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BARCELONA
GUANYA 

VIDA

LA CIUTAT FA UN GRAN SALT ENDAVANT. AVANCEM CAP 
A UNA CIUTAT MÉS JUSTA , MÉS VERDA I PLENA DE VIDA

VIATGEM PER LA GRAN 
TRANSFORMACIÓ DE BARCELONA 

DESCOBREIX QUÈ ÉS LA CIUTAT JUGABLE 
I PINTA EL TEU PROPI PROTEGIM LES ESCOLES!

PARLEM DE SALUT, HABITATGE, CURES, 
ECONOMIA, TRANSICIÓ ENERGÈTICA I MOLT MÉS
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La Barcelona 
que volem

La Barcelona 
que s’obre pas

La política ha de servir per millorar 
la vida dels veïns i les veïnes en el seu 
dia a dia. Alhora, la política és l’eina 
més important que tenim com a so-
cietat per aixecar els fonaments que 
hauran d’orientar i sostenir el nostre 
futur compartit. Governar de manera 
responsable obliga a una gestió efici-
ent i transparent dels recursos. Però 
això no és suficient. Governar amb 
mirada llarga implica ordenar l’agenda 
de prioritats entenent el context i les 
necessitats del present, però també 
amb una clara visió de futur. Només 
així estarem preparades per afrontar 
els nous reptes i aprofitar les oportu-
nitats que se’ns presenten. L’objectiu, 
per tant, no és transformar per trans-
formar. L’objectiu és transformar per 
millorar el benestar present i futur de 
la ciutadania.

Els canvis profunds necessiten temps, 
però, un cop activats, esdevenen impa-
rables. I malgrat que ens queda un llarg 
camí per recórrer, no hem d’oblidar mai 
que hem aconseguit coses que, fins fa 
molt poc, ens deien que eren impossibles.

Avui, l’Ajuntament de Barcelona és 
l’administració que més habitatge de 
lloguer social construeix de tot l’Es-
tat i, per quart any consecutiu, la ca-
pital amb major inversió social de 

tota Espanya. Durant els darrers anys 
hem enfortit els serveis públics de la 
ciutat, reforçant per exemple el ser-
vei de neteja Cuidem Barcelona, al 
que dediquem un 10% del pressupost 
municipal, o ampliant la dotació de la 
Guàrdia Urbana amb més recursos i la 
plantilla més gran de la història. Però 
no ens hem quedat aquí. Barcelona ha 
estat reconeguda per impulsar serveis 
pioners com el dentista municipal per 
a persones vulnerables  —que, en breu, 
farem extensible al conjunt de tota la 
població —, crear una unitat antides-
nonaments que no existia, posar en 
marxa una elèctrica pública i desple-
gar el servei Konsulta’m, que ofereix 
suport psicològic gratuït i sense cita 
prèvia, fent de la salut mental una de 
les prioritats del nostre govern.

Som capital científica, cultural i tec-
nològica, una ciutat mediterrània de 
comerç i de talent, i la transformació 
urbana que estem impulsant per fer 
front a l’emergència climàtica i a la 
contaminació és un referent interna-
cional. Actualment, liderem la recu-
peració econòmica a Espanya amb les 
millors dades de reducció de l’atur de 
l’Estat i amb més contractes indefinits 
que mai. Som la ciutat que ha rebut més 
fons europeus Next Generation perquè 

apostem per una transició verda i di-
gital que posa al centre les persones.

Davant tots aquests avenços troba-
rem algunes resistències. Sentirem 
soroll per part d’aquells que han per-
dut privilegis i que voldrien retornar a 
la ciutat del passat. La ciutat que dona-
va barra lliure a l’especulació, amplifi-
cava les desigualtats i acceptava que 
la normalitat és que l’aire que respiren 
els nostres infants i les persones grans 
estigui contaminat. Però un projecte 
veritablement fort no és aquell que té 
el suport dels grans poders mediàtics 
o econòmics, sinó el que té l’empenta, 
la força i la complicitat de la gent i dels 
barris i els barcelonins i barcelonines 
tenim clar en quina ciutat volem viure 
i quina ciutat volem deixar a les gene-
racions vinents. Els nostres nens i ne-
nes mereixen créixer i educar-se en 
una Barcelona justa, verda, saludable 
i plena de vida. Una ciutat de futur.

Ara que comencem a recollir els fruits, 
i el canvi ja és tangible en les nostres vi-
des i en els nostres barrris, és més ne-
cessari que mai continuar empenyent 
amb força. Per això és imprescindible 
que la gent comú, que les persones com 
tu, continuïn formant part d’aquest 
canvi i en siguin protagonistes.

Avancem cap a una Barcelona verda i 
plena de vida que recupera l’espai pú-
blic pels veïns i les veïnes. Una ciutat 
més saludable per viure-hi, on els nens i 
nenes puguin jugar i les persones grans 
passejar. Per això protegim les escoles 
de fums i soroll, guanyem noves places 
i eixos verds per a vianants, donem su-
port al comerç local, eliminem les au-
topistes urbanes del centre de la ciutat 
i millorem el transport públic amb no-
ves infraestructures com la connexió 
del tramvia per la Diagonal. 

Una Barcelona que posa l’educació al 
centre i potencia les escoles com a es-
pais oberts al barri i a la comunitat, amb 
entorns escolars amables on els infants 
poden jugar amb seguretat. Treballem 
per assolir la igualtat d’oportunitats, 
perquè tots els nens i nenes puguin 
accedir a activitats extraescolars i gau-
deixin d’una dieta adequada i saludable 
a través de les beques menjador.

Una Barcelona que posa la innova-
ció al servei de les persones i que s’ha 

convertit en la capital amb major in-
versió social de tota Espanya. Som l’ad-
ministració de tot l’Estat que més habi-
tatge públic construeix i la primera en 
impulsar un Pla de Salut Mental i crear 
un dentista públic. Fem polítiques va-
lentes que lluiten contra les desigual-
tats i l’especulació perquè la cohesió 
social és un imperatiu per tenir una 
ciutat més justa, pròspera i amb futur. 

