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1 Introducci�o

Esquerra Republicana Badalona �es una organitzaci�o responsable i seriosa sempre al servei

de la ciutat, treballant des dels seus or��gens, a favor dels valors republicans, d'esquer-

res, de just��cia social, feministes, ecologistes, independentistes i catalanistes. La gent

d'Esquerra, �ns i tot en els moments m�es complexos, no hem defallit en el nostre in-

tent de millorar la vida dels badalonins i badalonines, tan des del partit com des de les

institucions de la ciutat.

El fet que avui una part notable de la ciutadania con��� en Esquerra Republicana, �es

fruit de la feina de molts companys i companyes que, al llarg del temps i amb la m�axima

ambici�o per Badalona, han contribu��t a fer realitat i a expandir aquest projecte col�lectiu.

La milit�ancia d'Esquerra ha sabut construir els ponts necessaris, per tal d'arribar a inuir,

des dels valors republicans, en l'esdevenir de la ciutat; ajudant a la vertebraci�o social

i territorial del municipi i treballant per reduir les difer�encies socials entre els nostres

barris. Aix��, quan Esquerra ha estat present al govern municipal, la dreta i el populisme

han tingut barrat l'acc�es als governs de la ciutat, essent un actor clau en la construcci�o

de consensos i acords essencials en la constituci�o de governs progressistes que han volgut

situar les persones al centre de les seves pol��tiques. Quan Esquerra Republicana hi ha

sigut, Badalona ha avan�cat.

Badalona �es una ciutat que va experimentar un r�apid creixement durant la segona meitat

del segle XX i que, apro�tant l'opacitat del r�egim franquista i les �ansies d'enriquiment

de molts dels seus defensors, es va expandir de forma desordenada, sense pensar en les

persones, ni en les seves necessitats. El primer govern democr�atic d'en M�arius D��az

va fer una aposta molt ambiciosa i valenta per transformar tots els barris de la ciutat,

construint escoles, reurbanitzant, fent arribar als barris de nova construcci�o els serveis

essencials (clavegueram, escoles, xarxa vi�aria, etc.). Tot estava per fer i tot era possible.

Despr�es , en els successius governs liderats pel PSC, l'empremta transformadora iniciada

els anys 80 del segle XX, es va anar alentint i diluint �ns arribar a una situaci�o d'un cert

estancament. I a mesura que aix�o passava, Badalona perdia el seu rumb. De fet, durant

el govern de l'alcaldessa Maite Arqu�e, del qual va participar Esquerra Republicana, es

1
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va produir un darrer intent per plani�car la ciutat i el seu futur, abans que esclat�es la

crisi econ�omica de 2007, que di�cultaria enormement aquesta tasca.

La manca d'un projecte ambici�os per la ciutat i el deteriorament progressiu d'una ad-

ministraci�o que no va afrontar els canvis interns que es necessitaven, van ser el caldo

de cultiu pel creixement del Partit Popular. Aix�� Badalona esdevenia el camp de proves

per al missatge populista de dretes que t�e una gran capacitat d'adaptaci�o al tacticisme

i als interessos electorals, per�o que no projecta cap futur per Badalona ni en el mig i en

el llarg termini. Governar per guanyar eleccions, enlloc de governar per transformar la

ciutat al servei de la seva gent i del b�e com�u.

La forma populista de fer pol��tica del Partit Popular i el seu pas pel govern de la ciutat

entre 2011 i 2015, va accelerar el desmantellament de l'administraci�o badalonina. Una

forma de fer pol��tica que avantposa els interessos electorals i personals propis als de

l'inter�es general i que, sumat a les lleis aprovades durant la crisi econ�omica pel Partit

Popular i el PSOE, es va convertir en la tempesta perfecta. Avui tornem a trobar el

Partit Popular al govern de la ciutat i reprodueix les receptes obsoletes del passat. Unes

receptes que no ajuden gens als badalonins i les badalonines per�o que s'acompanyen

d'una campanya de propaganda constant i conscient.

A l'oposici�o, el Partit Popular utilitza la seva majoria per bloquejar la ciutat i utilitza

la for�ca medi�atica pr�opia per construir un relat d'incompet�encia i irresponsabilitat del

govern de torn. A t��tol d'exemple, entre juny de 2019 i maig de 2020, aquest grup nom�es

va facilitar l'aprovaci�o del 25% dels punts del Ple i el 5% de les factures per pagar a

prove��dors. Aquest bloqueig l'hem vist tamb�e en la modernitzaci�o de l'administraci�o o

en el Pla de Recuperaci�o Social i Econ�omica de la covid-19.

A govern, el Partit Popular instaura unes formes de treballar autorit�aries respecte als

treballadors i les entitats i responsabilitza a l'oposici�o de tot all�o que no funciona. Pel

que fa a la governan�ca, �es un govern que prioritza els r�edits electorals de les seg�uents

eleccions. Aix�� ho hem vist en l'acord del pressupost d'inversions dels de sempre, del

PP i el PSC. Un pressupost que dedica 0e a la modernitzaci�o del teixit productiu i a la

reindustrialitzaci�o, 0e al projecte del Hub de les Tres Xemeneies o 0e a la lluita contra

l'emerg�encia clim�atica, entre d'altres.

El govern de progr�es de 2015-2018 format per Guanyem Badalona, Esquerra Republicana

Avancem i ICV-EUiA, va intentar posar les bases per �xar un nou projecte per Badalona.

Per�o els de sempre, aquells que han liderat els governs de la ciutat durant gran part

de la democr�acia, aquells que han liderat l'oposici�o avantposant els interessos de partit

als interessos de ciutat, no van tenir cap dubte en posar-se d'acord per aturar aquests

canvis.
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La crisi econ�omica de 2007 i la posterior inestabilitat pol��tica de Badalona van per-

judicar enormement una ciutat amb un gran potencial per�o que viu encallada en un

tacticisme salvatge. En de�nitiva, les desigualtats entre els nostres barris i la manca

d'oportunitats de Badalona respecte altres municipis similars, que durant tres d�ecades

s'havien anat revertint, van tornar a cr�eixer. La crisi actual derivada de la pand�emia

de la covid-19 accentua i accentuar�a aquestes mancances de projecte i les desigualtats

socials, econ�omiques i d'oportunitats que pateixen els badalonins i les badalonines.

L'any 2021 la realitat �es que Badalona no t�e un horitz�o de�nit amb un consens ampli

entre partits pol��tics i societat civil. �Es una ciutat que no sabem on va i que continua sent

v��ctima del curterminisme d'aquells que nom�es pensen en la propera contesa electoral,

sense tenir en compte una visi�o de ciutat que eviti repetir errors i plani�car-la amb

mirada llarga. Cal, doncs, tornar a situar la ciutat en el context metropolit�a, prestigiar-

la tant a nivell intern com extern i trobar un nou rumb per les properes d�ecades. Un

nou horitz�o per a tots els �ambits com l'educaci�o, la cultura, el teixit econ�omic, la lluita

contra l'emerg�encia clim�atica, la igualtat entre homes i dones o l'acci�o social, entre

d'altres. Un nou projecte que entengui la ciutat com un tot amb una visi�o transversal i

multidisciplinar. I, en aquesta tasca, Esquerra Republicana hi ha de jugar un paper clau.

Tant �es aix�� que, despr�es de no aconseguir l'acord entre les forces de progr�es el maig de

2020, Esquerra Republicana va encetar un proc�es de reexi�o intern i amb els altres actors

socials i pol��tics de la ciutat. Un debat que va concloure amb la Confer�encia Municipal

\Activem Badalona", que establia el full de ruta de la gent republicana �ns a 2023 i

que pivotava sobre cinc grans eixos: enfortir Badalona, enfortir les esquerres, enfortir el

republicanisme, enfortir Esquerra Republicana Badalona i enfortir-nos per transformar.

Des de la perspectiva badalonina, aquests eixos es podien resumir en dos grans objectius.

El primer, dotar Badalona d'un projecte pol��tic a mig i llarg termini, �es a dir, a tres

mandats vista, sense que aix�o impliqui que ens oblidem de les urg�encies que tenen els

nostres ve��ns i ve��nes en el dia a dia. El segon, treballar per construir una majoria de

progr�es s�olida al Ple entre totes les forces de tradici�o democr�atica. Una majoria que

permeti dotar-nos de governs forts i estables durant un m��nim de 12 anys per poder

implementar les transformacions profundes que necessita Badalona.

Amb el present document, des d'Esquerra Republicana ens preguntem quina ciutat volem

esdevenir l'any 2040. Per fer-ho, primer analitzem la situaci�o de la nostra ciutat a

l'actualitat. No es poden oferir solucions �optimes sense una bona diagnosi. En segon

lloc, de�nim uns objectius i les eines necess�aries per aconseguir-los.

Aquests objectius per a la Badalona 2040 tenen voluntat de ser transversals entre les

diferents administracions, la local i les supramunicipals, integrals i multidisciplinars,

mesurables amb dades i indicadors objectivables sempre que sigui possible, ambiciosos,
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inclusius i que tinguin en compte els tres elements essencials per un desenvolupament

sostenible: les persones, l'economia i el medi ambient.

La Badalona 2040 que explica i proposa Esquerra Republicana Badalona ser�a un docu-

ment viu, compartint-lo i millorant-lo amb tots els actors pol��tics i de la societat civil de

la ciutat.

Esquerra Republicana Badalona nom�es pot ser una eina �util i cre��ble si �es capa�c de

representar el conjunt de la ciutadania. Aix�o passa per tenir una estructura que s'assembli

tant com sigui possible a la societat i a la ciutat que representem. Nosaltres no nom�es

hem de seguir sortint al carrer, tamb�e hem de continuar sent carrer. Per tant, ha

de passar per seguir feminitzant el partit, per incorporar veus de tots els barris de la

ciutat, d'Artigues al Manres�a, de Baix a Mar a Canyet, sumant tamb�e nous ciutadans i

ciutadanes amb arrels a moltes parts del m�on.

El Jovent Republic�a, les joventuts d'Esquerra Republicana, han de tenir un paper clau

en l'enfortiment de l'independentisme d'esquerres i, en particular, d'Esquerra Republi-

cana Badalona. Contribuir al projecte de ciutat fent xarxa amb l'associacionisme, els

moviments socials, els moviments estudiantils i les organitzacions sindicals per ser la veu

i ser l'eina de tots i totes les joves de la ciutat.

En de�nitiva, Esquerra Republicana Badalona volem obrir un cam�� ben ample, un cam��

per on hi pugui caminar tothom qui ens hi vulgui acompanyar. Demostrant una forma de

fer pol��tica responsable i honesta, amb transpar�encia i un rendiment de comptes constant

respecte els nostres compromisos i actuacions.

Badalona, una ciutat de m�es de 2.000 anys d'Hist�oria, avui necessita de�nir cap a on vol

anar les properes d�ecades. El nostre �es un projecte de la gent i per a la gent, un projecte

que posa les institucions al costat de les persones, al costat de tothom. Construir una

ciutat on totes les persones, tots els badalonins i totes les badalonines, puguin viure i

fer cr�eixer el seu projecte vital en tots els cicles de vida. En de�nitiva, una ciutat per

n�eixer, cr�eixer i viure.

4



2 La Badalona de 2021

Tal i com podem copsar al carrer quan parlem amb els ve��ns i les ve��nes o de forma

m�es objectiva a trav�es dels indicadors dels diversos bar�ometres municipals, la realitat de

Badalona �es que la ciutadania t�e la sensaci�o que la nostra ciutat no funciona i que no

t�e un projecte a mig i llarg termini de�nit. Es tracta d'una realitat que va m�es enll�a

del govern de torn, de la politiqueria, de les estrat�egies de m�arqueting i del tacticisme

electoral.

Aquesta sensaci�o d'una falta de futur t�e diversos factors que l'alimenten: i) una manca

de grans acords de ciutat per desencallar projectes i transformacions que van m�es enll�a

d'un cicle electoral independentment de les forces que liderin el govern local en cada

moment, ii) un seguit de governs en minoria durant la darrera d�ecada que han gestionat

el dia a dia per�o que han tingut poca capacitat real per liderar els canvis estructurals que

s�on necessaris, iii) una administraci�o que malgrat tenir bons professionals no funciona i

iv) unes lleis estatals que limiten el dia a dia de la pol��tica local.

Tots aquests factors s'agreugen i s'intensi�quen cada dia que passa sense un projecte de

ciutat a llarg termini.

2.1 Les badalonines i els badalonins d'avui

Badalona �es una ciutat on hi viuen 223.166 badalonins i badalonines. Una ciutat molt

diversa en els 34 barris que la conformen on hi viuen ciutadans i ciutadanes de m�es de 159

nacionalitats diferents. Badalona es caracteritza pel seu creixement r�apid i desorganitzat,

sobretot, durant la segona meitat del segle XX. Un creixement que s'ha vist frenat les

darreres d�ecades (taula 2.1). De fet, en els darrers 10 anys la poblaci�o de Badalona

ha crescut un 2% i s'ha situat en el quart lloc de la llista de municipis m�es poblats

de Catalunya, just per sota de Terrassa, despr�es de molts anys en la tercera posici�o.

Tanmateix, la perspectiva dels propers anys �es seguir creixent amb l'arribada de noves

ve��nes i ve��ns a barris com el Manres�a o el Gorg.

Durant gran part del segle XX, Badalona va cr�eixer amb nous ciutadans i ciutadanes
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Taula 2.1: Evoluci�o de la poblaci�o total a Badalona.

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

208.944 218.553 218.886 215.654 215.634 215.848 217.741 220.440 223.166

Font: IDESCAT a partir del padr�o continu INE.

provinents d'altres comarques de Catalunya i regions de l'Estat. Tanmateix, a �nals

de segle i durant la primera d�ecada del XXI (taula 2.2), ha seguit creixent incorporant

persones de llocs molt diversos. Avui, la ciutadania d'origen estranger representa el 15%

del total dels badalonins i de les badalonines. Per contra, tant els moviments interns

d'altres comarques del pa��s, com els provinents d'altres comunitats aut�onomes de l'Estat

espanyol han disminu��t m�es de deu punts en els darrers 20 anys.

Taula 2.2: Evoluci�o de la poblaci�o estrangera a Badalona.

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.055 23.625 32.203 26.375 26.193 26.107 27.758 30.452 33.678

1,5% 10,8% 14,7% 12,2% 12,2% 12,1% 12,8% 13,8% 15,0%

Font: IDESCAT a partir del padr�o continu INE.

Durant el franquisme, el r�apid creixement de Badalona juntament amb la manca de

plani�caci�o urban��stica, la construcci�o de la C-31 i la falta de pol��tiques democr�atiques

i a favor de la just��cia social ens va portar a una ciutat plena de desigualtats entre els

seus barris. Unes desigualtats que els Ajuntaments democr�atics han treballat per revertir

- amb major o menor encert - durant els darrers 40 anys. Si b�e la crisi econ�omica de

2007 va ser un punt d'inexi�o amb el creixement de noves desigualtats entre la nostra

ciutadania.

La traject�oria de cadascun dels barris de Badalona i les desigualtats socioecon�omiques

que avui encara perduren, tenen un impacte directe sobre com una ciutat viva, amb m�es

de 2.000 anys d'Hist�oria continua evolucionant. Aquestes desigualtats tamb�e tenen un

impacte en l'acc�es a l'habitatge, de forma que la nova ciutadania en la cerca d'un futur

millor viu en barris que, malgrat tots els aven�cos i transformacions d'en�c�a dels anys 80,

encara es troben lluny de ser uns barris amables amb la seva gent.

Aix��, veiem que Sant Joan de Lle��a, Sant Mori de Lle��a, Sant Antoni de Lle��a, Sant

Roc i El Remei tenen un 23% de poblaci�o nascuda a un pa��s estranger, mentre que barris

com Canyet, el Mas Ram, el Centre, Dalt la Vila, Casagemes, Progr�es, el Manres�a o

Coll i Pujol es troben per sota del 6% de poblaci�o nouvinguda (�gura 2.1).
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Figura 2.1: Poblaci�o estrangera per districtes censals de Badalona.

Font: Elaboraci�o pr�opia a partir de les dades de l'IDESCAT. Veure els districtes censals a
l'Annex B

D'altra banda, Badalona experimenta un envelliment de la seva poblaci�o (taula 2.3).

L'any 2000, la ciutadania amb una edat menor als 40 anys representava el 50,2% de la

poblaci�o de Badalona, mentre que avui, ha disminu��t �ns al 44,3%. �Es m�es, les persones

majors de 65 anys han passat de ser el 15,9% de la poblaci�o, a ser-ne el 19,0%, un total

de 42.348 persones.

L'��ndex d'envelliment - la r�atio de persones m�es grans de 65 anys respecte les menors

de 15 anys - ha crescut de forma sostinguda durant aquestes dues d�ecades. Com a con-

seq�u�encia d'aquest proc�es d'envelliment, avui l'edat mitjana dels habitants de Badalona

�es de 42,6 anys.

Aquest no �es un fenomen �unic de Badalona, s'observa en altres ciutats del nostre entorn,

de l'Estat i d'Europa. Tanmateix, aquest proc�es s'accentuar�a els propers anys sumat a

un augment de l'esperan�ca de vida i requereix que la nostra ciutat s�apiga digni�car la

vellesa i esdevenir una urb que estigui al costat de la seva gent gran.

L'envelliment de les nostres ciutats, obre nous reptes. Segons dades del darrer cens

de 2011, a Badalona hi havia 7.235 llars amb gent gran que vivia sola, el 8,85% de

la poblaci�o. A falta de dades locals actualitzades, les dades disponibles a nivell catal�a

mostren un augment del 12,6% en el nombre de llars amb gent gran que viu sola pel

per��ode 2015-2019, el 18,8% a la demarcaci�o de Barcelona.
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Taula 2.3: Evoluci�o dels indicadors demogr�a�cs a Badalona.

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadors edat

0-14 15,8% 15,9% 15,9% 15,9% 15,9% 15,8% 15,8% 15,5% 15,3%

15-24 10,0% 9,8% 9,7% 9,6% 9,7% 9,7% 9,9% 10,1% 10,4%

25-39 24,4% 23,5% 22,4% 21,5% 20,6% 19,8% 19,3% 18,9% 18,6%

40-64 33,9% 34,4% 34,9% 35,3% 35,9% 36,3% 36,5% 36,7% 36,8%

>65 15,9% 16,4% 17,1% 17,7% 18,0% 18,4% 18,6% 18,8% 19,0%

IV 100,5 102,9 107,5 111,1 113,3 116,0 118,3 121,1 121,4

IDD 46,4 47,7 49,4 50,7 51,2 51,9 52,4 52,3 52,1

Indicador per lloc de naixement (Poblaci�o)

Aut�octona 61,7% 57,9% 57,3% 59,6% 59,9% 60,1% 60,0% 59,5% 62,1%

Forana 35,9% 30,7% 27,2% 25,4% 24,9% 24,4% 23,8% 23,1% 19,2%

Estrangera 2,4% 11,4% 15,5% 14,9% 15,1% 15,5% 16,2% 17,4% 18,7%

�Index d'envelliment (IV): �es el percentatge que representa la poblaci�o de 65 anys i m�es sobre
la poblaci�o de 0 a 15 anys.

�Index de depend�encia demogr�a�ca (IDD): �es el percentatge que representa la poblaci�o de 0 a
15 anys i la de 65 anys i m�es sobre la poblaci�o de 16 a 64 anys.

Aut�octona: poblaci�o nascuda a Badalona.

Forana: poblaci�o nascuda a la resta de l'Estat.

Estrangera: poblaci�o nascuda a fora de l'Estat.

Font: Elaboraci�o pr�opia a partir de les dades de l'IDESCAT

I al mateix temps, Badalona ha de ser capa�c d'esdevenir atractiva per a les edats menors.

D'una manera urgent pels 25.412 joves en edat d'emancipaci�o i de creaci�o d'un projecte

vital que volem que sigui a Badalona. A mig termini per les 23.202 persones d'entre 15

i 24 anys que ho faran la propera d�ecada, per�o que ara estan �nalitzant la seva etapa

educativa o b�e iniciant la seva traject�oria professional. I a llarg termini, per les 34.096

persones menors de 20 anys que seran la llavor del nostre futur, qui viur�a, treballar�a i

gaudir�a a la Badalona fruit d'aquest projecte que volem construir.

Badalona encara ha de fer un llarg recorregut per ser la ciutat que volem, la ciutat que

necessitem i la ciutat que es mereixen els nostres ve��ns i les nostres ve��nes. Una ciutat
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d'oportunitats, on erradiquem les desigualtats, on els badalonins i les badalonines puguin

desenvolupar amb les m�aximes garanties els seus projectes de vida.

2.2 Una Badalona que no ha volgut ser capital

Hist�oricament, el Baix Bes�os o el Barcelon�es Nord ha patit una mancan�ca d'inversions

i infraestructures respecte altres territoris com, per exemple, el Baix Llobregat. Aix�o

s'ha tradu��t en una p�erdua de competitivitat i d'oportunitats respecte altres territoris

convertint Badalona, Sant Adri�a de Bes�os i Santa Coloma de Gramenet en els municipis

on viuen els treballadors i les treballadores de les empreses situades al Baix Llobregat o

als dos Vallesos.

Per exemple, amb 16.100e/hab de Renta Bruta Familiar Disponible, Badalona encara es

troba lluny de la mitjana catalana. En el cas del Barcelon�es la renta �es de 19.400e/hab

per l'efecte de la capitalitat de Barcelona, mentre que el del conjunt de Catalunya �es de

17.200e/hab (taula 2.4).

Taula 2.4: Renta Bruta Familiar Disponible (2017).

Badalona Barcelon�es Catalunya

RFDB (milers d'e) 3.472.733 43.317.426 129.395.921

RFDB (milers de/habitant) 16,1 19,4 17,2

RFDB ��ndex (Catalunya = 100) 93,8 112,7 100,0

Font: IDESCAT.

Els propers anys, Badalona ha de fer un canvi en l'enfocament metropolit�a i, m�es en

particular, a nivell Bes�os amb els municipis m�es propers com s�on Santa Coloma i Sant

Adri�a per�o tamb�e mirant al Maresme amb Tiana i Montgat i al Vall�es amb Montcada

i Reixac. Exercir la capitalitat que sempre hem defugit. Aix�o implica la creaci�o de

din�amiques positives amb les ciutats del nostre entorn. Un element fonamental pel futur

desenvolupament de la nostra ciutat, per�o tamb�e del pa��s si tenim en compte que a l'eix

del Bes�os hi viu el 10% de la poblaci�o de Catalunya

Pivotar aquesta transformaci�o a l'entorn de Badalona ha de ser la clau per revertir els

d�e�cits hist�orics d'aquest territori i equilibrar el Barcelon�es Nord amb el Baix Llobregat

que avui concentra una de les plataformes log��stiques m�es importants del sud d'Europa

i que s'ha consolidat durant els darrers 30 anys. Ha de ser una aposta de Badalona,

per�o tamb�e de Barcelona com a capital de la Rep�ublica Catalana i pel conjunt de l'�Area

Metropolitana en un m�on globalitzat on hem de competir amb altres metr�opolis com

Londres o Berl��n.
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Un primer pas per aquest equilibri metropolit�a s�on les inversions pendents en mat�eria

de transport p�ublic. D'una banda, la prolongaci�o de la L1 del metro �ns a l'Estaci�o de

Rodalies, una promesa de m�es de 20 anys i prevista en el Pla Director d'Infraestructures

per la propera d�ecada. De l'altra, el perllongament del Tram des de Sant Adri�a de Bes�os

�ns al centre de la ciutat i iniciar els estudis per fer-lo arribar al Maresme abans del

2040.

Des de l'�optica econ�omica, el projecte del Hub del Coneixement de les Tres Xemeneies

ha de ser una aposta de pa��s que transformi tota aquesta regi�o metropolitana i una

oportunitat per un canvi del teixit productiu de Badalona, Sant Adri�a de Bes�os i Santa

Coloma de Gramenet.

2.3 Badalona, una ciutat de desigualtats creixents

La Badalona que volem �es una ciutat al servei dels seus ve��ns i de les seves ve��nes. Una

ciutat que garanteixi oportunitats i una vida plena i de qualitat als seus habitants en

tots els �ambits i cicles de vida. Una ciutat en que tots els nens i les nenes de tots els

barris puguin cr�eixer amb acc�es a una educaci�o de qualitat, on els joves puguin iniciar

el seu projecte de vida amb una feina digna i amb la garantia de l'acc�es a l'habitatge a

preus assequibles, on els adults puguin formar una familia en un entorn amable i amb

feines dignes i on la nostra gent gran visqui una vellesa plena. En de�nitiva, una ciutat

d'oportunitats, m�es justa i inclusiva.

Per aconseguir aquest objectiu, cal treballar per fer desapar�eixer les desigualtats de

Badalona respecte a altres territoris, com a m��nim equiparant-la a la mitjana de Catalunya

en molts dels indicadors socioecon�omics i, tamb�e, fent desapar�eixer les desigualtats entre

els barris de Badalona.

En altres paraules, la Badalona de les properes d�ecades ha de ser capa�c de donar resposta

als reptes del segle XXI: a les desigualtats creixents, a l'emerg�encia clim�atica, a la

precaritzaci�o laboral, a la p�erdua del b�e com�u a favor d'unes minories o a la sensaci�o

d'inseguretat sovint alimentada per determinats discursos populistes i d'extrema dreta

que van en augment per la desafecci�o pol��tica.

