creativa, i fa tres anys que lidera uns canvis que l’estan
convertint en una ciutat més cohesionada, sostenible,
amable, acollidora i oberta al món. Una ciutat per viure-hi,
més humana en tots els sentits.

“La gent comuna tenim més poder
del que ens han fet creure”

Ho estem demostrant impulsant mesures valentes, que
fa tres anys semblaven impossibles i que estan millorant
la vida de moltíssima gent. Tot i que els canvis profunds
necessiten temps per consolidar-se i no es veuen
d’un dia per l’altre, ningú pot dubtar que avui Barcelona
és una ciutat amb menys desigualtats, en guerra amb
la contaminació i un referent en polítiques feministes.

“No oblidem mai qui som, d’on venim
i què hem vingut a fer”

Cada dia ho recordem, quan fem front a lobbies poderosos
o grans especuladors: som la gent de Barcelona,
orgullosa d’una ciutat que és, cada dia més, un referent
en la defensa dels drets humans, en l’impuls de polítiques
contra les desigualtats, en innovació i creativitat,
en acollida i convivència en la diversitat. Barcelona
està ensenyant al món com, des del municipalisme,
es poden afrontar reptes globals per humanitzar la política
i aprofundir en la democràcia.

CIUTAT VALENTA
Que protegeix el veïnat contra els
abusos de grans lobbies i especuladors
Barcelona és la seva gent, si perdem el veïnat,
perdem la ciutat. Una ciutat valenta és la que
defensa la seva gent, si cal buscant escletxes
legals o mecanismes per anar més enllà de les
seves competències per protegir la ciutadania
de qualsevol mena d’abús, com la pujada
indiscriminada de lloguers o la precarietat laboral.
Una ciutat valenta és la que planta cara a
Agbar quan intenta atacar els mecanismes de
participació dels veïns i veïnes i que defensa
els béns comuns, la que planta cara a Montoro
quan ataca la sobirania municipal retallant
recursos. Una ciutat valenta és la que no té por
de sancionar entitats com el Banc Santander,
Endesa, Airbnb o el BBVA quan avantposen
els seus interessos als drets de les persones.
Per això aquests lobbies faran tot el possible
per fer-nos fora de l’Ajuntament, i per això
seguirem plantant-los cara per defensar la gent,
per defensar la ciutat.

Sancionem els grans bancs i qui especula amb els drets bàsics
Multem grans entitats com la Sareb, el BBVA o el Santander
per tenir pisos buits, les grans elèctriques com Endesa
per no garantir els drets energètics o Airbnb per anunciar
pisos turístics de forma il·legal. Hem iniciat l’expropiació
de pisos buits dels bancs i els hem imposat multes de
350.000 € per no haver-los posat en lloguer.

Lluitem contra els fons voltors
Hem aprovat ajuts per rehabilitar finques. Uns ajuts
condicionats a garantir que no s’expulsen els veïns i
veïnes, a contractes de 5 anys i a respectar l’índex oficial
de lloguer. Hem comprat finques senceres per destinar‑les
a lloguer públic, i hem evitat així que caiguin en mans de
fons voltors. I estem recuperant també per a ús veïnal
edificis amenaçats per l’especulació com El Borsí, Can 60,
Bloc 17 d’Horta, Via Laietana 8-10, l’Ateneu Enciclopèdic,
Miles de Viviendas, Cooperativa Segle XX, la Torre Garcini
o el Teatre Arnau.

Posem ordre a la massificació turística
Hem aprovat un pla per posar fre a la construcció
incontrolada d’hotels, hem duplicat la plantilla per a les
inspeccions de pisos turístics il·legals i n’hem retirat més
de 1.000. Per primera vegada a la ciutat, cap habitatge
més podrà passar a ser un allotjament turístic. Defensem
un turisme sostenible que sigui compatible amb la vida
de la ciutat.