Una Barcelona que és esperança i 
sobretot futur! La pandèmia ha posat 
de manifest la feblesa d’una economia 
basada excessivament en el turisme. 
Alhora, la crisi dels combustibles fòs-
sils i l’emergència climàtica ens obli-
guen a accelerar la transició energè-
tica i a fer-ho de manera justa. Per 
això, necessitem diversificar el model 
productiu, aprofitar el talent existent 
i recuperar la indústria, sobretot en 
aquells sectors estratègics on tenim 
gran potencial. Barcelona té moltes 
oportunitats en aquest nou context i 
compta amb l’ecosistema, el talent i 

l’amor propi necessaris per escollir 
bé aquelles inversions que reforcin el 
seu propi model. Un model que aposta 
per l’economia verda, la rehabilitació 
energètica d’edificis, l’economia blava, 
les energies renovables, l’electrificació 
de la mobilitat, la ciència i la cultura. 
Un model que posa l’economia al ser-
vei de les persones, que reconeix les 
cures com a treball essencial per sos-
tenir la vida i protegeix l’economia lo-
cal i el comerç de proximitat. La trans-
formació urbanística de la ciutat i 
l’aposta pel transport públic responen 
també a aquest canvi de paradigma.

Una Barcelona que es viu als seus 
barris. Com que no hi ha barris de 
primera i de segona, hem triplicat la 
inversió en educació, cultura, equi-
paments i espai públic, drets socials i 
desenvolupament econòmic en aquells 
barris que més ho necessiten, a través 
d’un pla específic. La vida de barri és un 
tresor a preservar, per això protegim el 
comerç de proximitat, reactivem els 

mercats i comprem els baixos buits per 
dotar-los de vida i activitat amb nous 
usos. Hem descentralitzat i reforçat els 
serveis municipals perquè tothom els 
tingui a prop de casa seva, protegim les 
escoles i els seus entorns i cuidem el 
patrimoni perquè cuidar-lo és cuidar la 
nostra identitat.

Una Barcelona feminista i orgullo-
sa de la seva diversitat, que fa front a 
l’extrema dreta. Estem impulsant po-
lítiques feministes pioneres per llui-
tar contra les violències masclistes, 
fomentar la igualtat al món del treball 
i donar suport a les dones amb res-
ponsabilitats de cures, com el centre 
Barcelona Cuida o el cangur municipal 
Concilia. Som també pioners en polí-
tiques d’acollida i atenció a persones 
nouvingudes, tenim una Oficina per 
lluitar contra les discriminacions i un 
Centre LGTBI que és una referència in-
ternacional en promoció de la diversi-
tat sexual i de gènere. Una Barcelona 
on l’amor guanya a l’odi.

FEM REALITAT LA BARCELONA 
QUE VOLEM I LA VIDA QUE VOLEM, 
DE L’ÚNICA MANERA POSSIBLE, 
JUNTES:

Barcelona sempre ha estat, és i serà la meva ciutat. 
Per això, m’omple d’esperança veure tot el que hem 
aconseguit en només uns anys i em sento molt 
orgullosa que Barcelona, la nostra ciutat, tingui 
avui un gran projecte en marxa.
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Superilla Barcelona, 
del gris al verd

El programa Superilla Barcelona està 
transformant l’espai públic de tota la 
ciutat d’acord amb un nou model més 
saludable, més just i que fomenta les 
relacions de proximitat. Avui està re-
conegut internacionalment com a mo-
del a seguir per combatre l’emergència 
climàtica, millorar la vida i protegir la 
salut de les persones. L’espai públic 
passa del gris al verd i deixa de ser un 
lloc de pas per convertir-se en lloc de 
trobada, joc i vivència compartida:
›  La Superilla no deixa d’expandir-se 

pels barris de tota Barcelona: Poble-
nou, Sant Antoni, Horta, Sant Ger-
vasi, l’Eixample, la Sagrera-Navas, 
Clot-Camp de l’Arpa, Bon Pastor, la 
Verneda i la Pau…

›  Les principals autopistes i artèries 
de Barcelona, tant a escala de ciu-
tat com de barri, es transformen en 
grans avingudes verdes: avinguda 
Meridiana, Via Laietana, avinguda 
Diagonal, les Rambles, passeig Marí-
tim de la Mar Bella, Pi i Margall, ei-
xos verds de Sant Martí, carrer Gran 
de Sant Andreu…

›  A antics espais sense vida broten avui 
grans pulmons verds: Parc d’Antoni 
Santiburcio i rambla Marta Mata, la 
Clariana de les Glòries, Jardins del Doc-
tor Pla i Armengol, Parc de la Marina 
del Prat Vermell, Parc de Can Batlló…

›  Obrim Carrers és un projecte per 
recuperar artèries de la ciutat per a 
les persones. Cada cap de setmana, 
elimina el trànsit rodat de Gran de 
Gràcia i l’eix Creu Coberta-carrer de 
Sants per convertir-los en grans pas-
sejos peatonals, nous espais per gau-
dir, respirar i revitalitzar el comerç 
de barri.

CUIDEM BARCELONA COM ENS 
CUIDEM ENTRE NOSALTRES, 

PERQUÈ CUIDAR BARCELONA 
ÉS ESTIMAR-LA

A Barcelona cada any hi ha 3.000 morts 
prematures i 5.000 malaties relacionades amb 
la contaminació, segons L’ISGlobal. Per això, 
amb el model Superilla, que redueix un 25% la 
contaminació, Barcelona guanya salut i vida.

A BARCELONA CADA ANY HI TENEN 
LLOC MÉS DE 10.000 SINISTRES VIARIS
Per això, reduir la velocitat dels vehicles 
a motor dins la ciutat i pacificar carrers 
salva vides.

SABIES QUÈ? 
El Pla Cuidem Barcelona suposa un gran avenç en 
la cura de l’espai públic. Estrenem un nou model 
de neteja i recollida de residus adaptat a la realitat 
de cada barri, amb una nova flota de vehicles 
elèctrics més silenciosos i sense emissions, 25.200 
contenidors renovats, gran augment de personal i 
increment de la freqüència de neteja. La neteja és 
el contracte al qual destinem més diners des de 
l’Ajuntament. Estimem Barcelona, per això la nostra 
prioritat és cuidar-la.

A BARCELONA EL COTXE REPRESENTA EL 20% 
DELS DESPLAÇAMENTS DIARIS PERÒ OCUPA 
MÉS DEL 60% DE L’ESPAI PÚBLIC,
un desequilibri que s’ha de corregir. Segons el 
Baròmetre municipal, 8 de cada 10 barcelonins 
i barcelonines estem a favor de destinar més 
espai per a vianants. Amb la transformació 
urbana, guanyarem 1 milió de m² com a espai 
públic de qualitat lliure de fums.

