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1 La Badalona valenta

Una ciutat que vol reivindicar-se com a bressol de cultures, d'identitats creuades, de
ciutat cohesionada, orgullosa del seu passat industrial, i amb plena con�an�ca envers
les seves potencialitats de present i futur. Una ciutadania cr��tica i corresponsable, que
s'organitza i participa activament en el present econ�omic, social i cultural de la ciutat.

La ciutat de Badalona necessita un projecte pol��tic d'esquerres, ampli i plural, amb
la capacitat i la fortalesa de guanyar les properes eleccions locals i, des del Govern
Municipal, desenvolupar les pol��tiques de transformaci�o social i econ�omica que permetin
la lluita contra les desigualtats existents entre la ciutadania de la nostra ciutat i que
reverteixi el greuge que ha patit hist�oricament Badalona.

Guanyem Badalona en Com�u, Esquerra Republicana de Catalunya, Avancem i Moviment
d'Esquerres hem constatat la capacitat de governar conjuntament, compartint una part
molt substancial de l'ideari pol��tic en termes de transpar�encia, de radicalitat democr�atica
i de valors republicans, fomentant la participaci�o ciutadana i revertint les pol��tiques
clientelars i d'empobriment dels serveis p�ublics realitzades per governs anteriors.

Fa quatre anys vam a�rmar i ens vam conjurar en la voluntat d'obrir la democr�acia local
al conjunt de la ciutadania. Calia retornar el govern a la ciutadania i aix�� ho vam fer en
el govern de Badalona que vam liderar des del juny de 2015 i �ns a l'estiu de 2018.

Tanmateix, podem constatar que malgrat l'esfor�c i la dedicaci�o hi ha elements que encara
no han canviat: la crisi econ�omica i �nancera sembla que han comen�cat a superar-se mal-
grat que les classes populars de la nostra ciutat en pateixen dia a dia les conseq�u�encies.
D'altra banda, la crisi del sistema tradicional de partits, la vella manera de fer pol��tica,
la corrupci�o sistem�atica i generalitzada dins de les velles estructures del poder, el control
del poder en mans d'unes elits pol��tiques i �nanceres continua vigent.

A la vegada, en el transcurs d'aquests quatre anys hem vist com idees desterrades del
debat pol��tic han tornat amb for�ca de la m�a de partits d'extrema dreta i reaccionaris i
de partits del sistema que blanquegen determinats discursos.

Per aquest motiu, considerem que cal seguir enfortint la democr�acia, amb uns governs
�etics, oberts, transparents i participatius. Fracassar en aquest objectiu obre la porta a
l'extrema dreta com malauradament hem viscut a la nostra ciutat.

Des del govern de Badalona volem estimular el comprom��s social, el deure i la llibertat de
la ciutadania per decidir en tots els afers municipals. Volem potenciar l'inter�es general,
el b�e com�u, per sobre dels interessos particulars o de grups d'inter�es. Volem preservar
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la integritat de l'espai p�ublic, vetllar per la salvaguarda dels serveis p�ublics i posar els
recursos de tothom al servei de la igualtat d'oportunitats.

Els propers quatre la nostra ciutat afronta grans reptes que necessiten pol��tiques va-
lentes que posin els pilars de la Badalona del futur a curt, mig i llarg termini. La tensi�o
de la xarxa de sanejament i l'erosi�o de la costa com a conseq�u�encia del canvi clim�atic,
l'envelliment dels equipaments p�ublics i la falta d'adequaci�o, el risc de gentri�caci�o del
districte 1, l'extensi�o del passeig mar��tim, el futur de les Tres Xemeneies, les ocupa-
cions, els estocs de pisos en mans de fons voltor i la caducitat dels primers acords de
desnonaments seran alguns dels reptes de futur que el nou govern haur�a de ser capa�c de
resoldre.

En paral�lel vivim un context de retorn de l'extrema dreta a les institucions amb discursos
reaccionaris que pocs s'haurien imaginat que tornarien al debat pol��tic de l'Estat espanyol.
Un Estat que viu a les acaballes del R�egim del 78 amb el punt i �nal que va signi�car
l'1 i el 3 d'octubre de 2017.

Badalona no es pot permetre que el govern municipal retorni ens mans de les pol��tiques
del PP que treballen en contra de la ciutadania d'aquest pa��s i el pa��s no es pot permetre
que una de les seves ciutats m�es importants estigui en mans de l'extrema dreta.

Els ve��ns i les ve��nes de Badalona necessiten un govern valent, republic�a i que treballi a
favor del b�e com�u enlloc del b�e d'uns pocs.

Un govern comprom�es amb la participaci�o ciutadana com a eina per a la cohesi�o i la
implicaci�o socials, un govern que faci d'enlla�c entre cultura i educaci�o com a instrument
essencial de la Rep�ublica, un govern que transformi l'espai p�ublic i el posi al servei
dels ciutadans i de les ciutadanes, un govern que impulsi pol��tiques de reactivaci�o i de
promoci�o de l'economia productiva i a la vegada �etica i solid�aria un govern que entengui
la seguretat en termes de cohesi�o, d'e�ci�encia i responsabilitat i un govern que treballi
pel benestar social m�es enll�a d'atendre l'emerg�encia.

Davant de tots aquests reptes que afronten la nostra ciutat com el pa��s, Guanyem
Badalona en Com�u, Esquerra Republicana de Catalunya, Avancem i Moviment d'Esquerres
posen al servei de Badalona una nova eina que treballi al costat de la ciutadania des dels
valors republicans.

Avui �es l'hora de les persones compromeses amb la seva ciutat, avui �es l'hora de la
Badalona Valenta.



2 Una Badalona compromesa amb el

seu pa��s

Una ciutat que continuar�a amb la den�uncia de l'actual regressi�o en els drets civils i
pol��tics per part de les estructures judicials i pol��tiques de l'estat i el suport als i les que
pateixen exili o pres�o per motius ideol�ogics. Badalona continuar�a reivindicant l'1 i el
3 d'octubre, i seguir�a essent protagonista en la construcci�o d'una rep�ublica catalana,
pac���ca, democr�atica i social, colze a colze amb la ciutadania i teixit social de la ciutat.

En les actuals circumst�ancies de confrontaci�o amb un estat autoritari, necessitem que les
forces republicanes siguin decisives a totes les institucions. Una majoria s�olida i �amplia
del municipalisme republic�a �es indispensable per articular una mobilitzaci�o c��vica, pac���ca
i democr�atica contra la repressi�o de l'Estat.

Ho vam demostrar l'1 d'octubre de 2017. Els ajuntaments republicans vam ser els garants
de la sobirania municipal que en coalici�o amb milers de voluntaris i entitats als carrers
va permetre l'exercici del dret a vot per decidir el futur del nostre pa��s, fos a favor o en
contra de la independ�encia. Sempre, des del govern com des de l'oposici�o, els electes
i les electes republicanes han treballat de la m�a de la ciutadania al carrer i en tots els
espais de di�aleg que s'obrin. Sempre ho hem fet sense partidismes, sense escatimar cap
esfor�c i sense por a la pr�opia integritat f��sica o jur��dica.

Recuperant l'esperit de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre de 2017, el govern que impulsarem
GBeC-ERC-Avancem-MES es mantindr�a comprom�es en la construcci�o de la Rep�ublica
catalana, barri a barri com a projecte emancipador, inclusiu, transformador, des de la
realitat democr�atica i al servei de la totalitat de la seva ciutadania.

Des d'un republicanisme obert i inclusiu, el govern de Badalona seguir�a comprom�es en
la defensa dels drets i de les llibertats de la ciutadania. Ser�a un govern divers com la
societat catalana que promour�a el debat ciutad�a sobre quin model de ciutat i de pa��s
volem. Nom�es si som forts a les institucions i als carrers assegurarem que la Rep�ublica
es construeixi de baix cap a dalt.

Nosaltres vam estar al costat de la ciutadania en les seves reivindicacions pac���ques i
hem defensat els drets pol��tics al vot, a la llibertat d'expressi�o i de manifestaci�o i els
drets d'associaci�o i de participaci�o, que han estat atacats per part de l'Estat espanyol.
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3 Una Badalona democr�atica

Una ciutat amb un ajuntament comprom�es amb la democr�acia, la transpar�encia i que
millori dia a dia la seva e�ci�encia. Un ajuntament obert, que escolti, que promogui
la participaci�o i la coproducci�o de pol��tiques p�ubliques. Un ajuntament que vetlli pels
drets de la ciutadania i que apliqui una �scalitat justa i progressiva.

Reivindiquem la construcci�o col�lectiva de pol��tiques p�ubliques amb tot el conjunt de
la ciutadania, amb les associacions i grups d'inter�es que s'hi relacionen. Considerem
l'apoderament ciutad�a i la democr�acia participativa com a eines determinants per assolir
una societat que participi plenament de la vida pol��tica. Aquest �es l'objectiu pol��tic m�es
preuat del republicanisme: obrir la democr�acia a tothom.

Els ajuntaments, com la instituci�o principal de les administracions locals, han de ser
reconeguts en l'�ambit institucional, refor�cant la seva autonomia pol��tica i �nancera, i
evitant tuteles innecess�aries.

El repte de viure en una democr�acia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutad�a
als ajuntaments. Els pilars per edi�car un govern obert s�on la transpar�encia, el retiment
de comptes, la participaci�o i la cooperaci�o.

Els continguts principals per fer-ho possible s�on

1. La transpar�encia i el rendiment de comptes: donar a con�eixer les dades p�ubliques,
obrir els plens, oferir acc�es a la informaci�o, elaborar informes, infogra�es i informar
dels processos de presa de decisions. L'objectiu �es proporcionar eines perqu�e la gent
pugui exercir el control i seguiment de les pol��tiques p�ubliques. La transpar�encia
�es el valor del bon govern i s'ha de garantir mitjan�cant compromisos vinculants i
acompanyar-la de la mirada cr��tica de la ciutadania.

2. Impulsarem el carnet de ciutad�a o ciutadana,tota persona ve��na de Badalona,
independentment de la seva situaci�o administrativa, podr�a sol�licitar el carnet de
ciutad�a o ciutadana, per accedir a serveis i recursos de la ciutat, descomptes de
botigues, oci, aparcament.

3. Obrirem l'O�cina Anti-Discriminaci�o i pels Drets Civils.

4. Revisarem el mapa de districtes i enfortirem la seva autonomia per a poder decidir
part de les seves inversions al barri i potenciarem els serveis que presten a la
ciutadania. Descentralitzarem els serveis municipals per Districtes, per dotar-los
de recursos t�ecnics, log��stics i operatius, aix�� com de capacitat de decisi�o sobre els
aspectes que els afecten directament.
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5. Impulsarem les consultes ciudadanes i processos participatius en les grans trans-
formacions urbanes.

6. Impulsarem la convocat�oria i un nou reglament del Consell Ciutad�a a Badalona.

7. Revisarem del Reglament Org�anic Municipal de Badalona per millorar la partici-
paci�o ciutadana i la transpar�encia.

8. Crearem el servei municipal d'assessorament a les entitats (xarxa municipal d'entitats).

9. Sotmetrem a votaci�o ciutadana projectes anuals del pressupost ordinari.

10. Desenvoluparem un nou model de centres c��vics, potenciant la co-gesti�o entre
administraci�o i xarxa associativa. Invertirem en la millora de les instal�lacions i el
seu manteniment i vetllarem per l'accessibilitat dels edi�cis.

3.1 Mem�oria Hist�orica

Badalona ha de ser un referent al m�on de la mem�oria democr�atica, la defensa dels
drets humans i la just��cia universal. El model d'impunitat espanyol ha fet impossible la
condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les v��ctimes de la repressi�o, fet
pel qual no s'ha pogut impartir just��cia ni reparar els danys a les fam��lies de les v��ctimes
del franquisme. La Rep�ublica haur�a de ser exemplar en la recuperaci�o de la mem�oria
hist�orica i en la condemna dels r�egims totalitaris, per recon�eixer les v��ctimes de crims
contra la humanitat, restablir els seus honors i reparar els danys a la seva fam��lia.

Unes pol��tiques de mem�oria amb fonament han de fer visible tota la generaci�o d'homes
i dones que, al llarg dels darrers dos segles, han lluitat {i sovint ho han pagat amb la
seva vida{ per assolir una societat m�es justa i lliure.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Reactivarem la Comissi�o de la Mem�oria Hist�orica.