Fem front als oligopolis per defensar els béns comuns
Hem posat en marxa l’empresa pública d’energia
renovable més gran de tot l’Estat, que donarà servei als
equipaments municipals i a 20.000 famílies en situació
vulnerable. Trenquem la dependència amb Endesa mentre
seguim fent passos endavant per recuperar l’aigua de
les mans d’Agbar, tot i les dificultats i traves que hi posa
l’empresa. També hem rebaixat el rebut de l’aigua després
de 10 anys d’increments.

Plantem cara a Montoro i defensem la sobirania municipal
Vam decretar que educació i sanitat són “serveis bàsics”,
cosa va permetre ampliar recursos públics i contractar
més personal tot i les limitacions que posa l’Estat. Això
ha permès fer l’oferta de contractació pública més gran
de tota la història, per reforçar els serveis públics i socials
a tota la ciutat.

CIUTAT habitable
Més saludable, millor connectada
i que recupera espai públic
Volem una ciutat més amable i habitable per
passejar, jugar i trobar-nos entre nosaltres
en els espais comuns, carrers, parcs, places...
amb més espai verd i millor connectada gràcies
a un transport públic més eficient.
Hem impulsat mesures que han convertit
Barcelona en un referent per a moltes altres
ciutats en la lluita contra la contaminació,
que és un dels principals causants del canvi
climàtic i un problema de salut a les grans
ciutats, que provoca milers de morts prematures
i problemes respiratoris en criatures i persones
grans. És un tema urgent de salut, però també
de model de ciutat. El futur no són ciutats
plenes de cotxes, de soroll, de fum, sinó ciutats
on els vianants facin seu l’espai públic.

Més pulmons verds i mesures per frenar la contaminació
Barcelona respira millor amb la creació de cinc parcs
nous, tres jardins, 10 places verdes i 10 interiors d’illa.
En aquests tres anys de govern ha començat per fi una
necessària lluita contra la contaminació, un problema
urgent que provoca més de 600 morts prematures
i problemes respiratoris a les criatures i a la gent gran.
S’ha creat per primer cop un protocol anticontaminació
amb zones de baixes emissions i mesures per reduir l’ús
del cotxe a favor del transport públic.

Millorem la connexió i la mobilitat
Hem renovat la flota de busos, hem implantat la nova
xarxa de bus i hem recuperat 20 busos de barri. Barcelona
passarà de 4 autobusos elèctrics a 56 els pròxims dos
anys. Hem desencallat les obres de la línia 10, que és una
reivindicació històrica del barri: el metro a la Marina aviat
serà una realitat. Estem acabant finalment la xarxa de
carril bici, ampliant-la un 40% apostant per una mobilitat
sostenible, segura i eficient.

Recuperem el carrer per petits i grans
Hem impulsat el projecte de les superilles, hem pacificat
carrers i interiors d’illa i hem ampliat voreres. Estem fent
de Barcelona una ciutat més amable, amb nous espais
de joc dissenyats amb mirada d’infant. Farem que els
caus i esplais arribin als 20 barris que encara no en tenen.

Desbloquegem grans obres que estaven pendents
Una de les nostres prioritats era finalitzar obres que havien
quedat aturades, auditar-les, redimensionar-les i resoldre
espais que eres ferides obertes a la ciutat, trencar barreres
arquitectòniques i acostar barris. Alguns exemples:
nova ordenació del Port Olímpic, la reforma de Vallcarca,
la Meridiana, Glòries, Sagrera o el cobriment de la Ronda
de Dalt, entre altres.

Apostem pel tramvia
Aquest mandat no ha pogut ser per motius clarament
partidistes, però el projecte és imprescindible, està llest
i cada cop més gent de Barcelona i les ciutats de l’AMB
estan convençudes que unir els tramvies és una mesura
de sentit comú.

CIUTAT QUE CUIDA
Que es preocupa de la gent que hi viu
i no deixa a ningú enrere
Amb un augment del 50% del pressupost, som
la capital amb més despesa social de tot l’Estat.
Tenim un ferm compromís en la lluita contra les
desigualtats i hem treballat perquè la justícia
social arribi a tothom: gent gran, joves i infants,
persones LGTB, persones que pateixen algun
tipus de discriminació, persones nascudes aquí,
arribades fa molt o arribades fa poc, persones
amb diversitat funcional o amb necessitats
especials. Barcelona cuida la seva gent,
perquè una comunitat cohesionada és la que
no abandona la seva gent en cap etapa vital
o quan travessa un moment difícil.

