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ALGUnES
VICTÒRIES
ALS bARRIS
Fa només dos anys que transformem la
ciutat per posar-hi les persones al centre.
Hem canviat les prioritats de l’agenda
municipal, hem plantat cara als interessos
especulatius i hem posat la política
al servei de la ciutadania i dels barris.
Aquestes són algunes de les petites grans
victòries que hem aconseguit.

Pla de barris:
redUir desiGUaltats
El Pla de Barris és
una eina per disminuir
les desigualtats
entre barris a partir
de la participació
i coproducció de
polítiques públiques
amb veïns i veïnes.
S’ha començat pel Bon
Pastor, Baró de Viver, la
Trinitat Nova i el Besòs
i el Maresme i hi ha
previstos 12 barris més.

dret a l’habitatGe:
Una Prioritat
S’han reduït un 12%
els desnonaments
i s’han augmentat
un 131% les
famílies ateses per
l’Ajuntament. En
10 anys s’hauran
construït 18.500 pisos
més de parc públic i
se n’hauran comprat
més de 200 repartits
per tota la ciutat.

EIXAMPLE
16. Protegim Sant Antoni per lluitar
contra la pressió turística:
suspensió temporal de llicències
d’hostaleria i restauració,
i elaboració d’un pla d’usos
17. Edifici Transformadors en
construcció amb un Casal de
Barri, un Espai de Gent Gran
i un Punt d’Informació Jvenil
18. Compra del futur Ateneu del barri
de la Sagrada Família
19. Acord per tancar la Model
20. Procés participatiu del Mercat de
Sant Antoni: guany d’espai públic
i d’un espai veïnal de gestió cívica
21. Implementació d’una cruïlla
de vianants
22. Projecte Vincles per a gent gran
a tots els barris de l’Eixample
23. Urbanització dels Jardins Duran
i Reynals
24. Treballant un conveni de cessió
d’espais a l’Espai Juvenil
Casa Groga
25. Nova àrea de gossos 1.900 m2
al Parc de l’Estació del Nord
26. Remodelació de la plaça Joan
Fuster
27. Tall del carrer de la Marina
diumenges i festius
28. Cessió de l’Espai Lola Anglada
al Casal Joves Queix a Jardins
Montserrat
29. Ordenació terrasses
del carrer Enric Granados
30. Eix verd a Sícília/Ribes
31. Alliberar espai públic de la vorera
a l’entorn de la Sagrada Família
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CIUTAT VELLA
1. Pla d’acció per a joves inhalants
2. Recuperació, rehabilitació
i reobertura del Borsí
3. Urbanització del solar de
Sotstinent Navarro per fer
un nou espai públic i el pati
de l’Escola Baixeras
4. Recuperació de Can 60 per a
habitatge i projecte comunitari
5. Pla d’acció Salvador Seguí:
habitatge, dinamització,
interculturalitat i seguretat
6. Urbanització del solar de la
Caseta de Fusta per a horts,
espai infantil i d’estada
7. Posada en marxa de l’Oficina
de Denúncies GUB i Mossos
d’Esquadra
8. Cessió dels baixos de Joan de
Borbó 44 per a usos comunitaris
9. Més recursos per al conveni amb
pla comunitari Barceloneta
10. Nou servei de bus llançadora des
de Ciutat Vella i Sant Martí cap
a l’Hospital de l’Esperança per
facilitar els desplaçaments dels
pacients a aquest centre sanitari
11. Recuperació del teatre Arnau
12. Nova Oficina d’Habitatge
13. Elaboració de nou pla d’usos
14. Equipament veïnal per allotjar
entitats del Raval
15. Refem la plaça d’Hilari Salvadó

PeUat: Governança
del tUrisme
Posem ordre al turisme
per fer-ne una activitat
sostenible per a la
ciutat. Amb el Pla
Especial Urbanístic
d’Allotjaments Turístics
(PEUAT) regularem el
nombre d’hotels a les
zones més saturades,
per un creixement més
equilibrat i sostingut.

llUita contra
la contaminació
S’han construït 25 km
més de carril bici, hem
millorat i augmentat
la xarxa de bus i hem
aconseguit una tarifació
més social. Hem posat
en marxa la superilla
pilot a Poblenou i
augmentarem l’espai
verd fins arribar a 1m2
per persona.

millores en salUt
Invertim en atenció
primària, salut
comunitària i salut
mental, peces clau per
al benestar de la ciutat.
Construïm, renovem
i ampliem equipaments
sanitaris públics.