2. Impulsarem un Pla de manteniment escultures de la ciutat.

3. Desenvoluparem un Programa de mem�oria democr�atica i c��vica del moviment obrer
i sindical de la ciutat.

4. Resoldrem l'arranjament del monument a les v��ctimes badalonines dels camps nazis
situat a la Pla�ca de Lloreda.

5. Vetllarem per defensar la Mem�oria de les v��ctimes de la Guerra Civil i la repressi�o
franquista.

6. Finalitzarem la construcci�o del monument dedicat a l'Alcalde republic�a i badalon��
Frederic Xifr�e.
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3.2 Cooperaci�o i solidaritat

Durant els darrers anys el model de desenvolupament basat en la globalitzaci�o �nancera
i els interessos del mercat ha posat per davant els interessos econ�omics de uns pocs
per damunt del benestar de les persones, ja molt precari en determinades zones del
planeta. El model econ�omic basat en el creixement sense control ha incrementat les
desigualtats i els despla�caments de milers de persones que fugen de les guerres, la crisis
alimentaries, sanit�aries i ambientals produ��des pel canvi clim�atic ha estat apro�tat per
l'extrema dreta que, amb el discurs de \primer els de casa", han impulsat pol��tiques
neoliberals de restriccions i de reducci�o de l'estat del benestar utilitzant el discurs racista
i xen�ofob que culpabilitza a les persones nascudes fora que han estat obligades a fugir
dels seus pa��sos d'origen.

Aquest discurs justi�ca la p�erdua de drets segmentant el principi de solidaritat en funci�o
de si s'aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora del pa��s, i als que
professen unes creences m�es o menys allunyades de les de la majoria. Aquests discursos
reivindiquen tancar l'aixeta, com si la cooperaci�o fos un privilegi que \ara no toca",
obliden que la solidaritat no �es donar el que ens sobra sin�o compartir el que tenim, i que
la cooperaci�o �es un acte de responsabilitat i coher�encia m�es que de generositat i prestigi.

D'altra banda, l'aprovaci�o de la llei de racionalitzaci�o i sostenibilitat de l'administraci�o
local aprovada pel govern del PP ha determinat la cooperaci�o com una compet�encia
impr�opia dels ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest �ambit.

Defensar el comprom��s solidari amb el desenvolupament hum�a signi�ca no nom�es no fer
marxa enrere en el �nan�cament, sin�o desplegar una pol��tica p�ublica alineada amb un
model de cooperaci�o transformador que, al sud, acompanyi processos locals per eradicar
la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les cat�astrofes humanit�aries i, al nord,
ajudi a construir una ciutadania cr��tica solid�aria i responsable mitjan�cant l'educaci�o per
al desenvolupament.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Mantindrem l'aposta per la Cooperaci�o Internacional, amb projectes propis com
l'efectuat a la ciutat de Mitelene, a l'illa grega de Lesbos i sobre tot donant suport
a les entitats locals que treballant en projectes solidaris internacionals, amb noves
convocat�ories de subvencions plurianuals.

2. Impulsarem campanyes de sensibilitzaci�o, amb el Consell Municipal de Solidaritat
i Cooperaci�o, orientades a propiciar la presa de consci�encia entre la ciutadania de
la necessitat de fomentar unes relacions justes entre els pa��sos del Nord i del Sud.

3. Promourem la participaci�o a la vida associativa de Badalona entre la poblaci�o
nouvinguda.

4. Potenciarem les campanyes d'ajuda humanit�aria o d'emerg�encia incorporant col�lectius
i entitats d'arreu de la ciutat.

5. Treballarem en xarxa amb les escoles de la ciutat, les seves AMPA i la regidoria
d'Educaci�o, en un cicle de xerrades informatives per tal que es promoguin en el
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nucli familiar els valors de la cooperaci�o i solidaritat Actualitzar/elaborar nou Pla
Director de Cooperaci�o.

3.3 La Llengua Catalana com a eix vertebrador

El pa��s que volem construir ha de vetllar pel respecte dels drets individuals i col�lectius
de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i la llengua n'�es un exemple paradigm�atic. A
Catalunya es parlen prop de tres-centes lleng�ues, per tant, la societat catalana �es pluril-
ing�ue. I, com a tal, cal abordar la pol��tica ling�u��stica garantint que ning�u sigui discriminat
per raons de llengua.

El coneixement de la llengua catalana ha de quedar garantit mitjan�cant un sistema
educatiu universal i inclusiu que no faci difer�encies per ra�o de llengua, i amb un sistema
d'acollida de nouvinguts que tingui en compte aquest principi. A la vegada, caldr�a
superar l'actual marc basat en l'anomenat biling�uisme, per tendir a una educaci�o que
cerqui l'ideal que la ciutadania de Catalunya sigui vertaderament poliglota un cop acabi
el cicle educatiu.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Refor�carem el Centre de Normalitzaci�o Ling�u��stica, millorant les seves condicions
materials i potenciant els projectes que tinguin com a objectiu la promoci�o de l'�us
social del catal�a a Badalona.

2. La pol��tica ling�u��stica ser�a transversal dins l'Ajuntament de Badalona.

3. La gent que viu a Badalona tindr�a, com a m��nim, l'opci�o de fer en catal�a les
diferents activitats formatives i de lleure.

4. La qualitat ling�u��stica dels serveis de l'Ajuntament de Badalona no es veur�a afec-
tada pel fet que siguin prestats per empreses externes.

5. L'Ajuntament de Badalona ser�a un referent en l'�us normal del catal�a sense excep-
cions en cap �ambit d'actuaci�o de govern.

6. El catal�a ser�a la llengua d'integraci�o i d'igualtat d'oportunitats en les pol��tiques
d'arrelament, socials i educatives.

7. Vetllarem pel compliment del Reglament d'Usos Ling�u��stics de Badalona, aprovat
pel Ple municipal.

3.4 Seguretat i protecci�o civil

La concepci�o republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible
el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania
es desenvolupi en un entorn de pau i conviv�encia que faciliti la resoluci�o dels conictes
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preferentment per mitj�a de la mediaci�o i que opti per la coacci�o quan la resta de recursos
hagin estat ine�ca�cos.

M�es llibertat �es m�es seguretat, quan sabem trobar l'equilibri entre tots dos aspectes.
Per�o tamb�e m�es cobertura de les necessitats b�asiques de les persones, la reducci�o de
les desigualtats de g�enere i m�es con�an�ca en el b�e com�u signi�quen m�es seguretat.
En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideraci�o d'inversi�o en seguretat
i, per extensi�o, en conviv�encia. Entesa d'aquesta manera la seguretat, des de l'�optica
republicana, �es un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de les
pol��tiques p�ubliques, i especialment en l'�ambit municipal.

La constant evoluci�o socioecon�omica de la societat i la seva extraordin�aria complexitat
han provocat que els reptes de la seguretat s'hagin ampliat for�ca. S�on moltes les formes
en qu�e s'expressa el risc i l'amena�ca, tantes com les oportunitats que sorgeixen del
treball amb les comunitats, i les seves ciutadanes i ciutadans, que s�on clau per fer-hi
front. En aquesta nova realitat, complexa i diversa, cal emprendre noves pol��tiques,
profundament republicanes, que avancin cap a un nou concepte: la \coproducci�o" de
seguretat. Cal entendre-la com una oportunitat de crear marcs compartits entre els
diferents ens administratius, i per qu�e no pol��tics tamb�e, I la ciutadania (organitzada o
no), de forma que les din�amiques de treball situ��n els diferents actors implicats en pla
d'igualtat, allunyant-se de la visi�o cl�assica, classista i masclista, de la gesti�o p�ublica i
pol��tica.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Refor�carem la con�an�ca de la ciutadania en el cos de la Gu�ardia Urbana: La
Gu�ardia urbana ha d'excel�lir com a cos de policia referent en proximitat, as-
sist�encia a la ciutadania, resoluci�o dels conictes ciutadans i com a policia de
tr�ansit. Per aquesta ra�o, ha de veure's dotada dels recursos humans materials i
t�ecnics necessaris per assolir aquest objectiu.

2. Fomentarem l'acci�o global de Gu�ardia Urbana de Badalona en els principis de
proactivitat i prevenci�o. A m�es de la formaci�o b�asica general i de la formaci�o
espec���ca dels graus de comandament, la formaci�o continuada dels efectius del
cos estar�a dirigida a la consecuci�o d'aquest objectiu, com a cultura d'organitzaci�o.

3. Crearem d'un mapa de riscos o punts calents en l'�ambit local: informe biennal que
detecti necessitats i punts prioritaris en els �ambits que afectin la seguretat en el
municipi.

4. Impulsarem les taules de coordinaci�o trimestrals entre els diferents agents socials
de cada barri/districte, i la direcci�o pol��tica, la GU, Mossos i protecci�o civil.



4 Una Badalona feminista i amb per-

spectiva de g�enere

Una ciutat feminista que lluita contra totes les viol�encies masclistes i el patriarcat,
actuant contra les profundes desigualtats que encara pateixen les dones de Badalona,
i tamb�e els col�lectius LGTBI+. Aix��, la perspectiva feminista haur�a de ser integrada
transversalment, de forma activa i concreta, en TOTES les pol��tiques p�ubliques de
l'ajuntament, i amb coordinaci�o amb els moviments feministes i LGTBI+ de la ciutat.

La nostra ciutat ha de ser la plasmaci�o d'una societat de dones i homes lliures i iguals
que comparteixen responsabilitat, en les quals es garanteixi l'acc�es de les dones en tots
els �ambits de representaci�o i presa de decisions.

El govern de Badalona ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat
de condicions en tots els �ambits de la vida p�ublica i professional, i evitar qualsevol
discriminaci�o per ra�o de g�enere o de depend�encia per raons socioecon�omiques.

El nostra ajuntament �es la primera i m�es propera administraci�o p�ublica per a la ciutada-
nia, hem de vetllar per fer de Badalona un espai de seguretat i garantia de drets per a les
done, i garantir un marc de creixement personal i professional. Hem de dotar la nostra
ciutat dels serveis que competencialment ens pertoquen i garantir l'acompanyament i
derivaci�o als ens supramunicipals adients en cas que les limitacions competencials no
facin raonable o possible atendre a Badalona una necessitat.

Actualment les dones continuen sent discriminades en el m�on laboral. La bretxa o
discriminaci�o salarial es mant�e a l'entorn del 25% (cobren una quarta part menys que els
homes per fer el mateix treball); assumeixen m�es del 80% de la parcialitat {no desitjada{
en les jornades laborals per poder tenir cura d'infants, gent gran i dependents; pateixen
una taxa d'atur superior a la dels homes; tenen di�cultats d'acc�es a la progressi�o en
la carrera professional, etc. Tot aix�o impacta en unes pensions d'una mitjana del 35%
inferiors a les dels homes al �nal de la carrera professional, i l'atur, la precaritzaci�o i �ns
i tot la pobresa per a dones treballadores.

Des de Badalona hem de plantejar pol��tiques de formaci�o i ocupaci�o que garanteixin
l'acc�es de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions, cal facilitar l'acc�es de les
dones al treball mitjan�cant la prestaci�o del servei de llar d'infants i cura de les persones
dependents, cal que els serveis locals de promoci�o econ�omica, inserci�o laboral i serveis
socials vetllin especialment perqu�e les dones de qualsevol edat, formaci�o i condici�o puguin
viure del seu treball i gaudir d'independ�encia econ�omica
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Tot i que la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes aix�� ho disposa, la pres�encia
real de dones en els �ambits de visualitzaci�o p�ublica, representaci�o i presa de decisions
encara �es molt minorit�aria. I encara avui, hi ha una manca clamorosa de models de
refer�encia femenins en tots els �ambits. Igualment, i assumint el paper referencial que
TENIM els governs locals per a les empreses, el tercer sector i les entitats, demanarem
mesures d'igualtat als prove��dors, col�laboradors i bene�ciaris de recursos p�ublics amb
els quals es relacioni el govern municipal.

En el marc del pla d'igualtat intern de Badalona, revisarem les ordenances municipals
i el Reglament d'Ordenaci�o Municipal d'acord amb la Llei 17/2015 per tal de garantir
la igualtat efectiva en tots els �organs municipals i aquells en els quals l'Ajuntament
participi.

Per tal de garantir la correcta mirada de g�enere en el disseny i la implementaci�o de
tota la pol��tica p�ublica, i aquella que sigui �nan�cada amb recursos p�ublics, es faran
cursos generalistes i de caire sectorial a tot el personal municipal. Tots els �ambits de
l'Ajuntament han d'incorporar la mirada de g�enere.

Tamb�e es vetllar�a per un �us no sexista del llenguatge en l'atenci�o al p�ublic i totes les
comunicacions municipals, aix�� com en l'�us d'imatges i dissenys destinats a la publicitat
i comunicaci�o institucional.

Hem de treballar amb els centres educatius i tot el m�on associatiu per tal de donar eines
de prevenci�o i detecci�o de viol�encia masclista de qualsevol tipus en qualsevol �ambit.
All�a on pertoqui per nombre d'habitants es garantir�a el bon funcionament del Servei
d'Informaci�o i Atenci�o a les Dones, es disposaran recursos per l'assist�encia i acolli-
ment de dones i infants v��ctimes de viol�encia masclista o es garantiran els protocols
d'acompanyament i derivaci�o a ens supramunicipals.