Fem més polítiques d’habitatge que mai
malgrat no tenir-ne les competències
Per cada 100 € que destina l’Ajuntament a habitatge, la
Generalitat en destina 23 i l’Estat només 10. Han baixat
un 22% els desnonaments i ha pujat un 240% l’atenció
a les famílies desnonades. Quan vam arribar hi havia 7.000
pisos d’habitatge públic a tot Barcelona. Només en un
mandat se n’han posat en marxa 4.500 i se n’han comprat
400 més. Negociem amb bancs, busquem solucions
alternatives i canviem les regles del joc de l’urbanisme
per tenir més eines i ampliar el parc públic d’habitatge.

Defensem els drets bàsics,
en especial els dels més vulnerables
Els punts d’assessorament energètic han aturat més de
5.000 talls de subministraments en el seu primer any.
Hem revertit les retallades en serveis bàsics, hem triplicat
les beques menjador, aprovat ajudes per a famílies
amb infants de 0-16 anys i per a famílies monoparentals.
Hem ampliat en un 15% la plantilla de Serveis Socials
bàsics i hem ampliat el servei d’atenció domiciliària
i a la gent gran. Hem ampliat un 72% el programa
d’assistència personal i hem incrementat 297 places
per a persones sense llar.

Prioritzem la salut i l’educació
Hem impulsat el primer Pla de Salut Mental i un Pla d’Acció
de Drogues, a més de triplicar els projectes de salut
comunitària. Hem ampliat la xarxa d’educació infantil
i al final del mandat hi haurà més de 100 escoles bressol
públiques, incloent-ne nou de noves, que se sumen
a les tres que hem remunicipalitzat. Hem obert 13 nous
centres educatius públics de primària i secundària.

Som Ciutat Feminista, orgullosa de la seva diversitat
sexual i de gènere
Posem el feminisme al centre de totes les polítiques
municipals, amb la creació d’una Regidoria de Feminismes
i LGTBI, amb un complet Pla de Justícia de Gènere per
construir una ciutat més justa i igualitària on les dones
puguin sentir-se lliures. Un pla que es veu en l’elaboració
dels pressupostos, en el model urbà, la creació
del Centre Municipal de Recursos LGTBI o les mesures
contra la violència masclista.

Defensem els drets de persones migrants i refugiades
perquè som ciutat d’acollida
Dins la ferma voluntat de fer de Barcelona una Ciutat
Refugi, hem triplicat les persones refugiades ateses
des de l’inici del mandat. Tot i tenir poques competències,
hem creat un Programa municipal d’acollida a persones
refugiades pioner a Europa, i el “document de veïnatge”
per evitar l’ingrés al CIE o l’expulsió dels veïns i veïnes
de Barcelona en situació irregular. També hem facilitat
els tràmits d’empadronament per aquells veïns i veïnes
en situació de vulnerabilitat i hem apostat decididament
per l’Oficina per la No Discriminació: un espai d’informació,
acompanyament i denúncia davant les situacions de
discriminació, odi i intolerància.

CIUTAT AMB FUTUR
Que treballa en xarxa i fomenta un teixit
productiu viu, cooperatiu, creatiu i innovador

Activem el teixit productiu a la ciutat
Hem creat eines pioneres com els Plans de Desenvolupament Econòmic de Districte o un programa inèdit
i milionari d’ajuts a projectes econòmics als barris per
impulsar el desenvolupament local i generar activitat
econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori.
Fomentem la creació de negocis amb ajudes als
autònoms. Creiem en una fiscalitat més redistributiva:
subvencionem l’IBI segons la renda. A més, hem impulsat
una xarxa internacional d’economia social i solidària.