Plaça Sóller

Nou espai per a vianants al carrer Pelai

Jardins del Doctor Pla i Armengol

Superilla Poblenou Pacificació del carrer Gran de Sant Andreu

Superilla Sant Antoni ©Del Rio Bani

Ada Colau a la presentació de Cuidem Barcelona

Nou carril bici a l’Eixample

Obrim Carrers Sants

Avinguda Meridiana amb plaça de les Glòries

Flors a l’avinguda Meridiana

Avinguda Meridiana
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Drets Barcelona és, per quart any consecutiu, la 
capital amb més inversió social de tota Espanya 
i l’Associació Estatal de Directors i Gerents de 
Serveis Socials ha reconegut els serveis socials de 
la ciutat com els millors de l’Estat.

L’HABITATGE ÉS UN DRET
⟩  Habitatge públic. Les competències en matèria 

d’habitatge son exclusives de la Generalitat. Mal-
grat això, el nostre Ajuntament és l’administració 
de tot l’Estat que més habitatge públic de lloguer 
construeix, gairebé doblarem el parc públic en 
només 8 anys. Entre 2015 i 2022, el nostre Ajun-
tament ha impulsat la construcció de 6.100 habi-
tatges públics i la Generalitat només 221!

⟩  Unitat Antidesnonaments pionera a tot l’Estat. 
L’any 2016 vam crear aquesta Unitat, que atura 
el 93% dels desnonaments a la ciutat. Ja ha evitat 
més de 14.000 desnonaments, fent possible que 
més de 35.000 veïns i veïnes conservin casa seva! 
El 2022 hem triplicat el personal de la Unitat per 
reforçar aquest servei necessari per garantir el 
dret a l’habitatge a la nostra ciutat.

⟩  Lluita contra l’especulació. Fem el que ningú més 
fa, innovant amb mesures pioneres: compra de 
1.200 pisos en 5 anys per incorporar-los al parc 
públic i evitar l’expulsió dels veïns, tancament 
de milers de pisos turístics il·legals, obligació 
als promotors de destinar el 30% de l’obra nova 
a habitatge assequible, sancions històriques a 
bancs i fons voltors per especular, impuls a les 
cooperatives d’habitatge…

SALUT PÚBLICA
⟩  Salut mental. La salut mental i emocional és una 

prioritat del nostre govern des de 2015 i ho és 
més encara després de la crisi de la Covid. Hem 
dut a terme el primer Pla municipal de Salut 
Mental de tot l’Estat, hem posat en marxa un 
Telèfon de Prevenció del Suïcidi, desplegat un 
servei psicològic gratuït a tots els districtes de 
la ciutat (Konsulta’m i Konsulta’m +22) i imple-
mentat un Pla de Xoc en Salut Mental per tractar 
els efectes de la pandèmia. Posem especial cura 
en el col·lectiu més afectat, la gent jove, i som la 
primera ciutat de l’Estat que impedeix l’obertura 
de noves cases d’apostes i casinos.

⟩  Primer dentista públic de l’Estat. Somriure no 
és un luxe. Barcelona és l’única ciutat que ha im-
pulsat un dentista públic gratuït per a persones 
en situacions de vulnerabilitat, malgrat que no 
és una competència municipal. Des de 2018, ja ha 
atès més de 2.700 pacients i en breu, en crearem 
un a preus reduïts per a tota la ciutadania!

LA CULTURA ÉS VIDA
La cultura és tan necessària com l’aire que res-
pirem. Per això, en els moments més difícils de la 
pandèmia, a Barcelona la vam defensar amb ajuts 
extraordinaris, Bonus Cultura (subvenció a la 
compra de cultura a establiments de la ciutat per 
facilitar-ne l’accés a la ciutadania i reactivar les in-
dústries creatives i culturals), mantenint festivals 
com el Grec i la programació cultural en condici-
ons de seguretat sanitària mentre altres ciutats la 
suspenien. Som l’administració que més inverteix 
en cultura: un 6% del pressupost (front l’1% de la 
Generalitat). A més, el Pla de Drets Culturals de 
Barcelona destina 69 milions d’euros extraordina-
ris en dos anys per garantir l’accés a la cultura i a la 
creació artística a través de 100 accions concretes 
com beques artístiques, locals de protecció oficial 
per a projectes culturals o l’impuls de residènci-
es artístiques a tots els instituts. Garantir que les 
propostes culturals arribin als centres educatius 
és bàsic per aconseguir una igualtat d’oportunitats 
real i una vida cultural vibrant que doni espai al 
talent emergent.

LA BARCELONA DELS BARRIS
És als barris on les persones vivim la ciutat. La 
gran transformació de Barcelona s’ha creat des de 
la realitat de cadascun dels seus barris, guanyant 
verd, vida, drets i futur. Acabar amb les desigual-
tats entre barris i fer política de tu a tu, escoltant 
totes les demandes veïnals, són l’ADN de la nova 
Barcelona que s’obre pas.

⟩  Pla de Barris. L’any 2016 vam iniciar una de les 
mesures més importants i ambicioses de la nos-
tra ciutat. Un pla històric d’inversió dotat amb 
300 milions d’euros extraordinaris per reduir la 
desigualtat entre barris en educació, ocupació, 
salut, habitatge, drets socials i qualitat de l’espai 
públic. Hem multiplicat per tres la inversió als 
barris de la ciutat que més ho necessitaven! Una 
nova forma de governar la ciutat dissenyada amb 
el veïnat des de cada barri.

⟩  Primers Pressupostos Participatius. El 2021 la 
ciutadania va escollir, per primer cop a la histò-
ria de Barcelona, en quins projectes impulsats 
pel propi veïnat invertir 30 milions del pressu-
post municipal! Va ser tot un èxit: 48.000 veïns 
i veïnes van votar d’entre 900 projectes presen-
tats, un rècord de participació en comparació a 
grans ciutats com Nova York o París. Els Pres-
supostos Participatius són possibles gràcies a la 
plataforma digital pionera Decidim.Barcelona.

⟩  La cultura és de tothom i de tots els barris. 
Hem descentralitzat els grans esdeveniments (la 
Mercè i la Biennal del Pensament) amb actes re-
partits per tots els districtes i creat una xarxa 
de nous esdeveniments arrelada als barris (com 
Barcelona Districte Cultural).

⟩  Protegim el patrimoni. La vida de barri és un 
tresor a preservar, per això protegim el comerç 
de proximitat, reactivem els mercats i comprem 
els baixos buits per dotar-los de vida i activitat 
amb nous usos. Cuidem el patrimoni perquè pro-
tegir-lo és protegir la identitat.

LES PERSONES GRANS AL CENTRE
A Barcelona reconeixem i retornem tot el que la 
gent gran ha fet per la nostra ciutat: a més de la 
construcció d’una Barcelona cuidadora, recupe-
rem els barris com a espais de companyia i ajuda 
mútua i fem possible que les persones grans escu-
llin com volen viure. 