Es prioritzar�a una formaci�o espec���ca per a aquells professionals que puguin detectar
o atendre v��ctimes de viol�encia masclista, i de manera molt especial, per a les policies
locals.

Tamb�e es vetllar�a la plani�caci�o urban��stica, del transport p�ublic, de les activitats es-
portives i l�udiques perqu�e siguin segures per a les dones en particular i per al conjunt de
la poblaci�o en general.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Incorporarem la perspectiva feminista en l'elaboraci�o de pressupostos i en qualsevol
aspecte de la plani�caci�o municipal.

2. Potenciarem el Servei d'Informaci�o i Atenci�o a les Dones (SIAD) i del Centre de
Recursos i Assessorament a les Dones (CRAD) garantint l'augment dels recursos
que permetin millorar el servei d'atenci�o integral a adolescents, dones i les seves
criatures. Tamb�e ampliarem les activitats de sensibilitzaci�o, amb una atenci�o
especial als infants i joves.

3. Engegarem campanyes institucionals de sensibilitzaci�o enfront les viol�encies LGBTIf�obiques,
incl�os l'assetjament laboral i bullying.
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4. Crearem protocols amb perspectiva feminista de prevenci�o d'agressions masclistes
i LGBTIf�obiques per les festes majors i altres activitats d'oci.

5. Dissenyarem i difondrem campanyes de sensibilitzaci�o sobre els Drets Sexuals i
Reproductius a Badalona.

6. Garantirem que el 100% d'estudiants de Badalona acabin l'educaci�o obligat�oria
havent rebut formaci�o sobre sexualitat amb perspectiva de g�enere, LGTBI+ i
enfocament de Drets Sexuals i Reproductius.

7. Impulsarem la Casa del Feminisme, en un edi�ci en des�us a la ciutat.

8. Crearem la Regidoria de Feminismes i LGTBI+.

9. Implementarem el Pla d'Igualtat Intern i el Pla local d'Igualtat per a la diversitat
afectiva, sexual i de g�enere (2019-2023) i n'avaluarem l'impacte.

10. Vetllarem perqu�e les escoles bressol i de prim�aria actu��n seguint els principis de la
coeducaci�o.

11. Inclourem cl�ausules de conciliaci�o corresponsable del temps laboral, familiar i per-
sonal en la contractaci�o p�ublica de l'Ajuntament.

12. Col�laborarem amb l'emprenedoria femenina en tots els �ambits i prestarem suport
a les xarxes i associacions de dones.

13. Aplicarem mesures contra les accions masclistes, LGBTI-f�obics que es produeixin
a la ciutat.

14. Oferirem orientaci�o personal i familiar en els �ambits sociosanitari, laboral i le-
gal de forma especialitzada i espec���ca per l'apoderament del col�lectiu. Tamb�e
assessorament individual a persones LGBTI en punts espec���cs, especialitzats i
permanents.

15. Fomentarem la inclusi�o de les persones LGBTI+ en els diferents serveis que ofer-
eixen els ajuntaments adre�cats a gent gran, inf�ancia i joventut.

16. Elaborarem recursos pedag�ogics espec���cs sobre diversitat sexual i de g�enere. Am-
pliarem els recursos de les escoles i a les biblioteques perqu�e es doni visibilitat a la
realitat de les persones LGBTI+ i dels models de fam��lies no normatives.



5 Una Badalona que cuida a la seva

gent

Una Badalona de les persones, capdavantera en la reducci�o de les desigualtats, que
garanteix els drets fonamentals de la ciutadania per al seu desenvolupament integral,
que reconeix les diversitats i promou la cohesi�o social de totes les Badalones existents a
la ciutat. Una ciutat on l'educaci�o i la cultura s�on els pilars fonamentals de la qualitat
de vida de les ciutadanes i ciutadans de Badalona.

5.1 Inf�ancia

Segons l'indicador AROPE, un 30,5% de menors de 16 anys viuen en situaci�o de pobresa
i exclusi�o social a Catalunya, xifra superior a la mitjana de la UE.

En un pa��s i ciutat on volem excel�lir en el benestar, cal garantir que tots els nens i
nenes i adolescents, amb independ�encia d'on visquin, tinguin les mateixes oportunitats
en l'atenci�o social, l'educaci�o, en la salut i en el respecte dels seus drets m�es b�asics.
Tamb�e ha de garantir el dret a viure en fam��lia.

Ha de ser un pa��s i una ciutat que no permeti la malnutrici�o infantil i que combati
decididament el maltractament envers infants i adolescents. Un pa��s amb una educaci�o
inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i programes que ajudin al coneixement dels
seus drets i deures, que potenci��n les capacitats que tenen i que els estimulin l'autonomia.
Finalment, ha de ser un pa��s i una ciutat que aculli una societat en qu�e infants i adoles-
cents puguin ser protagonistes de les seves vides i participar en aquesta societat.

Actualment, Catalunya inverteix un 1% del PIB en pol��tiques d'inf�ancia. Professionals,
entitats i m�on acad�emic coincideixen en la necessitat d'augmentar aquesta inversi�o com
a �unica recepta per reduir les desigualtats i la conveni�encia de situar-la en la mitjana
europea, que l'any 2009 va ser del 2,27% del PIB.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Crearem el Servei per la Inf�ancia en Risc per detectar les necessitats i plani�car la
gesti�o dels centres oberts.

2. Elaboraci�o i aprovaci�o d'un Protocol d'Inf�ancia en Risc amb criteris d'actuaci�o i
coordinaci�o consensuats entre tots els actors.
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3. Promourem la Taula d'Inf�ancia i d'Adolesc�encia de Badalona (TIAB) i donarem
suport al desplegament del seu Pla estrat�egic 2019-22.

4. Potenciarem les accions socioeducatives destinades a refor�car les habilitats parentals.

5.2 Joventut

A Badalona el jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent
i amb llibertat. Una Rep�ublica on els joves tinguin l'oportunitat de trobar una feina
amb sou digne, acc�es a un habitatge a preus raonables per emancipar-se, disposin d'una
bona formaci�o per esdevenir una ciutadania preparada, lliures i cr��tica, puguin gaudir
d'un model d'oci alternatiu de consum saludable i disposin de les eines necess�aries per
apoderar-se i participar de la vida cultural, social i pol��tica.

El jovent ha de tenir totes les eines per poder viure de forma independent i amb llibertat.
No ens podem permetre un pa��s on la joventut hagi d'emigrar per poder sobreviure. La
manca d'oportunitats i la precarietat laboral impedeixen que el jovent del nostre pa��s es
pugui emancipar amb normalitat; per aquest motiu, hem de combatre l'alt ��ndex d'atur
juvenil actual. Per fer-ho, hem d'apostar per mesures que fomentin el treball per a
joves, amb sous dignes, i que a la vegada serveixin per adquirir experi�encia i com a font
d'aprenentatge

L'acc�es a l'habitatge �es un element primordial per fer real l'emancipaci�o dels joves.
Actualment, encara es troba fora de l'abast de les possibilitats del jovent i la taxa
d'emancipaci�o dels joves d'entre 16 i 29 anys �es tan sols d'un 24,5%. El de l'habitatge no
�es un problema a��llat, sin�o que est�a estretament vinculat a la situaci�o dels altres elements
fonamentals de l'emancipaci�o com s�on l'atur i la precarietat laboral, que aboquen el
jovent a no poder accedir a un habitatge digne perqu�e no pot generar prou recursos
estables. Agreuja encara m�es la situaci�o el fet que el sistema de provisi�o d'habitatge ve
regulat pel lliure mercat i el parc d'habitatge protegit �es insu�cient per cobrir la demanda
real.

Hem a de garantir als joves l'acc�es a l'habitatge de lloguer digne sense que s'hagin
d'endeutar ni dependre de tercers per poder-se emancipar. Cal que l'administraci�o sigui
proactiva en tots els fronts per combatre les mancances i debilitats d'aquest dret.

Quan pensem en quin �es l'actual model en el qual es desenvolupa l'oci de la gent jove,
ens trobem que estem davant d'un model d'oci que reprodueix i perpetua un seguit de
normes i estereotips que molts cops van lligats a un oci fortament lligat al consumisme
i al sexisme. Per tant, creiem en la necessitat d'analitzar el nostre entorn i que nom�es
nosaltres puguem decidir com avan�car cap a la construcci�o d'un nou model d'oci millor
que l'actual.

�Es essencial que fomentem totes les formes de participaci�o com l'associacionisme i els
moviments socials com a pas necessari per promoure l'apoderament democr�atic del
jovent com a garantia de posar les bases d'una societat centrada en les persones. Pre-
cisament per aquests motius �es indispensable una forta xarxa associativa que permeti
l'assoliment d'una nova cultura ciutadana basada en els valors republicans, la implicaci�o
amb l'entorn i el sentit de comunitat i la cooperaci�o.
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MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Fomentarem l'oci juvenil amb un espai municipal d'oci nocturn, que pugui ser un
espai polivalent, per grups musicals, tallers, classes de dansa i festes: discoteca
municipal p�ublica i de qualitat, amb bucs d'assaig i agenda participativa via xarxes
socials.

2. Ampliarem espais municipals destinat a les associacions juvenils i posarem en marxa
un estudi sobre la implantaci�o de casals de joves per districtes.

3. Potenciarem la creaci�o de serveis descentralitzats d'orientaci�o laboral i formativa
per a joves, amb una oferta de recursos adaptats a les seves necessitats i interessos.
Incrementarem els horaris de les sales d'estudi i les biblioteques per al jovent que
ho necessiti.

4. Establirem una convocat�oria anual d'ajuts al lloguer juvenil amb recursos munici-
pals.

5. Impulsar mesures per afavorir una ocupaci�o en condicions dignes per al jovent.

6. Recolzarem les entitats per poder generar una oferta d'oci alternatiu amb l'objectiu
de garantir un ventall d'activitats m�es diverses per als joves i la resta de la poblaci�o.

5.3 Gent Gran

La gent gran i les persones amb diversitat funcional s�on fonamentals en la nostra societat.
No sols per la seva aportaci�o en experi�encia i mem�oria hist�orica o perqu�e contribueixen a
crear i enfortir les xarxes familiars i ve��nals, sin�o fonamentalment perqu�e �es la diversitat
el que permet construir un pa��s sensible i accessible per a tothom.

No �es acceptable que una part de la ciutadania malvisqui amb pensions que no garan-
teixen arribar a �nal de mes, visqui en solitud i esperi ajudes i serveis que arriben tard o
quan arriben no s�on els adequats perqu�e la situaci�o s'ha agreujat.

Badalona ha de saber recon�eixer el valor de la gent gran perqu�e puguin viure els darrers
anys de la seva vida amb la m�axima autonomia personal, estima i dignitat possibles

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Impulsarem el projecte Badalona Ciutat Amiga de la Gent Gran, amb el treball
transversal de totes les �arees de l'Ajuntament.

2. Crearem un programa estable de Gent Gran Activa.

3. Dissenyarem, implementarem i avaluarem un programa comunitari per combatre
la soledat de la gent gran, tenint en compte el programa Radars (Ve��ns x Ve��ns)
arreu de la ciutat.

4. Potenciarem el servei de Depend�encia per afavorir que les persones puguin viure a
casa seva tant temps com sigui possible.
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5. Avan�carem en un Pla d'Equipaments que inclogui un Centre de Dia P�ublic a cada
districte.

6. Impulsarem la cessi�o mitjan�cant un conveni de solars municipals per la construcci�o
de resid�encies per la gent gran, previ acord amb la Generalitat de Catalunya per
concertar places p�ubliques.

7. Crearem la coordinadora dels casals de gent grans (municipal) i la comissi�o mixta
(ajuntament, generalitat i col�lectiu de gent gran).

8. Crearem el Consell de gent gran de la ciutat.

9. Aplicarem mesures universals: en transport (com la l��nia 5 d'autob�us els diu-
menges), la supressi�o de barreres (com Albert Llanes i d'altres ascensors), subven-
cions a l'IBI, etc.

5.4 Nova ciutadania

Volem construir una societat diversa, garantint els mateixos drets i oportunitats per a
tothom, promovent la interculturalitat i el pluriling�uisme com a riquesa del pa��s i con�g-
urant una societat cohesionada, inclusiva i solid�aria d'acord amb els valors republicans i
els drets humans.

Una Rep�ublica laica amb llibertat de creences i conviccions, on les actituds discrimi-
nadores no hi tinguin cabuda i en qu�e la diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat
i una riquesa.

L'objectiu de la pol��tica de gesti�o de la diversitat, basada en la interculturalitat, ser�a
desenvolupar una cultura c��vica comuna basada en els valors de la democr�acia, la llibertat
i els drets humans, tot fomentant les pol��tiques d'inclusi�o, la interacci�o entre les persones
de diferents or��gens culturals que vivim junts, el coneixement i el reconeixement de la
diversitat, per tal d'assolir la identi�caci�o i el sentit de pertinen�ca de totes les persones
que viuen a Catalunya amb la societat catalana.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Posarem en marxa un Pla Integral d'Acollida de persones migrades i refugiades
amb una mirada especial a les dones reagrupades.