Reduïm les desigualtats entre barris
Distribuïm millor i sumem centenars de projectes petits
que, junts, fan més gran Barcelona. El Pla de Barris és un
dels projectes més importants mai duts a terme a la nostra
ciutat. S’implementa a 16 barris de la perifèria, i inclou
mesures com la recuperació de la memòria popular dels
barris, instituts escola, la recuperació de parcs i espais
verds, programes de foment de la lectura, patis oberts,
activitats per majors de 65 anys, millores en la il·luminació,
dansa i expressió corporal a l’escola, equipaments esportius...

Gaudim d’una cultura viva, diversa i de proximitat

Barcelona és una ciutat que genera riquesa, i té
un gran potencial productiu i cultural. Però la crisi
econòmica ha castigat uns barris i uns col·lectius
més que d’altres. Alhora, la reactivació econòmica
ha disparat l’especulació, una via d’acumulació
de riquesa per part d’uns quants a costa de la
majoria que produeix. Estem canviant polítiques
estructurals per defensar el teixit productiu, amb
mesures per protegir el petit comerç o amb una
forta aposta per l’economia social i solidària.
Al mateix temps estem potenciant que Barcelona
sigui un referent al món en sectors estratègics
que ja són clau per al creixement econòmic, i en
el futur ho seran encara més, com la investigació
i les noves tecnologies.

Reconeixem i potenciem la cultura de Barcelona garantint
polítiques d’accés i diversitat. Reforcem l’eix culturaeducació-territori articulant programacions a biblioteques
i equipaments culturals de proximitat per crear xarxa.
Fomentem la música en viu de petit i mitjà format. Hem
obert les festes de La Mercè a tot Barcelona, i posarem
en marxa Barcelona Ciutat Oberta, una biennal on pensar
en comú les relacions entre ciutat i cultura. Reforcem
la programació comunitària amb un nou enfocament
del Festival GREC i la creació de Cultura Viva,
un programa que vincula comunitats i projectes culturals.

Lluitem contra l’atur i fomentem l’ocupació de qualitat
Hem donat un nou impuls a l’agència municipal de
promoció econòmica, Barcelona Activa. Ha obert oficines
d’atenció als barris, com els Punts de Defensa de Drets
Laborals. A més, només gestiona peticions d’empreses
que ofereixin un salari superior a 1.000 euros, contractes
d’almenys 6 mesos i condicions laborals que facilitin
la conciliació. Hem triplicat els plans d’ocupació. I hem
impulsat el programa ‘Bona feina, Barcelona’, d’ajuts
a empreses que generen ocupació estable i de qualitat.

Som referent en innovació a tot Europa
Barcelona té també un gran teixit productiu basat en
aquesta innovació. El promovem amb mesures com
la creació d’una incubadora especialitzada en empreses
d’alt impacte tecnològic a l’edifici MediaTIC del Poblenou,
símbol del 22@. Estem rellançant aquest districte econòmic,
enllestint equipaments com Ca l’Alier. Diferents empreses
que treballen en l’àmbit de la tecnologia han decidit
instal·lar-se darrerament a Barcelona i som líders mundials
en organització de fires i congressos. Treballem per
atreure’ls i alhora per garantir que la riquesa que generen
es queda i es reparteix al territori.

ciutat democràtica
Som fidels al compromís de
radicalització democràtica amb
què vam arribar a l’Ajuntament
Vam arribar a l’Ajuntament gràcies a la confiança
de molta gent i a una clara demanda de més i
millor democràcia. No oblidem aquest compromís.
Estem aconseguint aprofundir en els mecanismes
democràtics impulsant mesures que blinden
la institució contra la corrupció, garanteixen
la transparència i potencien la participació
directa i la rendició de comptes, quatre condicions
necessàries per a una democràcia sana.
Volem un Ajuntament on la corrupció no tingui
cabuda i on tots els ciutadans puguin tenir al seu
abast les dades que vulguin consultar sobre la
gestió i fer seguiment de fins a l’últim euro públic
que es gasta.