Les conseq�u�encies de la crisi econ�omica de 2007 han deixat seq�ueles importants a tot

el pa��s, i en particular a Badalona, amb un creixement de les desigualtats econ�omiques

i socials que generen manca d'oportunitats entre els seus ciutadans. L'any 2013, la

difer�encia de la renda bruta mitjana entre els barris amb rendes m�es altes i els barris amb

rendes m�es baixes era de 12.027e/any, en canvi, aquesta difer�encia s'havia incrementat

�ns als 17.645e/any, l'any 2018 (taula 2.5).

Les rendes superiors a 100.000e/any es troben al centre de la ciutat, mentre que barris
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Taula 2.5: Renda per barris (2018).

Zona Renda bruta mitjana Renda disponible

Canyet, Mas Ram 38.884e 30.887e

Centre, Dalt la Vila, Casagemes, Canyad�o,
Manres�a

34.895e 27.826e

Centre, Progr�es, Gorg, Coll i Pujol, Raval, Can
Claris

33.419e 26.766e

Morera, Bufal�a, Pomar, les Guixeres 28.401e 23.395e

Sant Crist, Sistrells, Lloreda, Nova Lloreda,
Montigal�a, Puigfred

25.554e 21.159e

Lle��a 23.117e 19.628e

La Salut, La Pau 22.034e 18.826e

Sant Roc, Congr�es, Artigas, El Remei, La Mora 21.529e 18.212e

Font: Ag�encia Tribut�aria

com Sant Roc, La Salut o Sant Antoni de Lle��a tenen m�es d'un 70% de les rendes

inferiors a 18.000e/any (�gura 2.2).

La crisi actual provocada per la pand�emia de la covid-19, no far�a m�es que seguir apro-

fundint en aquestes desigualtats preexistents i que impacten directament i de forma

molt dura en les condicions de vida de moltes persones augmentant les situacions de

precarietat laboral, econ�omica, de vulnerabilitat i de pobresa extrema.

L'empobriment de les classes mitjanes i les creixents difer�encies entre rics i pobres no �es

nom�es un tret caracter��stic de la nostra ciutat, sin�o que s'observa en molts altres indrets.

Tanmateix, en el cas de Badalona es superposa a algunes mancances estructurals de la

ciutat que en aquests anys s'havien comen�cat a revertir.

Plantejar un futur d'oportunitats per als badalonins i les badalonines �es parlar de quin

model productiu ofereix la nostra ciutat. Una ciutat que ha comen�cat aquest any 2021

amb una taxa d'atur registrat del 15,62%, 16.938 persones (taula 2.6), despr�es de 6

anys amb una tend�encia a la baixa (�gura 2.3). Un atur que en part s'explica per la crisi

econ�omica anterior - avui encara �es un 68% superior als valors previs a la crisi de 2007 - i a

la crisi de la covid actual. Per�o no podem oblidar que en els anys de bonan�ca econ�omica,

la ciutat es mantenia estancada en un atur estructural d'unes 10.000 persones (�gura

2.3).

Tot aix�o tenint en compte que les dades de l'atur nom�es contemplen les persones reg-
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Figura 2.2: Mapa de la concentraci�o de rendes altes i baixes a la ciutat (2015).

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (2015). Elaboraci�o pr�opia.

istrades o que han pogut registrar-s'hi. Cal tenir molt present tamb�e la realitat de moltes

persones que a Badalona - i a altres llocs - no tenen acc�es ni al treball ni a les prestacions

socials i que no �guren en els registres o�cials.

Taula 2.6: Atur registrat (gener 2021).

Homes Dones Total

7.671 9.267 16.938

13,60% 17,82% 15,62%

Font: Diputaci�o de Barcelona

Un atur que afecta a 9.267 badalonines, superant en m�es de 4 punts l'atur que registren

els homes (taula 2.6).

Una manca d'oportunitats que en la crisi econ�omica de 2007 va tenir un fort impacte

en els adults joves, que 10 anys despr�es continuen sent el col�lectiu amb m�es atur i

representa el 38% del total de les persones aturades (�gura 2.4). Un patr�o que amb la

crisi de la covid castiga ara a una nova generaci�o de joves sent el 36% del total de les

persones sense feina. I al mateix temps, la incertesa en la vellesa per les persones de

m�es de 54 anys que des de fa 5 anys veuen com l'ocupaci�o es troba estancada (taula

2.7).

El fet que les dades a partir dels 25 anys siguin m�es elevades per les dones que no pels

homes, indica que les dones tenen un acc�es al mercat laboral m�es precari i es veuen
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Figura 2.3: Evoluci�o de l'atur a Badalona entre 2005 i 2021.
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Font: IDESCAT. Elaboraci�o pr�opia.

m�es afectades en els contextos de crisi com l'actual o el de 2007 (�gura 2.4). Aquesta

desigualtat encara es fa m�es notable en la poblaci�o major de 54 anys on hi ha 709 dones

m�es que homes en atur i on les possibilitats de tornar a trobar feina s�on molt petites.

Taula 2.7: Atur registrat per franges d'edat (gener 2021).

Edat Homes Dones Total

Menys 25 anys 736 590 1.326

25 a 39 anys 2.132 2.683 4.815

40 a 54 anys 2.969 3.451 6.420

M�es de 54 anys 1.834 2.543 4.377

Font: Diputaci�o de Barcelona

El Pla d'Igualtat vigent pel per��ode 2017-2021 s'ha marcat quatre objectius concrets:

l'�ambit de la cultura, l'�ambit de la comunicaci�o, les pol��tiques salarials i la representaci�o

horizontal i vertical. Tanmateix aquest pla �es clarament insu�cient per resoldre el conjunt

de reptes que tenim sobre la taula.

La dimensi�o monet�aria �es nom�es una de les cares de les desigualtats. Les desigualtats

tenen un impacte en la salut f��sica i mental, en les oportunitats formatives, en l'acc�es a

la cultura i incl�us en la inseguretat.
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Figura 2.4: Evoluci�o de l'atur per franges d'edat a Badalona entre 2005 i 2021.
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Font: IDESCAT. Elaboraci�o pr�opia.

Per exemple, en l'�ambit de la salut, la difer�encia entre l'esperan�ca de vida entre els els

ve��ns i les ve��nes del Progr�es amb els de Sant Antoni de Lle��a �es de 5,5 anys (�gura

2.5). El nombre d'hospitalitzacions evitables per 1.000 habitants �es 6 punts m�es alta en

barris com Sant Roc que a Canyet (�gura 2.5).

A la dimensi�o de les oportunitats formatives, m�es del 35% de la poblaci�o de barris

com Pomar o Sant Roc, avui, encara tenen una instrucci�o insu�cient. A la Salut, Sant

Antoni de Lle��a, la Pau o Puigfred es troba entorn al 30% (�gura 2.6). I aquesta

formaci�o insu�cient es tradueix en l'acc�es a un mercat laboral precari i, per tant, en

rendes baixes i p�erdua d'oportunitats de progr�es social de les persones i dels barris. De

fet, m�es del 60% de la poblaci�o de Sant Roc ode la Salut t�e ocupacions manuals mentre

que a Casagemes o Canyad�o es troba per sota del 30% (�gura 2.6).

Les desigualtats entre badalonins i badalonines s�on estructurals i afecta a �ambits molt

diferents. Tamb�e des del punt de vista de la viol�encia vers les dones, Badalona reg-

istra 62,46 den�uncies per cada 10.000 dones, una dada per sobre de la mitjana de la

demarcaci�o de Barcelona i del conjunt de Catalunya (taula 2.8). L'any 2019, el Servei

d'Atenci�o a la Dona de l'Ajuntament de Badalona va atendre 245 dones per viol�encia

de g�enere.

A dia d'avui, Badalona encara no t�e un Servei d'Atenci�o Integral (SAI) LGBTI. Un

recurs que ha de donar resposta a situacions de discriminaci�o, i tamb�e, a qualsevol

necessitat d'acompanyament, suport o informaci�o que necessiti la ciutadania en relaci�o
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Figura 2.5: Mapes d'indicadors de salut.

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. 2015. Elaboraci�o pr�opia.

Taula 2.8: Den�uncies per agressions masclistes.

Den�uncies per 10.000 dones

Badalona 62,46

Demarcaci�o de Barcelona 56,78

Catalunya 59,68

Font: Diputaci�o de Barcelona a trav�es feminicidio.net.

a la diversitat sexual i de g�enere, i que s'hauria de consolidar com un referent local en

l'�ambit LGTBI.
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Figura 2.6: Mapes d'indicadors de formaci�o.

Font: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. 2015. Elaboraci�o pr�opia.

Aquestes desigualtats es tradueixen en una major pressi�o als nostres serveis socials (taula

2.9). L'any 2019, els Serveis Socials de l'Ajuntament de Badalona van atendre 16.107

persones, el 7,3% de la poblaci�o. Un 63% s�on dones en edat laboral de proced�encia

comunit�aria. El districte 6 �es on m�es persones s�on ateses amb un 10,7% de la poblaci�o,

seguit del districte 4 amb un 9%, en canvi, al districte 1 aquesta dada baixa �ns a l'1,8%

(taula 2.10).

Les desigualtats tamb�e tenen un impacte en el teixit econ�omic de Badalona tal i com

mostren l'�Index d'Apro�tament Comercial, l'�Index d'Atracci�o Comercial i l'�Index de

Dotaci�o Comercial segons el districte (taula 2.11).

Els districtes 6, 1 i 4 tenen una ocupaci�o dels locals comercials per sobre del 80%. El

districte 1 concentra el major nombre de comer�cos per cada 100 habitants mentre que el

districte 2 presenta el major nombre de locals desocupats i el menor nombre de comer�cos

per cada 100 habitants. Els districtes 1 i 4 tenen m�es d'un 20% del comer�c orientat al

consum no diari, �es a dir, equipaments personals, equipament de la llar, oci i cultura i,

en canvi, la major part del comer�c del districte 4 est�a destinat al consum quotidi�a. La

manca d'acc�es a un comer�c de proximitat que garanteixi totes les necessitats tamb�e �es

una forma de desigualtat i debilita la vida al barri i el teixit social i associatiu.

Una part important de l'activitat comercial es concentra al Centre, en els eixos del

Carrer de Mar, Francesc Layret, Canonge Baranera i entorn del Mercat Maignon. Fora

del centre de la ciutat, altres eixos comercials tamb�e importants s�on els del M�agic,

Montigal�a, Independ�encia, Passeig de la Salut, Pau Piferrer i l'Avinguda Alfons XIII a

Lle��a i Artigas (�gura 2.7).
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Taula 2.9: Estad��stiques serveis socials de Badalona (2020).

Persones ateses

Servei d'atenci�o b�asica 22.613 (10,1% de la poblaci�o)

Atenci�o a la depend�encia 1.656

Serveis domiciliaris 7.951

Treballador/a familiar 1.336

Teleassist�encia 6.123

Servei de neteges 337

Servei d'�apats 155

Atenci�o mobilitat 196

Atenci�o a la dona 617

Viol�encia de g�enere 245

Atenci�o 24 hores 4.978

Servei d'Orientaci�o Telef�onica 4.280

Centre d'Urg�encies i Emerg�encies Socials 188

Banc d'Aliments de Gorg Mar 2.892

Renda Garantida de Ciutadania 1.409*

Atenci�o Persones Sense Sostre 519

Atenci�o a la inf�ancia i adolesc�encia i suport a les fam��lies 5.420

Font: Mem�oria 2020 Serveis Socials Ajuntament de Badalona, * correspon a 2019. Dades
actualitzades a 2020

En de�nitiva, les desigualtats creixents entre els badalonins i les badalonines, empobreix

la nostra ciutat, empobreix els nostres barris, limita les oportunitats dels nostres joves,

la construcci�o de projectes vitals i augmenta la inseguretat, entre d'altres. Degrada les

relacions de ve��natge, el teixit social i associatiu i l'estat del benestar, i en de�nitiva,

empobreix la democr�acia.

�Es per aix�o que un dels principals reptes que ha de tenir Badalona de cara als propers

anys ha de ser treballar i lluitar per reduir les desigualtats entre els nostres ciutadans i

ciutadanes. Repensar una ciutat que sigui capa�c de fer front als grans reptes i transfor-

macions socials de cara a les properes d�ecades.
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Taula 2.10: Estad��stiques atenci�o als Serveis Socials B�asics per districtes (2019).

Serveis Socials B�asics (SBAS) Persones ateses sobre la poblaci�o del districte

Districte 1 2,7%

Districte 2 5,3%

Districte 3 4,2%

Districte 4 (La Salut) 14,1%

Districte 4 (Lle��a) 7,0%

Districte 5 5,2%

Districte 6 14,8%

Font: Mem�oria 2020 Serveis Socials Ajuntament de Badalona.

Taula 2.11: Situaci�o del comer�c a Badalona (2017).

Districte IACT IAC IDC IDA ICC

Districte 1 83,30% 23,30% 4,81 2,22 2,41%

Districte 2 66,10% 13,90% 1,15 2,23 1,06%

Districte 3 79,70% 13,90% 1,4 2,21 1,66%

Districte 4 80,10% 20,40% 2,22 2,18 1,66%

Districte 5 79,70% 11,50% 1,98 2,16 1,78%

Districte 6 86,50% 9,50% 1,3 2,28 0,39%

Badalona 79,00% 19,20% 2,05 2,22 2,23%

Font: AMB.

2.4 Badalona, el repte de l'emerg�encia habitacional

Un dels principals problemes que afronta la nostra ciutat �es el de l'acc�es a l'habitatge.

Cal un replantejament de les pol��tiques d'habitatge a Badalona per passar a considerar-

lo com un dret b�asic dels nostres ciutadans i de les nostres ciutadanes. I com a dret

comporta obligacions a l'administraci�o p�ublica que ha de protegir-lo i garantir-lo i, tamb�e,

responsabilitats al sector privat. �Es cabdal la prevenci�o de desnonaments per motius

econ�omics i la promoci�o d'habitatges dignes i assequibles pel conjunt dels badalonins i

badalonines.

Una problem�atica complexa que no podrem resoldre nom�es des de la perspectiva local
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Figura 2.7: Mapa dels comer�cos a la ciutat.

Font: AMB.

i que cal el comprom��s de totes les administracions que en tenen la compet�encia com

la Generalitat de Catalunya amb l'augment del parc p�ublic d'habitatge i la regulaci�o del

mercat per part de l'Estat espanyol que boicoteja els intents del Parlament de Catalunya.

Tanmateix, a dia d'avui, Badalona es troba lluny de garantir aquest dret a tots els

seus ve��ns i ve��nes. Una ciutat que l'any 2020 va patir 334 procediments judicials de

desnonament i l'any 2019 en van ser 389, segons fonts del Consell Local de l'Habitatge.

La problem�atica dels desnonaments no impacta igual a tots els nostres barris, a Sant Roc

en van haver 94, a La Salut 85, a Sant Antoni de Lle��a 33 i a Sant Joan de Lle��a 32.

Aqu��, cal afegir-hi les fam��lies ateses pel Servei d'Intermediaci�o de Deutes Hipotecaris.

La precarietat habitacional s'acaba traduint en infrahabitatges i ocupacions per part

de les fam��lies m�es vulnerables. El 2018, des del Projecte �Angels, amb el suport de

l'Ajuntament, es van realitzar 386 peticions d'arranjament a domicilis per a persones i

fam��lies amb alta vulnerabilitat.

El mateix any, 466 persones van ser ateses per l'Equip de detecci�o i atenci�o a persones

sense llar de l'Ajuntament de Badalona.

Aquesta precaritzaci�o se suma a la de la pobresa energ�etica que va molt m�es enll�a
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d'incidents medi�atics com els desafortunats incendis de Sant Roc o de la Nau del Gorg,

tal i com descriu l'�Index Socioecon�omic Territorial a la taula 2.12. Un tipus de pobresa

que de nou no afecta a tots els badalonins i badalonines per igual.

Una ciutat que paral�lelament acumula un gran nombre d'habitatges buits (taula 2.13).

L'any 2019, la taxa d'habitatges buits va ser de 7,4 per cada 1.000 habitants d'acord

amb el Registre d'habitatges buits i habitatges sense t��tol habilitant. Tot i aix�o, el cens

de 2011 comptabilitzava 8.881 habitatges deshabitats, una dada que suposava el 9,56%

del total.

I aqu�� cal afegir les grans mancances en pol��tiques p�ubliques de rehabilitaci�o del parc

d'habitatges actual i per dotar-nos d'un parc d'habitatges social i cooperatiu.

El parc d'habitatges de Badalona es troba envellit amb una edat mitjana de 44 anys

(taula 2.13). En concret, el 53,22% dels immobles van ser constru��ts abans de 1973.

Aix�o fa que el 7,83% dels edi�cis es trobin en una situaci�o de mal estat, de�cient o ruin�os

segons dades del cens. Una situaci�o que afecta el 4,46% de la poblaci�o badalonina que

viu en aquest tipus d'habitatges. A m�es, el 45,84% dels edi�cis de m�es de tres plantes

no tenen ascensor.

A t��tol d'exemple, l'any 2018 a la ciutat es van rehabilitar un 0,38% dels habitatges i

nom�es van ser tramitats 0,12 expedients d'ajut a la rehabilitaci�o per cada 1.000 habitants.

L'envelliment del parc d'habitatges de la ciutat, juntament amb les autoconstruccions

de barris com La Salut durant els anys 60, provocar�a que en el futur desgr�acies com

l'esfondrament del Passatge de la Torre vagin en augment si no es reverteix amb unes

pol��tiques ambicioses de rehabilitaci�o.

D'altra banda, a Badalona hi ha 1.996 habitatges en r�egim de protecci�o o�cial, �es a dir,

23 de cada 1.000 habitatges de la ciutat (taula 2.14). El 70,64% va ser de promoci�o

p�ublica, el 21,99% de promotors privats i un 4,61% de cooperatives.

El nombre d'habitatges protegits es troba molt per sota dels valors que trobem a mu-

nicipis similars, lluny de l'1,3% de la ciutat de Barcelona o el 15% de ciutats europees.

L'any 2018 es van �nalitzar 137 habitatges de protecci�o o�cial, i tot i aix�� �es la dada

m�es elevada de l'�ultima d�ecada.

El 2019 es van realitzar 16 contractes a la Borsa de lloguer social, una variaci�o de

l'11,11% respecte l'any anterior. Una dada molt baixa si tenim en compte que hi va

haver 5.102 sol�licituds d'Habitatge Protegit O�cial. Per tant, aquest parc d'habitatge

protegit �es clarament insu�cient per fer front a les necessitats de Badalona.

La situaci�o de les persones o fam��lies que poden intentar accedir a l'habitatge lliure no

�es massa m�es esperan�cadora. L'any 2019, hi va haver 2.478 compravendes d'habitatges
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Taula 2.12: �Index socioecon�omic territorial (IST) (2018).

Zona IST

Centre 123,5

Coll i Pujol - Dalt la Vila 117,6

Raval - Can Claris 104,5

Progr�es - sector Pla�ca de Pep Ventura 110,2

Progr�es - sector Pont del Petroli 117,6

Gorg - Congr�es 87,9

Sant Roc Sud-est - la Mora - el Remei 70,3

Sant Roc Est - sector Pla�ca Roja 62,5

Sant Roc Oest - sector Pla�ca de Camar�on de la Isla 51,8

Artigues 73,2

Sant Mori de Lle��a - sector Carrer de Guasch 91,1

Sant Mori de Lle��a - sector Carretera Antiga de Val�encia 86,1

Sant Antoni de Lle��a 83,9

Sant Joan de Lle��a 80,9

la Salut Nord - sector Grup Verge de la Salut 75,9

la Salut Centre 70,6

la Salut Sud - sector Mercat de la Salut 79,2

Sistrells 86,0

la Pau 68,3

Puigfred 92,6

Montigal�a 110,3

Lloreda 95,4

Nova Lloreda 104,7

Sant Crist de Can Cabanyes 87,3

Bufal�a Oest - sector Can Barriga 113,9

Bufal�a Nord - Bonavista 105,0

Bufal�a Sud - sector Can Bosc�a 106,9

Morera 108,9

Canyet - Mas Ram - Pomar de Dalt - Pomar 93,4

Casagemes - Canyad�o - Manres�a - les Guixeres 116,1

Font: IDESCAT. El valor promig de Catalunya �es de 100 punts.
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Taula 2.13: Situaci�o dels habitatges a Badalona.

Habitatges cens (2011) 92.873

Habitatges cadastre (2020) 87.203

Habitatges petits, < 45 m2 (2018) 6,39%

Habitatges grans, > 105 m2 (2018) 22,70%

Habitatges principals (2011) 88,07%

Habitatges vacants (2011) 8.881

Habitatges buits registrats (2019) 611 (+17,21% 2018)

Habitatges amb certi�cat energ�etic (2020) 24.158 (27,70%)

Quali�caci�o energ�etica alta (A o B) 1,27%

Quali�caci�o energ�etica baixa (F o G) 27,91%

Habitatges de m�es de 45 anys (2018) 45.821 (53,22%)

Edat mitjana dels habitatges (2018) 44 anys

Edi�cis en mal estat (2011) 1.153 (7,83%)

Edi�cis de m�es de tres plantes (2011) 4.684

Edi�cis de m�es de tres plantes sense ascensor (2011) 45,84%

Font: Elaboraci�o pr�opia a partir del Cens de Poblaci�o i Habitatges, Direcci�o General del
Cadastre, Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Institut Catal�a d'Energia.

Taula 2.14: Situaci�o dels Habitatges de Protecci�o O�cial, HPO, (2019).

Municipi Nombre HPO amb
r�egim de protecci�o

HPO amb r�egim de
protecci�o per 1.000
habitatges

Sabadell 5.285 59,19

Terrassa 3.985 40,83

L'Hospitalet de Llobregat 3.275 31,56

Santa Coloma de Gramenet 1.430 31,15

Badalona 1.996 22,99

Font: Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2019.

a Badalona segons el Ministeri de Foment. Una baixada de l'11,85% respecte l'any

anterior per�o un augment del 119,49% en relaci�o a cinc anys abans, quan els efectes
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de la crisi econ�omica van ser m�es evidents. D'aquestes transaccions, el 88,78% va ser

d'habitatge usat.

El preu mitj�a de compravenda per m2 el 2019 va ser de 2.357,24e, un augment del

12,45% respecte l'any anterior. En el cas dels habitatges nous �es de 2.640,76e/m2

(+17,15%) i en els habitatges usats �es de 2.236,59e/m2 (+10,07%), segons la Secretaria

d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya (taula 2.15).

Taula 2.15: Preu de compra de l'habitatge (2019).

Municipi Preu mitj�a m2 Esfor�c de compra

Sabadell 2.048,32e 33,39%

Terrassa 1.772,64e 29,53%

L'Hospitalet de Llobregat 2.428,04e 37,81%

Santa Coloma de Gramenet 2.015,09e 34,57%

Badalona 2.357,24e 36,59%

Font: Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2019.

Segons estimacions pr�opies de la Diputaci�o de Barcelona l'esfor�c econ�omic en la compra

de l'habitatge va suposar el 36,59% dels recursos de les fam��lies de la ciutat durant l'any

2019, un augment del 9,69% en relaci�o a 2018.

El pes del lloguer, �es a dir, el percentatge de contractes de lloguer respecte el total de les

operacions immobili�aries a Badalona �es del 59,11% segons dades de Secretaria d'Habi-

tatge de la Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment, un valor for�ca estabilitzat

des de 2017. En els moments de m�es intensitat de la crisi econ�omica va arribar a ser de

prop del 80%.

Per barris, els nous habitatges del Port s�on els que tenen un lloguer m�es elevat superant

els 3.800e/mes, seguit del Centre amb un lloguer mitj�a de 3.142e/mes i la zones de

Casagemes-Canyad�o amb 3.014e/mes. La Salut i Lloreda tanquen el r�anquing amb

1.795e/mes (taula 2.16).

El preu mitj�a del lloguer va ser de 719,33e/mes l'any 2019, un augment del 4,47% en

relaci�o a l'any anterior i una dada for�ca m�es baixa que el promig de la demarcaci�o. No

obstant, en els darrers cinc anys el preu del lloguer a Badalona ha augmentat en un

33,59% (taula 2.17).

L'esfor�c econ�omic per fer front al lloguer �es del 42,53% dels recursos de les fam��lies de la

ciutat. Una dada similar a la resta de la demarcaci�o de Barcelona. Les ajudes destinades

al lloguer no s�on su�cients per fer front a les necessitats de la ciutadania. L'any 2019,
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Taula 2.16: Preu de lloguer de l'habitatge per zones (2021).

Zona Preu mitj�a Variaci�o anual Preu m�axim

Artigues-Lle��a 1.993e -0.3% 2.728e

Bufal�a 2.577e +2,2% 2.967e

Casagemes-Canyad�o 3.014e +3,3% 3.366e

Centre 3.142 e -1,1% 3.242e

Gorg-Pep Ventura 2.835e -0,8% 3.088e

La Morera 2.411e +0,1% 2.825e

La Salut-Lloreda 1.795e -5,4% 2.553e

Montigal�a-Sant Crist 2.161e -1,4% 2.513e

Port 3.818e -1,3% 3.993e

Sant Roc - El Remei 1.831e -4,4% 2.240e

Font: Idealista. Febrer 2021

Taula 2.17: Comparativa del preu de lloguer entre municipis (2019).