2. Fomentarem la visibilitat dels valors que aporten col�lectius d'altres cultures (m�usica,
art, festes...) i combatrem els rumors maliciosos, posant en marxa campanyes an-
tirumors i contra el racisme, xenof�obia i islamof�obia.

3. Desenvoluparem i consolidarem el Pacte per la Conviv�encia en Diversitats.

4. Desenvoluparem i consolidarem la Taula pel Di�aleg Interreligi�os i actualitzarem el
mapa de religions i creences.

5. Realitzarem un estudi sobre la islamof�obia al municipi i elaborarem un pl�a contra
la islamof�obia.
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6. Inclourem la perspectiva intercultural, en el pla d'igualtat intern municipal.

7. Aplicarem mesures contra les accions racistes, islam�ofobes o xen�ofobes que es
produeixin a la ciutat.

5.5 Acci�o Social

A l'actualitat, la nostra societat, com moltes de les societats occidentals, �es molt diversa
i amb valors personals diferenciats. Catalunya i Badalona, al llarg de la hist�oria, ha estat
la suma de cultures diverses, que ha donat una societat respectuosa, din�amica i amb un
gran moviment associatiu.

Dintre del respecte als valors personals, la nostra societat democr�atica ha d'avan�car
cap a l'objectiu de la construcci�o d'una ciutadania cr��tica, compromesa i amb vocaci�o
transformadora.

La creaci�o d'una nova societat amb valors c��vics consolidats ha de ser la garantia del
creixement de la societat badalonina, tant pel que fa a la ciutadania com a la societat.

Volem una ciutat que es caracteritza per la igualtat d'oportunitats, en qu�e tota la
ciutadania tingui la possibilitat de tenir una vida digna i amb capacitat de participaci�o
social. Badalona ha de ser la ciutat d'una societat diversa, plural, heterog�enia i al mateix
temps cohesionada, i ning�u n'ha de quedar excl�os per raons econ�omiques, socials, de
g�enere, d'origen, etc.

En els darrers anys, la crisi econ�omica ha accelerat el proc�es de desigualtats socials, pel
qual cosa les persones riques cada cop ho s�on m�es i les persones m�es vulnerables cada
vegada estan en una situaci�o m�es propera a la pobresa o al llindar. Per tant, cal que
combatem les bosses de pobresa i que implementem mesures que evitin que les persones
que estan en risc d'exclusi�o social caiguin en la pobresa estructural.

Cal que les pol��tiques de l'Ajuntament de Badalona concebin la pobresa i l'exclusi�o social
des d'un punt de vista transversal i de forma hol��stica, garantint els drets fonamentals
i el dret a la participaci�o en la societat en igualtat d'oportunitats, que es concreten,
entre d'altres, en l'acc�es als serveis socials b�asics, com a eix central de la pol��tica
d'acompanyament i apoderament de les persones i al llarg de la vida i la comunitat,
en coordinaci�o amb les pol��tiques de rendes i/o prestacions, habitatge, educaci�o, salut i
treball.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Aprovarem un Pla Municipal de garantia aliment�aria, superant el model assisten-
cialista i promovent l'autonomia de la ciutadania.

2. Crearem l'O�cina de Prestacions Socials posant en marxa la �nestreta �unica per
tal de dur a terme una atenci�o integral.

3. Elaborarem un Pla Municipal Integral de sensellarisme amb l'objectiu que ning�u
dormi al carrer.
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4. Desplegarem el Servei a l'Emerg�encia Habitacional, de manera transversal des de
l'Ajuntament i amb col�laboraci�o amb les entitats del Tercer Sector. Articularem
aquest servei amb la feina dins de la Taula Social del Consorci Bes�os amb l'objectiu
d'impulsar pol��tiques d'emerg�encia social mancomunades (desplegament del Pla
d'Allotjament d'Urg�encia: alberg, housing �rst). El que necessita la ciutat �es que
es materialitzi aquest pla d'allotjament d'urg�encia ja que actualment Badalona no
te cap recurs efectiu per aquestes fam��lies.

5. Crearem un Pla d'Ajut al Lloguer, inspirat en el model de tari�caci�o social, que
respongui a la realitat dels lloguers actuals i les condicions laborals i salarials.
Aplicarem mesures que permetin que el preu dels lloguers sigui m�es just.

6. Millorarem l'acc�es a les o�cines municipals dels districtes i a les de Serveis Socials,
seguint les recomanacions t�ecniques. Especialment les que donen servei al districte
1 i a l'edi�ci del Viver.

7. Elaborarem un mapa de la pobresa a la ciutat i un pla de rescat social i ciutad�a
amb atenci�o preferent en la gesti�o dels desnonaments

5.6 Diversitat funcional

La diversitat funcional agrupa a les persones que presenten diferents capacitats a nivell
f��sic, intel�lectual, sensorial i/o per trastorn mental.

Totes les persones necessitem de l'entorn per poder desenvolupar-nos, en aquest sentit
promourem els recursos adients per viure amb dignitat.

Entenem la diversitat com un valor afegit per la nostra societat, ens ajuda a enfortir les
xarxes familiars i ve��nals i ens permet construir un pa��s sensible i accessible per tothom.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Fomentarem i facilitarem una vida aut�onoma i independent a les persones amb
diversitat funcional i/o afectades per una malaltia mental per tal que puguin tenir
control de les seves vides, accedir a les mateixes oportunitats i tenir llibertat
d'elecci�o sobre la seva vida.

2. Elaborarem un Pla Director de la diferent capacitat intel�lectual a Badalona.

3. Activarem el Consell de participaci�o per a persones amb diversitat funcional i
elaborarem el pla local de capacitats diverses i accessibilitat.

4. Proposarem un conveni entre l'ONCE, els representants dels Restauradors I l'Ajuntament,
per qu�e els restaurants de la nostra ciutat, puguin oferir la carta en Braille per als
seus clients invidents.

5. Implementarem a tots els Mercats municipals un sistema de pictogrames, pensats
per a les persones amb autisme, per�o que tamb�e permet facilitar la vida a les
persones amb problemes per comprendre el llenguatge no verbal.
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6. Potenciarem i desenvoluparem els sistemes professionals d'audiodescripci�o, per
facilitar l'acc�es per a les persones cegues i amb baixa visi�o, a l'oferta cultural de
la ciutat.

7. Instal�larem als equipaments de la ciutat, comen�cant pel Viver, pl�anols i plafons
informatius de localitzaci�o, per tal que les persones amb discapacitat auditiva rebin
la mateixa informaci�o que la resta d'usuaris.

8. Vetllarem per a que els edi�cis municipals sigui accessibles a totes les persones,
dedicant el recursos econ�omics necessaris.

5.7 Habitatge

El dret d'acc�es a l'habitatge �es una pe�ca clau de l'estat del benestar. Tan important per
a les persones com ho puguin ser la sanitat, l'educaci�o, les pensions o la depend�encia.
L'homologaci�o de les pol��tiques p�ubliques que el facin possible i el seu �nan�cament,
amb els referents europeus que puguin ser equiparables a Catalunya, �es una necessitat i
una obligaci�o. En l'actualitat, no es pot a�rmar que es compleix l'obligaci�o recollida a
l'article 26 de l'Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir l'acc�es a l'habitatge
de les persones que no disposen de recursos su�cients �es una obligaci�o dels poders p�ublics
recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

El cost de l'habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la
determinaci�o de les desigualtats i l'exclusi�o social. Cal establir mecanismes que evitin
la reproducci�o de les circumst�ancies que van portar a la bombolla immobili�aria i els
seus efectes socials col�laterals en el futur. Tenim el repte de millorar l'actual r�atio
del cost de l'habitatge en relaci�o amb la renda disponible de les fam��lies i de prevenir
tensions de preus de factors de demanda no derivades de l'�us habitual de l'habitatge.
La pol��tica d'habitatge ha de preveure noves formes de tinen�ca i tendir cap al valor d'�us
d'aquest i no nom�es cap al valor d'inversi�o, fomentant el creixement del parc de lloguer
i, especialment, del parc subjecte a algun tipus de protecci�o p�ublica. La rehabilitaci�o des
de la millora de l'actual parc d'habitatges esdevindr�a priorit�aria a Catalunya, de manera
conjuntada amb la regeneraci�o d'�arees urbanes al servei de la cohesi�o social.

L'habitatge, com a conseq�u�encia de l'actual context socioecon�omic, s'ha convertit m�es
en un b�e que en un dret, i s�on moltes les fam��lies que han estat o poden ser desnonades
en els propers anys; per aix�o, l'acci�o principal des dels ajuntaments no pot ser una altra
que vetllar per l'habitatge de les fam��lies que poden perdre'l, perqu�e l'habitatge �es un
dret i una necessitat i no un valor de mercat. Tamb�e cal actuar fermament contra els
desnonaments expr�es, en la mesura que l'administraci�o local hi pugui intercedir.

Cal dedicar una atenci�o especial a l'habitatge protegit i concebre'l com un estoc social
al servei de diverses generacions, i defensar que la producci�o d'habitatge protegit no pot
suportar un etern tornar a comen�car cada deu o quinze anys per la seva desquali�caci�o
que fa que tot l'esfor�c p�ublic es dilueixi en el no-res i els habitatges s'incorporin al mercat
de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. �Es estrat�egic, ateses les di�cultats
locals, invertir en la compra de s�ol i col�laborar amb la creaci�o d'un mercat secundari
d'habitatge protegit, sense que s'incorpori al mercat de renda lliure. L'habitatge protegit
ha de complir el m��nim, �es a dir, que la renda de lloguer no superi el 30% de la renda
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familiar. Aquest criteri ha de ser la base de qualsevol pol��tica d'acc�es a l'habitatge de
car�acter social.

En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edi�cis per millorar al m�axim les seves
prestacions, perqu�e aconsegueixin el m�axim desenvolupament funcional program�atic,
confort i e�ci�encia amb la m��nima demanda energ�etica, i en els quals es puguin incorporar
tantes energies renovables com sigui possible. L'aposta per energies renovables �es la de
futur clau per evitar casos de pobresa energ�etica.

Potenciem, doncs, una nova activitat econ�omica fonamentada en la rehabilitaci�o i la
renovaci�o, per aconseguir la millora de les prestacions dels edi�cis, la protecci�o del
patrimoni, la gesti�o racional del parc d'habitatges i l'e�ci�encia energ�etica

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Aplicarem l'obligaci�o del 30% d'habitatge p�ublic en noves promocions mitjan�cant
la modi�ciaci�o del Pla General Metropolit�a a Badalona.

2. Impulsarem la cessi�o mitjan�cant un conveni i concessi�o de solars municipals per a
la construcci�o d'habitatge protegit i/o de lloguer a empreses socials o cooperatives.

3. Inventariarem i sancionarem els pisos buits. Crearem una campanya de xoc per tal
de posar al mercat de lloguer pisos buits en mans de grans tenidors.

4. Convocarem de manera immediata del Consell Municipal d'Habitatge, el reacti-
varem com a �organ de participaci�o real i li donarem un paper clau en les pol��tiques
a realitzar.

5. Dissenyarem i implementarem un pla d'habitatge basat en la realitat habitacional
del municipi de Badalona.

6. Mantindrem una interlocuci�o directa i permanent amb els moviments socials del
sector.

7. Impartirem formaci�o de bon �us dels subministraments energ�etics i les possibles
f�ormules d'estalvi a la ciutadania.

8. Acordarem de manera urgent amb les companyies el�ectriques, les mesures tran-
sit�ories de prevenci�o d'incidents derivats de la xarxa.

9. Revisarem el patrimoni municipal (locals i altres espais) susceptible de ser adaptat
a habitatge per a cobrir situacions d'emerg�encia.

10. Posarem en marxa el programa \bloc a bloc" previst al districte 6 i plani�car la
seva extensi�o a d'altres zones d'especial necessitat.

11. Dotarem l'OLH, dels recursos realment necessaris per a ser de veritat l'espai �unic
d'atenci�o per a problemes d'habitatge.

12. Establirem protocols d'actuaci�o, interdisciplinars, clars i concrets, que tinguin com
a objectiu prioritari garantir l'habitatge a les persones en situaci�o de vulnerabilitat,
de manera que es descarregui al personal de Serveis Socials de les problem�atiques
d'habitatge que no estan a les seves mans.
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5.8 Salut

El sistema de salut ha d'estar centrar en la persona i ser p�ublic, universal, equitatiu i
integrat. Ha de garantir la qualitat, �nan�cat per recursos p�ublics i orientat a preservar
la salut i el benestar de la ciutadania. Ha de ser un sistema en el qual la ciutadania
es faci corresponsable de la seva salut, qu�e els ve��ns i les ve��nes disposin de la m�axima
informaci�o sobre el proc�es d'emmalaltir i tingui la capacitat, quan sigui possible, de
decidir les opcions terap�eutiques que vol rebre fomentades en l'evid�encia cient���ca a nivell
de resultats, de manera compartida amb els professionals sanitaris que l'acompanyin.