memÒria histÒrica
Recuperem les lluites
que han transformat
els barris, els valors
republicans
i progressistes:
hem impulsat canvis
en el nomenclàtor,
iniciatives de
reparació històrica i
la retirada de plaques
i símbols franquistes

SANTS – MONTJUÏC
32. Conveni per finançar l’obertura
de dues parades del metro de la
Marina L10
33. Compra dels locals de Química
per a joves, gent gran i entitats
34. Reurbanització de la plaça
Joan Pelegrí
35. Recuperació de la Model
del s. XX per al Casal de Joves
i la Federació de Festa Major
36. Can Batlló: més habitatge públic,
Coòpolis, una escola,
altres equipaments i millorar
la connexió de la zona verda
amb la Bordeta
37. Compra del solar de la Magòria
per al futur retorn del camp
de futbol, i habitatge dotacional
i sociosanitari
38. Regulació de les terrasses
del carrer Blai i aprovació
del Pla d’Usos de Poble-sec
39. Recuperació de l’hort comunitari
de la Font Trobada
40. Actuacions de millora
i arranjaments al Turó de Font
de la Guatlla
41. Moderar activitats a Montjuïc
i treballar pel futur pla director
de la muntanya
42. Reducció de l’horari de terrasses
a plaça Osca i limitació d’obertura
de nous bars i restaurants
43. Protecció per la singularitat i el
valor històric del barri de Satalia
44. Compra de l’edifici Leiva 37 per
evitar que els seus veïns i veïnes
siguin expulsats
GRÀCIA
45. L’antiga Quirón allotjarà
100 habitatges per a gent gran
i tres equipaments
46. Recuperació Can Carol per a
equipaments de proximitat
47. Camí escolar de l’escola Pau
Casals i millores al carrer
48. Recuperació de la Casa CanalsJunyer per a equipaments de
proximitat
49. Impuls de l’aula ambiental
del Bosc Turull amb ampliació
d’horaris i serveis
50. Inici de retirada de les plaques
franquistes
51. Procés participatiu de
coproducció de projectes
culturals al barri del Coll,
la Salut, Vallcarca i els Penitents

52. Promoció del comerç
de proximitat a la Salut
53. Millora de l’espai públic
i convivència a les places
de la Vila
54. Desenvolupar un nou model
urbà preservant la identitat
del barri amb criteris
de sostenibilitat amb
més de 9.000 m2 de sostre
per a habitatge públic

HORTA – GUINARDÓ
55. Obertura del museu del Mas
Ravetllat-Pla
56. Més espai verd per als veïns
a la plaça de les Pedreres
57. Segona fase del Centre
Esportiu Municipal d’Horta
58. Limitació al trànsit privat
al Cim del Turó de la Rovira
59. Nou Casal de Gent Gran
de Sant Genís
60. Acabament interiors d’illa
de Sidó i Lledoner
61. Protegim la masia de Torre
Garcini per fer equipaments
pel veïnatge
62. Inici de les obres per millorar
el Mercat de la Vall d’HebronTeixonera
63. Cessió de solar per a projecte
d’hort veïnal HorTaxonera
64. Adaptació de la pista
de la Clota per al patinatge
i esports rodats
65. Estudis geotècnics per
instal·lar 2 escales mecàniques
al barri de la Teixonera
66. Millora jocs infantils de
la plaça de les Sibil·les i
arranjaments interiors d’illa
zona de Juan de Mena
67. Arranjament de carrers al
barri de la Clota
68. Millores de l’entorn de Cal
Notari
69. Millora dels Jardins
d’Hiroshima per afavorir
usos veïnals
70. Obertura Casal de Joves
Girapells amb model
de gestió ciutadana
71. Millores a l’interior d’illa
d’El Ranxo al barri del Carmel
72. Dinamització de la Sala
Polivalent de Montbau
i desplegament de programa
per a gent gran
73. Inici de les obres de cobertura
de la ronda de Dalt
74. Obertura de l’Escola Municipal
de Música de Can Fargues
a la Masia
LES CORTS
75. Projecte de pacificació
del carrer Conxita Supervia
76. Projecte col·laboratiu i inclusiu
d’horts a la Colònia Castells
77. Impuls al servei de reforç
educatiu de la xarxa del Banc
Solidari
78. Pla director al barri de la Mercè
79. Nou espai de treball
col·laboratiu entre districte
i zona universitària: mobilitat,
inclusió, cultura i ESS
80. Projecte nou Casal de Joves
de les Corts
81. Projecte d’un nou camí escolar
a les Corts
NOU BARRIS
82. Recuperació de la sorra
de la Prospe Beach
83. Roquetes Conviu, projecte
de convivència al barri de
Roquetes
84. Obertura de dos nous casals
infantils gratuïts a Escola
Timbaler del Bruc i Escola
El Turó
85. Rehabilitació de l’entorn del rec
Comtal al seu pas pel barri de
Vallbona i soterrament de l’R2
86. Canvi de nom de la plaça
Llucmajor per plaça de la
República
87. Reforma dels vestidors
i millora dels camps de futbol
de Canyelles, Vallbona,
Turó de la Peira i Porta
88. Conveni amb la CONFAVC
per a projecte Aporta per
detecció de casos de pobresa
energètica a Ciutat Meridiana
89. Aprovat el Pla de Cohesió
Drets Socials de Nou Barris
90. Ampliació de programa
de salut als Barris a Turó,
Can Peguera i Verdum
91. Instal·lació de la primera
àrea d’esbarjo per a gossos
de la ciutat
92. Compra de locals a la plaça
dels Eucaliptus per a cessió
a entitats a Torre Baró
93. Compra dels locals del carrer
Robert Robert per a activitats
comunitàries a Verdum
94. Recuperació de la titularitat
municipal del sòl del
Cotxeres Borbó: alliberament
de 20.000 m2 de sostre
d’equipament
95. Consolidació del model de
gestió cívica amb millores
normatives i econòmiques
a tots els equipaments
de Nou Barris
96. Protecció de les cases
del passatge Santa Eulàlia