⟩  Habitatge públic. Amb la construcció de milers 
d’habitatges públics assistits amb serveis especí-
fics per a persones grans i els ajuts per a la rehabi-
litació i adaptació d’habitatges, donem espai a al-
tres formes de convivència i autonomia personal.

⟩  Vincles BCN. Aplicació digital especialment dis-
senyada per a les necessitats de la gent gran. 
Simplifica les tecnologies de comunicació com la 
videoconferència o els missatges de veu per en-
fortir el contacte amb familiars i amics i conèixer 
altres persones usuàries. 

⟩  Projecte Radars. Des de l’Ajuntament treballem a 
cada barri amb les persones grans i/o en situa-
ció de dependència, veïns i veïnes, farmàcies, co-
merços, persones voluntàries, equipaments i en-
titats per transformar els barris en comunitats 
humanes, segures i solidàries. La xarxa manté 
contacte telefònic i personal amb les persones 
grans per atendre les seves necessitats, detectar 
qualsevol canvi en la seva salut física o emocio-
nal i facilitar la seva vinculació amb el barri i amb 
els serveis municipals.

BARCELONA CUIDADORA
Totes les persones necessitem ser cuidades al 
llarg de la nostra vida. Cuidar-nos forma part de 
nosaltres, per això no pot ser una tasca individual 
que es viu en soledat, sinó una tasca compartida 
que es proporciona amb el suport de tota la ciutat. 
A Barcelona estem construint la primera xarxa 
pública de cures de tot l’Estat!

⟩  Barcelona Cuida. El nostre Ajuntament ha creat 
Barcelona Cuida, centre de referència per acom-
panyar i donar orientació integral a les persones 
dependents i a les persones que les cuiden. És un 
punt de trobada i coordinació de tots els serveis, 
recursos, entitats i professionals de l’àmbit de 
les cures de la ciutat per posar-los a l’abast de 
tothom.

⟩  Vila Veïna. Vila Veïna és un projecte pioner que 
està reestructurant tots els barris de Barcelona. 
Cada Vila Veïna reuneix tots els serveis sociosa-
nitaris existents relacionats amb les cures, crea 
de nous i teixeix aliances entre persones cuida-
dores (professionals i familiars), persones amb 
dependència, veïnat, Ajuntament i entitats per a 
transformar com ciudem. El 2021 vam obrir les 
quatre primeres Vila Veïna, sumant 12 més du-
rant 2022 i 2023. A la culminació del projecte, a 
Barcelona hi haurà 115, totes les persones en tin-
drem una prop de casa nostra!

⟩  Concilia, primer cangur municipal de l’Estat. 
Hem impulsat un servei pioner de cangur muni-
cipal gratuït per a infants d’1 a 12 anys que arriba 
a tots els districtes de la ciutat i està al servei de 
les famílies sempre que ho necessitin. Només cal 
reservar amb 48h d’antelació! 

⟩  Aliança pels drets de les dones. L’any 2015 vam 
posar en marxa la primera Regidoria de Feminis-
mes i LGTBI de tot l’Estat per dur a terme polí-
tiques pioneres: hem duplicat el pressupost en la 
lluita contra la violència masclista per a recuperar 
la gestió pública dels serveis d’atenció a les dones 
(SARA, PIADs…) i doblar el seu abast i capacitat 
d’acollida, hem creat la Unitat Municipal contra 
el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH), un Pacte de 
Ciutat per unes Relacions Lliures i Consentides i, 
amb l’Acadèmia de Cinema Català, hem impulsat 
un Departament d’atenció i prevenció dels abusos 
sexuals al sector audiovisual.

⟩  Primer Centre LGTBI municipal de tota Europa. 
Punt de trobada entre entitats, comunitat LGTBI, 
administració i ciutadania per construir col·lecti-
vament la nostra llibertat sexual i de gènere. Ofe-
reix informació, orientació i atenció directa, desen-
volupa programes culturals, d’acció comunitària i 
sensibilització i acompanya emocional, psicològica 
i jurídicament a totes les persones que rebin agres-
sions per la seva identitat sexual o de gènere.

⟩  Barcelona antiracista. Barcelona Ciutat Refugi. 
Una de les tasques més importants de l’Ajuntament 
és revertir les dinàmiques racistes que debiliten la 
riquesa social i cultural de la nostra ciutat: hem 
recuperat l’Oficina per la No-Discriminació per fer 
front als discursos d’odi i acompanyar tothom que 
els pateixi; hem posat les primeres multes per ra-
cisme immobiliari de tot l’Estat i introduït la pers-
pectiva antiracista als centres educatius, els ser-
veis municipals, la vida comunitària dels barris i el 
discurs públic amb el Pla BCN intercultural.

Hem duplicat l’abast del Servei d’Atenció a l’Immi-
grant, Emigrant i Refugiat i multiplicat per quatre la 
capacitat d’atenció de Barcelona Ciutat Refugi. Grà-
cies a això, tal i com vam fer davant d’altres onades 
migratòries, hem pogut acollir més de 4.000 perso-
nes refugiades de la Guerra d’Ucraïna.

Tu també vols col·laborar? Trobaràs tota la informa-
ció al web Ciutat Refugi.

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), creats 
pel nostre Ajuntament també l’any 2017, ja han evi-
tat 84.700 talls de llum, hem garantit les inversions 
en infraestructura als barris oblidats per Endesa i, 
juntament amb altres administracions, hem acon-
seguit un acord per condonar el deute energètic de 
7.300 famílies.

A Barcelona defensem els drets de les persones, no 
els interessos de les grans elèctriques. L’any 2017 
vam posar en marxa Barcelona Energia, la primera 
elèctrica pública d’energia 100% renovable de l’Es-
tat. L’enllumenat i els equipaments de Barcelona i 
de 13 municipis més i milers de llars i comerciants 
ja s’han desconnectat d’Endesa, estalviant milers 
d’euros en la factura de la llum i evitant l’emissió de 
més de 100.000 tones de CO2.

A BARCELONA, L’AMOR GUANYA A L’ODI

DESCONNECTA’T 
D’ENDESA

Dentista Municipal de Torre Baró



REFUGI CLIMÀTIC

BARCELONA GUANYA VIDA LA CIUTAT QUE S’OBRE PAS8 9

Protegim 
Les Escoles

PINTA EL TEU PROTEGIM!