El sistema ha de vetllar pels drets i deures de les persones ateses basats en els valors
republicans, promovent l'atenci�o integral centrada en la persona amb un especial �emfasi
sobre els col�lectius m�es vulnerables, les seves persones cuidadores i fam��lies.

El sistema ha de ser p�ublic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu, ha d'aspirar a
la m�axima e�ci�encia sense vulnerar els principis deontol�ogics, ha de ser capa�c de generar
prosperitat i ser el motor d'una economia basada en el coneixement, amb transpar�encia i
retiment de comptes, i amb la garantia d'acc�es a tota la informaci�o relativa al funciona-
ment del Sistema Nacional de Salut. Ha d'establir mecanismes per superar el context de
pressions estructurals i el marc �nancer de la Generalitat i ha d'estar fonamentat en la
provisi�o p�ublica, optimitzant els recursos p�ublics per garantir que totes les badalonines i
badalonins, rebran una atenci�o equitativa en l'acc�es, per�o tamb�e en els procediments, i
tindran els mateixos serveis sigui quina sigui la seva ubicaci�o territorial i la seva casu��stica
socioecon�omica.

La prevenci�o de la malaltia i la protecci�o i promoci�o de la salut seran els eixos princi-
pals de tot el sistema en tots els per��odes de la vida de la persona. L'abordatge dels
determinants socials de salut �es clau per impulsar pol��tiques p�ubliques que reverteixin
en la millora de la salut de la comunitat. Aquestes pol��tiques s'han de dur a terme
amb la corresponsabilitat de la ciutadania com a subjecte actiu en la pr�opia salut i ben-
estar, individual i col�lectiu, basant-se en un model col�laboratiu amb els professionals
implicades. En aquest sentit, la participaci�o de tots els actors implicats {ciutadania, rep-
resentants d'entitats, representants del m�on local i altres administracions, professionals
i prove��dors{ ser�a inclosa com a element capital en la presa de decisions i en el proc�es de
confecci�o de pol��tiques, generant un di�aleg constructiu amb un impacte transformador
en la decisi�o �nal per tal de prendre-la de manera m�es intel�ligent i m�es leg��tima.

L'organitzaci�o ha de ser territorial, integrada i en xarxa, amb participaci�o efectiva i
vinculant dels representants de la ciutadania i dels professionals. Els diferents prove��dors
han de tenir el mateix tractament i han de treballar amb els mateixos objectius de qualitat
assistencial i en sintonia amb tot el territori catal�a i en cada territori, entenent aquesta
diversitat de prove��dors com una font de fortalesa que condueix a la millora cont��nua de
l'atenci�o.

El model ha d'estar orientat a l'excel�l�encia i es fonamenta en el desenvolupament profes-
sional, la recerca i la innovaci�o per impulsar la transfer�encia del coneixement en l'�ambit
de la salut, el benestar social i la solidaritat global, alhora que impulsa mecanismes per
tal de facilitar la seva translaci�o a la pr�actica cl��nica.
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MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Crearem un nou edi�ci de consultes externes de Badalona Serveis Assistencials.

2. Crearem nous quir�ofans i renovarem els actuals a l'Hospital Municipal de Badalona.

3. Impulsarem la construcci�o d'un nou Centre d'Urg�encies d'Atenci�o Prim�aria al Cen-
tre d'Atenci�o Prim�aria de Doctor Robert.

4. Impulsarem la creaci�o de nous Centres d'Atenci�o Prim�aria: farem un seguiment
del nou Centre d'Atenci�o Prim�aria del Gorg, impulsarem la construcci�o del nou
Centre d'Atenci�o Prim�aria a Sant Crist.

5. Constituirem un Consell Municipal de Salut i impulsarem els consells de salut per
barris o districtes, que inclouran Badalona Serveis Assistencials i l'Institut Catal�a
de la Salut, amb l'objectiu que ambd�os estiguin presents a tot el municipi.

6. Garantirem l'acc�es a la targeta sanit�aria per tota la poblaci�o i implementarem
campanyes informatives dirigides a la poblaci�o nouvinguda i a professionals sanitaris
sobre el dret a la cobertura sanit�aria p�ublica, universal i gratu��ta.

7. Garantirem l'acc�es a una alimentaci�o saludable mitjan�cant el refor�c dels programes
de beques menjador existents durant el curs escolar (escoles, escoles bressol i
instituts) i casals d'estiu.

8. Potenciarem els centres de salut mental municipals. Impulsarem la creaci�o d'un
hospital de dia d'adults de Salut Mental i millorarem el servei de rehabilitaci�o
de salut mental. Promourem l'hospitalitzaci�o a domicili. Refor�carem les accions
de prevenci�o en l'�ambit de la salut mental, especialment entre la poblaci�o m�es
vulnerable.

9. Redactarem i implementarem un nou pla de salut per la ciutat de Badalona elab-
orat de manera transversal pels diversos departaments de l'Ajuntament i actors
implicats.

10. Implementarem estrat�egies orientades a la reducci�o de les desigualtats socials en
salut.

11. Impulsarem la creaci�o de l'Observatori de Salut.

12. Encarregarem a la Taula de Salut Mental l'an�alisi i proposta de mesures dirigides
a refor�car la salut als barris posant especial atenci�o en la prevenci�o, la promoci�o i
l'atenci�o arreu de la ciutat.

5.9 Animals

La nostra ciutat ha de tenir en compte els animals, el seu reconeixement i la seva
integraci�o com una part m�es de la societat.
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Cal promoure pol��tiques que garanteixin el benestar animal perqu�e aix�o tamb�e �es avan�car
cap a una societat m�es sensible, responsable i respectuosa i que, en de�nitiva, acaba
repercutint positivament a la salut i a la vida de les persones.

Hem de portar a terme pol��tiques actives d'inter�es social, que tinguin en compte les
persones que viuen soles, persones d'edat avan�cada, amb risc d'exclusi�o social i d'altres
que mantenen un fort vincle amb els animals amb qui conviuen, facilitant aquestes
relacions amb impacte positiu en la qualitat emocional i ps��quica de les persones.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Implementarem una nova ordenan�ca d'animals que aposti per la conviv�encia i la
tinen�ca responsable.

2. Modi�carem l'ordenan�ca de tinen�ca d'animals per incorporar-hi la regulaci�o de
les col�onies controlades de gats a la ciutat, amb la col�laboraci�o de les entitats
protectores i voluntaris

3. Revisarem l'estat de les zones de gossos de la ciutat, millorant el seu sanejament
i el mobiliari existent.

4. Crearem zones d'esbarjo per a gossos, amb jocs dissenyats per als animals, il�luminaci�o,
fonts i altres elements. Es redactar�a unes normes especi�ques d'us d'aquestes
�arees.

5. Proposarem, via modi�caci�o de l'ordenan�ca de tinen�ca d'animals, la prohibici�o de
venda d'animals vius a les botigues (tot establint un r�egim transitori, per a les
botigues ja existents).

6. Establirem l'obligatorietat de registrar l'ADN dels gossos en el cens municipal.



6 Una Badalona equitativa

Una ciutat educadora en tots els espais i cicles vitals, que promogui el coneixement,
la creativitat, els valors democr�atics, el sentit cr��tic i el respecte a la difer�encia. Que
garanteixi l'educaci�o m�es enll�a de les etapes obligat�ories, incloent-hi l'�ambit del lleure.
Una ciutat que tingui mem�oria del passat, que tingui cura del seu patrimoni hist�oric i
cultural i que s�apiga construir la seva identitat forjada en la diversitat. Que promogui
la cultura i doni suport a la creaci�o en totes les disciplines. Una ciutat que potencii la
pr�actica de tot tipus d'esports arreu de la ciutat, des de l'escolar al professional.

La nostra, ha de ser una ciutat oberta i inclusiva que garanteixi l'equitat i la igualtat
entre tots els ciutadans i ciutadanes sense importar-ne l'origen. Perqu�e Badalona �es la
ciutat on a ning�u se li pregunta d'on ve ni quina �es la bandera del seu cor sin�o cap a on
va i si vol construir una ciutat per i de les persones.

El republicanisme enten la cultura i l'educaci�o com a pilars essencials per assegurar
persones educades en els valors c��vics, ciutadans i ciutadanes apoderades, ve��ns i ve��nes
cr��tiques amb el seu entorn i capa�cos de transformar la societat, la ciutat i el pa��s.

La nostra ciutat ha de garantir que els seus ciutadans i ciutadanes tinguin acc�es a un
mercat de treball de quil�ometre zero, assegurant que Badalona no es transformi en una
ciutat dormitori. Les persones han de poder exercir el seu dret i deure al treball, digne i
de qualitat.

Nom�es ho aconseguirem si Badalona �es un motor econ�omic de la comarca, un model
econ�omic divers, competitiu i sostenible, que es basi en l'economia productiva, que tregui
pro�t del talent hum�a, que permeti assegurar l'estat del benestar i que de forma solid�aria
ajudi a corregir les desigualtats socials.

6.1 Cultura

Badalona ha de ser una ciutat oberta a tothom i on totes les persones se'n sentin
part. Des del republicanisme la cultura �es entesa com l'eina de transformaci�o social per
aconseguir ciutadanes i ciutadans educats en els valors c��vics.

Un pa��s i ciutat que es volen a si mateixos innovadors, moderns i creatius han de general-
itzar la pr�actica i gaudi de la cultura en totes les seves formes, fomentant la conservaci�o,
la difusi�o i acc�es al seu patrimoni cultural i garantir el creixement i producci�o cultural.
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Actualment, el discurs neoliberal acostuma a reduir la cultura a una simple ind�ustria de
consum on l'�unic objectiu �es aconseguir bene�cis o patrocinis per mantenir l'activitat
creativa. Malauradament, aquesta visi�o de la cultura l'empobreix ja que nom�es aquells
productes culturals amb �nalitats comercials o que agradin als patrocinadors arriben al
p�ublic general, impedint aix�� la igualtat d'oportunitats tant en l'acc�es com en la difusi�o
de la creaci�o cultural.

Hist�oricament, el poder s'ha caracteritzat per intentar controlar el discurs cultural at�es
que la cultura �es motor de cr��tica, de canvi i de revoluci�o. Avui en dia, Europa, Catalunya
i Badalona no serien el mateix sense la valentia de moltes persones que han defensat
al llarg de la Hist�oria el dret al pensament lliure i cr��tic i a la llibertat d'expressi�o. En
un context d'involuci�o democr�atica a l'Estat, avui la cultura cr��tica amb el poder esdev�e
encara m�es necess�aria.

La monetaritzaci�o de pr�acticament tots els aspectes de la nostra societat ens ha dut
a oblidar la import�ancia de la creaci�o lliure, del pensament cr��tic i del gaudi est�etic
com a fonament de la cultura entesa com a tal, m�es enll�a del mer entreteniment, de la
banalitzaci�o o del simple apro�tament econ�omic de l'activitat cultural. Tot i aix�o, sense
menystenir l'obligaci�o de gestionar amb e�ci�encia i amb criteris de rendibilitat social els
recursos p�ublics que es dediquen a les pol��tiques culturals.

El sistema cultural catal�a ha de ser prou fort com per poder captar, mantenir i donar
sortida al talent existent a Catalunya i, tamb�e, a Badalona. Cal aconseguir, doncs, que la
societat percebi i gaudeixi amb orgull les obres dels seus creadors i creadores actuals i el
p�osit que han anat deixant els seus antecessors i que actualment podem contemplar mit-
jan�cant la riquesa del nostre patrimoni material i immaterial. Les pol��tiques d'avaluaci�o
p�ublica s'han embolcallat excessivament en indicadors quantitatius m�es adients per a les
ind�ustries manufactureres que no pas per a l'assoliment d'un teixit cultural, tamb�e d'alta
qualitat. La creaci�o cultural actual i el patrimoni han de ser coneguts i reconeguts pel
conjunt de la societat catalana i valorats com un actiu indispensable.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Elaborarem un Pla d'Equipaments Culturals.

2. Impulsarem el Consell de la Cultura.

3. Impulsarem el Patronat de Festes.

4. Fomentarem les organitzacions populars en l'�ambit de districte que treballin per
la participaci�o, elaboraci�o i decisi�o d'activitats culturals al territori, fomentant el
treball en xarxa de les entitats que l'integrin.

5. Impulsarem la materialitzaci�o del Museu del C�omic a l'edi�ci de la CACI.

6. Iniciarem un Pla Pilot de biblioteques obertes en col�laboraci�o amb la Diputaci�o
de Barcelona.

7. Impulsarem una actualitzaci�o del Pla de Biblioteques.

8. Crearem la Casa de la Festa.
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9. Crearem l'Agenda P�ublica Cultural de Badalona.