SANT ANDREU
97. Nou Mercat Municipal
a Bon Pastor
98. Millora d’accessibilitat
d’habitatges a Baró de Viver
amb el Pla d’Ascensors
99. Sinèrgics, primer espai
municipal de coworking de
retorn social a Baró de Viver
100. Centre Cívic Can Clariana
amb un model de gestió
cívica i no externalitzada
101. Adquisició locals per a
nou Casal de la Gent Gran
a Bon Pastor
102. Inici d’obres del Mercat
Municipal provisional
103. Un gran parc i una illa per
als vianants als voltants del
carrer Residència i Lanzarote,
una licitació que feia anys
que estava aturada
104. Recuperació de la plaça de
la Guineu: obertura, millores
de l’espai i connexió amb la
Meridiana
105. Conversió de la Torre de la
Sagrera en Casal de Barri
106. Urbanització de la carretera
de Ribes, que millora la
connexió amb Trinitat Vella
i Trinitat Nova
SARRIÀ – SANT GERVASI
107. Guanyem un espai públic a
Galvany: obrim els Jardins
Muñoz Ramonet al públic
108. Acabem les obres de l’antic
Dipòsit del Rei Martí per
convertir-lo en un nou
equipament per al districte
109. Conveni amb entitats per a
l’ús de la Caseta del Guarda
del carrer Manacor
110. Millores al jardí de la
Biblioteca Clarà i ampliació
d’horaris
111. Finalització de les obres
del Centre Cívic Vil·la Urània
al Farró
112. Nou projecte comunitari a les
Planes per enxarxar persones
i serveis del territori i generarne de nous
113. Programacions conjuntes
amb la Casa Sant Felip Neri
per obrir-la més al veïnat
SANT MARTÍ
114. Nou pati a l’Escola de la Pau
115. Compra de l’església de Sant
Bernat Calbó per ampliar
l’Escola La Mar Bella
116. Obertura d’equipaments
municipals tot l’estiu: centre
cívic, casal d’avis i pati escola
117. Obertura del carrer del Concili
de Trento per connectar el
Clot de la Mel amb el nucli
antic del Clot
118. Ordenació singular de
la rambla de Poblenou per
reduir terrasses i millorar
espai públic
119. Urbanització pacificada
del carrer Pere IV
120. Urbanització de la plaça
Palerm
121. Assumpció de la gestió
pública del Port Olímpic
122. Platja de gossos a la platja
de Llevant
123. Reurbanització de la plaça
Trinxant-Meridiana
124. Implementació de superilla