Municipi Preu mitj�a mensual Esfor�c pagament

Sabadell 673,16e 41,80%

Terrassa 615,08e 39,03%

L'Hospitalet de Llobregat 697,24e 41,36%

Santa Coloma de Gramenet 614,78e 40,16%

Badalona 719,33e 42,53%

Font: Secretaria d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 2019.

Badalona va concedir 1.099 ajuts al lloguer, el 9,25% menys que l'any anterior i amb

una despesa de 10,62e/habitant.

Un dels altres reptes que ha d'encarar Badalona els propers anys �es el creixent �us dels

habitatges per a �nalitats tur��stiques. L'any 2019, a Badalona hi havia 1,65 habitatges

registrats per a aquest �us de cada 1.000. Una dada que representa un augment del

57,14% respecte l'any 2018. I una dada que encara �es major si tenim en compte els que

apareixen a les plataformes digitals per�o que no es troben registrats com a tals.

Els ajuts a l'habitatge a Badalona no estan a l'al�cada d'afrontar el repte de l'emerg�encia

habitacional. Segons l'informe presentar al Consell Local de l'Habitatge, l'any 2020 hi
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va haver 153 ajuts al lloguer per gent gran, 489 ajuts al lloguer per la covid (Ag�encia

d'Habitatge de Catalunya), 1631 prestacions de lloguer i 75 ajuts especials d'urg�encia.

I els recursos disponibles per resoldre les necessitats de les fam��lies de la Mesa d'E-

merg�encia no s�on massa m�es esperan�cadors. El 2020, la Mesa d'Emerg�encia va tancar

amb 173 fam��lies amb informe favorable pendent de l'adjudicaci�o d'un habitatge asse-

quible.

2.5 Badalona, educaci�o i cultura

El curs 2019/2020 la ciutat va comptar amb 41.929 matriculacions d'entre tots els

estudis que ofereix Badalona. Unes places que en un 55,3% s�on ofertades per centres

de titularitat p�ublica (taula 2.18).

Taula 2.18: Matriculacions a Badalona. Curs 2019/2020.

P�ublic Privat Total

Escoles bressol 581 991 1.572

Educaci�o infantil 3.483 3.121 6.604

Educaci�o prim�aria 7.935 6.660 14.595

ESO 5.216 4.659 9.875

Batxillerat 1.438 1.241 2.679

Arts pl�astiques i disseny 278 0 278

Educaci�o especial 213 0 213

Idiomes 17 0 17

Formaci�o professional 1.676 1.693 3.369

Formaci�o i inserci�o 45 213 258

M�usica 182 0 182

Educaci�o adults 360 0 360

Educaci�o adults no reglats 1.652 0 1.652

Cursos acc�es sense titulaci�o 44 0 44

Centres superiors disseny 71 0 71

Ensenyaments esportius 0 160 160

Total 23.191 18.738 41.929

Font: Departament d'Ensenyament. Elaboraci�o pr�opia.
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Les escoles bressol s�on b�asicament privades (taula 2.19). Del total de 28 escoles, 21 s�on

privades i nom�es 7 s�on p�ubliques. A m�es, els centres p�ublics nom�es poden satisfer el 37%

de la demanda local. Una dada clarament insu�cient per una ciutat de les caracter��stiques

com Badalona. De fet, si tenim en compte que al nostre municipi hi viuen 10.192 nens

i nenes d'entre 0 i 4 anys, obtenim la r�atio d'1 pla�ca cada 18 nens/nenes. Si b�e �es cert

que a la pr�actica aquesta r�atio estimada �es menor perqu�e una part dels nens i nenes a

la franja de 0 a 4 anys s'escolaritzen a centres d'educaci�o infantil.

Taula 2.19: Centres educatiu a Badalona. Curs 2019/2020.

P�ublic Privat Total

Escoles bressol 7 21 28

Educaci�o infantil 34 24 58

Educaci�o prim�aria 34 24 58

ESO 16 20 36

Batxillerat 12 8 20

Arts pl�astiques i disseny 1 0 1

Educaci�o especial 1 0 1

Idiomes 1 0 1

Formaci�o professional 7 6 13

Formaci�o i inserci�o 2 5 7

M�usica 1 0 1

Educaci�o adults 4 0 4

Educaci�o adults no reglats 4 0 4

Cursos acc�es sense titulaci�o 1 0 1

Centres superiors disseny 1 0 1

Ensenyaments esportius 0 1 1

Total 62 51 113

Font: Departament d'Ensenyament. Elaboraci�o pr�opia. Els centres d'Educaci�o Infantil i
Prim�aria computen una sola vegada en el total. La classifaci�o de centres d'educaci�o espe-
cial correspon al de la pr�opia Generalitat de Catalunya, per exemple, el Centre Maregassa
compta com a Formaci�o Professional.

L'educaci�o infantil i prim�aria representa el 50,6% de les matriculacions a la ciutat amb

21.199 alumnes que es reparteixen en 58 centres p�ublics i privats. El 53,9% de les

matriculacions s�on en centres p�ublics.
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Un total de 36 centres ofereixen Educaci�o Secund�aria Obligat�oria amb un total de 9.875

matriculacions, el 52.8% en places p�ubliques. D'aquests, 20 centres ofereixen a m�es

batxillerat a 2.679 alumnes, amb un percentatge de places p�ubliques similars a l'ESO. Hi

ha 10 centres que ofereixen Educaci�o Secund�aria Obligat�oria que tamb�e ofereixen cursos

de Formaci�o Professional. A part de tres centres m�es especialitzats com per exemple

l'Escola de Perruqueria i Est�etica de Badalona.

L'Escola Llevant ofereix educaci�o especial p�ublica a 213 alumnes de la ciutat, juntament,

amb el Centre d'Educaci�o Especial de Can Barriga. Una formaci�o que es complementa

amb el Centre Maregassa que ofereix estudis de Formaci�o Professional.

Badalona tamb�e t�e dues singularitats interessants en la seva oferta formativa. D'una

banda, el Conservatori de M�usica amb un total de 182 matriculacions el curs 2019/2020,

aix�� com la formaci�o amb Arts Pl�astiques i Disseny del Pau Gargallo.

En la franja d'edat de 3 a 17 anys, la major part dels alumnes de Badalona estudien a

la ciutat (taula 2.20). A partir dels 18 anys, la meitat dels alumnes que cursen estudis

no universitaris ho fan fora de Badalona per l'especialitzaci�o dels cursos de Formaci�o

Professional. En aquest sentit �es necessari fer una revisi�o de l'oferta de Formaci�o Pro-

fessional que ofereix Badalona - treballant conjuntament amb els municipis ve��ns - per

tal d'adaptar-la a l'ocupaci�o real i a la transformaci�o del model productiu que volem

assolir.

Taula 2.20: Mobilitat dels alumnes d'estudis no universitaris segons a franja d'edat (curs
18-19).

Franges edat 3-5 6-11 12-15 16-17 �18

Alumnes que viuen a Badalona 6.245 14.100 9.435 3.630 3.380

Residents que estudien al municipi 5.990 13.485 8.940 3.015 1.595

Residents que estudien a fora del
municipi

255 615 490 610 1.790

No residents que estudien al municipi 375 940 840 610 840

No consta resid�encia i estudien al mu-
nicipi

0 5 10 5 0

Total alumnes a Badalona 6.370 14.430 9.540 3.630 2.435

Font: IDESCAT.

El nombre d'alumnes universitaris s'ha mantingut pr�acticament constant durant els dar-

rers 10 anys (�gura 2.8). La major part d'aquest alumnes estudien a Barcelona i un ter�c

ho fa a la resta de Catalunya (taula 2.21).
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Figura 2.8: Evoluci�o dels alumnes universitaris badalonins/es.
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Font: IDESCAT. Elaboraci�o pr�opia.

Taula 2.21: Mobilitat dels alumnes d'estudis universitaris badalonins/es (curs 18-19).

Estudien a ....

Badalona Barcelon�es Resta de Catalunya Total

0 2.710 1.130 3.840

Font: IDESCAT.

La xarxa de biblioteques de la ciutat experimenta un canvi d'usos molt r�apid per la

irrupci�o de les tecnologies digitals (taula 2.22). Entre 2016 i 2018 el nombre de carnets

expedits es va reduir en un 11,6% per�o, en canvi, el nombre d'usuaris inscrits ha seguit

augmentat, situant-se en gaireb�e els 78.000.

Aquest canvi d'�us de les biblioteques tamb�e queda pal�es en la relaci�o entre els pr�estecs

presencials i els virtuals. Els pr�estecs presencials s'han redu��t en un 11,9% en dos anys i

ara es troben entorn als 900 pr�estecs diaris. En canvi, els virtuals s'han incrementat en

un 103,5% i ja s�on m�es de 3.100.

Pel que fa a la cobertura de la xarxa de biblioteques, a part de les 6 biblioteques existents

a l'actualitat, restaria incloure una nova biblioteca del districte 3 amb m�es de 30.000

usuaris potencials tal i com plani�cava el Pla Municipal del Servei Bibliotecari 2011-2025.

Badalona disposa d'una gran varietat d'equipaments culturals p�ublics, 6 biblioteques, 4

espais esc�enics i musicals (3 teatres), 9 centres c��vics i 4 museus i centres d'interpretaci�o
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Taula 2.22: Biblioteques de Badalona (2018).

Recursos

Personal 44 +2,3%

Punts de lectura 939 +0,1%

Ordinadors �us p�ublic 105 -7,1%

Dies de servei 258 +1,2%

Fons document (revistes no incloses) 285.270 +1,2%

Activitats 789 +17,0%

Visites escolars 296 -4,5%

Cost operatiu 2.805.774,29e +8,3%

Usuaris

Usuaris inscrits a 31 de desembre 77.994 +2,8%

Carnets expedits durant l'any 3.482 -11,6%

% de poblaci�o de l'�area de refer�encia amb car-
net

35,82% +0,63 punts

Visites 445.300 -14,3%

Visites web 3.003 +228,2%

Pr�estecs 236.017 -11,9%

Pr�estecs virtuals 3.138 +103,5%

Usuaris actius 21.843 -6,3%

% d'usuaris actius en relaci�o als usuaris inscrits 28% -3,0 punts

Mitjana dia del servei

Visites per dia 1.724 -15,04%

Visites web dia 12 +200%

Pr�estecs per dia 914 -13,0%

Usos del servei de pr�estec per dia 270 -14,0%

Usos del servei d'Internet i o�m�atica per dia 152 -8,4%

Usos del servei de Wi-Fi per dia 150 -6,8%

Font: Diputaci�o de Barcelona. Dades 2018 comparades amb 2016.

(taula 2.23). Si b�e durant molts anys no han rebut un manteniment adequat, sobretot,

pel que fa als centres c��vics, com per exemple, el de la Colina que darrerament va ser
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not��cia per la seva situaci�o de degradaci�o, o el de la Morera que fa mesos que resta

tancat.

Taula 2.23: Resum dels equipaments culturals p�ublics de Badalona.

Equipaments culturals

Biblioteques 6

Espais esc�enics i musicals 4

Centres c��vics 9

Museus i centres d'interpretaci�o 4

Espais d'arts visuals 1

Arxius 3

Cinemes 1

Teatres p�ublics 3

Font: Pla d'Actuaci�o Municipal, 2016.

La ciutat disposa d'un oferta cultural rica i diversa. Des de l'administraci�o, Badalona

Cultura �es l'empresa municipal que t�e com a objectiu gestionar els espais esc�enics de

Badalona: el Teatre Margarida Xirgu, el Teatre Zorrilla i el Teatre Blas Infante. Aquesta

empresa p�ublica va n�eixer el 2010 apro�tant la capitalitat de la Cultura Catalana al

nostre municipi. Una �ta que vam aconseguir gr�acies a la feina d'Esquerra Republicana

al govern de la ciutat.

Els tres teatres disposen d'una programaci�o molt variada que t�e una bona resposta entre

la ciutadania, si b�e el Teatre Blas Infante �es el que a vegades esdev�e m�es complex,

motiu pel qual a dia d'avui es planteja una modernitzaci�o integral de l'equipament i una

especialitzaci�o en el Flamenc tan tradicional com de fusi�o amb altres g�eneres. A nivell

del Centre tenim sobre la taula l'obertura del caf�e-teatre del Teatre Zorrilla amb entrada

pel carrer de Mar.

A m�es, els nostres teatres acullen grans festivals com el Blues&Ritmes, el Festival Filmets,

el Festival de M�agia Li Chang que situen Badalona en el mapa cultural catal�a i tamb�e

internacional.

Una oferta cultural p�ublica on s'hi sumen els espais esc�enics i musicals de la ciutat,

el Conservatori, l'Escola de M�usica, l'Institut Pau Gargallo, entre d'altres. I tamb�e el

Museu de Badalona on convergeix la cultura i la preservaci�o del patrimoni arqueol�ogic,

art��stic, arquitect�onic, cultural i de mem�oria hist�orica de la ciutat (taula 2.24).
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A part de l'oferta cultural p�ublica, Badalona disposa d'un teixit associatiu molt actiu

amb les entitats de cultura popular que, a part de la seva activitat del dia a dia, tenen

un paper clau en l'organitzaci�o de les Festes de Maig i la d'Agost. Un associacionisme

que ha crescut de forma molt intensa durant les darreres d�ecades.
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Taula 2.24: Estad��stiques del Museu de Badalona.

Visitants a l'edi�ci i extensions del Museu: Termes i Decumanus,
exposici�o permanent, Casa dels Do�ns i Jard�� de Quint Licini

Visita individual 11.217 persones

Visites en grup 21.800 persones

Exposicions temporals 6.667 persones

Exposicions itinerants 23.600 persones

Usuaris d'activitats pr�opies del Museu

Festival rom�a de Badalona, Magna Celebratio 6.799 persones

Nit dels Museus 6.997 persones

Nits d'Estiu a l'An��s del Mono 516 persones

Sortides i viatges culturals 244 persones

Jornades de patrimoni, confer�encies i presenta-
cions

2.721 persones

Usuaris de serveis del Museu

Servei d'atenci�o al p�ublic i botiga 13.080 persones

Arxiu Hist�oric i Arxiu d'Imatges 401 persones

Serveis t�ecnics i altres 1.462 persones

Usuaris d'activitats alienes (lloguer d'es-
pais) del Museu

Sala d'actes, Vest��bul i Termes i Decumanus 5.580 persones

Visitants en grup al patrimoni de la ciutat Bae-
tulo, ciutat Romana

23.000 persones

F�abrica An��s del Mono 4.375 persones

Monestir Sant Jeroni de la Murtra 800 persones

Masia Can Miravitges i altes 400 persones

Xarxes socials

Facebook 8.525 seguidors

Twitter 3.981 seguidors

Youtube 246 seguidors

Web Museu 75.576 usuaris

Sessions web Museu 115.295 sessions

Web Magna Celebratio 26.798 usuaris

Font: Mem�oria anual (2019).

32



Badalona 2040: el projecte de ciutat 2. La Badalona de 2021

2.6 Badalona, un teixit industrial que cal recuperar

Els darrers 40 anys Badalona ha patit una progressiva desindustrialitzaci�o a favor del

sector serveis o terciari. Aquest proc�es ha estat fruit, d'una banda, per les pressions

urban��stiques i decisions pol��tiques en el disseny de la ciutat i, de l'altra, per la p�erdua

de competitivitat de les ind�ustries existents al territori en un m�on globalitzat. A m�es, els

pol��gons industrials badalonins han perdut capacitat d'atracci�o de nova ind�ustria degut

a una falta prolongada d'inversions i de la modernitzaci�o de les infraestructures.

L'economia de Badalona es centra sobretot en el sector serveis que representa el 79,9%

del Valor Afegit Brut local (taula 2.25), un valor for�ca inferior al del conjunt del

Barcelon�es que es troba al 87,6%, per�o per sobre del pes catal�a que �es del 74,1%.

Taula 2.25: Comparativa del Valor Afegit Brut (VAB) per sectors.

(milers d'e) Badalona Barcelon�es Catalunya

Agricultura 0,2 19,2 2.062,30

Ind�ustria 535 6.959,20 43.603,60

Ind�ustries extractives, energia, aigua i residus 35,2 2.347,10 6.486,80

Alimentaci�o, t�extil, fusta, arts gr�a�ques,
qu��mica i cautx�u

278 2.620,50 21.242,40

Metal�l�urgia, maquin�aria, material el�ectric i de
transport

221,7 1.991,60 15.874,40

Construcci�o 254,8 3.160,50 11.443,40

Serveis 3.147,10 71.322,90 164.032,20

Comer�c 756,00 11.013,40 30.700,20

Transport, informaci�o i comunicacions 214,50 10.046,50 19.314,40

Hosteleria 169,40 6.487,50 14.778,50

Act. �nanceres i assegurances 120,50 3.276,10 7.309,20

Act. immobili�aries, t�ecniques i administratives 919,10 21.679,10 48.037,20

Administraci�o p�ublica i altres serveis 967,60 18.820,40 43.892,70

Total 3.937,10 81.461,80 221.141,50

Font: IDESCAT.

El sector serveis badalon�� es focalitza sobretot a l'entorn administraci�o p�ublica amb el

24,6% del VAB, seguit de les activitats immobili�aries, t�ecniques i administratives que

suposen el 23,4%. El comer�c es troba en la tercera posici�o amb un pes del 19,2%,
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lleugerament per sobre de Terrassa o Sabadell per�o lluny del 24,8% de l'Hospitalet de

Llobregat (�gura 2.9).

El pes del teixit industrial en el VAB �es del 13,6%, per sobre del conjunt del Barcelon�es

que �es del 8,5%, per�o molt lluny del pes que t�e en municipis com Terrassa on esdev�e

un 19,6% del total. El sector industrial badalon�� es troba focalitzat principalment en

l'�ambit de la qu��mica i farmac�eutica que suposa un 7,1% del VAB i entorn a la log��stica,

metal�l�urgica i maquin�aria que correspon al 5,6% del VAB.

Figura 2.9: Pes relatiu de cada sector en el conjunt del VAB. Comparativa entre Badalona,
l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sabadell.
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administratives
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Badalona Hospitalet Terrassa Sabadell

Font: IDESCAT. Elaboraci�o pr�opia.

Aquests indicadors s�on superiors als de l'Hospitalet de Llobregat o Sabadell, per�o lluny

del pes que tenen aquests sectors a Terrassa.

A l'actualitat, els sis pol��gons industrials de la ciutat es troben orientats principalment

al comer�c, a la restauraci�o, a l'oci, als serveis i a la log��stica (�gura 2.10). Aquests

sectors tenen una ocupaci�o del 66% sobre l'espai total disponible dels nostres pol��gons.

La ind�ustria representa el 20,5% de les empreses instal�lades.

A nivell empresarial, l'any 2020, Badalona va tancar amb 13.840 empreses, un 2,7%

superior a les dades de l'any anterior i un 10,2% superior al 2014, quan les conseq�u�encies

de la crisi econ�omica va tenir un impacte m�es negatiu sobre el teixit productiu de la ciutat

i del pa��s.

El sector amb m�es empreses �es el del comer�c, transport i hostaleria que correspon al

43,8% del teixit empresarial de la ciutat, seguit de lluny de la construcci�o que t�e un

pes del 13,3% i les activitats professionals i t�ecniques que suposen el 12,9% del total.

L'activitat industrial correspon al 5,8% del pes empresarial del municipi (�gura 2.11).
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Figura 2.10: Tipologia d'empreses als pol��gons de Badalona (2017).
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Font: Pol��gons Badalona. Elaboraci�o pr�opia.

En els darrers 8 anys, Badalona ha seguit accentuant la seva desindustrialitzaci�o (�gura

2.12) amb una reducci�o del 20,7% de les empreses d'aquest sector, seguit de la con-

strucci�o que ha perdut un 8,9% del teixit local.

Per contra, les empreses immobili�aries han augmentat en un 63,5%, les d'informaci�o i

telecomunicacions en un 33,1%, les referents a activitats professionals i t�ecniques en un

24,4% i les relacionades amb l'educaci�o, salut i el tercer sector en un 20,7%.

Badalona t�e un total de 4.500 locals comercials, 1.600 s�on destinats a serveis comercials

diversos, 800 al sector de l'hostaleria i la restauraci�o i uns altres 800 al comer�c quotidi�a

d'alimentaci�o.

En aquest context actual cal sumar-hi els efectes de la crisi de la covid-19 sobre el teixit

productiu i empresarial de la ciutat. Segons l'estudi \Previsi�o de l'impacte econ�omic

sobre el PIB i la poblaci�o ocupada de la prov��ncia de Barcelona, derivada de la crisi

originada per la covid-19" de l'any 2020 realitzat per la Universitat de Barcelona, s'estima

que Badalona, juntament amb Santa Coloma de Gramenet i Sant Cugat del Vall�es, �es

una de les ciutat on l'impacte econ�omic de la covid-19 �es m�es gran. A falta de dades

o�cials, l'estudi indicava una reducci�o del 12,9% del VAB durant el 2020 amb un m�axim

del -20,7% el segon trimestre de l'any. Tradu��t en llocs de treball, l'estimaci�o era una

reducci�o de �ns a 5.269 llocs de treball el 2020 arribant als 10.000 entre mar�c i juny.

Badalona ha de fer una aposta decidida per la reindustrialitzaci�o de la ciutat i per

impulsar el seu model productiu. Passar de ser una ciutat orientada al sector serveis per

liderar la transformaci�o amb ind�ustria de valor afegit en l'�ambit de la ind�ustria 4.0 i de
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Taula 2.26: Situaci�o dels pol��gons industrials.

Sud Nord Bonavista Guixeres Montigal�a Pomar

Naus ocupades 534 172 55 309 337 51

Naus disponibles 33 15 2 31 24 5

Clavegueram

Enllumenat p�ublic

Aigua

Gas

Electricitat

Cobertura m�obil

ADSL

Fibra

Cardioprotegit

Entitats �nanc.

Correus empresa

Bar/Restaurant

Correus general

Recollida residus

Reciclatge

Acc�es vianants

Acc�es tren

Acc�es autob�us

Acc�es metro

Ap. vehicles

Ap. camions

Senyal vertical

Senyal horitz.

Senyal orienta.

Font: Pol��gons Badalona. Elaboraci�o pr�opia.

la robotitzaci�o. Ha de ser capdavantera en sectors com el de la mobilitat sostenible,

la ind�ustria no contaminant, la transici�o energ�etica, el coneixement, la biomedicina i
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Figura 2.11: Descripci�o del teixit empresarial de Badalona (2020).
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Font: INE. Elaboraci�o pr�opia.

l'economia digital.

�Es l'�unica forma d'impulsar una ocupaci�o de qualitat a la nostra ciutat i lluitar contra la

precaritzaci�o laboral. Aquesta precaritzaci�o t�e l'origen en les reformes laborals aprovades

a nivell de l'Estat i ha tingut un impacte molt negatiu sobre la poblaci�o badalonina,

sobretot, la dels barris m�es vulnerables.

Oportunitats com el projecte del Hub del Coneixement de les Tres Xemeneies i el desen-

volupament del pol��gon Sud han de ser una aposta de pa��s i un repte que han d'assumir

els municipis del Baix Bes�os. Per�o un canvi del model productiu tamb�e implica una

aposta decidida per la Formaci�o Professional Dual a la nostra ciutat.

Quan parlem d'ind�ustria intensiva en tecnologia i coneixements apareixen elements com

la necessitat de m�a d'obra formada, una bona xarxa de transport p�ublic, un entorn ur-

ban��stic no degradat, bones comunicacions (�bra) i uns bons equipaments, entre d'altres.

Un exemple d'aquest tipus de transformaci�o a nivell conceptual �es el 22@ de Barcelona,

on es va reconvertir s�ol industrial obsolet a partir d'una barreja d'usos (el conegut com

a model Barcel�o). D'aquest model es poden apro�tar moltes idees com, per exemple, la

construcci�o d'un niu d'empreses Bes�os Activa (a l'estil del Barcelona Activa) al pol��gon

Sud que funcioni com a motor de transformaci�o.

Durant el nostre govern es va plantejar la idea d'introduir ind�ustries culturals i creatives

al pol��gon de Can Rib�o, mentre que per al pol��gon Sud es buscaven empreses relacionades

amb les tecnologies de la informaci�o, el disseny i la creativitat.

Tanmateix, la transformaci�o de la Tres Xemeneies i l'IREC permeten obrir noves per-

spectives amb una ind�ustria orientada a la transici�o energ�etica i la digitalitzaci�o, sumat a
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Figura 2.12: Evoluci�o del teixit empresarial de Badalona (2012-2020).
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Font: INE. Elaboraci�o pr�opia.

la ind�ustria audiovisual, juntament, al creixement continu del pol biom�edic de Can Ruti

que requereix de nous espais a la ciutat com el pol��gon de les Guixeres o Can Rib�o.