10. Impulsarem un programa de suport a la producci�o cultural.

11. Convocarem l'Olla Cultural per reprendre les propostes sorgides a la darrera edici�o.

12. Potenciarem la ind�ustria cultural local, posant en valor tan els creadors com els
emprenedors culturals locals.

13. Convertirem el teatre Blas Infante en un viver de les companyies de teatre amateur,
dotant-lo de recursos t�ecnics i humans perqu�e sigui un referent comarcal.

14. Posarem en marxa d'un programa municipal per oferir espectacles d'arts esc�eniques
i musicals als alumnes d'educaci�o infantil, prim�aria, secund�aria, batxillerat i cicles
formatius.

6.2 Educaci�o

Des de Badalona hem de treballar per impulsar un model educatiu i que valori l'educaci�o
laica i p�ublica per a la formaci�o de la ciutadania sota els principis de la igualtat, l'equitat
i la just��cia social i garanteixi una educaci�o gratu��ta i de qualitat.

Un model educatiu inclusiu que tingui com a primer objectiu la lluita contra la segregaci�o
escolar, prioritzi la innovaci�o educativa i estengui l'educaci�o 360 a tots els barris de la
ciutat, desenvolupant els valors de la ciutat educadora concretats en el projecte educatiu
de ciutat i tot el que va representar la proclamaci�o de Badalona com a Vila Groga.

Un model educatiu desenvolupat territorialment per superar els desequilibris que, la
manca de plani�caci�o, s'han anat acumulant al llarg dels anys.

Una educaci�o que posi en valor la Formaci�o al llarg de la vida, en de�nitiva un model
que es basi en els valors republicans i comprom�es fermament en el poder transformador
de la societat que t�e l'educaci�o per aconseguir ciutadans i ciutadanes c��viques, cr��tiques
i apoderades, en de�nitiva, republicans i republicanes.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Desplegarem un Pla d'Escoles Bressol Municipals.

2. Mantindrem i estendrem les aliances entre escoles i institucions culturals i/o
cient���ques amb l'objectiu de donar valor als centres escolars i de millorar el rendi-
ment acad�emic i la cohesi�o social.

3. Promourem serveis de menjador i formaci�o nutricional i culin�aria per a alumnes de
primer i de segon d'ESO.

4. Ampliarem les l��nies de beques menjador municipal.

5. Crearem un Pla d'Inversions per remodelar les escoles p�ubliques i municipals que
es troben en una situaci�o molt prec�aria.
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6. Iniciarem i estudiarem la viabilitat de la remunicipalitzaci�o de les escoles bressol
de la ciutat.

7. Implementarem programes de beques per activitats extraescolars i complement�aries.

8. Impulsarem la creaci�o de Casals d'Estiu a les escoles p�ubliques que ho sol�licitin.

9. Establirem una taula de treball amb el Departament d'Ensenyament de la Gen-
eralitat de Catalunya que tingui com a objectiu la coordinaci�o i el seguiment del
calendari �xat per la construcci�o dels centres educatius pendents.

10. Estudiarem alternatives pels edi�cis que quedin lliures una vegada es traslladin els
centres educatius.

11. Plani�carem amb la Generalitat de Catalunya les necessitats educatives de la ciutat
en tota l'escolaritzaci�o obligat�oria i post-obligat�oria a curt, mitj�a i llarg termini.

12. Elaborarem un estudi per con�eixer les necessitats de l'ensenyament i pr�actica mu-
sical a Badalona.

6.3 Treball

La ciutat de Badalona ha de garantir pels seus ciutadans i ciutadanes un mercat de
treball enfocat al fet que les persones puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne
i de qualitat, en igualtat de condicions, amb seguretat en la feina, amb participaci�o en
la presa de decisions de les empreses i amb concertaci�o social en les relacions laborals.

Per aquest mercat de treball esdevenen una pe�ca clau les feines per compte ali�e, l'autoocu{
paci�o, l'emprenedoria i la funci�o p�ublica.

Aix�� doncs, el mercat laboral s'ha de dotar d'una inversi�o sostenible i e�cient en in-
fraestructures i d'un sistema de cotitzaci�o adequat que permeti establir un sistema de
protecci�o social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives).

Emprendre va associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l'emprenedoria
i al treball aut�onom ha de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la seva
consolidaci�o, aix�� com una clara legislaci�o del treball aut�onom, tant en la de�nici�o com en
la regulaci�o �scal i de seguretat social. I �es aquest esperit el que s'ha de potenciar si volem
que Badalona i Catalunya siguin capdavanteres en recerca, desenvolupament i innovaci�o,
i el que comportar�a creixement econ�omic. Alta inversi�o en recerca, desenvolupament i
innovaci�o, com a sistema de reinversi�o permanent de part dels excedents i bene�cis
tant de les empreses com de les administracions, amb la millora de la transfer�encia de
coneixement i de la recerca generada, i una atenci�o especial a la recerca enfocada cap a
les oportunitats espec���ques.

Hem d'impulsar de forma preferent l'economia social, el tercer sector i les cooperatives,
perqu�e siguin el motor de transformaci�o del model econ�omic cap a un model m�es respon-
sable, sostenible i basat en les persones. Per consolidar aquesta transformaci�o, tamb�e
hem d'impulsar la cultura d'empresa social entre el conjunt del teixit empresarial, incenti-
vant comportaments socialment responsables i no exclusivament d'obtenci�o de bene�cis
empresarials.
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Ser un actor m�es en l'economia social i tercer sector com a promotor del sector i soci
necessari al municipi. �Es necess�aria la incorporaci�o de criteris socials a les empreses,
p�ubliques i privades, aix�� com a l'administraci�o p�ublica del pa��s. La transformaci�o del
model no es produir�a �unicament pel creixement de les entitats de l'economia social,
tercer sector i cooperatives, sin�o que tamb�e, per completar la transformaci�o del model
econ�omic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, conscienciada i
coneixedora de l'impacte de les seves decisions de compra.

Les pol��tiques actives d'ocupaci�o han d'anar dirigides a la recuperaci�o de les persones
sense ocupaci�o, amb programes de capacitaci�o i inserci�o laboral amb la participaci�o dels
diferents actors socials i liderats des de l'administraci�o p�ublica.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Refor�carem l'atenci�o a l'empresa i l'aut�onom, tot oferint a trav�es del servei d'ocupaci�o
municipal nous programes de suport i acompanyament per a noves empreses, do-
nant eines per millorar el retorn social de l'activitat i la seva competitivitat (inno-
vaci�o).

2. Augmentarem el pressupost del programa de microcr�edits per a la nova ocupaci�o.

3. Refor�carem la formaci�o professional, establint sinergies amb les empreses de la
zona i apostant pels programes de formaci�o professional dual.

4. Incentivarem �scalment a les empreses de Badalona que contractin joves en situaci�o
d'atur i a aturats de llarga durada i majors de 55 anys amb incentius variables
segons edats o temps en atur.

5. Potenciarem la �nestreta �unica electr�onica amb l'objectiu d'agilitzar al m�axim els
tr�amits per llic�encies i permisos per al desenvolupament de l'activitat, mitjan�cant
la connexi�o amb altres entitats o administracions.

6. D'acord amb la Xarxa d'Economia Social al territori, augmentarem els programes
municipals destinats a la creaci�o d'empreses cooperatives, amb l'objectiu d'afavorir
la sensibilitzaci�o sobre aquest mode de treball.

7. Afavorirem incentius econ�omics que afavoreixin la creaci�o de noves empreses co-
operatives com ara ajuts per a la transformaci�o d'empreses i associacions en co-
operatives de treball, tot treballant per eliminar els obstacles que sovint afecten
els processos de reconversi�o empresarial i relleu generacional.

8. Garantirem, en els concursos p�ublics, l'aplicaci�o e�cient de cl�ausules socials per a
l'acc�es basades en el comprom��s efectiu de creaci�o d'ocupaci�o.

9. Crearem instruments que millorin l'acc�es al �nan�cament i la capitalitzaci�o de les
cooperatives per a la realitzaci�o de nous projectes.
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6.4 Fiscalitat

Actualment cal dotar-nos d'un marc �scal m�es simpli�cat, e�cient i adaptat a les noves
realitats econ�omiques.

En l'�ambit de la pol��tica d'ingressos, cal tractar de manera molt m�es favorable �scalment
les rendes del treball, gravar el capital especulatiu, incentivar �scalment l'R+D+i i la
reinversi�o productiva i penalitzar el frau �scal.

En les pol��tiques de despesa, apostem per una Badalona socialment inversora i redis-
tribu��dora que generi noves condicions de mercat m�es equitatives i garanteixi la igualtat
d'oportunitats de tota la ciutadania i agents econ�omics.

L'actual marc normatiu de�nit a la llei d'hisendes locals resulta excessivament r��gid i deixa
escassa capacitat normativa als ajuntaments en �ambits tan sensibles com la �scalitat.
Malgrat aquestes rigideses, �es important que els ajuntaments esgotem tot el recorregut
normatiu per intentar incloure elements de progressivitat en �gures com l'impost sobre
b�ens immobles, la taxa de residus, les taxes d'escoles bressol, etc., i, a m�es, dissenyem
solucions imaginatives per instrumentar pol��tiques destinades a compensar el car�acter
regressiu de �gures com l'IBI, per exemple, amb les boni�cacions indirectes en forma
d'ajuts vinculats a la capacitat econ�omica.

Per altre costat, per la via de les taxes i preus p�ublics cal abordar noves �gures que per-
metin corregir, en part, les disfuncions existents en �ambits tan rellevants com l'energ�etic
o el sistema �nancer, incidint en els bene�cis que obtenen els grans oligopolis i les enti-
tats �nanceres i destinant els ingressos a pol��tiques espec���ques per combatre la pobresa
energ�etica o l'emerg�encia d'habitatge

Un altre aspecte en el qual necessitem continuar avan�cant �es l'ambiental, i fer-ho des
de les diferents �gures tribut�aries amb l'objectiu de fomentar i facilitar la transici�o cap
a un model d'energia sostenible i respectu�os amb el medi ambient. �Es cert que l'actual
normativa estatal no ajuda (l'anomenat \impost al Sol" n'�es un exemple), per�o malgrat
tot els ajuntaments tenen un petit marge per boni�car l'�us d'energies sostenibles i afavorir
aquesta transici�o.

L'objectiu �es ben clar: avan�car cap a un model de �scalitat progressiva, respectuosa
amb el medi ambient i orientada a corregir desigualtats.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Desenvoluparem al m�axim el programa de l'IBI social de caire universal que ben-
e�ci�� al m�axim de persones amb m�es di�cultats econ�omiques.

2. Confeccionarem els mecanismes que permetin aplicar el rec�arrec del 50% de l'IBI
sobre els pisos buits.

3. Introduirem en m�es serveis municipals la tari�caci�o social amb preus p�ublics i taxes.
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6.5 Promoci�o econ�omica

Catalunya ha de ser el motor econ�omic del sud d'Europa a la Mediterr�ania i una ciutat
amb un passat industrial com �es Badalona n'ha de ser una pe�ca fonamental. Cal construir
un model econ�omic divers, competitiu i sostenible, basat en l'economia productiva i
una xarxa log��stica adequada, que apro�ti el talent hum�a a partir de la recerca i la
innovaci�o, que permeti mantenir l'estat del benestar i que ajudi solid�ariament a corregir
les desigualtats socials.

La nostra economia ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir en la glob-
alitzaci�o. Per aix�o, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les
pimes, invertir cont��nuament en R+D+i, disposar de les infraestructures necess�aries,
garantir l'acc�es al �nan�cament assignant recursos per potenciar nous sectors productius
i creant les condicions per al desenvolupament d'ecosistemes empresarials que propicien
l'activitat econ�omica, reduir els costos energ�etics, impulsar la internacionalitzaci�o, etc.,
convertint-se en un pa��s i una ciutat TIC avan�cades i innovadores.

La quarta revoluci�o industrial �es una oportunitat per guanyar competitivitat en un sec-
tor estrat�egic per al nostre pa��s i per Badalona. En un entorn de compet�encia global,
guanyar competitivitat �es essencial si volem assolir una millora dels salaris. �Es molt
important que les administracions acompanyin empreses, treballadors i actors econ�omics
en aquesta transici�o d'una ind�ustria cl�assica cap a una ind�ustria intel�ligent que adopti
la digitalitzaci�o com a eina de millora de la productivitat. Aquesta ind�ustria intel�ligent
tamb�e ha de permetre assolir millores en termes ambientals, en les condicions laborals
dels treballadors i una personalitzaci�o de la producci�o m�es gran segons les prefer�encies
dels consumidors. En l��nia amb l'estrat�egia de la Comissi�o Europea Europa 2020, la
Generalitat de Catalunya va aprovar l'any 2014 l'estrat�egia SmartCAT, amb l'objectiu
de coordinar les iniciatives locals i supramunicipals orientades a fomentar el desenvolu-
pament i la integraci�o de la ind�ustria 4.0 en el teixit empresarial catal�a.