Perímetre PEUAT (zones 1 i 2)
i perímetre protecció St. Antoni
Escoles, institut-escoles
i instituts nous
Escoles bressol
obertes/ampliades
Escoles bressol
en projecte de construcció
Escoles bressol recuperades
per a gestió pública
Gestió cívica de camps
de futbol
Nou habitatge de lloguer
(en curs)
Nou habitatge per a afectats
urbanístics: 7 en curs, 3 acabats
Cessió de sòl per a cooperatives
d’habitatge (en curs)
Nou habitatge en dret de
superfície: 2 en curs, 1 acabat
Punts d’assesorament
energètic
Inserció per a joves amb
problemes de salut mental
Nous programes
de salut comunitària
Ampliació i millora
d’equipaments sanitaris
Bus: línies noves,
recuperades o modificades
Carrils bici oberts/millorats

El
canvi
en
fets

2 anys transformant barcelona

BATALLA CONTRA L’ESPECULACIÓ:
dret a l’habitatge, veïnització,
Regulació del turisme

PER UNA CIUTAT SALUDABLE
I PASSEJABLE: transport públic,
aire net, recuperar el carrer

Lluita per Recuperar
la gestió pública:
aigua, energia, serveis bàsics

REDUIR DESIGUALTATS I PRECARIETAT: NOVES MANERES DE FER POLÍTICA:
garantir drets, generar treball transparència, feminismes,
i riquesa de manera justa
participació

Barcelona és la seva gent, si perdem el veïnat,
perdem la ciutat. Per això plantem cara a la
massificació turística, la desprotecció dels
llogaters i llogateres i la compra d’immobles
per part de fons voltors. Hem posat en marxa
totes les eines que l’Ajuntament té: ajuts a
la rehabilitació i al pagament del lloguer, la
compra i la construcció de pisos públics i la
mobilització de pisos buits. I, on no tenim
competències, com en la regulació del lloguer,
demanem a les administracions responsables
que es posin les piles.

Volem una ciutat per viure, jugar, trobar-se i
passejar des de Collserola al mar, des del Besòs
al Llobregat. Barcelona té uns nivells mitjans
anuals de partícules contaminants que superen
en un 30% les recomanacions de l’OMS. El
vehicle a motor és el principal responsable de la
pol·lució que afecta la salut de tothom, sobretot
d’infants i persones grans. L’espai públic també
està sobreocupat pels cotxes, en detriment de
l’ús lliure que en poden fer vianants, persones
que van amb bicicleta o carrils especials per a
transport públic. Però ho estem revertint!

Recuperar la política i posar-la al servei de les
persones vol dir també recuperar el control
democràtic dels béns comuns per fer-ne una
gestió pública responsable i transparent. Venim
d’una situació de serveis externalitzats i guanys
desmesurats d’empreses privades que gestionen
o han gestionat béns relacionats amb drets
fonamentals per viure, créixer i morir dignament,
però volem arribar a ser una ciutat referent en la
recuperació dels serveis bàsics.

Barcelona és una ciutat que genera riquesa,
però en els darrers anys els veïns i veïnes hem
patit les conseqüències d’una crisi econòmica
que ha castigat uns barris més que d’altres i
també col·lectius de dones, persones migrants
i gent jove i gran. En aquests dos anys hem
fet l’impossible, tenint el poc marge que un
ajuntament té per canviar polítiques estructurals,
per reequilibrar la balança i garantir uns drets que
creiem que són fonamentals per viure dignament.
Per fer de Barcelona una ciutat de drets.

Unitat Contra
l’exclusió
residencial
Tothom qui pateix
un desnonament és
atès i té una solució
per no quedar-se
al carrer. Durant
aquests dos anys
s’han aturat prop de
1.500 desnonaments.

“Fa dos anys que gent comuna, sense relació
prèvia amb poders fàctics, vam guanyar les
principals alcaldies de l’estat amb un missatge
molt clar: cal recuperar les institucions per
a la gent, millorar la democràcia, cosir les
desigualtats, aturar les retallades, lluitar per
recuperar els béns comuns.
Vam dir llavors: si som capaços d’imaginar
unes ciutats diferents, serem capaços de
transformar-les.
Un canvi profund, de valors i de polítiques,
mai es produeix d’un dia per l’altre, però
avui podem mirar enrere amb orgull i cap
endavant amb esperança, perquè tot
el que hem fet té un sentit, una direcció,
i estem posant les bases per a un futur
més just, més democràtic i més fratern.”
Ada Colau
24 de maig de 2017

Governança
del turisme
Pla per posar fre
a la construcció
incontrolada
d’hotels i constitució
d’un Consell de
Turisme per decidir
col·lectivament quin
model turístic volem.