Un �ambit de creixement de l'economia, encara t��mid, a la nostra ciutat els darrers anys

ha estat el de l'economia verda o circular (�gura 2.13). A trav�es de REBASA, l'Ajunta-

ment de Badalona est�a desenvolupant el projecte supramunicipal Eix Bes�os Circular, un

projecte compartit amb Sant Adri�a de Bes�os.

La simbiosi industrial �es una eina per aplicar l'economia circular al teixit productiu,

mitjan�cant el qual es pret�en millorar l'e�ci�encia en l'�us dels recursos de les empreses,

reduint els costos i augmentant la competitivitat. S'apro�ten les sinergies entre les

empreses, mitjan�cant l'intercanvi de materials, energia i aigua i, a la vegada, compartint

actius, recursos log��stics, experi�encies, entre d'altres.

2.7 Badalona, qualitat de vida i respecte amb l'entorn

Badalona ha de ser una ciutat on la ciutadania sigui el centre de totes les pol��tiques

p�ubliques, on el benestar dels badalonins i les badalonines sigui l'objectiu fonamental de

l'administraci�o.

Aix�o passa per construir una ciutat amb uns serveis p�ublics de qualitat, per�o tamb�e una

ciutat respectuosa amb el medi ambient, una ciutat amb un espai p�ublic de qualitat,

una ciutat tranquil�la, neta i confortable, una ciutat saludable.

L'esport juga un paper fonamental en la salut i la qualitat de vida de la nostra ciutadania,

a m�es de tenir una funci�o social essencial al nostre municipi. L'esport a la ciutat es centra
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Figura 2.13: Eix Bes�os Circular: Economia circular al Barcelon�es Nord.

Font: Eix Bes�os Circular.

Taula 2.27: Equipaments sanitaris p�ublics.

Centres d'atenci�o prim�aria 12

Centres d'atenci�o especialitzada 8

Centres d'atenci�o a la salut sexual i reproductiva 2

Centres de salut mental 6

Centre d'atenci�o i seguiment a les drogodepend�encies 1

Centres hospitalaris 4

Font: Pla d'Actuaci�o Municipal, 2016.

principalment en el b�asquet i el futbol, si b�e, l'oferta esportiva �es molt m�es �amplia

(taula 2.28). Els equipaments esportius presenten grans mancances tant pel que fa al

manteniment com a la normativa. Aqu�� s'afegeix la necessitat de revisar i actualitzar la

gesti�o dels equipaments esportius amb una especial atenci�o a la cessi�o d'usos dels camps

municipals.

En mat�eria d'esport adaptat, a Badalona hem fet progressos les darreres d�ecades, per�o

encara ens trobem lluny de la ciutat que volem esdevenir. Avui tenim l'equip en cadira
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Taula 2.28: Equipaments esportius p�ublics i privats de la ciutat.

Pavellons 17

Pistes poliesportives 118

Camps poliesportius 15

Sales esportives 164

Frontons 4

Pistes de tennis 18

Pistes d'esquaix 4

Pistes de p�adel 10

Piscines a l'aire lliure 34

Piscines cobertes 8

Pistes d'atletisme 1

Pistes de petanca 101

Espais singulars 72

Altres espais 4

Total 640

Font: Diputaci�o de Barcelona. Programa Hermes. 2018.

de rodes del Joventut Badalona, juntament amb altres equips com el de l'Associaci�o

Esportiva Badalon�es de f�utbol sala adaptat. A nivell d'equipaments, Badalona disposa

del Pavell�o de la Guttmann adaptat a la diversitat funcional.

La mobilitat tamb�e t�e un paper molt important en la qualitat de vida dels badalonins

i les badalonines. D'una banda, t�e un impacte sobre els usos del temps i, de l'altra, el

tr�ansit t�e un impacte directe sobre la qualitat de l'aire. Segons la darrera Enquesta de

Mobilitat Quotidiana publicada l'any 2011 (taula 2.29), a Badalona es realitzen 726.464

despla�caments diaris, �es a dir, 3,5 despla�caments per persona.

El 13% dels despla�caments es realitzen per anar a treballar, el 9,6% per estudiar i un

8,4% per realitzar compres. La major part dels despla�caments tenen lloc de 8 a 9 h i de

17 a 20 h coincidint amb les entrades i sortides de les escoles i el llocs de feina.

El transport ferroviari (tren i metro) �es el mitj�a p�ublic m�es utilitzat amb un 64% seguit

de l'autob�us amb un 33%. Pel que fa al vehicle privat, el cotxe �es el mitj�a m�es utilitzat

amb un 83%.
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Taula 2.29: Despla�caments inters, externs i de connexi�o (2011).

Tipus Valor Percentatge

Despla�caments interns 493.146 67,9%

Despla�caments externs 21.123 2,9%

Despla�caments de connexi�o 212.196 29.2%

Interns: despla�caments que tenen l'origen i la destinaci�o a Badalona.

Externs: despla�caments de residents a Badalona cap a fora.

Connexi�o: despla�caments de pas per Badalona.

Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana. 2011

Badalona t�e l'assignatura pendent de retrobar-se amb la natura. Durant les d�ecades dels

80 i 90, la ciutat va tornar a connectar amb la platja i la Serralada de Marina, ara, cal

que incorpori les pol��tiques verdes en la seva actuaci�o urbana.

La Serralada de Marina ha de ser un espai natural protegit, preservat i allunyat de

l'especulaci�o. Cal que hi fem compatibles la seva especial protecci�o, amb els usos de

lleure no massi�cat i d'explotaci�o sostenibles que generin noves oportunitats en harmonia

i respecte amb el territori.

El model productiu de Badalona fa que d'entrada 27.064 persones estiguin obligades a

buscar feina a altres municipis (taula 2.30). Aquesta �es una estimaci�o m��nima ja que

nom�es considera la difer�encia entre la poblaci�o ocupada i els llocs de treball localitzats.

Per tant, a la pr�actica aquesta dada �es superior per�o es compensa amb ciutadans d'al-

tres municipis que venen a treballar a la ciutat. Aqu�� cal sumar els alumnes, sobretot

universitaris, que estudien fora de la ciutat.

Aquest desequilibri entre les persones que viuen a Badalona i les que treballen fora de

la ciutat comporta una mobilitat obligat�oria entre el nostre municipi i altres ciutats de

l'AMB. Principalment cap a Barcelona, l'Hospitalet i altres municipis del Baix Llobregat i

dels Vallesos. Aix�� doncs hi ha un gran nombre de despla�caments motoritzats per motius

laborals tant de fora de la ciutat cap a dins, com a dins de Badalona cap a fora.

El desequilibri entre la resid�encia i el lloc de feina tamb�e comporta desequilibris en

altres �ambits com el de la formaci�o o el lleure, fet que agreuja o intensi�ca aquests

despla�caments. Actuar sobre el teixit productiu de la ciutat �es clau per incrementar els

llocs de feina disponibles per als residents i, per tant, millorar la seva qualitat de vida,

disminuir la contaminaci�o per despla�caments i, en de�nitiva, fer una ciutat m�es atractiva

i sostenible.
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�Es a dir, cal repensar la ciutat perqu�e tots els nostres barris tinguin serveis, equipaments

i oportunitats pels seus ve��ns i ve��nes. Amb un carrers prioritzant els vianants tenint

en compte que el 50% dels despla�caments interns de Badalona es fan a peu tal i com

indicava l'estudi de mobilitat.

El darrer estudi sobre la mobilitat de Badalona �es molt antic, del 2006, per�o mostra uns

patrons que a grans trets han variat poc. Entre setmana el 64,2% dels despla�caments

s�on interns i un 32,8% s�on externs. En cap de setmana les dades varien lleugerament.

El 59,3% s�on interns i el 35,5% s�on externs.

Durant la darrera d�ecada la ciutat ha aconseguit fer disminuir les seves emissions de

di�oxid de carboni, tot i que els darrers anys s'han estabilitzat. Segons el darrer Informe

de Dades Ambientals, l'any 2017 el 45,0% de les emissions proven��en del Transport

P�ublic i Privat i un 37,0% de la generaci�o d'energia el�ectrica i gas natural.

Altres contaminants com el di�oxid de nitrogen (NO2) i les part��cules en suspensi�o (PM10)

fruit de la crema de combustibles f�ossils s'han mantingut sense pr�acticament variacions

els darrers anys. En el cas de l'NO2 amb valors anuals propers al valor m�axim perm�es

per la salut humana. Tanmateix, cal tenir en compte que a dia d'avui les estacions de

mesura de la contaminaci�o a Badalona no es troben a llocs representatius i no mesuren

tots els contaminants.

Segons el darrer mapa de soroll de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, elaborat el

2014 pel Departament de Territori i Sostenibilitat, la principal font de soroll a la nostra

ciutat �es el tr�ansit viari i en menor mesura pel tr�ansit ferroviari. El 21,8% de la poblaci�o

est�a exposada durant el dia a nivell superiors als 65 dB. A la nit, aquesta dada puja �ns

al 31,6%, superant els 55 dB. Entre el 20% i el 30% de la poblaci�o est�a sotmesa a nivells

de soroll superiors als objectius de la Uni�o Europea a assolir en zones urbanes.

Una problem�atica ambiental de la ciutat que afecta a les persones residents per�o tamb�e a

les possibilitats d'atracci�o tur��stica �es la brut��cia de l'aigua del mar durant la temporada

de bany. Un problema que es repeteix cada any degut als problemes amb els sobreeixidors

dels col�lectors i un sistema de clavegueram on les aig�ues residuals i fecals estan barrejades

(�gura 2.14).

Per�o una ciutat al costat de la gent, no nom�es s'aconsegueix amb els equipaments i el

serveis, tamb�e fent-la m�es sostenible per deixar un bon futur a les seg�uents generacions.

Al segle XXI, les ciutats depenen de molts recursos externs per poder-se desenvolupar

i viure. L'aigua, l'energia, els aliments i els materials primaris s�on recursos que hem

d'importar d'altres llocs del pa��s i del m�on. En canvi, exportem els residus ja sigui en

forma de deixalles s�olides, aig�ues residuals o gasos.

Per aquest motiu, la Badalona del futur ha de repensar la seva forma de relacionar-
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Figura 2.14: Evoluci�o de la recollida de residus otants.
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Font: Informe de Dades Ambientals de l'Ajuntament de Badalona. 2017

Taula 2.30: Poblaci�o de Badalona que no treballa a la ciutat.

POR LTL Difer�encia

87.476 60.412 +27.064

POR: Poblaci�o Ocupada Resident

LTL: Llocs de Treball Localitzats

Difer�encia: estimaci�o de la poblaci�o de Badalona que treballa fora de Badalona

Font: Documentaci�o de l'Avan�c. PDU Metropolit�a. AMB. 2018.

se amb l'entorn. Produint els recursos que necessita d'una forma neta, garantint els

subministraments a tota la seva ciutadania, gestionant els recursos d'una forma e�cient

i reduint els efectes de la contaminaci�o i la generaci�o de residus.

No obstant, amb un 27% de recollida selectiva l'any 2017, avui encara ens trobem lluny

d'esdevenir una ciutat sostenible (�gura 2.17).

2.8 Badalona davant del repte de l'emerg�encia clim�atica

Les darreres d�ecades ha quedat pal�es que l'augment de temperatura al planeta �es in-

equ��voc i l'activitat humana n'ha estat la causa principal d'en�c�a la revoluci�o industrial i

amb una gran acceleraci�o a partir 1950 tal i com conclou el Cinqu�e Informe d'Avaluaci�o
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Figura 2.15: Proximitat a espais lliures de qualitat.

Font: Documentaci�o de l'Avan�c. PDU Metropolit�a. AMB. 2018

de l'IPCC completat l'any 2014.

L'any 2015, per primera vegada des de que es tenen registres, la temperatura mitjana del

planeta va superar per primera vegada el valor d'1oC respecte la mitjana preindustrial. I

en paral�lel, per primer cop des de fa 800.000 anys, la concentraci�o de CO2 a l'atmosfera

va superar les 400 parts per mili�o.

A nivell catal�a, entre 1950 i 2014, la temperatura de l'aire ha augmentat en 0.23oC/decenni.

L'augment no �es uniforme durant l'any. A l'estiu la tend�encia �es molt m�es marca amb

un augment de 0.33oC/decenni.

Les dades mostren una reducci�o petita de la precipitaci�o -1.2%/decenni, poc signi�catiu

des del punt de vista estad��stic. Les zones en la precipitaci�o ha disminu��t de forma m�es
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Figura 2.16: Zones de�cit�aries de serveis socioambientals prestats pels parcs.

Font: Documentaci�o de l'Avan�c. PDU Metropolit�a. AMB. 2018

clara �es el Pirineu i el Prepirineu.

D'altra banda, han augmentat els episodis de pluges fortes i inundacions, sobretot, a

l'estiu. Per tant, plou el mateix per�o molt menys repartit. Un problema a l'hora de

reutilitzar l'aigua de la pluja tan des del punt de vista natural com hum�a.

Aqu�� cal afegir que en les darreres d�ecades ha augmentat l'exposici�o i la vulnerabilitat.
�Es a dir, hem guanyat terreny a la natura en terrenys de f�acil inundaci�o (ex zones estiueig

i tur��stiques), �gura 2.18.

Tamb�e han augmentat els per��odes de sequera, un fet que augmenta l'estr�es h��dric en

els ecosistemes per�o tamb�e en l'abastiment d'aigua o en l'agricultura.

L'aigua del Mar Mediterrani tamb�e s'escalfa. La temperatura de l'aigua del mar ha

augmentat en 0.30oC/decenni en els primers 50 m des de la superf��cie. Aquest augment

s'ha produ��t durant totes les �epoques de l'any per�o ha estat m�es acusat a l'estiu i a la

tardor. Aquest augment de la temperatura t�e un fort impacte en els ecosistemes marins.

A m�es, el mar actua com un embornal de CO2 convertint-lo en �acid carb�onic, �es a dir,

augmentant l'acidesa del mar. Un punt cr��tic per molts �essers vius.

Les dades de l'Estartit indiquen un augment del nivell del mar de 3.9 cm/decenni des de

1990. Un augment m�es important a la primavera amb 4.5 cm/decenni i a l'estiu-tardor

amb 3.3 cm/decenni.

L'emerg�encia clim�atica posa grans reptes a Badalona, reptes que la ciutat ha d'afrontar

i adaptar-s'hi. Les temperatures m�es altes provocaran m�es onades de calor i els episodis

de sequera afavoriran el perill d'incendis forestals a la Serralada de Marina. Per tant,

com que aquestes situacions seran m�es freq�uents en un context de canvi clim�atic �es
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Figura 2.17: Evoluci�o del percentatge de recollida selectiva (2008-2017).
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Font: Informe de Dades Ambientals de l'Ajuntament de Badalona. 2017

necessari tenir plans i mesures m�es contundents per preservar el nostre entorn.

Un altre dels elements a considerar ser�a el d'episodis d'inundacions fruit de l'augment

de les pluges torrencials. Des de 1850, el nombre d'inundacions locals ha augmentat

progressivament. Probablement la causa �es una major exposici�o i vulnerabilitat a l'ocupar

zones inundables que abans eren lliures. De fet, l'augment de les inundacions s'ha donat

sobretot a �nals d'estiu.

Un dels efectes m�es marcats del canvi clim�atic ser�a la reducci�o d'aigua potable disponible.

L'augment de les temperatures afavoreix l'evaporaci�o, mentre que l'augment de les pluges

torrencials provoca un menor apro�tament.

Alguns estudis, indiquen que la reducci�o de l'aigua disponible a Catalunya ser�a d'un 11%

el 2021 i d'un 17.8% el 2051. A les comarques litorals aquesta davallada pot arribar al

22%.

La major part de les platges catalanes pateixen una forta erosi�o (la sorra que es perd �es

major a la sorra que arriba a trav�es de les rieres i les corrents marines). Aquesta reducci�o

es situa entre els 0.60 m/any i 0.90 m/any.

En el cas de les platges de Badalona, l'evoluci�o 2001-2017 mostra una forta reducci�o

de l'amplada al nord del sobreeixidor del Carrer de Mar i un guany de l'amplada en-

tre el sobreeixidor del Carrer de Mar i el Port per l'efecte de bloqueig que fa aquest

infraestructura. La platja al sud del port pr�acticament ha desaparegut.
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Figura 2.18: Regulaci�o ambiental (permeabilitat del s�ol).

Font: Documentaci�o de l'Avan�c. PDU Metropolit�a. AMB. 2018

El projecte BINGO (Bringing INnovation to onGOing water management { A better

future under climate change) �es un projecte europeu realitzat durant el per��ode 2015-

2019 amb l'objectiu de dotar a la societat de coneixements i d'eines orientades al canvi

clim�atic i m�es en particular, focalitzades als problemes espec���cs del cicle de l'aigua. El

projecte BINGO ha incl�os l'estudi en detall de 6 ciutats europees amb caracter��stiques

ben diferents: Badalona (Catalunya), Bergen (Noruega), The Veluwe (Pa��sos Baixos),

Wupper River Basin (Alemanya), Troodos (Xipre) i Tejo (Portugal).

Badalona es va incloure en aquest estudi degut a l'inter�es de la seva orogra�a (pendent

Serralada de Marina { plana { platja i rieres que creuen la ciutat) juntament amb l'elevada

urbanitzaci�o i densitat de poblaci�o.
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Figura 2.19: Evoluci�o de la l��nia de la costa (2001-2017).

Font: Dades Ambientals Badalona (2017).

En el cas de Badalona l'estudi s'ha focalitzat a entendre l'efecte dels canvis del cicle de

l'aigua degut al canvi clim�atic sobre el drenatge urb�a: les inundacions i les desc�arregues

del sistema de sanejament que malmeten la qualitat de l'aigua de mar.

El drenatge urb�a consisteix en tots aquells mecanismes no naturals que disposa la ciutat

per tal d'evacuar les aig�ues de pluja. En general, els sistemes de drenatge urb�a (per

exemple, el clavegueram o el paviment dels carrers) es dissenyen pe poder absorbir una

certa quantitat de pluja.

Quan els sistemes de drenatge es saturen { �es a dir, cau m�es aigua de la que poden

gestionar { es produeixen les inundacions.

A Badalona es suma una altra problem�atica que �es el sistema de sanejament. Les aig�ues

de pluja es canalitzen a trav�es del clavegueram i quan aquest no pot canalitzar l'aigua

pel col�lector de Llevant �ns a la depuradora del Bes�os, diversos sobreeixidors alliberen

les aig�ues de pluja i fecals al mar. �Es el que es coneix com a desc�arregues del sistema de

sanejament i �es l'origen dels problemes de la qualitat de l'aigua de mar despr�es d'episodis

de pluja intensa.

Com hem vist, els estudis cient���cs sobre els canvis de precipitaci�o al Mediterrani occi-

dental demostren certa incertesa en si la quantitat de pluja es mantindr�a o b�e es reduir�a.

Tanmateix tots coincideixen en que augmentar�a la intensitat dels episodis severs. En
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altres paraules, hi haur�a menys dies de pluja a l'any i ser�a m�es intensa.

Els resultats dels estudis realitzats pel projecte BINGO mostren que els episodis amb

una intensitat de pluja amb un per��ode de retorn de 2 anys augmentaran un 15% i els

de 10 anys un 7% de cara a �nals de segle.

�Es a dir, la intensitat i la freq�u�encia dels episodis de pluja severs augmentaran durant

aquest segle augmentant, al mateix temps, els riscos per la ciutadania.

Les inundacions provoquen danys a persones i b�ens (vehicles, edi�cis). A l'actualitat el

cost anual per inundacions amb un per��ode de retorn de 2 anys �es d'uns 145.000e i les

de 10 anys d'uns 1.5Me.

S'estima que a �nals del segle XXI l'augment de la intensitat provocar�a un augment dels

costos arribant a uns 262.000e en els per��odes de retorn de 2 anys i 2.8Me en els de

10 anys.

El 4% de la temporada de bany a Badalona presenta un risc alt de patir tancaments

degut a les desc�arregues del sistema de sanejament. Els estudis aportats pel projecte

BINGO mostren que els dies de tancament augmentaran un 8% durant el proper segle.

S'estima que el cost per la ciutat d'un dia de platja tancat �es de 30.000e i el de la

temporada de 160.000e.

Si no prenem cap mesura d'adaptaci�o i resili�encia al canvi clim�atic pel que fa al cicle de

l'aigua i al drenatge urb�a, l'estudi conclou que el cost anual associat a les inundacions

urbanes ser�a de 1.9Me/any i l'associat a les desc�arregues del sistema de sanejament de

1.4Me/any.
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2.9 Els recursos econ�omics de Badalona

Taula 2.31: Recursos econ�omics de l'Ajuntament.

e 2017 2018 2019

RESULTAT CORRENT (ORDINARI)

+ Ingressos corrents 267.219.369,79 275.782.297,36 280.617.869,40

- Despeses corrents 250.790.931,91 263.558.819,43 272.191.277,40

= Estalvi brut 16.428.438,00 12.223.478,00 8.426.592,00

% Estalvi brut/Ingressos cor-
rents

6,1% 4,4% 3,0%

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

+ Inversions de capital 1.432.800,00 150.000,00 0,00

- Despeses de capital 16.973.000,68 1.450.426,30 7.400.000,00

= Super�avit (d�e�cit) de capital -15.540.200,60 -1.300.426,30 -7.400.000,00

+ Ingressos no �nancers totals 268.652.169,00 275.932.297,00 280.617.869,40

- Despeses no �nanceres totals 267.763.932,00 265.009.245,00 279.591.277,00

= Capacitat/Necessitat de Fi-
nan�cament (CNF)

888.237,00 10.923.052,00 1.026.592,00

% CNF s/ Ingressos no �nancers 0,3% 3,9% 0,3%

FONTS DE FINANC�AMENT CNF

- Ingressos �nancers totals 17.077.843,25 2.377.613,42 7.975.913,82

+ Despeses �nanceres totals 17.437.161,66 13.218.224,39 8.930.090,97

+ Operacions �nanceres netes -359.678,40 -10.840.610,90 -954.177,00

= Excedent (d�e�cit) de �-
nan�cament anual

528.558,60 82.441,10 72.415,00

ENDEUTAMENT

Endeutament a 31/12 50.800.680,49 69.909.723,75 60.647.151,83

% Deutes/Ingressos corrents 19,0% 25,3% 21,6%

Font: Ajuntament de Badalona.
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3 Els objectius de la Badalona de 2040

L'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar el 25 de setembre de 2015 la resoluci�o

\Transformar el nostre m�on: Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible"

- m�es coneguda com a Agenda 2030 - que t�e com a objectius l'erradicaci�o de la pobresa,

la � de les desigualtats i les injust��cies, el desenvolupament de societats m�es sostenibles

amb l'entorn i frenar el canvi clim�atic, entre d'altres.

En altres paraules, un full de ruta amb una perspectiva global per avan�car cap a un

desenvolupament m�es sostenible de totes les societats. L'Agenda 2030 marca l'acci�o

global �ns a 2030 mitjan�cant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Cada

ODS inclou diverses �tes �ns a un total de 169 que cal assolir per complir l'objectiu.

Els ODS de l'Agenda 2030 substitueixen els Objectius de Desenvolupament del Mil�lenni,

vigents �ns a 2015, i es basen en una s�erie de principis:

� Universals: impliquen a tots els pa��sos sigui quin sigui el seu grau de desenvolu-

pament.

� Globals: afronten els reptes locals, nacionals i transnacionals m�es urgents d'aquest

principi de segle.

� Integrals: tots els objectius estan connectats en els seus �ambits i a tots els nivells:

reptes, pa��sos i nivells de l'administraci�o.

� Mesurables: els objectius s'han de poder mesurar amb dades i indicadors objec-

tivables.

� Ambiciosos: no deixen a ning�u enrere i tenen voluntat de ser �tes m�aximes.

� Inclusius: inclouen tots els nivells de govern i interpel�len a tots els col�lectius,

ciutadans i ciutadanes.

� Multidimensionals: inclouen les tres dimensions que asseguren el desenvolupa-

ment sostenible: l'economia, les persones i el medi ambient.
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� Experi�encia anterior: aprenent de l'experi�encia adquirida mitjan�cant els Objec-

tius de Desenvolupament del Mil�lenni.

La resoluci�o adoptada per Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes na-

cionals per assolir els objectius �xats de cara a l'any 2030. Per aquest motiu totes les

administracions han empr�es aquesta tasca ambiciosa per implementar l'Agenda 2030 als

seus territoris.

El Govern de Catalunya de la XI legislatura s'hi va comprometre elaborant el \Pla

Nacional per a la Implementaci�o de l'Agenda 2030 a Catalunya". Un Pla fruit

de l'aportaci�o de tots els departaments i que ha impulsat l'Alian�ca Catalunya 2030, un

espai amb actors p�ublics i privats per assolir els compromisos que el pa��s necessita per

fer realitat els ODS que �xa l'Agenda 2030.

Altres administracions com la Diputaci�o de Barcelona i l'�Area Metropolitana de Barcelona

tamb�e han adoptat l'Agenda 2030 per elaborar els plans estrat�egics i les plani�cacions

de la propera d�ecada. En aquest sentit, la Diputaci�o de Barcelona va elaborar una guia

per implementar l'Agenda 2030 a l'�ambit municipal.