El principal recurs que tenim �es el talent de la gent i la seva capacitat d'emprendre de
forma creativa i innovadora. �Es un recurs que dep�en en bona mesura de la qualitat
del sistema educatiu, i de �ns a quin punt aquest �es capa�c de comprendre, relacionar-
se i generar sinergies amb el m�on de l'economia, oferint a tot el jovent la igualtat
d'oportunitats per orientar i construir el seu futur.

La formaci�o de tota la ciutadania �es, doncs, la base per desenvolupar l'economia del
pa��s. I no nom�es forjant joves estudiants amb capacitats per comprendre el m�on que els
envolta, amb un ensenyament superior de qualitat i excel�l�encia que garanteixi la igualtat
d'oportunitats. I entenent tamb�e que �es al llarg de la vida de totes les persones que cal
mantenir l'esfor�c educatiu.

El reconeixement del talent femen�� ha de ser un dels motors de creixement i de progr�es
econ�omic i social. Cal posar en valor el treball de les dones donant visibilitat a les
professionals i emprenedores i eliminant les desigualtats de g�enere que es donen en
l'�ambit laboral.

El desig d'oferir un futur millor per a les properes generacions �es un gran repte del
planeta, per�o alhora �es una oportunitat per al nostre sistema econ�omic i, per extensi�o,
per al nostre teixit empresarial. Saber transformar els reptes de la sostenibilitat ambiental
en un canvi en el model industrial �es un dels pilars de l'economia.
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Cal treballar per aconseguir que l'economia sigui una eina per a la reducci�o de les
desigualtats i per donar m�es oportunitats a tota la ciutadania amb l'esperit de ser m�es
justa i socialment m�es participativa, i defugint posicions elitistes, classistes i masclistes.

La factura social de les desigualtats, a banda d'evidenciar la realitat d'un frac�as col�lectiu
d'ordre moral i c��vic, acaba sent massa cara, �ns i tot econ�omicament.

Cal impulsar tamb�e l'economia social i solid�aria pel seu valor transformador en tant que
es basa en la gesti�o democr�atica i participativa introduint la democr�acia en la economia
i en l'empresa. L'economia social i solid�aria pret�en recuperar la funci�o origin�aria de
l'economia posant-la al servei de les persones per gestionar els recursos equitativament i
explotar-los de manera sostenible, aix�� com crear un model de producci�o que converteixi
el treball en un instrument de satisfacci�o de les necessitats humanes.

L'economia social i solid�aria contribueix a millorar la societat, creant ocupaci�o, prestant
serveis, vinculant-se al territori, donant suport a causes socials, �nan�cant iniciatives de
solidaritat amb els pa��sos empobrits i col�laborant amb moviments socials transformadors.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Fomentarem l'economia social, cooperativa, col�lectiva i sostenible com a mitj�a
transformador, d'apoderament econ�omic i de f�ormula per combatre l'atur.

2. Modi�carem el planejament en les vores dels pol��gons nord i sud.

3. Habilitarem l'o�cina de transformaci�o al territori.

4. Impulsarem un conveni amb Educaci�o per connectar la Formaci�o Professional i les
necessitats de zona.

6.6 Comer�c

Badalona necessita un model de comer�c urb�a que vertebri i cohesioni socialment els
nostres barris, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d'activitats
econ�omiques i c��viques del municipi. Un model que garanteixi la perviv�encia d'una �amplia
oferta de petit comer�c independent i e�cient, que resisteixi les tend�encies d'integraci�o
vertical del sector.

El model comercial catal�a ha estat un model d'�exit al llarg dels anys i s'ha de projectar al
futur i adaptar-se als canvis de la demanda sense perdre una de les seves caracter��stiques
m�es essencials: la gran pres�encia de petites i mitjanes empreses comercials independents
que conviuen amb la resta de formats amb la vocaci�o d'assegurar que els ciutadans
disposin d'uns serveis comercials e�cients, d'una oferta sense situacions de domini que,
a mitj�a termini, perjudiquin els seus interessos com a persones consumidores.

L'administraci�o, a partir de la capacitat reguladora, estimuladora i prescriptora, s'ha
d'orientar a preservar aquesta varietat i fer-la compatible amb les noves tend�encies globals
i amb les noves necessitats de les persones consumidores.
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El comer�c local t�e una clara funci�o social ja que ajuda que els nostres barris siguin m�es
vius, integradors i convivencials, perqu�e se situa en la proximitat de la gent, dona servei i
respon a les necessitats de la poblaci�o; s'implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta les
xarxes socials i la cultura; proporciona il�luminaci�o, seguretat, neteja i dignitat a l'espai
urb�a que l'envolta; crea complicitats i teixeix xarxa econ�omica; genera m�es ocupaci�o
directa i indirecta que cap altre format; possibilita la integraci�o i la promoci�o econ�omica
i social; cohesiona socialment el territori i actua en un m�on globalitzat des de la realitat
m�es propera, i resol amb �exit aquesta aparent contradicci�o.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Impulsarem una Taula de Comer�c de la Ciutat per actuar de forma acordada i bus-
car la millor manera de promocionar la ciutat i de donar facilitats als consumidors.

2. Impulsarem un nou Model de Mercats Municipals i iniciarem la remodelaci�o dels
Mercats (Torner, Maignon, Rambla Sant Joan i Pomar).

3. Rehabilitarem el mercat Maignon i el dotarem d'una sortida fora de l'acord actual
amb Mercasa.

4. Traslladarem el Mercat Torner a la Pla�ca dels Pa��sos Catalans i rehabilitarem
l'edi�ci antic com a espai p�ublic.

5. Disposar d'un model comercial innovador, adaptat a les noves tecnologies, que
complementi la seva activitat amb estrat�egies de posicionament, promoci�o i dina-
mitzaci�o en les xarxes socials i fent �us de les TIC i els dispositius m�obils.

6. Promourem la professionalitzaci�o a trav�es de la formaci�o permanent.

7. Elaborarem un programa integral de dinamitzaci�o del sector de la restauraci�o i del
petit comer�c.

8. Badalona disposa d'un entorn natural, d'un patrimoni art��stic i d'una oferta cultural
que son un atractiu tur��stic important, per�o infrautilitzat. Hem d'apro�tar la
capitalitat comarcal i la proximitat amb Barcelona, per posar en valor aquests
elements, que es complementen perfectament amb una proposta comercial i de
restauraci�o.

6.7 Esport

L'esport �es un instrument per assolir una societat cohesionada i saludable. Cal treballar
una estreta complicitat entre una societat civil esportiva, participativa i organitzada i un
Ajuntament que plani�qui, dinamitzi i doni suport a l'esport com a realitat transversal
econ�omica, de salut, educativa, social i de lleure.

La promoci�o de l'esport ha de ser una pol��tica municipal essencial i priorit�aria, con�gurant-
se pr�acticament com un dret que les institucions han d'intentar garantir per a tots els
ciutadans de la ciutat, independentment de l'edat, g�enere o gustos.
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L'esport aporta un c�umul d'innumerables bene�cis, tant a nivell individual com a nivell
municipal: comporta un augment de la cohesi�o social entre el jovent de la ciutat; un alt
increment en els nivells de salut i benestar, aix�� com la reducci�o de malalties derivades
del sedentarisme que desgraciadament s'han convertit en un problema sanitari de primer
ordre; genera oportunitats laborals, sobretot pel jovent; ofereix una alternativa d'oci
saludable; i �nalment, �es un element de promoci�o del municipi arreu de Catalunya.

�Es necessari seguir promocionant encara m�es l'esport, i concretament l'esport femen��,
amb l'objectiu que es consolidi com una pr�actica habitual entre tots els joves de la nostra
ciutat. Igualment, cal posar soluci�o a les de�ci�encies que existeixen en les infraestructures
esportives de la ciutat, aix�� com impulsar un projecte de model esportiu a Badalona,
reexionant sobre el paper de l'Ajuntament i de les associacions i societats esportives.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Implementarem un Pla de xoc integral d'actualitzaci�o dels equipaments esportius
municipals.

2. Promourem l'esport per a persones amb diferents capacitats, en coordinaci�o amb
institucions com l'Institut Gutmann i associacions que treballen amb el col�lectiu.

3. Augmentarem i millorarem la promoci�o i la visualitzaci�o de l'esport femen��.

4. Impulsarem acords perqu�e diversos clubs femenins puguin utilitzar l'Estadi Munici-
pal de Badalona i la resta d'equipaments esportius municipals de forma permanent.

5. Crearem el Consell Esportiu de Ciutat, per tal de promocionar de forma m�es e�cient
l'esport i donar solucions a les problem�atiques hist�oriques de les entitats esportives
badalonines.



7 Una Badalona que s'estima el ter-

ritori

La ciutat que converteix les fronteres en frontisses sent un clar motor de l'�area
metropolitana al servei de la reactivaci�o econ�omica i la cohesi�o territorial que generi
oportunitats per a tothom. Una Badalona que desenvolupa els seu potencials des dels
valors de la inclusi�o, la sostenibilitat i la cohesi�o social, on la plani�caci�o urban��stica,
la mobilitat, el litoral i la Serralada de Marina estan al servei de les persones

Una ciutat que assumeix el reptes de lluitar i adaptar-se als efectes del canvi clim�atic i
que incorpora transversalment en la seva estrat�egia de ciutat aspectes la millora de les
infraestructures de sanejament, la renaturalitzaci�o, l'e�ci�encia energ�etica i la promoci�o
d'h�abits de consum i mobilitat m�es respectuosos.

Badalona necessita un redisseny cap a un model territorial m�es equilibrat que faci que
la nostra ciutat sigui m�es habitable, que tingui una m�es bona relaci�o amb l'entorn. Una
ciutat que contribueixi a un pa��s divers, ben connectat, amb transports p�ublics e�cients i
amb infraestructures al servei de l'economia productiva sostenible, verda i circular. Hem
d'impulsar promoure barris on tots els ciutadans i ciutadanes puguin viure amb benestar
i tinguin l'oportunitat d'accedir a un habitatge digne.

7.1 Urbanisme i Patrimoni

Entenem l'urbanisme relacionat amb la plani�caci�o territorial i als efectes d'una acci�o
pol��tica municipal i el de�nirem com la plani�caci�o f��sica de les diverses activitats i usos
del s�ol, que es concreten en els anomenats instruments de planejament urban��stic general
i derivat, i que con�guraran un espai social a on desenvolupar el nostra model ciutat
entre els dos espais de gran valor ambiental, la Serra de Marina i la platja.

Defensem un urbanisme participat i subjecte a control democr�atic, de fort contingut
social que validi la subjecci�o de cada proposta a l'inter�es general sota el paradigma
del desenvolupament urban��stic sostenible. S�on moltes les previsions normatives que
permeten un apoderament ciutad�a real en la presa de decisions i la �scalitzaci�o dels
processos urban��stics al servei de la transpar�encia.

Cal posar en valor el consens assolit de que Badalona ja no pot cr�eixer per damunt de
la B-20 i fugir del model de la plusv�alua i de l'especulaci�o urban��stica que ha inspirat el
creixement de la ciutat.

33
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En els propers anys i d�ecades, el manteniment, la rehabilitaci�o i la millora de les es-
tructures ser�a la nostra premissa. Per aquest motiu cal incorporar el concepte del dret
energ�etic com a fonament per millorar la cohesi�o social i evitar casos de pobresa en-
erg�etica.

El proc�es de transformaci�o de la nostra ciutat ser�a molt m�es lent i, per tant, ha de ser
m�es reexiu i, alhora, m�es exible, ja que buscarem al m�axim l'e�ci�encia i la rendibilitat
dels recursos tant en l'�ambit econ�omic, com en el social i el mediambiental.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Donarem vida als solars buits de la ciutat, tant p�ublics com privats, mentre no
se'ls d�ona el seu �us de�nitiu. Incentivarem la seva transformaci�o en horts urbans,
petites places, espais de vida, etc. Quan no sigui possible, garantirem el seu bon
manteniment i neteja.

2. Treballarem conjuntament amb les administracions competents per eliminar les
barreres urban��stiques de la ciutat com per exemple l'autopista C-31 i la via del
ferrocarril. Treballarem per la seva transformaci�o, permeabilitat i integraci�o a la
ciutat. Digni�carem els passos subterranis que les travessen.

3. Elaborarem un Pla d'Equipaments municipal de forma participativa per de�nir
usos, estrat�egies de dinamitzaci�o i conservaci�o, donant �us al patrimoni munic-
ipal actualment desapro�tat, consensuant les necessitats dels diferents barris i
districtes, decidint col�lectivament el model de ciutat que volem.

4. Realitzarem una auditoria del sostre edi�cable pendent que de�neixi exhaustiva-
ment les zones de creixement, subratllant tamb�e els factors de risc i possibles
escenaris per abordar els punts m�es conictius.