El programa #ProtegimLesEscoles que impulsa 
Ada Colau convertirà més de 200 entorns escolars 
en espais de trobada més segurs i saludables per 
a més de 80.000 nenes i nenes de la nostra ciutat, 
les famílies i el veïnat. Amb aquest projecte es 
redueixen els accidents, el soroll i la contaminació; 
es desplacen els cotxes i es substitueix l’asfalt 
per guanyar llocs on jugar, fer vida en comunitat i 
dinamitzar el comerç de barri.

SABIES QUÈ?
El projecte Transformem els Patis millora els centres 
escolars i els adapta per fer front al canvi climàtic. 
Substituïm el ciment per terra, els omplim d’ombra i 
vegetació, els aïllem tèrmicament i ampliem els seus 
usos. Els centres guanyen un pati més saludable i 
agradable per als infants on fer activitats escolars 
i el barri guanya un nou espai públic obert a tothom. 
Molts d’aquests patis, a més, formen part de la Xarxa 
de Refugis Climàtics per protegir-nos de les altes 
temperatures durant els mesos d’estiu. Canvis cap a 
una Barcelona més habitable.

La contaminació dificulta el desenvolupament 
cognitiu dels infants, provoca un de cada dos 
casos d’asma infantil a la ciutat i redueix la 
qualitat de vida. Amb Protegim Les Escoles cuidem 
la salut i el futur dels nostres nens i nenes.

BARCELONA ÉS LA CIUTAT DE TOT 
L’ESTAT AMB MÉS ESCOLES BRESSOL
i no parem d’ampliar-les: obrirem 
13 més, passant de les 8.500 places 
actuals a 9.500.

Escola Bàrkeno Escola Pia Balmes Escola Univers

Escola Univers

Jocs al carrer 
Escola Mas 
Casanovas

Jocs al carrer 
Escola Ferran 

Sunyer

Escola Ferran 
Sunyer

Escola Doctor 
Ferran i Clua
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Des de 2015, Barcelona ha guanyat 87 
àrees d’espai públic de joc perquè els 
nostres nens i nenes sentin que la ciu-
tat també és seva. El pla Ciutat Jugable 
va molt més enllà d’obrir noves zones 
infantils, el seu objectiu és crear una 
ciutat jugable en el seu conjunt, una 
ciutat que també sigui un lloc on ju-
gar, aprendre, explorar, compartir, tro-
bar-nos i fer vida.

Ciutat Jugable és un pla transversal 
per a tota la ciutat que transforma el 
carrer en espai públic de joc i activitat 
física amb: 
›  Actuacions urbanes a l’es pai públic i 

els patis escolars.
›  Juguem a les places: actuacions d’es-

tímul del joc a 30 places de la ciutat.
›  Participació dels nens i nenes en el dis-

seny dels espais perquè la seva mirada, 
i no només l’adulta, estigui integrada 
en la transformació de la seva ciutat.

SABIES QUÈ?
Garantir la igualtat des dels primers anys de vida és 
la nostra prioritat. A Barcelona, la meitat dels infants 
no poden fer extraescolars per motius econòmics. 
Per això, des de l’Ajuntament hem creat el Pla Tardes 
Educatives, amb una inversió de 23 milions d’euros 
els propers dos anys, perquè tots els nens i nenes de 
Barcelona tinguin accés universal a les extraescolars! 
Fem que gaudir de l’esport, la cultura, la llengua i 
el temps lliure siguin un dret a l’abast de qualsevol 
infant. A més, hem duplicat la inversió per cobrir la 
beca menjador a 36.500 alumnes i assegurar així 
aquest àpat complet a tots els nostres menors.

Ciutat Jugable

UNA CIUTAT AMB
MIRADA D’INFANT

Som una de les ciutats d’Espanya 
amb menys verd per habitant, molt 
per sota de les recomanacions 
de la OMS. La creació de grans 
pulmons verds protegeix la nostra 
salut i canvia la forma de disfrutar i 
viure l’espai públic.

Parc de les Glòries

Parc de l’Aqüeducte

Skatepark de La Marina

Pop del Parc de la Pegaso

Pop del Parc de la Pegaso

Jocs al carrer Escola Mas Casanovas 

Parc d’Antoni Santiburcio

Pop del Parc de la PegasoParc de la Pegaso

Parc de la PegasoBalena del Parc Central de Nou Barris

Balena del Parc Central de Nou Barris

Plaça Sant Miquel 

Jocs al carrer Superilla Sant Antoni

Balena del Parc Central de Nou BarrisParc de les GlòriesPlaça del Sol

Skatepark de La Marina
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Futur
Estem accelerant la transició econòmi-
ca de Barcelona perquè tenir un futur 
pròsper és necessari tant per generar 
riquesa com per repartir-la millor. La 
pandèmia ha posat de manifest la debi-
litat d’una economia basada en el mo-
nocultiu, en el nostre cas el turístic, i 
la necessitat de les ciutats de ser més 
resilients. I per fer-ho cal diversificar 

l’economia, sobretot en aquells sectors 
estratègics on tenim potencial, apro-
fitar el talent empresarial existent, re-
cuperar la indústria i propiciar espais 
híbrids i aliances entre actors econò-
mics diferents. Vivim temps de crisis, 
entre elles cal destacar l’energètica, 
que estem combatent amb polítiques 
que protegeixen la gent comú, a la ve-

gada que accelerem la transició verda 
a les ciutats, canviem el paradigma de 
la mobilitat i potenciem les energi-
es renovables. Seguim avançant cap a 
una Barcelona que posa les persones i 
la cura del planeta al centre. I el nos-
tre pla funciona: avui, Barcelona és la 
ciutat on més baixa l’atur i més llocs de 
treball es creen de tot l’Estat.

TRANSPORT PÚBLIC
A Barcelona apostem fermament pel 
transport públic per a protegir la salut, 
fer front a l’emergència climàtica, 
retornar l’espai públic a les persones 
i garantir la mobilitat assequible. Per 
això hem impulsat la congelació de 
tarifes del transport públic durant 6 
anys, la creació de la T-Verda (3 anys 
de transport públic gratuït per qui dona 
de baixa el seu vehicle sense etiqueta 
ambiental), l’ampliació de la T-12 
gratuïta fins als 16 anys i la rebaixa d’un 
25% de la T-Jove. Paral·lelament, donem 
respostes innovadores als grans reptes 
de mobilitat: ampliació i electrificació 
de la xarxa de bus, implantació del 
primer Bus a Demanda, arribada, 
per fi, del metro a La Marina i la Zona 
Franca i l’estratègica unió del Tramvia 
per la Diagonal que connectarà, per 
primera vegada, nou municipis (des 
de Sant Adrià del Besòs a Sant Feliu de 
Llobregat) de forma neta i eficient.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA JUSTA
El nostre Ajuntament està al servei 
de la gent, per això lluitem contra 
l’emergència climàtica sempre des de la 
defensa de la igualtat social. Barcelona 
és també pionera en la construcció 
d’un nou model energètic assequible, 
sostenible i just:

Subvencionem la instal·lació de plaques 
solars a habitatges i empreses perquè 
els veïns i veïnes de Barcelona guanyin 
autonomia energètica i estalviïn fins a 
un 30% a la factura de la llum mentre 
protegeixen el futur del planeta. 