A nivell local, el treball i la plani�caci�o en base a l'Agenda 2030 i els ODS encara no

s'ha implementat a tots els municipis. L'any 2020, Barcelona va aprovar el document

\Barcelona: Futur Sostenible" que descriu la implementaci�o de l'Agenda 2030 a la capital

catalana, esdevenint una de les ciutats del pa��s capdavanteres.

Badalona, una ciutat mancada de plani�caci�o estrat�egica a llarg termini les darreres

d�ecades es troba lluny d'encarar el repte de l'Agenda 2030. Esquerra Republicana

Badalona considerem que el treball en base a l'Agenda 2030 �xa unes bones bases

per implementar les nostres pol��tiques a govern els propers 3 mandats a l'hora de de�nir

la ciutat que volem ser l'any 2040, impulsant aix�� les transformacions que la ciutat t�e

pendents i que s�on vitals perqu�e els badalonins i les badalonines puguin n�eixer, viure i

cr�eixer en una ciutat plena d'oportunitats.

Una de les grans mancances que t�e Badalona per treballar els ODS �es la falta de dades i

indicadors. Per aquest motiu quan no hem pogut obtenir dades pr�opies del municipi, hem

optat per recollir indicadors de municipis propers o b�e d'administracions supramunicipals.

3.1 Una Badalona que posi � a la pobresa

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Per al 2030, erradicar la pobresa extrema per a totes les persones del m�on, actual-

ment mesurada per l'ingr�es per persona inferior a 1,25 d�olars al dia.
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� Per al 2030, reduir a com a m��nim la meitat la proporci�o d'homes, dones i nens

i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions

segons les de�nicions nacionals.

� Posar en pr�actica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de protecci�o

social per a tots i, el 2030, aconseguir una �amplia cobertura dels pobres i els m�es

vulnerables.

� Per al 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els m�es

vulnerables, tinguin els mateixos drets als recursos econ�omics, aix�� com l'acc�es als

serveis b�asics, la propietat i el control de les terres i altres b�ens, l'her�encia, els

recursos naturals, les noves tecnologies i els serveis econ�omics, incl�os el micro�-

nan�cament.

� Per al 2030, fomentar la resili�encia dels pobres i les persones que es troben en

situacions vulnerables als fen�omens extrems relacionats amb el clima i a altres

desastres econ�omics, socials i ambientals.

� Garantir la mobilitzaci�o important de recursos provinents de diverses fonts, incl�us

mitjan�cant la cooperaci�o pel desenvolupament, amb l'objectiu de proporcionar

mitjans su�cients i previsibles per als pa��sos en desenvolupament, en particular els

pa��sos menys avan�cats, per posar en pr�actica programes i pol��tiques encaminats a

posar � a la pobresa en totes les seves dimensions.

La Badalona 2040

O1. Aconseguir que el 50% de la poblaci�o tingui una renta superior als 18.000e/any a

tots els barris de la ciutat (�gura 2.2).

Indicador actual El 70% de les rendes a Sant Roc, La Salut, Lle��a s�on inferiors
als 18.000e/any.

Objectiu 2040 El 50% de les rendes a tots els barris siguin superiors als
21.000e/any.

O2. Garantir que totes les persones sense llar siguin ateses.

Indicador actual Dada o�cial no disponible.

Objectiu 2040 El 100% de les persones sense llar amb un m��nim de 2 anys
empadronades a Badalona estaran incorporades a programes de
serveis socials.

O3. Reduir a la meitat el nombre de persones residents a Badalona sense llar.
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Indicador actual L'any 2020 l'Equip de detecci�o i atenci�o a persones sense llar
va atendre 466 persones. Segons el darrer recompte de la Taula
Sense Llar de Badalona el maig de 2021 hi havia 48 persones
dormint al carrer i 299 en pisos d'entitats o albergs.

Objectiu 2040 Reduir un 50% el nombre de persones residents a la ciutat sense
llar.

O4. Situar la Taxa de Privaci�o Material Severa per sota del 3% al conjunt de Badalona.

Indicador actual Les dades a l'AMB sense Barcelona pel per��ode 2018-2019 �xen
la Taxa de Privaci�o Material Severa (persones en risc de pobresa
i/o d'exclusi�o social) al 4,3%. L'indicador no es troba disponible
per Badalona.

Objectiu 2040 Reduir la Taxa de Privaci�o de Material Severa al 3% al conjunt
de tots els barris de la ciutat.

O5. Assegurar que la cobertura de l'Ingr�es M��nim Vital, o posteriors mecanismes de

caire similars a la Renda M��nima Universal (RBU), tingui una cobertura per sobre del

95% de les persones que compleixen els requisits objectius.

Indicador actual La dada per Badalona no es troba disponible.

Objectiu 2040 Assolir una cobertura del 95% a tots els badalonins i badalonines
que necessiten objectivament l'Ingr�es M��nim Vital.

O6. Garantir que el temps mitj�a d'espera per accedir a la primera visita dels centres de

serveis socials municipals estigui per sota dels 7-10 dies.

Indicador actual La dada per Badalona no es troba disponible.

Objectiu 2040 Assolir un temps d'espera inferior als 7-10 dies.

O7. Garantir que es resol el 100% de les necessitats de la Mesa d'Emerg�encia.

Indicador actual Hi ha 173 persones o fam��lies a la llista d`espera.

Objectiu 2040 Resoldre el 100% de les necessitats a la Mesa d'Emerg�encia.

O8. Aconseguir una tari�caci�o social de tots els serveis de l'Ajuntament que es consideri.

O9. Assolir una xarxa comunit�aria forta de suport a les persones en situaci�o de vulner-

abilitat.

O10. Assolir com a m��nim el 0,7% del pressupost ordinari destinat a cooperaci�o.

Indicador actual L'any 2020 va correspondre al 0,1% del pressupost.

Objectiu 2040 Assolir com a m��nim el 0,7% del pressupost.

54



Badalona 2040: el projecte de ciutat 3. Els objectius de la Badalona de 2040

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M1. Pla d'Inclusi�o Social 2025-2040

Elaborarem una estrat�egia municipal amb una perspectiva de tres mandats que no nom�es

faci front a la vulnerabilitat o a l'emerg�encia social, sin�o que treballi per revertir les

desigualtats que avui encara tenim entre barris a la nostra ciutat. Un pla que ha de

ser fruit d'un consens ampli entre els grups pol��tics i la societat civil per garantir que

s'implementi de forma integral.

M2. Pla d'Acci�o Contra el Sensellarisme 2025-2040

De�nirem una estrat�egia municipal per garantir que totes les persones sense llar tin-

gui una alternativa a trav�es del model \Housing First". Plantejarem una revisi�o de

les metodologies d'intervenci�o de l'Ajuntament, rede�nirem les pol��tiques de provisi�o

d'habitatge i trencarem l'estigmatitzaci�o del col�lectiu mitjan�cant la seva participaci�o

social.

M3. Estrat�egia contra la feminitzaci�o de la pobresa i la precarietat 2025-2040

Treballarem una estrat�egia que redueixi la feminitzaci�o en la pobresa i la precarietat.

Identi�carem i combatrem els elements estructurals que la generen i incorporarem mesures

en els �ambits de treball, la salut, acc�es a la informaci�o i a l'habitatge. Un treball que ha

de ser fruit dels consens amb les dones en risc d'exclusi�o i/o vulnerabilitat i de la m�a de

les entitats feministes i d'acci�o social.

M4. Pla d'Habitatge Municipal 2025-2040

Construirem un parc p�ublic d'habitatge de lloguer i arribarem al 2040, amb un m��nim

de 300 habitatges de titularitat municipal. Analitzarem el patrimoni municipal, el sol

edi�cable, els edi�cis desocupats i potenciarem l'us del dret d'adquisici�o preferent dels

habitatges procedents d'execucions hipotecaries. Tamb�e treballarem plegats amb la

Generalitat, l'Institut Catal�a del Sol i les empreses del quart sector per coordinar les

promocions futures i trobar f�ormules de gesti�o compartides. Potenciarem l'�us del dret

d'adquisici�o preferent dels habitatges procedents d'execucions hipotecaries en cas que

les entitats vulguin desfer-se'n, segons estableix el Decret Llei 1/2015.

M5. Rede�nir l'O�cina Local d'Habitatge (OLH)

Treballarem un nou model d'OLH que impulsi l'edi�caci�o en els solars pendents d'ur-

banitzar, identi�cant els solars buits i generant nous espais de forma que es pugui for�car

l'execuci�o d'obres o de forma subsidi�aria des de l'Ajuntament de Badalona. Al mateix

temps millorar l'acc�es als tr�amits de l'OLH simpli�cant la documentaci�o requerida per

accedir a les ajudes i subvencions, impulsant la gesti�o telem�atica, entre d'altres.
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M6. Repensar el model de serveis b�asics d'atenci�o integral

Impulsarem un canvi de model dels serveis b�asics d'atenci�o integral que incorpori i tingui

en compte la diversitat de factors que generen vulnerabilitat social. Un canvi de model

amb la visi�o dels i de les professionals, les persones usu�aries i les entitats del sector.

Implementarem un model amb ambici�o, viabilitat i estrat�egia que apoderi la ciutadania

treballant sobre la base de la perspectiva comunit�aria i l'autonomia personal.

M7. Creaci�o d'una Unitat de Prevenci�o de l'Exclusi�o Residencial i Energ�etica

Incorporarem una nova unitat a l'Ajuntament que s'encarregui de detectar, prevenir

i mitigar situacions d'exclusi�o residencial i energ�etica en coordinaci�o amb els Serveis

Socials de l'Ajuntament de Badalona i que atengui els desnonaments amb un equip

especialitzat d'advocats/des i treballadors/es socials. Proposarem que aquesta nova

unitat depengui de l'OLH.

M8. Pla d'Intervenci�o a les Ocupacions

De�nirem un protocol d'actuaci�o de l'Ajuntament davant les diverses tipologies d'ocu-

pacions: ocupacions de fam��lies vulnerables, ocupacions que generen mol�esties a la co-

munitat, ocupacions fruit d'estafes o ocupacions que organitzen m�a�es organitzades.

M9. Aplicar la llei de mesures urgents per afrontar la pobresa energ�etica i

l'emerg�encia habitacional

Utilitzarem totes les eines disponibles per afrontar la pobresa energ�etica i l'emerg�encia

habitacional. Actualment, la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya garanteix el dret

a l'acc�es als subministraments b�asics: energia i habitatge. La pr�opia llei disposa mesures

per aturar execucions hipotec�aries i per fer front a la pobresa energ�etica.

M10. Detectar i reduir situacions de pobresa energ�etica

Promourem mesures per detectar i reduir situacions de pobresa energ�etica mitjan�cant

suport econ�omic, millores d'e�ci�encia energ�etica a les llars i assessorament en la gesti�o

de les fam��lies vulnerables.

M11. Impulsar acords amb les companyies subministradores d'aigua, gas i

electricitat per evitar els talls per falta de pagament per motius econ�omics

Establirem protocols d'actuaci�o amb les principals empreses subministradores d'aigua,

gas i electricitat per evitar que es produeixin talls en situacions de vulnerabilitat i im-

pagament en base a la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya o les noves lleis que

s'elaborin.

M12. Habilitar un Parc municipal d'habitatges disponible per a la mesa d'e-

merg�encia

56



Badalona 2040: el projecte de ciutat 3. Els objectius de la Badalona de 2040

Dotarem Badalona d'un parc municipal d'habitatges que estigui dimensionat a les neces-

sitats de la mesa d'emerg�encia i que pugui donar una resposta r�apida quan es produeixin

situacions d'urg�encia.

M13. Mesures per revertir les situacions d'infrahabitatge, la manca d'habit-

abilitat i l'accessibilitat

Establirem una l��nia de subvencions estables per ajudar a la rehabilitaci�o dels habitatges,

de l'estructura de l'edi�ci i per revertir les situacions d'infrahabitatge que tenim a la

ciutat.

M14. Ampliar els criteris d'acc�es als pisos que adjudica la Mesa d'Emerg�encia

Adaptarem els criteris d'acc�es als pisos que adjudicar la Mesa d'Emerg�encia en virtut del

que estableix la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya tenint present que primer cal

l'habilitaci�o d'un parc municipal d'habitatges su�cient i ben dimensionat.

M15. Prevenir desnonaments de persones vulnerables i garantir el reallotja-

ment digne

Des de l'O�cina Local d'Habitatge (OLH) elaborarem un protocol d'actuaci�o per mit-

jan�car amb la propietat per arribar a una soluci�o justa entre propietari i llogater en

situaci�o de vulnerabilitat per evitar el desnonament. En les situacions que no es pugui

prevenir el desnonament garantirem l'acc�es a un habitatge digne.

M16. Facilitar l'acc�es a l'empadronament i ajudar a la tramitaci�o de la targeta

sanit�aria a tota la poblaci�o resident

De�nirem un equip de treball multidisciplinar que clari�qui i faci complir els criteris

d'empadronament per garantir-hi l'acc�es a totes les persones residents a Badalona inde-

pendentment de la seva situaci�o jur��dica complint el que �xa la llei. Col�laborarem amb

les entitats d'acollida i la resta d'administracions implicades.

M17. Avan�car cap a la tari�caci�o social dels serveis de l'Ajuntament

Farem una revisi�o dels sistemes de pagament dels serveis p�ublics per nivells de renda per

establir una tari�caci�o social quan sigui possible.

M18. Crear un cens d'habitatge buit comen�cant per les zones amb una situaci�o

d'emerg�encia habitacional m�es elevada

Elaborarem un inventari que s'actualitzi en temps real sobre el nombre d'habitatges buits

i la seva situaci�o. Aquesta eina ha de servir per poder mobilitzar tot el parc d'habitatges

buits de la ciutat seguit amb mesures �scals que promoguin la seva disposici�o al mercat.

M19. Mobilitzar els habitatges buits
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De�nirem un sistema d'ajuts, boni�cacions i sancions (per exemple, el rec�arrec del 50%

de l'IBI) que promogui que els propietaris posin al mercat (lloguer o propietat) el parc

d'habitatges buits de Badalona.

M20. Incrementar la disciplina en mat�eria d'habitatge: sancions a pisos buits,

execuci�o subsidi�aria d'obres, cessi�o obligat�oria i drets de tanteig i retracte

Aplicarem la normativa en mat�eria d'habitatge que regula la Llei del Dret a l'Habitatge,

el Decret Llei 1/2015, de mesures urgents, i la Llei 24/2015, contra l'emerg�encia habita-

cional per combatre els abusos en l'acc�es a l'habitatge com, per exemple, l'especulaci�o,

la pressi�o immobili�aria, etc.

M21. Impulsar la construcci�o d'habitatges en r�egim de lloguer assequible

Treballarem per combinar la promoci�o p�ublica amb la construcci�o conjunta amb pro-

motors socials amb �anim de lucre limitat a � d'apro�tar el s�ol municipal disponible.

Aquests pisos estaran destinats a una oferta priorit�aria de lloguer social a persones joves,

fam��lies monoparentals, gent gran i persones amb diversitat funcional i/o discapacitat

intel�lectual, aix�� com a persones que han patit viol�encia de g�enere.

M22. Ajuts per millorar la funcionalitat i l'accessibilitat de l'interior dels habi-

tatges

Impulsarem una l��nia d'ajuts estable destinada a la rehabilitaci�o interna dels edi�cis com

per exemple la instal�laci�o d'ascensors, a la millora de l'accessibilitat, aix�� com l'estalvi

energ�etic.

M23. Fons p�ublic que promogui el lloguer accessible, el cohabitatge i la reha-

bilitaci�o

Impulsarem un fons municipal que garanteixi que els propietaris de cedeixen els seus pisos

a lloguer social podran cobrar sempre les rendes. Aquest fons ha d'ajudar al �nan�cament

de cooperatives i a obres de rehabilitaci�o per habitatges que es destinin al lloguer.

M24. Ajuts estables al pagament del lloguer

Establirem una l��nia de subvencions estables per ajudar a realitzar el pagament del lloguer

amb una especial atenci�o a fam��lies vulnerables i joves, mentre no disposem d'un parc

p�ublic su�cient de lloguer assequible.

M25. Aplicar la Llei 11/2020 de regulaci�o del preu del lloguer

Explorarem totes les eines que facilita la Llei 11/2020 del Parlament de Catalunya per

impulsar una limitaci�o en l'augment del preu dels lloguers en les �arees de Mercat d'habi-

tatge tens.
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M26. Promoure noves formes de tinen�ca de l'habitatge i estudiar solucions

habitacionals innovadores, com l'habitatge \compartit" i el lloguer p�ublic d'habita-

cions

Explorarem f�ormules de tinen�ca com per exemple el cohabitatge, l'habitatge compartit

entre joves o gent gran i la Masoveria urbana.

M27. Impedir l'expulsi�o del ve��nat en mans dels fons voltors

Defensarem els badalonins i les badalonines davant l'especulaci�o i la pressi�o immobili�aria

utilitzant les eines disponibles a la Llei 8/2013 del Parlament de Catalunya.

3.2 Una Badalona que assoleixi la seguretat aliment�aria de la ciu-

tadania, millori l'alimentaci�o i promogui l'agricultura sostenible

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Per al 2030, posar � a la fam i assegurar l'acc�es a totes les persones, en particular els

pobres i les persones en situacions vulnerables, incl�os els lactants, a una alimentaci�o

sana, nutritiva i su�cient tot l'any.

� Posar � a totes les formes de malnutrici�o, �ns i tot aconseguint, a tot tardar

el 2025, les �tes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement

i l'emaciaci�o dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrici�o de les

adolescents, dones embarassades i lactants, aix�� com les persones grans.

� Duplicar la productivitat agr��cola i els ingressos dels productors/es d'aliments de

petita escala, en particular les dones, els pobles ind��genes, agricultors/es familiars,

pastors/es i pescadors/es, entre altres coses mitjan�cant un acc�es segur i equitatiu

a les terres, a altres recursos de producci�o i inputs, coneixements, serveis �nancers,

mercats i oportunitats per a la generaci�o de valor proposat i treball no agr��cola.

� Assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producci�o d'aliments i aplicar pr�actiques

agr��coles resilients que augmentin la productivitat i la producci�o, contribueixin

al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptaci�o al canvi

clim�atic, fen�omens meteorol�ogics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres,

i millorin progressivament la qualitat del s�ol i la terra.

La Badalona 2040

O11. Situar la Taxa de Prevalen�ca de la Privaci�o Aliment�aria per sota del 0,5%.

59



Badalona 2040: el projecte de ciutat 3. Els objectius de la Badalona de 2040

Indicador actual 1,8%, indicador (Barcelona, 2016-2017).

Objectiu 2040 Per sota del 0,5%.

O12. Situar la taxa de prevalen�ca de l'obesitat per sota del 10%.

Indicador actual 13,5% dels homes, 13,6% de les dones (Barcelona 2016-2017).

Objectiu 2040 Per sota del 10%.

O13. Reduir la incid�encia dels trastorns de conducta aliment�aria sobretot entre les

persones joves.

Indicador actual El 6% de les noies entre 19 i 25 anys patiran anor�exia o bul��mia.

Objectiu 2040 Per sota del 4%.

O14. Implementar un pla per impulsar els horts urbans estables a la ciutat.

O15. Aconseguir que gran part del producte fresc dels mercats municipals sigui de

temporada, de quil�ometre zero i sostenible (sense dades disponibles).

O16. Aconseguir que la venda de productes agroecol�ogics sigui una part signi�cativa

de les vendes de producte fresc dels mercats municipals (sense dades disponibles).

O17. Adoptar la Dieta de Salut Planet�aria.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M28. Garantirem la su�ci�encia aliment�aria de totes les fam��lies vulnerables

Adoptarem un nou model per la distribuci�o d'aliments, gestionat sota la modalitat d'un

supermercat, on les persones i les fam��lies bene�ci�aries podran anar a buscar una quan-

titat d'aliments predeterminada i escollir amb un sistema de punts, relacionat amb el

nombre de membres de la unitat familiar, els productes que m�es s'ajustin a les seves

necessitats, organitzaci�o dels �apats i cultura aliment�aria.

M29. Assegurar les beques menjador als nens i nenes que ho necessitin

Garantirem la seguretat aliment�aria per a les persones vulnerables i vetllarem perqu�e el

100% de nens i nenes que en necessitin disposin de beques menjador.

M30. Promoure la incorporaci�o d'una dieta saludable i de proximitat en els

men�us dels menjadors escolars atenent la diversitat

Revisarem els men�us dels menjadors escolars i potenciarem que incorporin una dieta

que compleixi la sostenibilitat, la proximitat, els aliments de temporada i els aliments
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m��nimament processats o sense processar atenent la diversitat.

M31. Pla d'Horts Urbans 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic per estudiar la incorporaci�o d'horts urbans municipals als

barris de Badalona de forma que els ve��ns i les ve��nes se'n puguin ocupar a partir d'un

concurs. Fomentarem els horts urbans temporals en solars privats sense �us.

M32. Impulsar la compra de proximitat als mercats

Treballarem la sensibilitzaci�o ciutadana sobre la import�ancia de consumir productes de

proximitat i de temporada als mercats municipals.

M33. Fomentar l'�us de productes dels mercats municipals a la restauraci�o de

Badalona

Impulsarem col�laboracions entre els mercats municipals i el sector de la restauraci�o per

promoure els productes de proximitat. Per exemple, fer constar a la carta l'origen dels

productes o impulsar un programa de cuines a Televisi�o de Badalona que es relacionin

els mercats i la restauraci�o.

M34. Sensibilitzar la ciutadania sobre la import�ancia d'una alimentaci�o salud-

able i sostenible

Treballarem la conscienciaci�o ciutadana en relaci�o als bene�cis per la salut d'una ali-

mentaci�o equilibrada i la urg�encia per assolir una alimentaci�o sostenible en un context

d'emerg�encia clim�atica. Inclourem campanyes enfocades a la prevenci�o dels transtorns

alimentaris, una problem�atica creixent entre els i les nostres joves per la pressi�o de la

xarxes socials.

M35. Contractaci�o p�ublica amb productes de proximitat, agroecol�ogics o de

comer�c just

Incorporarem cl�ausules en la compra p�ublica que permetin la introducci�o de productes

de proximitat, agroecol�ogics o de comer�c just.

3.3 Una Badalona sana a favor del benestar per a totes les persones

en totes les etapes de la vida

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000

nascuts vius.

� Posar � a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint que
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tots els pa��sos intentin reduir la mortalitat neonatal almenys �ns a 12 per cada

1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys �ns a 25 per

cada 1.000 nascuts vius.

� Posar � a les epid�emies de la sida, tuberculosi, mal�aria i les malalties tropicals de-

sateses, i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties

transmissibles.

� Reduir en un ter�c la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mit-

jan�cant la prevenci�o i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

� Enfortir la prevenci�o i el tractament de l'ab�us de subst�ancies addictives, inclosos

l'�us indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.

� Garantir l'acc�es universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els

de plani�caci�o familiar, informaci�o i educaci�o, aix�� com la integraci�o de la salut

reproductiva a les estrat�egies i els programes nacionals.

� Assolir la cobertura sanit�aria universal, en particular la protecci�o contra els riscos

�nancers, l'acc�es a serveis de salut essencials de qualitat i l'acc�es a medicaments

i vacunes segurs, e�ca�cos, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

� Reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes

qu��mics perillosos i la pol�luci�o de l'aire, l'aigua i el s�ol.

� Enfortir a tots els pa��sos, segons escaigui, l'aplicaci�o del Conveni marc de l'Organ-

itzaci�o Mundial de la Salut per al control del tabac.

� Donar suport a les activitats d'investigaci�o i desenvolupament de vacunes i medica-

ments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordial-

ment pa��sos en desenvolupament, i facilitar l'acc�es a medicaments i a vacunes

essencials assequibles (...).

La Badalona 2040

O18. Reduir a menys del 0,1 per 1000 naixements la taxa de mortalitat materna i reduir

signi�cativament la taxa de morbiditat.

Indicador actual 0,5 per 1.000 naixements (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Per sota dels 0,1 per 1.000 naixements.

O19. Situar la taxa de mortalitat prematura dels infants menors de cinc anys per sota

de 35/100.000 i la de mortalitat neonatal per sota de 1/1.000.
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Indicador actual 44,7 per 100.000 infants menors de 5 anys i 1,2 per 1.000 neonats
(Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Per sota dels 35 per 100.000 i de 1/1.000, respectivament.

O20. Aconseguir que la covid-19 i altres virus emergents esdevinguin malalties residuals

a la societat.

O21. Reduir la incid�encia del VIH.

Indicador actual Afecta a 48 de cada 100.000 homes i a 3,15 de cada 100.000
dones (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Per sota dels 30/100.000 homes i 3/100.000 dones. Erradicar-lo
en cas que arribi la vacuna.

O22. Reduir la incid�encia de la tuberculosi.

Indicador actual Afecta a 23,7 de cada 100.000 homes i a 12 de cada 100.000
dones (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Per sota dels 12/100.000 homes i 8/100.000 dones.

O23. Avan�car cap a situar l'esperan�ca de vida per sobre dels 80 anys a tots els barris

de la ciutat (�gura 2.5).

Indicador actual La difer�encia en l'esperan�ca de vida entre barris �es de 5,5 anys.
A algunes zones de Lle��a i a Sant Roc l'esperan�ca de vida es
troba per sota els 80 anys.