Lluita contra la corrupció
Hem estat la primera ciutat d’Europa en incorporar una
Bústia Ètica, una eina digital que permet denunciar casos
de corrupció a l’administració protegint l’anonimat del
denunciant. Volem una ciutadania que vigili els poders
públics! També hem limitat els regals i les portes giratòries
amb l’aprovació d’un Codi de Conducta municipal, un dels
més avançats de l’Estat.

Un Ajuntament premiat per la transparència
Hem creat l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques,
una estructura amb personal funcionarial dedicada
a prevenir males praxis i a controlar la gestió pública.
I hem impulsat el Consell per la Transparència, un espai
d’experts i activistes per assessorar les polítiques de
l’Ajuntament. També hem obert el Portal de Transparència
Municipal, on per primer cop es pot consultar amb
tot detall informació relativa als contractes i la gestió
financera. I hem fet pública l’agenda dels càrrecs electes.

Noves eines de participació ciutadana
El Reglament de Participació Ciutadana inclou noves
formes de participació directa, com les consultes i iniciatives
ciutadanes. També hem impulsat Decidim. Barcelona,
la primera plataforma de participació ciutadana feta
amb programari lliure, que ha servit per confeccionar el
Pla d’Actuació Municipal i tots els processos participatius.

Un Ajuntament a peu de carrer
Cada 15 dies l’alcaldessa Ada Colau fa una trobada
amb els veïns i veïnes d’un dels 73 barris de la ciutat,
per escoltar les preocupacions del veïnat, respondre,
donar la cara i no perdre mai el contacte amb tot el que
passa a la ciutat.

Contractació pública amb criteris ètics
Amb la nova guia de contractació de l’Ajuntament,
el 80% dels contractes públics a Barcelona incorpora
clàusules socials, ecològiques i feministes, i premia
empreses que augmenten els sous a través d’un acord
metropolità per un salari mínim.

JA HEM ACOMPLERT MÉS DEL 70%
DEL PROGRAMA DE MANDAT
És molt difícil resumir i prioritzar tot el que hem fet.
La llista és molt llarga! Faltaria parlar del compromís per
destinar el 0,7% dels ingressos municipals a cooperació
internacional, la creació de la Xarxa Estatal de Ciutats
contra la Impunitat Franquista, la revisió del nomenclàtor
per recuperar la memòria de la Barcelona amb ànima
republicana, de la lluita per recuperar la gestió pública
de serveis bàsics o per aconseguir una funerària pública.
Fa tres anys vam proposar una transformació que la ciutat
va acceptar amb entusiasme. Avui seguim fent el canvi, amb
la mateixa energia i amb molt més coneixement acumulat.
I encara ens queda molt per fer en comú!

Vols estar al dia de l’activitat
de Barcelona En Comú?
Canal de Whatsapp
Escriu «BComú» via Whatsapp al 693 594 386
i guarda aquest número a la teva agenda
Canal de Telegram
@bcnencomu | t.me/bcnencomu
Facebook
Twitter
Instagram

@bcnencomu
@bcnencomu
@barcelonaencomu

“Barcelona té un cor que batega al ritme
de tres valors irrenunciables: llibertat,
igualtat, fraternitat. Fa tres anys vam arribar
a l’Ajuntament perquè la ciutadania va voler
donar suport a un projecte de canvi que anava
en la direcció de reafirmar i potenciar aquests
valors, amenaçats per dinàmiques globals
que convertien la nostra ciutat en un objectiu
per a grans lobbies i especuladors.
Tres anys després, podem dir amb orgull que
hem posat aquest canvi en marxa. Avui estem
més preparades per seguir avançant, fent xarxa
amb d’altres ciutats, cap a una ciutat més
cohesionada, oberta, innovadora, orgullosa de
la seva diversitat i que garanteixi drets i ofereixi
oportunitats a tothom.
Una ciutat valenta, amb una ciutadania que
fa possible que dia rere dia Barcelona sigui,
més que mai, referent en la lluita feminista,
en la defensa dels drets humans, en el combat
contra les desigualtats i en la lluita contra
el canvi climàtic.”
–Ada Colau
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