Hem instal·lat pèrgoles solars a l’espai 
públic per a proporcionar energia a 
les llars de la ciutat, el que suposa 
uns 300€ d’estalvi per família a l’any 
(la prova pilot actual ja abasteix 400 
famílies!) i el primer sòl solar de tota 
Espanya (la prova pilot ja genera 
l’energia que consumeixen tres llars 
durant tot un any!)

Les Comunitats Energètiques són 
associacions de veïns i/o entitats que 
instal·len plaques per incrementar 
entre totes la seva capacitat i compartir 
l’energia generada. Des de l’Ajuntament 
ja n’hem impulsat tres: a l’Institut Quatre 
Cantons (primera Comunitat Energètica 
publicoprivada de tot l’Estat), a Can 
Batlló i a l’Espai Jove Girapells.

ACTIVACIÓ INDUSTRIAL
L’Ajuntament reactiva els polígons 
industrials en desús per guanyar milers 
de llocs de treball estables i de qualitat 
al Besòs. Un exemple és l’antiga fàbrica 
de la Mercedes al Bon Pastor, que es 
convertirà en un gran pol econòmic 
d’innovació que generarà 5.000 llocs 
de feina. La reactivació econòmica 
del barri de La Marina convertirà el 
barri en un pol d’activitat de l’àrea 
metropolitana, creant entre 8.000 i 
11.000 llocs de treball.

ECONOMIA REAL
La transformació urbana i les polítiques 
d’habitatge fan possibles projectes 
que milloren la vida de les persones 
i que generen oportunitats laborals 
de qualitat. Només el pla urbanístic 
d’aquest mandat 2019/23 ha creat 8.311 
llocs de treball i, durant l’any 2021, es van 
crear 3.500 llocs nous de feina amb la 
construcció d’habitatge públic i 6.200 
llocs de treball amb el màxim històric en 
ajudes per la rehabilitació energètica 
de finques. 

CIUTADELLA DEL CONEIXEMENT
Espai urbanístic d’investigació al parc 
de la Ciutadella amb la creació, a l’antic 
Mercat del Peix, d’un nou complex de 
recerca i innovació de 46.000m² centrat 
en la biomedicina, la biodiversitat i el 
benestar planetari.

MÉS VIDA, MÉS COMERÇ
Les persones atrauen persones. El model 
Superilla protegeix la salut, el planeta i el 
comerç local: les botigues dels carrers 
peatonalitzats facturen fins a un 30% 
més. Les persones recuperem la relació 
amb el comerç de proximitat que 
enriqueix l’economia i la personalitat 
de la nostra ciutat i enforteix la vida de 
barri i les relacions veïnals.

PLA BCN CIÈNCIA
L’any 2018 vam crear el primer Pla de 
Ciència de Barcelona, inèdit a tot l’Estat, 
per posicionar la ciutat en l’àmbit 
científic i impulsar la investigació, que 
ens permetrà fer front a l’emergència 
climàtica. Els seus objectius són 
fomentar la recerca, enfortir el lligam 
de la ciència amb el teixit social i 
productiu, construir un model econòmic 
sòlid, que protegeix el seu talent local 
i atrau talent internacional i impulsar 
la relació de la innovació científica 
amb la ciència ciutadana, la cultura i 
l’art. El coneixement que dona forma al 
nostre futur ha d’estar a l’abast de tota 
la ciutadania, siguem o no part de la 
comunitat científica.

AMUNT PERSIANES
A través del programa Amunt Persianes, 
l’Ajuntament crea un parc de baixos 
comercials de protecció oficial: compra 
locals buits per llogar-los a preus 
assequibles a iniciatives de la ciutat. 
Protegim el comerç de proximitat i el 
patrimoni comercial de la ciutat, en 
especial a zones molt tensionades com 
Ciutat Vella, amb l’adquisició de locals 
centenaris com el mític El Ingenio.

ECONOMIA BLAVA
Per fer de Barcelona un referent 
internacional d’innovació, sostenibilitat 
i ocupació de qualitat del sector 
vinculat al mar, l’Ajuntament ha posat 
en marxa un Pla per l’Economia blava. 
Entre les seves múltiples actuacions 
destaquen el nou Port Olímpic, que serà 
un pol d’atracció de noves empreses i 
iniciatives; el Node Formatiu i Tecnològic 
de la Nàutica, especialitzat en formació 
superior i de recerca amb cursos 
de reciclatge professional oberts 
i gratuïts per a tota la ciutadania; 
InnovaBlue, un entorn d’innovació per 
als sectors emergents; l’Observatori 
d’Economia Blava que avaluarà 
l’impacte econòmic, social i ambiental 
del sector i el programa d’emprenedoria 
de Barcelona Activa per crear, 
acompanyar i accelerar fins a 15 noves 
empreses d’economia blava cada any.

ECONOMIA FEMINISTA
Els plans per la Democratització de la 
Cura i per una Barcelona Cuidadora 
transformen com cuidem: reconeixen 
la importància essencial del treball 
de cures per a sostenir la nostra vida i 
empoderen les persones proveïdores 
i receptores de cura per eliminar 
l’actual divisió social del treball. 
L’Estratègia contra la Feminització 
de la Pobresa i la Precarietat incideix 
sobre terrenys estratègics per a la 
igualtat socioeconòmica: inserció 
i permanència en el mercat de 
treball per a dones en situació de 
vulnerabilitat, dignificació dels sectors 
més feminitzats, inclusió de les dones en 
el sector tecnològic i impuls a la creació 
de cultura feminista.

PLA 22@
El nou Pla 22@ triplica el sòl destinat a 
habitatge públic, crea noves avingudes 
verdes peatonalitzades, recupera el 
patrimoni històric i activa un milió de 
m2 per generar 60.000 llocs de treball 
vinculats a l’economia social i sostenible 
i a la indústria 4.0.