Objectiu 2040 Per sobre dels 80 anys a tots els barris.

O24. Situar la taxa de mortalitat prematura per sota del 2,5/100.000 habitants a tots

els barris de la ciutat (�gura 2.5).

Indicador actual Pomar, la Salut, Sant Crist i algunes zones de Lle��a tenen una
taxa de mortalitat prematura superior a 2,5/100.000 habitants.

Objectiu 2040 Per sota dels 2,5/100.000 habitants.

O25. Reduir per sota del 14% la prevalen�ca del patiment psicol�ogic.

Indicador actual Homes 16,5% i dones 19,9% (Barcelona 2016).

Objectiu 2040 Per sota 14% tant per homes com per dones.

O26. Situar la taxa de pr�actica esportiva en adults per sobre del 80%.
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Indicador actual Homes 74,4% i dones 69,2% (Barcelona 2017).

Objectiu 2040 Per sobre del 80% tan per homes com per dones.

O27. Reduir un ter�c el consum de risc d'alcohol i c�annabis en persones adultes.

Indicador actual 6,5% en el cas de l'alcohol i 5,65% en el cas del cannabis
(Barcelona 2016).

Objectiu 2040 Reduir 1/3.

O28. Reduir un 50% el consum de risc d'alcohol i c�annabis en persones joves.

Indicador actual 13,4% en el cas de l'alcohol i 6% en el cannabis pels nois i el
3,4% per les noies (Barcelona 2016).

Objectiu 2040 Reduir a la meitat.

O29. Reduir un 50% el nombre de persones mortes en accidents de tr�ansit.

Indicador actual La mitjana en el per��ode 2010-2018 �es de 4 morts/any. Els anys
amb m�es v��ctimes mortals a Badalona s�on el 2010 i 2016 amb 9
i 8 morts, respectivament.

Objectiu 2040 Reduir a la meitat el nombre de v��ctimes mortals en el per��ode
2025-2035.

O30. Reduir un 50% el nombre de persones ferides greument en accidents de tr�ansit.

Indicador actual La mitjana en el per��ode 2010-2018 �es de 31 persones ferides
greument/any. Els anys amb m�es accidents greus a Badalona
s�on el 2010 i 2015 amb 41 i 38, respectivament.

Objectiu 2040 Reduir a la meitat el nombre de persones ferides greument en el
per��ode 2025-2035.

O31. Reduir en un 50% com a m��nim la taxa d'embarassos no desitjats en les noies de

15 a 19 anys.

Indicador actual 19 de cada 1.000 noies (Barcelona, 2015)

Objectiu 2040 Reduir a la meitat.

O32. Reduir un 50% el nombre de persones que no poden accedir a atenci�o o tracta-

ments sanitaris per motius econ�omics.

Indicador actual Afecta el 9,7% dels homes i el 13,5% de les dones majors de 15
anys.

Objectiu 2040 Reduir a la meitat.
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O33. Reduir en un 80% el nombre de morts atribu��bles a anualment a l'acc�es de

contaminaci�o atmosf�erica (superaci�o dels llindars de l'Organitzaci�o Mundial de la Salut

per NO2 i PM2,5).

Indicador actual A Barcelona la contaminaci�o provoca un miler de morts prema-
tures a l'any. El 7% de les defuncions. En el cas de l'AMB
es comptabilitzen 1.300 morts prematures cada any degut a la
contaminaci�o.

Objectiu 2040 Reduir a en un 80%.

O34. Reduir en tres punts percentuals la taxa de persones que fumen di�ariament.

Indicador actual El 23,7% homes i el 16,5% dones fumen di�ariament (Barcelona,
2016).

Objectiu 2040 Situar el nombre d'homes per sota del 20% i el de dones per sota
del 13%.

O35. Can Ruti com a pol biom�edic de refer�encia en recerca i investigaci�o.

O36. Disposar d'un Pla d'Emerg�encia Espec���c Local per a futures situacions de

pand�emia.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M36. Pla pels Drets de la Inf�ancia i l'Adolesc�encia 2025-2040

Elaborarem un pla transversal sobre la inf�ancia i l'adolesc�encia que incorpori aspectes

com la salut, l'educaci�o, la cultura, el lleure actiu i mesures contra el maltractament i

l'assetjament escolar. Un pla que tamb�e rede�neixi l'�us de l'espai p�ublic per part dels

infants i dels adolescents.

M37. Dol prenatal, gestacional i neonatal

Impulsarem la normalitzaci�o social d'aquest dol amb un reconeixement p�ublic i l'habil-

itaci�o d'espais al cementiri i/o al tanatori dedicats a les fam��lies que pateixen aquesta

situaci�o.

M38. Pla estrat�egic Badalona-Jove 2025-2040

Treballarem un pla estrat�egic amb totes les entitats implicades per fer de Badalona una

ciutat on els i les joves puguin iniciar el seu projecte professional i vital.

M39. Pla d'Equipaments Juvenils 2025-2040

Elaborarem un pla d'equipaments juvenils per a Badalona reactivant el Consell de la
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Joventut de Badalona amb la participaci�o de les entitats juvenils. Un pla que ha d'in-

corporar la visi�o intercultural i la participaci�o cultural, social i pol��tica del jovent i que

de�neixi un model d'espais i d'autogesti�o.

M40. Garantir el dret a l'habitatge de les persones joves

Fomentarem l'emancipaci�o residencial a les persones joves incorporant noves ajudes

d'acc�es a l'habitatge i reservant una percentatge de les promocions d'habitatge p�ublic

als menors de 35 anys.

M41. Fomentar la participaci�o social, pol��tica i cultural del jovent i impulsar

la pres�encia de jovent que provingui de diferents cultures i or��gens

Impulsarem i enfortirem els espais de participaci�o social, pol��tica i cultura per al jovent

com, per exemple, a les Festes de Maig, i promourem la pres�encia, la inclusi�o i la visibilitat

de joves d'origens diversos.

M42. Programes de vacances per a joves

Potenciarem programes d'activitats de vacances que s'ajusti a les necessitats i els inter-

essos dels joves col�laborant amb els esplais i els caus de Badalona i potenciant el lleure

esportiu i l'�us d'espais i equipaments municipals.

M43. Badalona esport en edat escolar

Revisarem i impulsarem les ofertes d'activitats i programes que promoguin l'activitat

f��sica i l'esport entre els adolescents en edat escolars de forma que el jovent disposi de

vies saludables complement�aries a l'educaci�o f��sica de l'escola o de l'institut.

M44. Pla d'Acci�o sobre Drogues 2025-2040

Elaborarem un nou pla sobre les drogodepend�encies a Badalona amb accions per a la

prevenci�o, reducci�o dels danys i l'atenci�o a les persones que tenen cap addicci�o. El pla ha

de tenir una mirada especial cap als joves en l'entorn escolar i comunitari, aix�� com tenir

present les noves tipologies d'addiccions. Cal tamb�e que estudiem la possibilitat d'un

recurs residencial estable per a persones sense llar amb problemes de drogodepend�encia

que complementi el de Can Bof�� Vell.

M45. Pla de Salut Sexual i Reproductiva 2025-2040

Impulsarem un pla estrat�egic en l'�ambit de la salut sexual i reproductiva que combini la

promoci�o dels drets sexuals i reproductius i la prevenci�o de les malalties de transmissi�o

sexual. Treballarem per augmentar els serveis i suport a la plani�caci�o de l'embar�as,

sobretot, per dones en una situaci�o socioecon�omica m�es desfavorida.

M46. Pla de Salut Mental 2025-2040
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Treballarem una estrat�egia entre l'Ajuntament de Badalona, altres institucions i les en-

titats de la ciutat dedicades a la salut mental amb l'objectiu de garantir el benestar

emocional de la ciutadania i de millorar la resposta en l'atenci�o, suport i integraci�o de

les persones amb problemes de salut mental, de les seves fam��lies i de l'entorn mitjan�cant

accions en l'�ambit sanitari, educatiu o laboral, entre d'altres.

M47. Pla de Salut Comunit�aria 2025-2040

Establirem programes i activitats que enforteixin i potenciin una xarxa local en qu�e

la ciutadania, amb altres agents de l'�ambit de la salut, decideixin sobre la prevenci�o

de malalties i la promoci�o de la salut en base a l'evid�encia cient���ca i amb resultats

avaluables.

M48. Pla d'Equipaments Sanitaris i per per garantir una sanitat p�ublica, uni-

versal, equitativa i de qualitat 2025-2040

Elaborarem amb BSA i l'ICS una plani�caci�o estrat�egica dels equipaments sanitaris nec-

essaris a la ciutat amb una prioritzaci�o de les inversions de cada mandat. Treballarem

per millorar la qualitat del sistema de salut, augmentarem la transpar�encia, el rendiment

de comptes i de la presa de decisions, aix�� com l'acc�es a l'empadronament i la targeta

sanit�aria universal.

M49. Refor�car l'atenci�o prim�aria

Treballarem amb els professionals del sector per millorar la qualitat de l'atenci�o prim�aria i

el seu paper fonamental en el sistema sanitari. Revisarem aspectes com l'accessibilitat, la

capacitat de resoluci�o de problemes de salut, l'atenci�o continuada i l'acci�o comunit�aria.

Seguirem enfortint el treball conjunt entre BSA i l'ICS.

M50. Model d'Atenci�o Integral Sociosanitari

Millorarem la coordinaci�o entre els �ambits de salut i serveis socials de l'Ajuntament de

Badalona i de la Generalitat de Catalunya per identi�car conjuntament les problem�atiques

de la ciutat, desenvolupar projectes i de�nir estrat�egies cap a un model d'atenci�o so-

ciosanit�aria integrat on les persones siguin el centre.

M51. Consolidar les actuacions de protecci�o de la salut

Modernitzarem, millorarem o rede�nirem les actuacions de prevenci�o i protecci�o de la

salut amb el suport de les noves tecnologies i entenent els riscos emergents com s�on el

canvi clim�atic, les noves pand�emies globals, la qualitat de l'aigua i de l'aire, les plagues

o la seguretat aliment�aria.

M52. Reduir el nombre de persones que no poden accedir a f�armacs i a

prestacions sanit�aries necess�aries
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Farem un estudi dels recursos disponibles a la ciutat (�optiques, odontologia, etc) i bus-

carem vies per facilitar-ne l'acc�es a les persones que no poden assumir el cost per motius

econ�omics. Treballarem convenis amb entitats del tercer sector que facilitin el copaga-

ment de f�armacs i aquelles prestacions prescrites pel sistema de salut p�ublica a aquelles

persones amb di�cultats econ�omiques.

M53. De�nir accions compartides amb les entitats del camp de la salut i de

suport a les fam��lies que cuiden persones malaltes

Establirem un treball conjunt amb les associacions que treballen la prevenci�o de de-

terminades malalties i l'acompanyament de les persones afectades. Impulsarem noves

subvencions que permetin l'estabilitat de les entitats i una estrat�egia en l'�ambit de

Badalona per fer suport a les fam��lies de les persones afectades.

M54. Pla de Salut als Barris m�es Vulnerables 2025-2040

Desenvoluparem un pla que ens permeti revertir les desigualtats en la qualitat de vida i

la salut dels nostres barris.

M55. Pla Esportiu 2025-2040

Elaborarem un mapa d'instal�lacions esportives p�ubliques i privades per con�eixer l'estat

de les instal�lacions, l'�us, el per�l de les persones usu�aries, els convenis amb entitats

esportives, etc un instrument clau per plani�car i fer un seguiment dels equipaments.

Impulsarem un treball transversal amb les entitats esportives per fer cr�eixer les mesures

de foment de l'esport.

M56. Participaci�o del jovent en el disseny d'equipaments esportius de carrer

Incentivarem la participaci�o de les persones joves en el disseny de les instal�lacions es-

portives com els parcs, els roc�odroms, les pistes d'skate, etc i que ens permeti adaptar-nos

r�apidament a les necessitats que generin les noves activitats esportives sorgeixin en un

futur.

M57. Pla de Promoci�o de l'Activitat Esportiva Ciutadana 2025-2040

Impulsarem un pla estrat�egic adre�cat a la promoci�o de l'activitat esportiva amb especial

atenci�o a les persones grans dones i homes, els joves i les persones de diversitat funcional

apro�tant com la serralada de la Marina, els parcs de la Mediterr�ania, Arn�us i Can Solei,

el de Montigal�a juntament amb el GR4 i GR5 el Tur�o d'en Caritg i el Torrent de la Font

adequant-los per el seu �us.

M58. Fomentar la pr�actica d'activitats esportives en l'espai p�ublic

Fomentarem la pr�actica de l'esport i de l'activitat f��sica en l'espai p�ublic de forma que

convisquin amb les altres activitats ciutadanes. Un urbanisme que tingui en compte i
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faciliti la pr�actica esportiva de la ciutadania.

M59. Revisar i replantejar les subvencions, ajudes i convenis dels esdeveni-

ments esportius de la ciutat

Revisarem el sistema de subvencions, ajudes i convenis actuals tant pel que fa a les

entitats esportives com els esdeveniments esportius del calendari anual de Badalona amb

l'objectiu de potenciar els grans esdeveniments esportius i promoure l'activitat esportiva

en la seva totalitat. Optimitzarem els recursos per fer el m�axim suport a les tasques de

promoci�o de l'esport de les entitats esportives i al mateix temps recon�eixer-ne el valor

de vertebraci�o i cohesi�o social de Badalona.

M60. Impuls als altres esports m�es enll�a del futbol i el b�asquet

Impulsarem altres esports de la ciutat com el futbol americ�a, el rugby, l'atletisme, el

criquet o la nataci�o, entre d'altres, en els quals Badalona tamb�e competeix al m�es alt

nivell per�o que no sempre han disposat dels recursos necessaris i de la mateixa cobertura

comunicativa de l'Ajuntament. En aquest sentit tindrem una especial atenci�o a l'esport

del Pat�� de Vela, atenent a que es tracta d'una modalitat esportiva gaireb�e centen�aria,

pr�opia de la nostra ciutat. Al mateix temps incentivarem la pr�actica esportiva pr�opia de

les diferents cultures presents a la ciutat.

M61. La reforma hor�aria: el temps com un dret

Serem un actor actiu en potenciar la reforma dels usos del temps per una millor conciliaci�o

de la vida professional, associativa i personal dels badalonins i les badalonines.

M62. Pla per a l'Envelliment Actiu 2025-2040

Treballarem un nou pla sobre l'envelliment actiu amb una visi�o transversal i multidisci-

plinar que tingui en compte la salut, l'urbanisme, la bretxa digital, l'habitatge i l'educaci�o,

l'acc�es a la cultura, l'acompanyament, la cura i la mort digna.

M63. Consolidar la participaci�o a trav�es de casals i promoure la relaci�o amb la

comunitat

Impulsarem el nou model de casals on l'objectiu sigui les activitats que es poden realitzar

i no l'edat, de forma que s'adaptin a les properes generacions de persones grans i i tinguin

una visi�o transversal amb la resta d'equipaments de Badalona com les biblioteques, els

espais culturals, equipaments esportius etc. Un nou model que ha d'incorporar la visi�o

de la gent gran usu�aria.

M64. Iniciatives per facilitar l'�us del transport p�ublic a les persones grans

Plani�carem la xarxa d'autobusos amb una perspectiva de 15 anys vista per potenciar-

la en els barris m�es envellits incorporant les necessitats de la poblaci�o com l'acc�es als
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mercats, al CAP de refer�encia, al casal, a les entitats banc�aries, etc.

M65. Revisar el protocol d'actuaci�o davant el maltractament a les persones

grans

Revisarem els protocols d'actuaci�o per a casos de viol�encia i gravetat, d'acord amb el

treball fet �ns ara en relaci�o amb el bon tracte amb la gent gran.

M66. Estrat�egia comunit�aria per a la participaci�o contra la solitud no desitjada

Seguirem potenciant el programa Radars amb un model compartit entre les xarxes socials,

comunit�aries i els serveis p�ublics per millorar la detecci�o de persones grans que viuen

soles i incorporarem l'�us de les noves tecnologies en la detecci�o i l'acompanyament de

les persones que viuen soles.

M67. Reduir els preus del serveis funeraris

Impulsarem la implementaci�o d'una tarifa social i p�ublica dels serveis funeraris.

3.4 Una Badalona que garanteixi una una educaci�o inclusiva, equi-

tativa i de qualitat i que promogui l'acc�es a l'aprenentatge i la

cultura durant tota la vida i per a tothom

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Vetllar perqu�e totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i

secundari, que ha de ser gratu��t, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats

escolars pertinents i e�ca�cos.

� Vetllar perqu�e totes les nenes i nens tinguin acc�es a serveis d'atenci�o i desenvolu-

pament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a �

que estiguin preparats per a l'ensenyament primari.

� Assegurar l'acc�es en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una for-

maci�o t�ecnica, professional i superior de qualitat, incl�os l'ensenyament universitari.

� Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les

compet�encies necess�aries, en particular t�ecniques i professionals, per a accedir a

l'ocupaci�o, el treball digne i l'emprenedoria.

� Eliminar les disparitats de g�enere en l'educaci�o i garantir l'acc�es en condicions

d'igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els

pobles ind��genes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells

de l'ensenyament i la formaci�o professional.
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� Garantir que tot el jovent i almenys una proporci�o substancial d'adults, tant homes

com dones, tinguin compet�encies de lectura, escriptura i aritm�etica.

� Garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements te�orics i pr�actics necessaris

per a promoure el desenvolupament sostenible, a trav�es, entre d'altres, de l'ed-

ucaci�o per al desenvolupament sostenible i l'adopci�o d'estils de vida sostenibles,

els drets humans, la igualtat de g�enere, la promoci�o d'una cultura de pau i no-

viol�encia, la ciutadania mundial i la valoraci�o de la diversitat cultural i de la con-

tribuci�o de la cultura al desenvolupament sostenible.

� Construir i adequar instal�lacions escolars que responguin a les necessitats dels

infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les q�uestions de g�enere i

ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i e�ca�cos per a totes

les persones.

La Badalona 2040

O37. Situar la taxa d'assoliment per compet�encies per sobre del 95% en totes les

mat�eries a 4t d'ESO.

Indicador actual A Barcelona (2015-2016) l'assoliment per compet�encies va ser
91,5% Llengua Catalana, 91,2% Llengua Castellana, 88,2%
Llengua Anglesa, 87,8% Matem�atiques i 87,4% Cient���co-
tecnol�ogiques. No hi ha dades a Badalona.

Objectiu 2040 Superior al 95%.

O38. Assolir una taxa de graduaci�o a l'ESO per sobre del 90% a tots els barris de

Badalona.

Indicador actual Dades de frac�as escolar 13,1% entre els alumnes aut�octons.
31,4% entre els estudiants d'origen migrant de primera gen-
eraci�o. 20,5% segona generaci�o (Badalona, 2015-2016, fonts
Bonal, Castej�on, Zancajo i Castel, 2015; Domingo i Bayona,
2016; Schnepf, 2007).

Objectiu 2040 Taxa de graduaci�o a l'ESO superior al 90%.

O39. Situar la taxa d'instrucci�o insu�cient per sota del 20% a tots els barris de la ciutat

(�gura 2.6).

Indicador actual Els barris dels districtes 2, 4 i 6 tenen una taxa d'instrucci�o in-
su�cient per sobre 20%.

Objectiu 2040 Inferior al 15% a tots els barris de Badalona.
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O40. Situar la taxa d'escolaritzaci�o a dos anys per sobre del 80%.

Indicador actual 60,9% a Catalunya (2018-2019).

Objectiu 2040 Superior al 80%.

O41. Assolir que el 60% de les persones entre 30 i 34 anys hagin completat amb �exit

estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior.

Indicador actual 47,7% a Barcelona (2015).

Objectiu 2040 Superior al 60%.

O42. Assolir que el 80% dels joves entre 20 i 24 anys hagin �nalitzat amb �exit el

Batxillerat o un Cicle Formatiu de Grau Mitj�a.

Indicador actual 60,3% a Barcelona (2015).

Objectiu 2040 Superior al 80%.

O43. Reduir la segregaci�o escolar i garantir que tot l'alumnat disposi de les condicions

necess�aries per apro�tar l'aprenentatge en format digital i online (acc�es, dispositius i

suport efectiu adult). Dades no disponibles.

O44. Reduir la bretxa digital a tots els barris de la ciutat (dades no disponibles).

O45. Garantir que els infants i adolescents viuen en llars amb les condicions necess�aries

per apro�tar l'aprenentatge en format digital i online

O46. Assolir un grau de coneixement del 100% en catal�a i castell�a.

Indicador actual Sap parlar catal�a 71,6%, sap parlar castell�a 100% (Barcelon�es
Nord, 2018).

Objectiu 2040 Assolir el 100% en les dues lleng�ues.

O47. Assolir un grau de coneixement del 80% d'angl�es.

Indicador actual Sap parlar angl�es 37,5% (Catalunya, 2018).

Objectiu 2040 Assolir el 80%.

O48. Inclourem a l'Escola d'Idiomes altres idiomes d'inter�es internacional i que ofereixin

noves oportunitats laborals.

Indicador actual alemany, angl�es i franc�es.

Objectiu 2040 alemany, angl�es, franc�es, �arab, xin�es, urd�u, etc.
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O49. Assolir que el 100% dels centres educatius de la ciutat treballin una acci�o educativa

i de sensibilitzaci�o sobre el desenvolupament sostenible.

O50. Promoure el coneixement de la Convenci�o pels Drets dels Infants.

Indicador actual La coneixen el 54% dels infants (Barcelona, 2017).

Objectiu 2040 Assolir el 70%.

O51. Disposar de projectes educatius a favor de la just��cia global, el raonament cr��tic,

el foment de la pau, els drets humans, la sostenibilitat, la igualtat i diversitat de g�enere

i la interculturalitat a totes les escoles de la ciutat.

O52. Assolir que tots els centres educatius de Badalona s�on inclusius des del punt de

vista de la diversitat funcional i sensorial.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M68. Pla d'Escoles Bressol Municipals 2025-2040

Treballarem un pla per municipalitzar les escoles bressol a partir de les necessitats de cada

barri i tenint en compte les projeccions demogr�a�ques de futur. Posarem una especial

atenci�o a la qualitat del servei i a les condicions de treball de les persones educadores.

Incorporarem una diagnosi sobre la realitat de l'educaci�o orientada a la petita inf�ancia

de la ciutat per incloure al pla una diversi�caci�o de l'oferta i iniciatives de millora.

M69. Pla Socioeducatiu per la millora de la Inf�ancia en Risc d'Exclusi�o Social

2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic de treball socioeducatiu amb la col�laboraci�o dels profes-

sionals, les entitats i les fam��lies amb l'objectiu d'ajudar als nens i nenes en situaci�o de

vulnerabilitat.

M70. Cr�eixer la xarxa de centres oberts per a infants i adolescents en situaci�o

de vulnerabilitat

Ampliarem la xarxa de centres oberts per a infants, adolescents i joves com a un servei

essencial per fer suport, estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat, la

socialitzaci�o i l'educaci�o en el lleure.

M71. Reduir la desigualtat educativa en l'acc�es a l'educaci�o

Impulsarem subvencions i l��nies d'ajuts per reduir la desigualtats en l'acc�es a l'educaci�o

(per exemple, corregint la bretxa digital) en l'escolaritzaci�o obligat�oria, l'educaci�o en el

lleure o l'educaci�o art��stica.
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M72. Lluita contra l'absentisme i el frac�as escolar

Potenciarem els programes que lluiten contra l'absentisme i el frac�as escolar. Detectarem

les causes i proposarem la soluci�o que s'adeq�ui millor els interessos professionals de futur

dels nois i les noies. Impulsarem programes espec���cs, per reduir el frac�as escolar entre els

alumnes d'origen migrant, especialment, entre el grup d' infants i adolescents de primera

generaci�o. Treballarem programes de formaci�o especialitzats dirigits als pares d'alumnes

d'origen migrant per tal que puguin acompanyar als seus �lls en l'aprenentatge escolar.

Aquests programes s'implementaran mitjan�cant el refor�cament dels recursos ja existents

en el Servei de Primera Acollida, exercint les compet�encies i desenvolupant instruments

de plani�caci�o conforme amb el que preveuen els articles 21 i 22 de la Llei 10/2010, del

7 de maig.

M73. Pla d'Equipaments Educatius 2025-2040

Impulsarem un pla d'equipaments educatius p�ublics analitzant les situacions futures a

cada zona de la ciutat, reconvertint les escoles que puguin quedar obsoletes per l'en-

velliment de la poblaci�o, creant-ne de noves on sigui necessari i plani�cant de forma

adequada el seu manteniment. Un sistema educatiu que s'adapti a les noves realitats

pedag�ogiques i tingui en compte les necessitats de les persones amb diversitat funcional.

Un pla treballat amb les AMPES i les escoles.

M74. Revisi�o del model de plani�caci�o educatiu de la ciutat

Revisarem les zones educatives existents de la ciutat i analitzarem altres models com,

per exemple, la dist�ancia real al centre educatiu incorporant l'oferta formativa als barris

de Sant Adri�a, Santa Coloma de Gramenet, Tiana i Montgat a partir de convenis amb

les ciutats ve��nes. Les conclusions d'aquest an�alisi han de ser fruit d'un consens amb la

comunitat educativa.