L’habitatge no és una mercaderia, és
un dret com una casa. Per això hem
posat sancions a la SAREB, al BBVA i a
altres bancs per tenir pisos buits. Hem
aconseguit un crèdit de 125M € del Banc
Europeu d’Inversions per construir pisos
públics de lloguer. En 10 anys hi haurà
18.500 pisos més de lloguer assequible,
i només en aquests 2 anys ja se n’han
aconseguit 750 (comprant per sota
del preu de mercat o cedits). Mai cap
administració ha fet un esforç econòmic
similar per augmentar el parc públic de
lloguer.
Volem barris plens de vida, veïnitzats! Per
això, la regulació del preu del lloguer és
urgent. Generalitat i Estat han de deixar
que els ajuntaments actuïn per impedir
lloguers abusius, com passa a París o
Berlín. Sabem que la ciutat és un reclam
turístic, però de la mateixa manera
que hem posat fre a la construcció
d’hotels amb el PEUAT (Pla Especial
Urbanístic d’Allotjaments Turístics), cal
acabar amb els habitatges d’ús turístic
il·legal. Ja n’hem tancat 700 i hem posat
multes a AirBnB, però no pararem fins a
aconseguir un turisme respectuós amb
els nostres barris.

Metro a la marina
Hem desencallat una
obra que feia anys
que estava parada.

carrils bici i bus
Acabarem 2017 amb
més de 150 km de carril
bici, hem recuperat 20
busos de barri els caps
de setmana i acabarem
d’implantar les 28 línies
de nova xarxa de bus.

tarifació social

Aquest any s’hauran augmentat fins
a 150 els kms de carril bici i per 2018
tindrem Bicing 24 hores i a més barris.
La ciutat ha de ser de les persones,
també per passejar-hi, jugar-hi i moures’hi a gust. Hem alliberat espai públic
per als veïns i veïnes al Poblenou, un pla
pioner que aviat s’estendrà a altres punts
de la ciutat. S’ha desencallat el metro
de la Marina i hem aconseguit congelar
les tarifes, millorar les condicions per a
aturats i allargar la T-12 fins als 16 anys,
que de fet és l’edat en què s’acaba
l’escolarització obligatòria i per tant,
el que té sentit.
Sabem que calen mesures dràstiques
per reduir la contaminació. Començarem
restringint l’accés dels cotxes més
contaminants en episodis greus aquest
any, i hi hem afegit mesures per canviar
el cotxe i passar-se al transport públic.
I, com que sabem que no n’hi ha prou
amb no fer fum, també cal renovar l’aire
que respirem: hem ampliat 1 m2 d’espai
verd per persona que viu a Barcelona.

Operador energètic municipal
Barcelona Energia
serà la companyia
elèctrica 100% pública
més gran de l’Estat,
que donarà servei
a tot l’Ajuntament
i a 20.000 famílies.

Contractació
pública
S’han introduït criteris
socials, d’accessibilitat,
de justícia de
gènere, de drets
laborals i de justícia
ambiental: per unes
polítiques públiques
responsables.

S’ha quadruplicat
la inversió en
polítiques d’habitatge
per a un parc públic
de lloguer. A final de
mandat, l’haurem
augmentat amb
4.000 pisos més.

Per primera vegada
en 10 anys,
s’augmenta la plantilla
de l’Ajuntament amb
2.000 persones més.
Per una administració
a l’altura dels canvis
que ha tingut la ciutat.

Cap retallada
en serveis.
Més beneficiaris
de beques menjador,
de rendes de
0-16, d’ajudes a
monoparentals i
del servei d’atenció
domiciliària.

Tarifació social
escoles bressol
Un 62% de les
famílies pagaran
menys per portar
els seus fills a l’escola
bressol a partir del
nou curs escolar.

Ajuts ibi
Una fiscalitat més
redistributiva: els
diners recaptats
financen les rendes
més baixes.

Per primer cop des del 2007 s’ha aturat el
creixement de la desigualtat a Barcelona.
S’han destinat més esforços que mai a
fer una ciutat que cuida la salut mental
de les persones, que garanteix l’accés
als serveis municipals per a les persones
immigrades en situació d’irregularitat
i que posa més recursos perquè les
persones que viuen al carrer tinguin les
necessitats cobertes. Són tres exemples
de plans molt amplis que són un canvi de
paradigma en la política de drets socials
de l’Ajuntament. No deixar a ningú enrere
i donar uns serveis de primera qualitat és
el nostre repte.
S’han posat en marxa ajuts per a famílies
monoparentals, per pagar el lloguer; per a
famílies amb dificultats econòmiques que
tenen infants de 0 a 16 anys; s’ha fet un
pla per abordar integralment la pobresa
energètica, i s’han triplicat les beques
menjador. Mesures per redistribuir la
riquesa que Barcelona té per aconseguir
una ciutat on tothom tingui educació, una
llar i els serveis bàsics coberts i es pugui
desenvolupar en llibertat. I fer-ho per a
tothom, també per a les persones que
fugen dels seus països, perquè Barcelona
és i serà Ciutat Refugi, que ofereix
allotjament i manutenció a les persones
sol·licitants d’asil excloses de les ajudes
estatals, promovent-ne autonomia i la
inserció sociolaboral.