ESCOLA MUNICIPAL DE 
SEGONES OPORTUNITATS
És la primera de titularitat pública de tot 
l’Estat. Joves de 16 a 25 anys que havien 
abandonat els estudis els reprenen 
amb itineraris flexibles i personalitzats. 
L’escola dona suport i acompanyament 
formatiu a la mida dels interessos i dels 
projectes vitals de cada jove.

MÉS OFERTA PÚBLICA QUE MAI
Barcelona ha convocat l’oferta pública 
de feina més gran de la història de la 
ciutat per revertir els efectes de les 
retallades. Avui els nostres serveis 
públics són més forts i eficaços.

V
isita de l’Alcaldessa Ada Colau a Wallbox

Superilla Sant Antoni ©Del Rio Bani

APROP Ciutat Vella

M
anifestació 8M

Unió del tramvia per la Diagonal

Pèrgoles solars de la Ronda de Dalt 
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Barcelona referent

ALCALDESSA
Ada Colau és enviada especial per a 
la relació de les ciutats amb l’ONU i 
ha estat escollida per liderar la xarxa 
mundial de ciutats contra el canvi 
climàtic C40 i la xarxa de gran ciutats 
europees Eurocities. 

HABITATGE
Malgrat no tenir competències en 
matèria d’habitatge, Barcelona és un 
referent internacional en la defensa 
del dret dels seus veïns i veïnes a un 
habitatge digne:

⟩  El projecte APROP (solucions 
innovadores al problema de 
l’habitatge amb allotjaments 
provisionals) ha rebut el premi New 
European Bauhaus 2021 de la Comissió 
Europea i el projecte d’habitatges 
assequibles de Can Fabra el premi 
d’arquitectura AIT-Awards.

⟩  L’associació europea Housing 
Europe i la Federació Internacional 
d’Inquilins han premiat les polítiques 
d’habitatge públic de Barcelona com 
les més innovadores amb l’European 
Responsible Housing Award 2019. 

⟩  L’informe Housing 2030 d’ONU-Hàbitat, 
UNECE i Housing Europe reconeix 
Barcelona com a ciutat pionera en 
polítiques d’habitatge.

⟩  L’Ajuntament de Barcelona és 
l’administració que més habitatge 
públic de lloguer construeix de tot 
l’Estat.

CANVI CLIMÀTIC
El Pla Clima de Barcelona, primer 
pla municipal contra l’emergència 
climàtica de tot l’Estat, ha estat 
reconegut com el millor d’Europa pel 
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima 
i l’Energia.

TURISME
Les nostres polítiques de sostenibilitat i 
gestió del turisme, com el Pla Urbanístic 
d’Allotjaments Turístics, van rebre el 
reconeixement internacional de la 
UNESCO l’any 2019.

RECERCA
Barcelona liderarà el desenvolupament 
del primer ordinador quàntic del sud 
d’Europa.

INNOVACIÓ
Barcelona és la segona ciutat europea 
en estratègia d’atracció de capital 
tecnològic segons el Financial Times i 
atrau nous congressos estratègics com 
l’ISE, el més important a nivell mundial 
en l’àmbit de l’audiovisual.

ACCESSIBILITAT
Barcelona ha sigut reconeguda per 
la seva accessibilitat universal amb 
els premis internacionals Access City 
Award de la Comissió Europea, el 
guardó europeu més important, i el Zero 
Project, que ha destacat l’accessibilitat 
dels nous trens de TMB.

INVERSIÓ SOCIAL
Barcelona és, per quart any consecutiu, 
la capital amb més inversió social de 
tota Espanya i l’Associació Estatal de 
Directors i Gerents de Serveis Socials ha 
reconegut els serveis socials de la ciutat 
com els millors de l’Estat.

ART I ARQUITECTURA
Barcelona ha estat elegida Capital 
Mundial de l’Arquitectura 2026 com a 
reconeixement a les seves polítiques 
innovadores i urbanístiques i el 2024 
serà la seu de Manifesta, la biennal d’art 
contemporani més important d’Europa.

INCLUSIÓ I DIVERSITAT
La Comissió Europea ha elegit 
Barcelona com a Capital Europea de la 
Inclusió i la Diversitat 2022 i ha atorgat 
l’EU Health Awards 2021 a l’estratègia 
pionera de prevenció del suïcidi posada 
en marxa pel nostre Ajuntament.

TRANSPARÈNCIA
L’administració honesta i eficaç dels 
comptes públics que vam iniciar 
l’any 2015 ens ha permès augmentar 
el pressupost municipal en un 40% 
i, alhora, situar l’endeutament en el 
nivell més baix en 21 anys! Gràcies 
a la bona gestió, hem rebut ja 75M€ 
dels fons europeus Next Generation, 
hem recuperat 140M€ dels evasors 
fiscals de les grans fortunes i la nostra 
transparència ha estat reconeguda 
amb el Premi Ferran Termes 2017 i el 
Segell Infoparticipa 2020 de la UAB.

TREBALL DIGNE
Barcelona té avui la taxa d’atur 
més baixa dels últims 13 anys i més 
contractes indefinits que mai.

MOBILITAT SOSTENIBLE
Barcelona ha estat escollida com 
a capital europea de la mobilitat 
sostenible per l’European Institut of 
Innovation and Technology (EIT). 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA
L’elèctrica municipal Barcelona Energia 
ha estat reconeguda amb el Premi 
Transformative Cities 2019.

SUPERILLA BARCELONA
L’ONU ha reconegut el model Superilla 
Barcelona com a exemple a seguir per 
revertir els efectes de l’escalfament 
global i protegir el futur de les ciutats i 
la Superilla del Poblenou va guanyar la 
menció especial del Premi Europeu de 
l’Espai Públic Urbà 2018.

SABIES QUÈ?
Cada setmana Ada Colau es veu obligada a 
desmentir bulos. Un dels que més circula és que 
s’ha mudat a una gran mansió de Pedralbes. No, ni 
ha marxat a viure a Pedralbes ni té cap propietat 
immobiliària. Viu de lloguer al mateix pis on vivia 
abans de ser Alcaldessa. L’any 2015, en un context 
de crisi econòmica, Barcelona En Comú va voler 
rebaixar els sous dels càrrecs electes, però els grups 
de l’oposició ho van impedir. Des de llavors, Ada Cola 
i la resta de càrrecs de Barcelona En Comú renuncien 
a part del seu sou i al cobrament de totes les dietes, 
a diferència dels anteriors alcaldes i els regidors de 
la resta de partits. Ada Colau ha renunciat a més de 
320.000 euros de sou i dietes des que és Alcaldessa.