M75. Incrementar l'oferta p�ublica d'educaci�o

Incrementarem l'oferta p�ublica d'educaci�o a les escoles bressol, a l'ensenyament obligatori

i postobligatori plani�cant les necessitats futures i augmentant els recursos materials i

humans a les escoles i als instituts.

M76. Pla de Millora de l'Angl�es a les Escoles 2025-2040

Impulsarem un pla per garantir que els nostres infants, adolescents i joves acabin l'edu-

caci�o obligat�oria amb unes compet�encies su�cients de llengua anglesa per ser competitius

en el mercat laboral i en un m�on globalitzat. Analitzarem l'establiment progressiu d'una

hora m�es d'angl�es a prim�aria.

M77. Grups de suport per a les fam��lies amb necessitats educatives especials
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Potenciarem els grups de suport a les fam��lies amb necessitats educatives especials amb

l'objectiu de facilitar espais de trobada entre les fam��lies i les persones professionals

perqu�e puguin compartir les necessitats, preocupacions, viv�encies, experi�encies i coneix-

ements.

M78. Augmentar els recursos i el suport a les activitats educatives comple-

ment�aries i a les necessitats educatives especials a les aules

Millorarem i potenciarem els serveis de les activitats educatives complement�aries com

el lleure educatiu, els casals d'estiu, les ajudes per a les activitats extraescolars i les

col�onies, entre d'altres. A m�es, incrementarem els recursos de suport a l'aula als centres

amb una alta atenci�o en diversitat i als instituts d'educaci�o secund�aria. Potenciarem la

�gura de l'educador social en aquests centres.

M79. Oportunitats, educaci�o i apoderament del jovent d'origen cultural divers

Incorporarem una l��nia d'acci�o de suport a aquells projectes que contribueixin a l'apoder-

ament i a la visiblitzaci�o dels joves nouvinguts a Badalona d'origen cultural diversos.

Desenvoluparem mesures per a la millora educativa i projectes de mentoria.

M80. El Pau Gargallo com una eina educativa art��stica de primer ordre

Impulsarem la feina que desenvolupa l'Institut Pau Gargallo per estendre i ampliar la

formaci�o i la pr�actica art��stica a Badalona, fora tamb�e de l'�ambit reglat.

M81. Pla de Foment d'Educaci�o en Valors 2025-2040

Fomentarem la visi�o c��vica, republicana i amb esperit cr��tic de la ciutadania. Promourem

la incorporaci�o de l'educaci�o i la cultura a tots els nivells i els espais amb una especial

atenci�o a la coeducaci�o, la interculturalitat, la la��citat, els valors democr�atics, els drets

civils, la igualtat de g�enere, el respecte a la diversitat sexual i la sostenibilitat.

M82. Pla d'Inserci�o Laboral del Jovent 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic d'inserci�o laboral dels i les nostres joves prioritzant l'econo-

mia social i sostenible. Ens dotarem de les eines necess�aries per ajudar als joves titulats

universitaris o de formaci�o professional a iniciar-se al m�on del treball.

M83. Pla de Formaci�o Professional 2025-2040

Dissenyarem un pla que ens permeti ampliar l'oferta p�ublica, en nombre de matriculacions

i acreditacions en Formaci�o Professional analitzant aquelles professions que tenen m�es

oferta a Badalona i rodalies i adaptant l'estrat�egia segons evolucionin. Promourem

la Formaci�o Professional Dual com una connexi�o entre la formaci�o i el teixit econ�omic

prioritzant els sectors de l'economia verda, social i sostenible. Treballarem conjuntament

amb Sant Adri�a de Bes�os, Santa Coloma de Gramenet, la Cambra de Comer�c i els
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sindicats.

M84. Pla d'Educaci�o per a Persones Adultes 2025-2040

Treballarem la millora de l'oferta p�ublica d'educaci�o per a persones adultes i ampliarem

el tipus de poblaci�o de Badalona interessada a participar-hi.

M85. Pla Cultura Jove 2025-2040

Elaborarem un pla de cultura orientada als joves que potenci�� l'acc�es dels infants, ado-

lescents i joves a la cultura.

M86. Pla d'Educaci�o i Cultura 2025-2040

Treballarem un pla estrat�egic que vinculi els centres educatius de prim�aria i secund�aria

amb els equipaments i els projectes culturals i creatius de Badalona amb l'objectiu

d'introduir la visi�o art��stica i cr��tica que contribueixi a assolir una societat m�es activa,

participativa i cr��tica.

M87. Pla Cultural 2025-2040

Desenvoluparem un pla que posi al dia i potenc��i els equipaments culturals de la ciutat

i en construeixi de nous quan calgui. Un pla que al mateix temps fomenti el treball en

xarxa i la col�laboraci�o entre les biblioteques, els centres c��vics, les entitats culturals,

Badalona Cultura, el Museu de Badalona, els espais de recerca i creaci�o i les empreses

culturals.

M88. Revisi�o de la gesti�o dels equipaments culturals

Revisarem la gesti�o dels equipaments culturals i impulsarem acords de col�laboraci�o pluri-

anuals amb les entitats, les comunitats i els col�lectius mitjan�cant contractes programes

que tinguin en compte el potencial dels continguts i programes que es desenvolupen.

Incentivar la coresponsabilitat en la gesti�o dels equipaments i la gesti�o transparent en

base en les bones pr�actiques dels equipaments.

M89. Xarxa de f�abriques i espais de creaci�o

Impulsarem les xarxes i els espais de creaci�o perqu�e els creadors de Badalona desenvolupin

els seus projectes. Al mateix temps, treballarem perqu�e la producci�o art��stica tingui m�es

visibilitat millorant aix�� la relaci�o amb les entitats i la ciutadania.

M90. Potenciar l'activitat de Badalona Cultura

Ampliarem encara m�es l'oferta cultural de la ciutat a trav�es de Badalona Cultura, poten-

ciarem els espais que ofereixin oportunitats als nous talents tan en teatre com en m�usica

semiprofessional.
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M91. Foment de la cultura de proximitat i descentralitzada

Fomentarem la cultura pr�opia de la ciutat en els teatres i als espais culturals.

M92. Festivals de cultura

Potenciarem els festivals d'impacte internacional nascuts a Badalona com el Festival

Filmets, el Blues&Ritmes i el Festival de M�agia Li-Chang. Impulsarem un projecte al

Blas Infante perqu�e disposi d'un festival referent cultural com els altres teatres de la

ciutat. Potenciarem la creaci�o d'altres festivals nous a la nostra ciutat, relacionats amb

l'art i cultura, que fomentin i impulsin els nous talents joves de la ciutat.

M93. Pla de P�ublics i d'Inclusi�o Social

Analitzarem la situaci�o socioecon�omica dels p�ublics de la ciutat i treballarem per garantir

el dret a l'acc�es a la cultura de tots els badalonins i totes les badalonines, amb una atenci�o

especial a aquells col�lectius vulnerables. Un treball que requereix la col�laboraci�o de les

associacions de la ciutat. Potenciarem l'apoderament del p�ublic per passar d'una visi�o

de p�ublic-consumidor a un p�ublic cr��tic, actiu i comprom�es amb la cultura.

M94. Coneixement, conservaci�o, difusi�o i accessibilitat al patrimoni cultural

Treballarem mesures que permetin un millor coneixement del Museu de Badalona i el

nostre patrimoni cultural. Impulsarem un pla que incentivi la recerca. El nostre patrimoni

cultural no �es gaire conegut fora de la ciutat, cal fomentar-lo amb ajut de les xarxes

socials i a trav�es dels mitjans de comunicaci�o, diversi�cant i actualitzant al mateix temps

l'oferta existent.

M95. Cultura popular

Col�laborarem amb el teixit associatiu de cultura popular de Badalona per potenciar la

seva activitat i augmentar la seva difusi�o com un element b�asic d'innovaci�o, inclusi�o

social i cohesi�o. Impulsarem m�es les festes de la ciutat i crearem un model propi prenent

com a refer�encia altres municipis que hagin implementat models d'�exit. Potenciarem un

reglament per de�nir els actes de ciutat amb criteris t�ecnics.

M96. Pla de Biblioteques 2025-2040

Elaborarem un nou Pla de Biblioteques que incorpori les noves necessitats de la ciutadania

i la transici�o cap a nous usos que permeten es noves tecnologies. Revisarem els horaris

i analitzarem l'adequaci�o de les ubicacions actuals, tenint en compte els nous h�abits

d'usos, de les biblioteques i de les sales d'estudi per adaptar-los a les necessitats de la

ciutadania i, en particular, dels estudiants.

M97. Pla de Suport a les Llibreries i la Lectura
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Potenciarem mesures que ajudin i impulsin el sector llibreter de la ciutat en un context

de progressiva digitalitzaci�o. Treballarem per potenciar els escriptors locals i posar en

valor la import�ancia dels llibreters per assolir una societat republicana. Impulsarem

les biblioteques com a prescriptores culturals. Farem difusi�o del patrimoni literari de

Badalona. Incorporarem programes de promoci�o de l'h�abit de la lectura, sobretot, entre

el jovent.

M98. Pla Especial Urban��stic de Protecci�o del Patrimoni i Cat�aleg de B�ens

Arquitect�onics, Arqueol�ogics i Ambientals

Elaborarem un pla que contempli la protecci�o de tots els b�ens arquitect�onics, arque-

ol�ogics i ambientals de la ciutat siguin p�ublics o privats. L'elaboraci�o del pla requereix

pr�eviament elaborar un cat�aleg del patrimoni de tots els b�ens locals: l'arquitectura

agr��cola, l'arquitectura funer�aria, l'arquitectura industrial, els comer�cos emblem�atics,

l'arquitectura p�ublica representativa, l'arquitectura religiosa, l'arquitectura residencial,

les obres d'enginyeria, els elements singulars a preservar, els b�ens arqueol�ogics, els b�ens

naturals i els b�ens paisatg��stics, entre d'altres.

3.5 Una Badalona que assoleixi la igualtat de g�enere i apoder-hi

totes les dones i nenes

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Posar � a totes les formes de discriminaci�o contra totes les dones i nenes a tot el

m�on.

� Eliminar totes les formes de viol�encia contra totes les dones i nenes en els �ambits

p�ublic i privat, inclosos el tr�a�c i l'explotaci�o sexual, aix�� com altres tipus d'ex-

plotaci�o.

� Eliminar totes les pr�actiques nocives, com el matrimoni infantil, preco�c i for�cat,

aix�� com la mutilaci�o genital femenina.

� Recon�eixer i valorar les cures no remunerades i el treball dom�estic no remunerat,

mitjan�cant la prestaci�o de serveis p�ublics, la provisi�o d'infraestructures i la for-

mulaci�o de pol��tiques de protecci�o social, aix�� com mitjan�cant la promoci�o de la

responsabilitat compartida a la llar i la fam��lia, segons escaigui a cada pa��s.

� Vetllar per la participaci�o plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'opor-

tunitats de lideratge en tots els �ambits de presa de decisions en la vida pol��tica,

econ�omica i p�ublica.
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� Garantir l'acc�es universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius,

de conformitat amb el Programa d'acci�o de la Confer�encia Internacional sobre la

Poblaci�o i el Desenvolupament, la Plataforma d'Acci�o de Beijing i els documents

�nals de les confer�encies d'examen respectives.

� Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econ�omics en

condicions d'igualtat, aix�� com l'acc�es a la propietat i al control de les terres i

altres b�ens, els serveis �nancers, l'her�encia i els recursos naturals, de conformitat

amb les lleis nacionals.

� Millorar l'�us de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la infor-

maci�o i la comunicaci�o, per tal de promoure l'apoderament de les dones.

� Adoptar i enfortir pol��tiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat

entre els g�eneres i l'apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

La Badalona 2040

O53. Situar l'�Index d'Igualtat de G�enere a Badalona per sobre els 85 punts.

Indicador actual L'��ndex a Catalunya �es de 72,5 punts i a l'Estat de 67,9 (dades
2020). L'indicador no es troba disponible a Badalona.

Objectiu 2040 Assolir els 85 punts a Badalona.

O54. Reduir el nombre de dones assassinades a 0.

Indicador actual 1,6 dones assassinades de mitjana entre 2016 i 2020.

Objectiu 2040 0 dones assassinades.

O55. Situar el percentatge de dones majors de 16 anys que han patit una situaci�o de

viol�encia masclista (excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionisme) per sota del 5

Indicador actual 13,8% (Barcelona, 2016).

Objectiu 2040 Inferior al 5%

O56. Aconseguir que cap persona s'hagi d'ocupar d'una persona gran o discapacitada

amb necessitats de cura.

Indicador actual 8% (Barcelona, 2016).

Objectiu 2040 Assolir el 0%
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O57. Aconseguir la paritat en els llocs de comandament de l'Ajuntament.

Indicador actual 38% (2020).

Objectiu 2040 Assolir el 50%.

O58. Reduir la bretxa de g�enere en les feines de la llar i en els treballs de cura (sense

dades disponibles).

O59. Afavorir una millor conciliaci�o i gesti�o del temps a les empreses de Badalona

(dades no disponibles).

O60. Aconseguir que les empreses afectades per la Llei d'Igualtat assoleixin la paritat

en el consell d'administraci�o i en l'estructura directiva.

O61. Assolir la paritat de g�enere en els espais de representaci�o pol��tica i de direcci�o

executiva de l'Ajuntament.

O62. Dotar-nos d'un programa d'educaci�o sexual temprana per preveure els embarassos

prematurs en l'adolesc�encia.

O63. Reduir la bretxa digital de g�enere establint indicadors que permetin avaluar-ho

(ex. �us administraci�o electr�onica, Consensus/Decidim, etc). Sense dades disponibles.

O64. Implementar i actualitzar peri�odicament el Pla d'Igualtat.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M99. Pla per la Just��cia de G�enere 2025-2040

Impulsarem un pla que inclogui els objectius de combatre de forma real les desigualtats de

g�enere, la lluita contra la feminitzaci�o de la pobresa, l'apoderament de les badalonines, la

defensa dels drets com els sexuals i reproductius, una vida lliure de viol�encies, la cultura,

la mem�oria hist�orica i la participaci�o pol��tica. Un pla multidisciplinar i transversal que

incorpori la perspectiva de g�enere als pressupostos, a la formaci�o, a la comunicaci�o

p�ublica, als plans d'igualtat interns i de ciutat, a la mobilitat i a l'urbanisme, entre

d'altres, i que tamb�e contempli els drets de les dones migrades.

M100. Pla per la Prevenci�o del Sexisme 2025-2040

Elaborarem un pla per prevenir la viol�encia masclista i el sexisme a Badalona amb mesures

com l'eliminaci�o de la publicitat sexista, la lluita contra el ciberassatjament i amb una

especial atenci�o a l'�ambit educatiu i del lleure amb actuacions de formaci�o i sensibilitzaci�o

per als alumnes i el professorat, un pla d'educaci�o afectivo-sexual, el dret al propi cos,

entre d'altres.
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M101. Sistema d'informaci�o, detecci�o, atenci�o i recuperaci�o de dones v��ctimes

de viol�encia masclista

Potenciarem i millorarem el sistema de recollida i an�alisi de dades relacionades amb la

prevalen�ca, els �ambits i les formes en les quals es manifesten les viol�encies masclistes.

Estudiarem eines per identi�car aquelles viol�encies de les quals no es tenen dades. Re-

for�carem amb recursos humans i serveis especialitzats el Servei d'Informaci�o i Atenci�o a

les Dones (SAID) i prioritzarem l'acc�es a recursos d'habitatge a les dones en situaci�o de

viol�encia de g�enere.

M102. Refor�c a la inf�ancia i l'adolesc�encia v��ctimes de la viol�encia masclista

Treballarem per millorar la detecci�o de situacions de viol�encies masclistes sobre els infants

i els adolescents i el tractament per assegurar-ne una recuperaci�o total. Millorarem la

formaci�o dels actors principals com el professorat o els monitors de lleure per detectar

aquestes viol�encies.

M103. Mem�oria Hist�orica de les badalonines

Impulsarem l��nies de treball per recuperar i difondre la mem�oria hist�orica de les badalonines,

incorporant-les al nomencl�ator i promovent accions, esdeveniments i projectes que recullin

el llegat de les nostres ciutadanes durant la Hist�oria de Badalona.

M104. Potenciar la prevenci�o de la mutilaci�o genital femenina

Treballarem per prevenir i detectar la mutilaci�o genital femenina al sistema educatiu en

coordinaci�o amb el sistema sanitari. Potenciarem i dotarem d'estabilitat el programa

de prevenci�o contra la mutilaci�o femenina iniciat el 2017 seguint la metodologia de la

Fundaci�o Wassu de la Universitat Aut�onoma de Barcelona que ha perm�es formar des de

l'any 2010 a m�es de 500 professionals de 10 serveis diferents de la ciutat, a trav�es de

sessions de grup i jornades de formaci�o professional.

M105. Participaci�o i apoderament de les nenes i les dones a la ci�encia i als

mitjans de comunicaci�o

Impulsarem programes a les escoles que millorin la participaci�o i l'apoderament de les

nenes a la ci�encia i als mitjans de comunicaci�o.

3.6 Una Badalona que garanteixi la disponibilitat i una gesti�o sostenible

de l'aigua i el sanejament per a totes les persones
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Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Aconseguir l'acc�es universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per

a totes les persones.

� Aconseguir l'acc�es equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes

les persones, i posar � a la defecaci�o a l'aire lliure, amb especial atenci�o a les

necessitats de les dones i nenes, aix�� com de les persones en situacions vulnerables.

� Millorar la qualitat de l'aigua mitjan�cant la reducci�o de la contaminaci�o, l'elim-

inaci�o dels abocaments i la reducci�o al m��nim de la desc�arrega de materials i

productes qu��mics perillosos, la reducci�o a la meitat del percentatge d'aig�ues resid-

uals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la

reutilitzaci�o en condicions de seguretat.

� Augmentar substancialment la utilitzaci�o e�cient dels recursos h��drics a tots els

sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracci�o i del subministrament d'aigua

potable per tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre

de persones que pateixen escassetat d'aigua.

� Dur a terme una gesti�o integrada dels recursos h��drics a tots els nivells, tamb�e

mitjan�cant la cooperaci�o transfronterera, de la manera que sigui convenient.

� Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos

boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aq�u��fers i llacs.

� Donar suport i enfortir la participaci�o de les comunitats locals en la millora de la

gesti�o de l'aigua i el sanejament.

La Badalona 2040

O65. Reduir l'esfor�c de les fam��lies en el pagament de la factura de l'aigua �ns assolir

la mitjana de Catalunya (��ndex = 100 punts)

Indicador actual 107,17 punts (Barcelon�es, 2020).

Objectiu 2040 Assolir la mitjana catalana de 100 punts.

O66. Assolir que el 100% dels residents de Badalona tinguin acc�es a l'aigua potable i

al sistema de clavegueram.

O67. Reduir a 0 l'exist�encia d'assentaments irregulars.
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O68. Augmentar la superf��cie operativa dels sistemes urbans de drenatge sostenible

(paviments permeables, pous, dip�osits de �ltraci�o, cobertes vegetades, etc) a partir de

la �gura 2.18.

O69. Assolir l'apro�tament de les aig�ues de les rieres.

O70. Reduir el consum d'aigua de la xarxa per tasques dels serveis municipals.

O71. Situar el consum d'aigua de la ciutat (litres per dia) per sota dels 100 l/dia.

Indicador actual 124,2 l/dia consum municipal, industrial, comercial i dom�estic el
2017.

Objectiu 2040 Reduir a 100 l/dia.

O72. Situar el consum d'aigua dom�estica per sota dels 90 l/dia.

Indicador actual 98,6 l/dia consum dom�estic el 2017.

Objectiu 2040 Reduir a 90 l/dia.

O73. Protegir tots els ecosistemes relacionats amb l'aigua a la ciutat.

O74. Establir consensos estrat�egics entorn a un recurs tan b�asic com �es l'aigua mit-

jan�cant el F�orum del Medi Ambient.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M106. Pla de Recursos H��drics 2025-2040

Elaborarem un pla per a una gesti�o amb visi�o estrat�egica dels recursos h��drics de la

ciutat: un �us racional i sostenible de l'aigua potable i l'�us de recursos h��drics alternatius

com les aig�ues fre�atiques, els dip�osits uvials, etc quan sigui possible. Incorporarem al

pla la conscienciaci�o de la ciutadania, relacionat amb l'�us racional i sostenible d'un recurs

tan essencial.

M107. Gesti�o p�ublica de l'aigua

Treballarem a la per recuperaci�o la gesti�o p�ublica de l'aigua a Badalona amb l'objectiu

de garantir l'acc�es a l'aigua i al sanejament de tots els nostres ciutadans i ciutadanes i

una gesti�o sostenible d'un recurs esc�as.

M108. Xarxa de clavegueram

Actualitzarem el Pla Director del Clavegueram amb una diagnosis de la situaci�o de les

clavegueres, dels pous i dels embornals, una proposta de calendaritzaci�o i cerca de fons
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per la construcci�o dels dip�osits pluvials necessaris i, posteriorment, el desdoblament de

les canonades de les rieres que separi les aig�ues negres de les avingudes d'aigua provinents

dels episodis de pluja. Impulsarem un estudi sobre la millora de la permeabilitat de la

ciutat i sobre la recuperaci�o de les aig�ues de les rieres.

M109. Pla de Sequera

Impulsarem un pla d'actuaci�o en el cas d'episodis de d�e�cit h��dric permanent o de se-

quera, uns fen�omens que augmentaran la seva freq�u�encia en el context de canvi clim�atic.

3.7 Una Badalona que garanteixi l'acc�es a una energia assequible,

segura, sostenible i moderna per a totes les persones

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Garantir l'acc�es universal a serveis d'energia assequibles, con�ables i moderns.

� Augmentar substancialment el percentatge d'energia renovable en el conjunt de

fonts d'energia.

� Duplicar la taxa mundial de millora de l'e�ci�encia energ�etica.

La Badalona 2040

O75. Reduir �ns al 3% el nombre de llars que no poden mantenir l'habitatge a una

temperatura adequada.

Indicador actual 7,3% (AMB sense Barcelona, 2018).

Objectiu 2040 Per sota del 3%.

O76. Reduir el Temps d'Interrupci�o Equivalent de la Pot�encia Instal�lada de mitja tensi�o

( 1 kV < V � 36 kV), conegut com a TIEPI, a 0,3 s.

Indicador actual 0,767 s, dada a la demarcaci�o de Barcelona (2019)

Objectiu 2040 Per sota de 0,3 s.

O77. Assolir que un 50% de l'energia el�ectrica consumida a Badalona sigui d'origen

renovable.

Indicador actual 16,2% (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Assolir el 50%.
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O78. Aconseguir que el 6,5% de l'energia el�ectrica consumida sigui renovable produ��da

a Badalona.

Indicador actual 0,94% (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Assolir el 6,5%.

O79. Aconseguir que el 20% dels habitatges de m�es de 40 anys hagin estat rehabilitats

per a la millora de l'e�ci�encia energ�etica.

Indicador actual Dada no disponible.

Objectiu 2040 Assolir el 20%.

O80. Aconseguir que el 60% dels habitatges de Badalona disposin de certi�cat en-

erg�etic.

Indicador actual 27,7% (Badalona, 2020).

Objectiu 2040 Assolir el 60%.

O81. Aconseguir que el 30% dels habitatges amb certi�cat energ�etic tinguin etiqueta

A o B.

Indicador actual 1,27% (Badalona, 2020).

Objectiu 2040 Assolir el 30%.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M110. Pla Estrat�egic de Transici�o Energ�etica 2025-2040

Elaborarem un pla perqu�e Badalona sigui una ciutat energ�eticament sostenible, amb

un consum el�ectric d'origen renovable que sigui el 50% del mixt energ�etic total de la

ciutat, assolint que el 6,5% sigui generada a Badalona. Prioritzarem accions per millorar

l'e�ci�encia energ�etica dels edi�cis.

M111. Pla d'Instal�lacions Municipals d'Energies Renovables 2025-2040

Impulsarem un pla que en base dels recursos renovables disponibles (mini-e�olica i solar)

determini la ubicaci�o i la inversi�o necess�aria per tal d'incrementar la producci�o municipal

d'energia d'origen renovable.

M112. Pla per E�ci�encia Energ�etica i per la Rehabilitaci�o dels Edi�cis Munic-

ipals 2025-2040

Treballarem un pla per millorar l'e�ci�encia energ�etica de tots els edi�cis municipals.
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M113. Rehabilitaci�o energ�etica dels edi�cis, l'e�ci�encia energ�etica en els nous

habitatges i la reducci�o de la seva petjada ecol�ogica

Potenciarem programes, subvencions i boni�cacions �scals per la rehabilitaci�o d'habitat-

ges que portin per objectiu l'estudi i la millora de l'e�ci�encia energ�etica. Promourem

l'�us de materials sostenibles en els processos de rehabilitaci�o d'habitatges ja existents i

la construcci�o de nous habitatges.

M114. Producci�o energ�etica i autoconsum

Incentivarem els sistemes sostenibles de producci�o d'energia per part de particulars,

comunitats o cooperatives. Potenciarem l��nies de subvencions i boni�cacions �scals que

facilitin el desplegament de les energies renovables a la ciutat com la solar fotovoltaica,

solar t�ermica o la e�olica urbana i contribueixin a l'autoconsum.