decidim.barcelona
La primera
plataforma de codi
obert feta amb i
per a la ciutadania,
que ha servit per
confeccionar el PAM
i tots els processos
participatius.

bústia ètica
Una bústia segura
per rebel·lar casos
de corrupció,
única a Europa.

Trobades amb
l’alcaldessa
Cada 15 dies
l’alcaldessa fa una
trobada amb els veïns
i veïnes d’un barri,
per escoltar tothom
i no perdre mai
el contacte amb el
que passa a la ciutat.

Pla de Justícia
de Gènere

Aigua
Estem treballant per
una gestió pública de
l’aigua i, per primera
vegada en 10 anys,
s’ha abaixat el rebut
d’aquest servei.

barcelonaencomu.cat

Perquè sabem que es pot fer una gestió
sostenible dels recursos públics i, a la
vegada, lluitar pel dret a l’energia, hem
constituït una comercialitzadora elèctrica
municipal, que donarà servei a 20.000
famílies amb energia renovable.
I perquè sabem que es pot estalviar
en els recursos que són de tothom i a la
vegada lluitar perquè tothom tingui accés
a un enterrament digne, estem impulsant
la creació d’una funerària pública.

Més inversió
social

S’ha ampliat la T-12
a T-16, s’han millorat
les condicions d’accés
per a aturats i s’han
congelat tarifes.

Pla de Recursos
Humans
inversió
en habitatge

S’ha recuperat la gestió pública de cinc
escoles bressol privatitzades durant el
mandat de Trias i se n’ha anunciat la
construcció de set més. S’ha recuperat la
prestació directa dels punts d’informació
i atenció de la dona, així com del servei
d’atenció a les dones que pateixen
violències masclistes. Són serveis
fonamentals per a la comunitat i, per
tant, essencials per a la població més
vulnerable.

Vam arribar a l’Ajuntament reclamant més
i millor democràcia i una manera diferent
de fer política. Amb un mandat per part
de la ciutadania de més transparència i
d’incorporació d’una cultura política basada
en valors com la cooperació, la participació
directa i la rendició de comptes. I ho hem fet
amb perspectiva feminista, incloent-hi una
mira de gènere en les polítiques, actuant
de forma implacable davant les agressions
masclistes i desplegant una cultura
econòmica de les cures.

Revisió de l’elaboració
de pressupostos,
model urbà i mobilitat
adaptats a la vida
quotidiana, reducció
de la feminització de
la pobresa i dret a
cuidar i ser cuidat.

S’ha posat el pressupost 100% en
obert a disposició de la ciutadania,
perquè els comptes estiguin a
l’abast de tothom. Creiem que,
per recuperar la confiança en les
institucions, cal ser els primers a
combatre la corrupció. Per això s’han
posat llums i taquígrafs. Impulsant
una Oficina de Transparència i
Bones Pràctiques que ha desplegat
polítiques públiques innovadores en
matèria de regeneració democràtica.
Agendes transparents, limitació
de sous, un codi ètic d’obligat
compliment per a tota la corporació
municipal, així com la primera Bústia
Ètica de l’estat, una eina digital per
protegir l’anonimat de qui vulgui
denunciar males praxis, com ha fet
el mateix Ajuntament en el cas de
Barcelona Regional.
Sabíem des del començament que
el canvi real no seria possible si no
posàvem les institucions al servei
dels veïns i veïnes. Que calien
respostes col·lectives a problemes
col·lectius, com defensem des de
l’acció comunitària. Per això, també
s’ha culminat la revisió del reglament
de les normes de participació,
per poder convertir en consultes
ciutadanes aquelles propostes
que sorgeixen des de la ciutadania.
I, com també calia posar totes les
facilitats perquè tothom tingui
veu i vot i pugui participar, hem creat
la plataforma de codi obert,
Decidim.Barcelona, que fa seguiment
de tots els processos participatius
oberts a la ciutat, barri a barri.