5. Recuperarem la Vall de Betlem i crearem un parc p�ublic a Sant Jeroni de la Murtra.

6. Dissenyarem i adjudicarem cinc noves actuacions per assegurar solucions d'accessibilitat
mec�anica als districtes 2 i 4 i acabarem les accions iniciades en el nostre mandat
als mateixos districtes.

7. Augmentarem la dotaci�o de recursos per ampliar el cos d'inspectors i impulsarem
les brigades d'acci�o immediates.

8. Afavorirem un cl�uster comarcal de centres investigadors i diferenciador, posant
Badalona i la comarca al mapa internacional.

9. Potenciarem un cl�uster d'excel�l�encia en salut i investigaci�o al Campus de Can
Ruti.

7.2 Mobilitat

La mobilitat dins de l'espai c��vic ha de ser una pe�ca fonamental a l'hora d'aconseguir una
distribuci�o de la ciutadania m�es justa, que permeti equilibrar oportunitats i les llibertats
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de tots els ciutadans i ciutadanes de Badalona, relligant els diferents barris i facilitant
els despla�caments entre ells i refor�cant la personalitat de la ciutat situada al baix Besos.

�Es per aquest motiu que promourem pol��tiques locals basades en el reequilibri de la
mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de
les mercaderies, fet que ha accentuat els conictes generats pel tr�ansit, com ara la
congesti�o, la contaminaci�o ac�ustica i ambiental o l'accidentabilitat. Cal tenir present
que el transport p�ublic col�lectiu �es m�es e�ca�c i econ�omic que el cotxe en el medi urb�a.
Per aix�o, tamb�e posarem l'accent en la gesti�o i l'educaci�o de la mobilitat.

El despla�cament m�es sostenible �es el que no es produeix o que podem fer m�es proper, per
la qual cosa el disseny de la ciutat i la col�locaci�o dels equipaments o centres generadors
de mobilitat s�on una pe�ca clau per a una mobilitat sostenible i amable.

Els canvis en la jerarquitzaci�o vi�aria, garantint un repartiment de l'espai viari m�es eq-
uitatiu, es poden assolir a partir d'actuacions toves i poc costoses dins l'�ambit urb�a, a
trav�es de petites modi�cacions en la circulaci�o o d'actuacions mitjan�cant el mobiliari
urb�a i la pintura vial. �Es fonamental i econ�omicament molt factible.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Farem cr�eixer la Xarxa de Camins Escolars \Camins amics". Treballarem amb tots
els agents de la comunitat educativa de la ciutat i la Gu�ardia Urbana per paci�car
els entorns dels centres educatius, millorar la seguretat vi�aria, refor�car la senyal-
itzaci�o, restringir la circulaci�o de vehicles en hores punta, reduir la contaminaci�o
atmosf�erica i millorar la qualitat de l'aire.

2. Potenciarem els carrils bicis a la ciutat, en especial el tram central (antiga N-II) i
el carril bici de connexi�o entre Santa Coloma de Gramenet per la Rambla de Sant
Joan.

3. Dotarem la ciutat d'aparcaments de bicicletes segurs i tamb�e de gran capacitat,
sobretot prop d'estacions de transport p�ublic i equipaments de la ciutat.

4. Ampliarem i millorarem l'equipament de les parades dobles d'autob�us i impulsarem
la prioritat en els sem�afors que han resultat ser efectius en la millora del servei de
bus.

5. Crearem nous carrils de bus (Rambla de Sant Joan, Avinguda Mart�� Pujol, Avin-
guda del President Companys, Avinguda Joan d'�Austria, Carrer Sant Bru).

6. Millorarem l'accessibilitat de les parades de bus (mitjan�cant plataformes d'embarcament),
l'enllumenat, la comoditat i la seguretat (marquesines i bancs).

7. Augmentarem la freq�u�encia dels autobusos i en millorarem els itineraris.

8. Valorarem la implementaci�o mitjan�cant un conveni amb l'ATM l'impuls de la T-
Zero, targeta de bus gratu��tes per a despla�caments urbans sense transbordament,
per ser utilitzada de forma exclusiva en les l��nies d'autob�us que circulen��ntegrament
per Badalona (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 i B9).
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9. Resoldrem la mobilitat al Campus de Can Ruti, apostant especialment per la
mobilitat sostenible com el transport p�ublic i l'�us del vehicle compartit.

10. Millorarem l'accessibilitat a tots els edi�cis municipals.

7.3 Espais p�ublics

Cal digni�car l'espai p�ublic com el contenidor on es desenvolupen les relacions social,
l'�agora de la nostra ciutat. Un espai p�ublic on els ciutadans i les ciutadanes en siguin les
protagonistes. Espais acollidors on es pret�en crear cultura de l'espai p�ublic compartit,
on predomina la conviv�encia, l'estada, el joc i l'accessibilitat.

Per tal de guanyar espai p�ublic cal ser valents i valentes i impulsar la reestructuraci�o
de determinats trams de carrers que permetin augmentar l'espai per als vianants, en
conviv�encia amb el vehicle privat.

�Es necessari entendre i dissenyar l'espai com�u des de la perspectiva de g�enere, de man-
era que es puguin aconseguir espais integradors amb usos i activitats diverses, intergen-
eracionals i que fomentin la pres�encia de gent diversa, i que facilitin la mobilitat i el
desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. �Es per aix�o que �es necessari
que vinculem el disseny urb�a i la viol�encia masclista per evitar entorns i elements que
provoquin inseguretat per a les dones, erradicant la percepci�o d'inseguretat en els espais
p�ublics, garantint la visibilitat, la correcta il�luminaci�o i l'alternativa de recorreguts.

Apostem per espais p�ublics verds per aix�o afavorirem i assegurarem la creaci�o i el bon
manteniment dels espais verds; concebrem aquests espais com a infraestructura ecol�ogica
que relliga la ciutat.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Impulsarem la paci�caci�o del carrer de Francesc Layret, el Passeig Mar��tim, carrer
Apenins, carrer Doctor Robert, passatge Vent�os Mir, carrer Fluvi�a, carrer Colom,
carrer V��ctor Balaguer i carrer Santiago de Xile, entre d'altres.

2. Garantirem l'accessibilitat universal a l'espai p�ublic. Instal�larem noves rampes
i ascensors en aquells barris amb m�es pendent, especialment Districtes 2 i 4,
garantint-ne el seu correcte manteniment.

3. Impulsarem un Pla de Xoc de voreres per fer-les accessibles i transitables.

4. Millorarem el manteniment i la neteja de les �arees de jocs infantils i instal�larem
jocs per infants amb mobilitat redu��da.

5. Afavorirem el predomini del verd i de la terra en l'espai p�ublic, i espec���cament en
els parcs i jardins.

6. Prioritzarem les esp�ecies vegetals aut�octones, de baix consum d'aigua i manteni-
ment redu��t, resistents a plagues,... plani�cant-ne la substituci�o progressiva de la
vegetaci�o que no compleixi aquests criteris.
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7. Actualitzarem el Pla Director del Clavegueram.

8. Impulsarem la construcci�o d'un dip�osit pluvial.

9. Construirem el nou viver de plantes municipal.

7.4 Recursos, sostenibilitat i medi ambient

La ciutat de Badalona ha de garantir un model de desenvolupament sostenible, innovador
i integral que permeti compaginar el desenvolupament econ�omic i la protecci�o de l'entorn
natural de qualitat.

Cal que apostem decididament per la sostenibilitat, la minimitzaci�o i la transformaci�o
dels residus, l'impuls a les energies renovables i l'autoconsum energ�etic, promoure una
nova cultura de l'aigua, l'energia, el consum i de l'estalvi.

En l'era de l'antropoc�e, en un planeta on els recursos s�on �nits i el canvi clim�atic �es un
fet, �es els nostre deure i �es la nostra obligaci�o impulsar un canvi de sistema cap a un
model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les oportunitats i els
recursos de les generacions futures.

Aix�� doncs, la nostra prioritat �es impulsar i treballar a favor de la transici�o energ�etica,
per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius globals
establerts en la lluita contra el canvi clim�atic, sobretot en el que fa refer�encia a les
energies renovables, la mobilitat, l'e�ci�encia energ�etica i el consum responsable.

La sostenibilitat �es un concepte global que integra els aspectes econ�omics, socials i
ambientals i que esdev�e un aut�entic full de ruta per a l'acci�o pol��tica. No podem destriar
o separar, per exemple, la igualtat d'oportunitats de les pol��tiques de transport p�ublic,
ni l'urbanisme de la contaminaci�o, ni l'equilibri de rendes del dret a l'acc�es a un medi
saludable, ni la gesti�o dels recursos naturals de l'activitat econ�omica. La sostenibilitat
no �es, doncs, una opci�o ideol�ogica o de vida, com sovint es pret�en fer veure des d'alguns
�ambits, sin�o una premissa b�asica per a les pol��tiques modernes que, de deb�o, busquin la
millora de la qualitat de vida, la just��cia social i el benestar econ�omic de la ciutadania
sense malmetre les possibilitats futures.

Badalona com a primer esgla�o en l'organitzaci�o social i pol��tica i com a part constituent
b�asica del mateix pa��s, han d'afrontar un seguit de reptes que no nom�es tenen a veure
amb reivindicacions de conservaci�o dels espais naturals o basades en un ideal rom�antic
de manteniment del patrimoni natural o de l'equilibri territorial, que tamb�e, sin�o que s�on
reptes que venen determinats per factors estructurals del nostre model socioecon�omic
i que afecten de manera palesa el territori, la qualitat de vida i la disponibilitat dels
recursos immediats, �ns a posar en dubte la viabilitat del funcionament actual.

L'augment del consum s'ha tradu��t hist�oricament en un increment continu en la generaci�o
de residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema
de gesti�o. L'estrat�egia de residu zero persegueix, d'una banda, produir cada cop menys
residus i, de l'altra, aconseguir que la totalitat dels residus tinguin una continu��tat en el
cicle d'apro�tament.
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Una de les q�uestions estrat�egiques m�es importants en aquest moment �es avaluar i ser
conscients del consum energ�etic del pa��s, desbocat tant en termes relatius com absoluts,
que ens ha portat a un gran malbaratament d'energia amb un elevat consum per c�apita.
Tot aix�o, amb un 95% de depend�encia de l'exterior (importaci�o de combustibles f�ossils,
petroli, gasolines i gas f�ossil), �es econ�omicament desastr�os.

En l'�ambit de l'escalfament global, els municipis republicans tamb�e han de corresponsabi{
litzar-se dels efectes que poden tenir les seves emissions. En aquest sentit, l'augment
de la mobilitat tant de persones com, especialment, de mercaderies ha estat un fet
exponencial en els darrers anys que, a m�es de representar un increment d'emissions en el
sector m�es cr��tic, presenta problemes de mobilitat, congesti�o, accidentalitat i, �ns i tot,
sobre la salut de les persones, com ja passa a l'�area metropolitana de Barcelona.

A m�es els efectes derivats al can clim�atic tindran un impacte directe sobre infraestructures
de la ciutat de Badalona. Per exemple, l'augment del nivell del mar anir�a degradant
la platja badalonina afectant els col�lectors, el propi passeig mar��tim o incl�us la via del
ferrocarril. A m�es, l'augment de les temperatures provocar�a onades de calor m�es intenses
a l'estiu que tindr�a un clar efecte negatiu sobre els col�lectius m�es vulnerables com per
exemple la gent gran o la dilataci�o dels per��odes de pol�linitzaci�o augmentar�a els episodis
d'al�l�ergies entre la ciutadania.

MESURES ESPEC�IFIQUES

1. Afavorirem la implantaci�o d'un sistema de recollida de residus m�es �optim per a
la ciutat a partir d'experi�encies de recollida selectiva de residus amb millors resul-
tats, com ara els contenidors amb identi�caci�o o porta a porta amb la �nalitat
d'implantar en un futur, pagament per generaci�o. Posarem l'accent en la recoll-
ida de la fracci�o org�anica per part de la ciutadania i els comer�cos, fomentant el
compostatge casol�a i comunitari, per tal de reciclar el m�axim de residus en origen
i retorn del compost produ��t als horts urbans de la ciutat.

2. Impulsarem un projecte transversal de promoci�o d'agricultura ecol�ogica, afavorint
la creaci�o de cooperatives, mercats, camps de conreu i horts urbans que siguin
capa�cos de donar feina a les ve��nes i als ve��ns. Alhora proveiran la ciutat de
productes agr��coles de proximitat mitjan�cant la Xarxa de Mercats Municipals.

3. Afavorirem la contractaci�o de l'electricitat del municipi i dels equipaments munic-
ipals a trav�es de cooperatives de consum que assegurin que l'electricitat generada
sigui 100% renovable.

4. Impulsarem la municipalitzaci�o de l'aigua, per una gesti�o p�ublica i democr�atica.

5. Implementarem un Pla de Reducci�o d'Emissions.