CAPITAL CIENTÍFICA I CULTURAL
L’any 2020 Barcelona va aconseguir un 
fons extraordinari anual de l’Estat per 
impulsar la ciència i la cultura.
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El mon canvia i ho fa molt de pressa. 
Estem deixant enrere una pandèmia 
que ha accentuat les desigualtats arreu 
del món. La crisi energètica ens obliga 
a repensar el nostre model productiu 
per garantir la seva sostenibilitat i el 
benestar de la ciutadania. 

Com totes les grans ciutats, Barcelo-
na té grans reptes per davant: reorien-
tar l’economia i generar ocupació dig-
ne, fer front a l’especulació global que 
amenaça els nostres barris, combatre 
l’emergència climàtica, reduir la conta-
minació que afecta especialment la sa-
lut dels nostres infants i de les persones 
grans, i aprofitar les oportunitats que 
ens brinda la transició energètica. Per 
afrontar-los amb èxit necessitem polí-
tiques valentes que mirin cap endavant. 
Ni enrere ni cap a un altre costat. És per 
això que Barcelona viu avui una gran 
transformació i està liderant la respos-
ta de les grans ciutats als desafiaments 
globals compartits. 

Les seves polítiques socials, verdes i 
innovadores l’han convertit en un refe-
rent internacional. Ha estat elegida ca-
pital mundial de l’arquitectura al 2026 
com a reconeixement a les seves polí-
tiques urbanístiques i acollirà el Mani-
festa 2024, la biennal d’art contempora-
ni més important d’Europa. Ada Colau 
ha estat elegida per liderar la xarxa 

mundial de ciutats contra el canvi cli-
màtic C40, dirigeix la xarxa de grans 
ciutats europees Eurocities i és enviada 
especial per a la relació de les ciutats 
amb l’ONU. Barcelona és la segona ciu-
tat europea en estratègia d’atracció de 
capital tecnològic, capital europea de la 
mobilitat sostenible i Europa acaba de 
distingir-la com a Capital de la Inclusió 
i la Diversitat 2022. 

Barcelona és la ciutat on 
més baixa l’atur i més 
llocs de treball es creen 
de tot l’Estat, és la capital 
amb major inversió social 
d’Espanya i l’administració 
pública que més habitatge 
social construeix 

Malgrat tot això, la transformació que 
viu la ciutat està generant resistències 
per part d’unes determinades elits que 
han perdut privilegis en els darrers 
anys i viuen el canvi com una amena-
ça. Unes elits amb una visió del món 
ancorada en el passat, que creuen que 
Barcelona és una marca registrada per 
especular i omplir-se les butxaques. No 

accepten que l’agenda de prioritats ha 
canviat i que ara es governa posant les 
persones i el futur de la ciutat per so-
bre dels interessos particulars. 

Unes elits que, disposades a tot per 
bloquejar les polítiques valentes que la 
ciutat necessita, estan desplegant una 
ofensiva judicial contra l’Ajuntament 
amb l’objectiu de revertir els avenços 
socials i obstaculitzar la transformació 
verda a través de fake news i denúncies 
falses contra l’Alcaldessa i el seu equip 
de govern. Denúncies que no tenen cap 
fonament i que acaben sempre arxiva-
des, però que generen soroll.

Son les mateixes elits que posen el 
crit al cel quan Yolanda Díaz incremen-
ta el salari mínim de 700 a 1.000 euros 
o quan impulsa una reforma laboral per 
posar fi a la precarietat. Les mateixes 
que fa una dècada negaven que existís 
una bombolla immobiliària, fins que 
aquesta va esclatar. No, no estimen la 
ciutat. No volen carrers pacificats per 
passejar, ni un espai públic més de-
mocràtic, ni nous pulmons verds a la 
ciutat perquè ja tenen els seus jardins 
privats. No volen regular el lloguer ni 
el preu de la energia perquè allà on uns 
veiem drets, altres veuen beneficis. No 
volen habitatge social ni una elèctrica 
pública perquè viuen de rendes i for-
men part dels consells d’administració 

de grans multinacionals i fons voltors. 
Volen continuar fent negoci amb la 
factura de l’aigua i, per això, interpo-
sen demandes a totes aquelles admi-
nistracions locals que aposten per una 
gestió pública, transparent i a un preu 
assequible d’un recurs bàsic. Menys-
tenen la inversió als barris que més ho 
necessiten, la inversió en educació i en 
beques menjador perquè no creuen en 
la igualtat d’oportunitats ni en l’escola 
pública. No entenen per què és priori-
tari protegir els entorns escolars per 
fer-los més segurs i saludables i estan 
en contra del dentista públic municipal 
perquè creuen que somriure és un luxe 
a l’abast d’uns pocs.

Retornar la ciutat a les persones no 
és cap caprici. Repensar la ciutat per 
viure-hi és una obligació per qui esti-
ma Barcelona i la seva gent. Adoptar 
les polítiques necessàries per ento-
mar els reptes que tenim per endavant 
requereix mirada llarga i valentia. 
Aquells que no volen que res canviï 
reaccionaran a cada pas que fem per 
avançar. Però malgrat els obstacles i 
les dificultats del moment que ens ha 
tocat viure, una nova Barcelona més 
verda i més justa s’obre pas, és un far 
de referència internacional i està ben 
posicionada per encarar el futur més 
immediat amb optimisme.

Jo estimo Barcelona 
Defensem Barcelona

SI TU TAMBÉ 
ESTIMES 

BARCELONA, 
UNEIX-TE. AMB 

TU, BARCELONA 
GUANYA VIDA!

DIGUE’M QUI ET DENUNCIA
I ET DIRÉ QUÈ DEFENSES

Des que Barcelona En Comú va arribar 
a l’alcaldia de Barcelona, Ada Colau i el 
seu equip han rebut 10 denúncies que 
ja han estat arxivades: per protegir els 
veïns i les veïnes de l’especulació i els 
fons voltors; per promoure un dentista 
públic a preus assequibles; per donar 
suport a entitats de drets humans que 
eviten milers de desnonaments i talls 
de llum i aigua a famílies treballadores 

o per voler recuperar la gestió pública 
d’un bé essencial com l’aigua i regular 
els abusos dels lobbies. El funcionament 
és sempre el mateix: grans interessos 
com Agbar o el fons voltor Vauras 
Investment veuen amenaçats els seus 
beneficis multimilionaris, interposen 
denúncies que ocupen portades i 
generen molt de soroll, però de les 
quals ningú parla quan son arxivades.