3.8 Una Badalona que promogui el creixement econ�omic sostingut,

inclusiu i sostenible, l'ocupaci�o plena i productiva i el treball

digne per a tothom

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Mantenir el creixement econ�omic per c�apita de conformitat amb les circumst�ancies

nacionals i, en particular, un creixement del producte interior brut d'almenys un

7% anual als pa��sos menys avan�cats.

� Aconseguir nivells m�es elevats de productivitat econ�omica mitjan�cant la diversi�-

caci�o, la modernitzaci�o tecnol�ogica i la innovaci�o, entre d'altres maneres centrant

l'atenci�o en sectors de m�es valor afegit i �us intensiu de m�a d'obra.

� Promoure pol��tiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activ-

itats productives, la creaci�o d'ocupaci�o digna, l'emprenedoria, la creativitat i la

innovaci�o, i encoratjar la regularitzaci�o i el creixement de les microempreses i les

petites i mitjanes empreses, a trav�es, entre d'altres, de l'acc�es a serveis �nancers.

� Millorar progressivament la producci�o i el consum e�cients dels recursos mundials

i procurar desvincular el creixement econ�omic de la degradaci�o del medi ambient,

de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles

de consum i producci�o, comen�cant pels pa��sos desenvolupats.

� Aconseguir l'ocupaci�o plena i productiva i garantir un treball digne per a tots

els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, aix�� com la

igualtat de remuneraci�o per treball d'igual valor.
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� Per a 2020, reduir substancialment la proporci�o de joves sense ocupaci�o i que no

cursen estudis ni reben formaci�o.

� Adoptar mesures immediates i e�caces per a eradicar el treball for�cat, posar � a les

formes modernes d'esclavitud i el tr�a�c d'�essers humans i assegurar la prohibici�o

i l'eliminaci�o de les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la

utilitzaci�o d'infants soldats, i, a tot tardar el 2025, posar � al treball infantil en

totes les seves formes.

� Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per

a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones

migrants i les persones amb ocupacions prec�aries.

� Elaborar i posar en pr�actica pol��tiques de promoci�o d'un turisme sostenible que

cre�� ocupaci�o i promogui la cultura i els productes locals.

La Badalona 2040

O82. Incorporar una partida estable destinada a impulsar els sectors de l'economia verda

i circular.

O83. Consolidar un creixement anual del PIB per c�apita superior a l'2%.

Indicador actual El creixement mitj�a del PIB badalon�� entre 2011 i 2019 va ser del
1,6%, essent m�axim el 2015 amb un 5,1% i m��nim el 2012 amb
un -6,6%.

Objectiu 2040 Superior al 2% de forma sostinguda.

O84. Diversi�car els sectors que contribueixen al Valor Afegit Brut.

Indicador actual El 79,9% del VAB correspon al sector serveis i el 13,6% a la
ind�ustria.

Objectiu 2040 Incrementar el pes del sector industrial al VAB �ns al 15,0%.

O85. Comen�car el desenvolupament del Hub del Coneixement de les Tres Xemeneies.

O86. Assolir una Taxa d'Activitat Emprenedora superior al 10%.

Indicador actual 8,63% a la demarcaci�o de Barcelona (2019).

Objectiu 2040 Assolir el 10%.

O87. Reduir les emissions de CO2 del sector comercial (dades no disponibles).
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O88. Reduir les emissions de CO2 del sector industrial (dades no disponibles).

O89. Reduir els residus produ��ts pel sector industrial

Indicador actual 28 kg/1000e del VAB (2018).

Objectiu 2040 Reduir per sota dels 20 kg/1000e del VAB.

O90. Situar l'atur registrat per sota de les 10.000 persones (valor precrisi 2007).

Indicador actual 16.938 persones (gener, 2021).

Objectiu 2040 Per sota de les 10.000 persones.

O91. Reduir la difer�encia de persones aturades entre homes i dones.

Indicador actual La r�atio entre homes i dones aturats �es de 0,828 (Badalona,
2021).

Objectiu 2040 Situar una r�atio d'1,000.

O92. Reduir la taxa de treballadors/es sota risc de pobresa.

Indicador actual 14,8% (Demarcaci�o de Barcelona, 2018/2019).

Objectiu 2040 Situar per sota del 10%.

O93. Reduir la bretxa salarial per motius de g�enere.

Indicador actual 23,9% AMB (2017).

Objectiu 2040 Assolir el 0%.

O94. Incrementar el nombre de persones contractades amb algun tipus diversitat f��sica

i sensorial (dades no disponibles).

O95. Situar la Taxa d'Atur Juvenil (<25 anys) per sota del 5% del total.

Indicador actual Pes atur juvenil respecte total: 7,8% (Badalona, gener, 2021).

Objectiu 2040 Situar per sota del 5%.

O96. Reduir el nombre de lesions greus o mortals per treball.

Indicador actual 24,6 per 100.000 habitants (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Situar per sota de 10 per 100.000 habitants.

O97. Reduir el nombre de malalties associades al treball assalariat.
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Indicador actual 89,4 per 100.000 habitants (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Situar per sota de 50 per 100.000 habitants.

O98. Reduir el nombre de treballadors/es amb contractes temporals respecte el total.

Indicador actual El 74,2% dels contractes de 2020 van ser temporals (Badalona).

Objectiu 2040 Situar-ho per sota del 50%.

O99. Reduir la bretxa de g�enere en la proporci�o de treballadors/es amb contracte

temporal.

Indicador actual El ratio d'homes i dones �es de 1,04 (Badalona, 2019).

Objectiu 2040 Assolir l'1,000.

O100. Dotar la ciutat d'un model tur��stic sostenible i segur a trav�es de la creaci�o

d'una Destination Management Organization (DMO) Badalona Turisme que sigui l'eina

plani�cadora d'un model tur��stc sostenible i del seu funcionament.

O101. Incrementar la despesa mitjana per turista a la ciutat (dada no disponible).

O102. Internacionalitzar tots els elements culturals, hist�orics i patrimonials amb �nalitat

de potenciar el turisme a la ciutat.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M115. Pla Estrat�egic d'Ocupaci�o 2025-2040

Elaborarem un Pla Estrat�egic d'Ocupaci�o que tingui com a objectius situar l'atur de la

ciutat per sota de les 10.000 persones, reduir l'atur juvenil i de les persones majors de

55 anys, i equiparar l'acc�es al treball per part dels homes i les dones amb una especial

atenci�o a la bretxa salarial o la parcialitat dels contractes. Una pla que analitzi la situaci�o

actual de l'ocupaci�o de Badalona, amb una especial atenci�o a l'atur estructural o de llarga

durada, i la projecti a les seg�uents d�ecades.

M116. Pla Espec���c Contra l'Atur i per la Qualitat del Treball Juvenil 2025-

2040

Treballarem un pla espec���c que analitzi les causes de l'atur juvenil de Badalona i la

qualitat de l'ocupaci�o a la ciutat amb l'objectiu d'implementar mesures que facilitin

l'acc�es al mercat laboral i lluitin contra la precaritzaci�o del jovent.

M117. Pla d'Acci�o per a la Formaci�o 2025-2040
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Potenciarem la formaci�o dual i la formaci�o ocupacional. Treballarem per garantir que

tothom pugui tenir acc�es a la formaci�o per a l'ocupaci�o, sobretot, els col�lectius vulner-

ables o en risc d'exclusi�o.

M118. Impuls a la formaci�o professional

Impulsarem la formaci�o professional especialitzada a partir del model productiu de la ciu-

tat per aconseguir ciutadans i ciutadanes que puguin treballar a Badalona. Fomentarem

el Consell de la Formaci�o Professional per treballar-ho conjuntament entre empresaris,

sindicats i centres educatius, i altres municipis ve��ns..

M119. Foment de l'ocupaci�o de proximitat

Treballarem perqu�e els badalonins i les badalonines puguin viure i treballar a Badalona.

M120. Un nou model d'orientaci�o laboral

Rede�nirem el model d'orientaci�o laboral actual, avan�cant cap a una atenci�o person-

alitzada i amb una millora dels serveis d'intermediaci�o amb una especial atenci�o a la

informaci�o, l'orientaci�o i l'acompanyament. Impulsarem una major relaci�o amb les em-

preses de la ciutat de forma que coneguem les seves necessitats de per�ls professionals.

M121. Digni�caci�o dels treball per a persones amb diversitats

Fomentarem l'acc�es al treball digne i la possibilitat d'autonomia personal de les persones

amb diversitat funcional i sensorial. Promourem els tallers ocupacionals i farem suport

als centres de treball adaptat de Badalona. Impulsarem sempre que sigui possible l'acc�es

d'aquestes persones al mercat de treball ordinari.

M122. Formaci�o de les persones treballadores de la llar i cures

Impulsarem la formaci�o de les persones treballadores de la llar i en cures per garantir que

coneguin els seus drets i deures, tinguin coneixements en prevenci�o de riscos laborals i

especialitzaci�o en el seu �ambit per tal de millorar la situaci�o abusiva i prec�aria que sovint

pateixen.

M123. Pla Badalona Empren 2025-2040

Elaborarem un pla que afavoreixi el desenvolupament i l'arribada de noves empreses a la

ciutat de Badalona. Rede�nirem la funci�o de l'empresa municipal REBASA en l'impuls

econ�omic de la ciutat. Diversi�carem la tipologia d'empreses a Badalona i potenciarem

espais per aquelles que aporten valor afegit.

M124. Impuls al Bes�os Activa

Impulsarem l'equipament Bes�os Activa reproduint el model Barcelona Activa. Una in-

cubadora de noves empreses que ofereixi lloguers inicials assequibles, espais de treball
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comunitaris i assessorament i formaci�o empresarial orientada a consolidar aquestes noves

empreses.

M125. Economia cooperativa, social i solid�aria

Farem suport a les iniciatives del moviment cooperatiu de Badalona amb una especial

atenci�o a aquelles propostes a favor de la sostenibilitat, la just��cia social i la solidaritat.

M126. Pla Estrat�egic de Mercats 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic que garanteixi la continu��tat dels mercats: rehabilitaci�o i

adaptaci�o a les noves tecnologies i nous h�abits de consum que obliguen a competir amb

les grans plataformes digitals. Apostarem per uns mercats de proximitat, de qualitat,

especialitzats i sostenibles com a elements de cohesi�o social imprescindible als nostres

barris. Impulsarem una posada al dia dels mercats municipals.

M127. Pla Estrat�egic del Comer�c 2025-2040

Treballarem un pla estrat�egic per preservar la continu��tat dels comer�cos i potenciar

el teixit comercial de la ciutat. Al mateix temps, promourem la conscienciaci�o dels

consumidors en la compra responsable, el foment del comer�c responsable i de proximitat

i el consum de productes sostenibles, ecol�ogics i de proximitat. El Pla ha d'incloure

una visi�o transversal als barris de la ciutat, incorporant la descentralitzaci�o comercial i

diversi�car l'oferta comercial, sobretot, als districtes 2 i 4 (taula 2.11).

M128. Plataforma compra digital local

Impulsarem una plataforma digital en l'�ambit local que permeti accedir a tots els pro-

ductes dels comer�cos de la ciutat, fer compres on-line, rebre el producte a casa, valorar

les botigues etc.

M129. Pla turisme sostenible i intel�ligent 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic per impulsar el turisme a la ciutat de Badalona amb una

visi�o sostenible i intel�ligent, evitant la gentri�caci�o o la proliferaci�o d'habitatges d'�us

tur��stic sense llic�encia i fent augmentar el valor afegit, �es a dir, la despesa, del turisme

a la ciutat. Potenciarem el turisme cultural i gastron�omic de Badalona.

M130. Turisme de �res i congressos

Impulsarem el turisme de �res i congressos apro�tant l'atracci�o de la marca Barcelona.

Treballarem per a que Badalona sigui referent en els congressos de mida mitjana.
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3.9 Una Badalona que construeixi infraestructures resilients, pro-

mogui la industrialitzaci�o inclusiva i sostenible i fomenti la in-

novaci�o

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Desenvolupar infraestructures �ables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent

infraestructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolu-

pament econ�omic i al benestar hum�a, amb especial atenci�o a l'acc�es assequible i

equitatiu per a totes les persones.

� Promoure una industrialitzaci�o inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, aug-

mentar de manera signi�cativa la contribuci�o de la ind�ustria a l'ocupaci�o i al pro-

ducte interior brut, d'acord amb les circumst�ancies nacionals, i duplicar aquesta

contribuci�o als pa��sos menys avan�cats.

� Augmentar l'acc�es de les petites ind�ustries i altres empreses, en particular en els

pa��sos en desenvolupament, als serveis �nancers, incloent els cr�edits assequibles, i

la integraci�o en les cadenes de valor i els mercats.

� Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les ind�ustries perqu�e

siguin sostenibles, usant els recursos amb m�es e�c�acia i promovent l'adopci�o de

tecnologies i processos industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint

que tots els pa��sos adoptin mesures d'acord amb les capacitats respectives.

� Augmentar la investigaci�o cient���ca i millorar la capacitat tecnol�ogica dels sectors

industrials de tots els pa��sos, en particular els pa��sos en desenvolupament, entre

d'altres maneres fomentant la innovaci�o i augmentant substancialment, d'aqu��

al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la investigaci�o i el

desenvolupament per cada mili�o d'habitants, aix�� com la despesa en investigaci�o i

desenvolupament dels sectors p�ublic i privat.

� Augmentar de forma signi�cativa l'acc�es a les tecnologies de la informaci�o i la

comunicaci�o i esfor�car-se a proporcionar acc�es universal i assequible a Internet als

pa��sos menys avan�cats a tot tardar el 2020.

La Badalona 2040

O103. Elaborar plans estrat�egics amb visi�o m�es enll�a d'una d�ecada per renovar, millorar

o crear infraestructures en �ambits com la salut, la mobilitat, l'energia, la recerca, la inno-
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vaci�o, la transformaci�o digital per assolir la transformaci�o social, econ�omica i urban��stica

que necessita Badalona.

O104. Assolir un pes de la industria sobre el Valor Afegit Brut de la ciutat superior al

15% tal i com indiquem al cap��tol 3.8.

O105. Reduir un 50% les emissions de CO2 provinents del sector industrial tal i com

indiquem al cap��tol 3.8.

O106. Assolir unes PIMES m�es robustes, digitalitzades, exportadores, de valor afegit,

sostenibles i que generin llocs de treball (dades no disponibles).

O107. Establir el Hub del Coneixement de les Tres Xemeneies com a un nou pol de

recerca i innovaci�o en l'�ambit de la transici�o energ�etica i en l'�ambit de l'audiovisual.

O108. Assolir un acc�es d'internet a les llars de Badalona superior al 99% (dada no

disponible).

O109. Assolir un acc�es d'ample de banda (cable/�bra �optica) a les llars de Badalona

superior al 90% (dada no disponible).

O110. Xarxa �optica

Indicador actual No disponible.

Objectiu 2040 Assolir un acc�es d'ample de banda (cable/�bra �optica) als
pol��gons d'activitat econ�omica del 100%.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M131. Pla dels Pol��gons d'Activitat Econ�omica 2025-2040

De�nirem un pla estrat�egic que modernitzi els pol��gons d'activitat econ�omica de la ciutat

en un termini de 10 anys fent-los m�es competitius i atractius i millorant-los en �ambits com

l'accessibilitat, la mobilitat, l'e�ci�encia energ�etica i l'�us d'energies renovables. De�nirem

dos grans �ambits d'actuaci�o en el Pol��gon Sud orientat a la industria de la transici�o

energ�etica i al de Can Rib�o-Guixeres orientat a l'expansi�o del Pol biom�edic de Can Ruti.

M132. Hub internacional de Coneixement per al Desenvolupament Sostenible

i la Pau de les Tres Xemeneies

Treballarem amb l'Ajuntament de Sant Adri�a de Bes�os i Santa Coloma de Gramenet,

l'�Area Metropolitana, la Diputaci�o de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per de-

senvolupar el Hub del Coneixement de les Tres Xemeneies en els �ambits de la transici�o

energ�etica, l'emerg�encia clim�atica i la pau a partir de l'informe del Grup d'Expert Inter-
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nacional encap�calat pel Dr Marius Rubiralta, i compatibilitzant amb l'eix de l'audiovisual.

La dinamitzaci�o d'aquest espai �es una pe�ca clau per la transformaci�o del Pol��gon Sud

amb empreses de valor afegit.

M133. Pol Biom�edic de Can Ruti

Apostarem pel desenvolupament cient���c i sanitari de Can Ruti com un centre de re-

fer�encia, de qualitat i d'excel�l�encia. Impulsarem el seu creixement a la zona de les

Guixeres/Can Rib�o per evitar el col�lapse per falta d'espai i la preservaci�o de la Serralada

de Marina. Al mateix temps, treballarem perqu�e els pol��gons industrials siguin atractius

per les empreses del sector farmac�eutic, biom�edic i biotecnol�ogic i garantirem els espais

per al creixement de les start-ups que neixin a partir dels projectes de recerca cient���ca

i tecnol�ogica.

M134. Pla de Transformaci�o Digital 2025-2029

Elaborarem un pla de transformaci�o digital que garanteixi l'acc�es a Internet de qualitat

a tota la ciutat amb ciutadans i ciutadanes formades i apoderades en l'�us responsable

d'aquesta eina al servei de les societats 2.0.

M135. Pla de Transformaci�o Digital de l'Ajuntament de Badalona

Treballarem un pla que garanteixi la posada al dia tecnol�ogica de l'Ajuntament de

Badalona: fer una administraci�o m�es sostenible, integrar sistemes per simpli�car pro-

cessos, millorar l'acc�es a la informaci�o dels treballadors, millorar la formaci�o dels trebal-

ladors, millorant l'acc�es a la participaci�o ciutadana i la transpar�encia del govern.

M136. Despla�cament del col�lector de Llevant

En coher�encia amb el desdoblament dels col�lectors de les rieres, cercarem vies de �-

nan�cament amb altres administracions per despla�car el col�lector de Llevant cap a l'in-

terior de la l��nia de la costa per evitar el seu deteriorament per l'exposici�o permanent al

mar com a conseq�u�encia de l'erosi�o de la costa i el canvi clim�atic.

M137. Perllongament de la L1 del metro

Treballarem perqu�e la L1 del metro arribi �ns al centre de la ciutat abans del 2040 amb les

estacions de Lloreda/Sant Crist, Bufal�a, Pompeu Fabra i Estaci�o de Badalona. Seguirem

aquest projecte perqu�e el tram Fondo-Sant Crist/Nova Lloreda sigui una realitat abans

de 2030 i el tram Sant Crist/Nova Lloreda-Centre estigui operatiu abans de 2035 tal i

com de�neix el Pla Director d'Infraestructures 2021-2030.

M138. Perllongament de la T4 del Tram

Treballarem perqu�e el Trambes�os arribi �ns a Montgat amb estacions a Tres Xemeneies/La

Mora, Port de Badalona, Estaci�o de Rodalies, Iris-Canyad�o, Can Rib�o, Montgat. Estu-
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diarem la compatibilitat del Tramvia amb Rodalies.

M139. Estaci�o de Badalona intermodal

Garantirem l'arribada del metro i del tramvia �ns a l'actual estaci�o de tren de Badalona

convertint-la en una estaci�o intermodal amb acc�es al tren, metro i tramvia, i amb acc�es

tant des del costat platja com des del costat ciutat.

M140. Futur de la C-31

Obrirem un debat seri�os amb la ciutadania i les entitats de la ciutat, juntament amb

les altres administracions afectades com l'Ajuntament de Sant Adri�a de Bes�os, l'�Area

Metropolitana i la Generalitat de Catalunya sobre el futur de la C-31 en el seu pas per

la ciutat defensant la idea d'un soterrament sostenible tant pel que fa a l'impacte de

les �nances municipals com del resultat urban��stic de l'operaci�o. La idea de qualsevol

transformaci�o de la C-31 ha de tenir en compte, la reducci�o del tr�ansit de vehicles privats,

sobretot aquells els quals els seus trajectes no tinguin ni com a origen ni com a destinaci�o

la ciutat de Badalona i el retorn d'un model d'obres fara�oniques sense evaluar el retorn

social a la ciutadania. En cas que el soterrament no sigui t�ecnicament viable, treballarem

a favor de la paci�caci�o i millora de la permeabilitat de la infraestructura. Analitzarem

la viabilitat de despla�car el corredor ferroviari de la ciutat apro�tant la infraestructura

actual de la C-31 i deixant l'espai del litoral lliure per al perllongament del Trambes�os.

Treballarem per a convertir l'actual barrera que suposa la C-31 a la nostra ciutat en

una gran via urbana que lligui els barris de la ciutat, esdevenint una nova centralitat de

Badalona.

M141. Connexi�o entre el Barcelon�es Nord i el Vall�es Oriental

Analitzarem les opcions viables i sostenibles que permetin la connexi�o entre Badalona i

el Vall�es Oriental.

M142. Accessibilitat a Can Ruti

Reordenarem l'accessibilitat a la zona de Can Ruti explorant mesures com un nou aparca-

ment subterrani, un replantejament de la l��nies de busos o la construcci�o d'un sistema de

transport p�ublic d'alta capacitat respectu�os amb el medi ambient entre la futura parada

de metro de Bufal�a i l'hospital.

M143. Pla Director del Vehicle El�ectric

Elaborarem un Pla Director del Vehicle El�ectric per tal de plani�car i facilitar la transici�o

del motor de combusti�o a l'el�ectric abans de l'any 2040, data en que a l'Estat espanyol

ja no es podran fabricar ni vendre els vehicles convencionals.

M144. Reforma dels Jutjats de Badalona
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Impulsarem el projecte de reforma dels Jutjats de Badalona per resoldre els grans d�e�cits

d'infraestructura que pateix Badalona.

M145. Posada al dia de l'Hospital Municipal

Treballarem l'ampliaci�o i la modernitzaci�o de l'Hospital Municipal per disposar de sales de

diagnosi i quir�ofans habilitats per a les noves tecnologies. Impulsarem una col�laboraci�o

m�es estreta entre els dos grans equipaments sanitaris de la ciutat, aix�� com amb els

Centres d'Atenci�o Prim�aria.

M146. Construcci�o i adequaci�o dels Centres d'Atenci�o Prim�aria

Millorarem els Centres d'Atenci�o Prim�aria actuals de la ciutat amb un treball conjunt

entre BSA i ICS amb una especial atenci�o, per exemple, amb el de Sant Roc que fa anys

que espera la reforma. Impulsarem la construcci�o de l'equipament al Gorg.

M147. Construcci�o de les escoles i instituts pendents i posada al dia dels

centres existents

Impulsarem les escoles i instituts pendents de construcci�o com l'Escola Port o la Ri-

era, entre d'altres. Treballarem per disposar d'un manteniment constant dels centres

educatius que eviti el grau de degradaci�o actual, per exemple, a l'Escola Sant Jordi.

M148. Pla de reordenaci�o de la Pla�ca de la Vila

Elaborarem un pla de reordenaci�o que digni�qui la Pla�ca de la Vila com a centre insti-

tucional i hist�oric de la ciutat. Cercarem mesures provisionals que millorin la fa�cana del

Cinema Picarol i el Bar Serra mentre que implementem un projecte a m�es llarg termini

consensuat amb tota la ciutat.

3.10 Una Badalona que redueixi les desigualtats entre els seus bar-

ris

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% m�es

pobre de la poblaci�o a una taxa superior a la mitjana nacional.

� Potenciar i promoure la inclusi�o social, econ�omica i pol��tica de totes les persones,

independentment de l'edat, sexe, discapacitat, ra�ca, �etnia, origen, religi�o, situaci�o

econ�omica o altra condici�o.

� Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, tamb�e

eliminant les lleis, pol��tiques i pr�actiques discriminat�ories i promovent legislaci�o,
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pol��tiques i mesures adequades a aquest efecte.

� Adoptar pol��tiques, en especial �scals, salarials i de protecci�o social, i aconseguir

progressivament m�es igualtat.

� Facilitar una migraci�o i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les

persones, tamb�e mitjan�cant l'aplicaci�o de pol��tiques migrat�ories plani�cades i ben

gestionades.

La Badalona 2040

O111. Situar la renta familiar disponible bruta de Badalona per sobre de la mitjana de

Catalunya i propera a la mitjana del Barcelon�es.

Indicador actual L'any 2017 la renta disponible bruta normalitzada a Badalona
era de 93,8 punts, la de Catalunya 100 punts i la del Barcelon�es
112,7 punts.

Objectiu 2040 Superar la mitjana catalana de 100 punts i aproximar-nos a la
renta mitja del Barcelon�es.

O112. Reduir la dist�ancia relativa entre el 20% de poblaci�o amb m�es renda i el 20%

amb menys renda.

Indicador actual �Index de Gini, S80/S20 (AMB, 2018/2019): 4,9.

Objectiu 2040 Reduir l'�Index Gini �ns a 4,0 punts.

O113. Situar la dist�ancia de la renta familiar disponible bruta entre els barris que la

tenen m�es alta i els que la tenen m�es baixa per sota dels 12.000e/any.

Indicador actual 17.645e/any.

Objectiu 2040 Inferior a 12.000e/any, el valor previ a la crisi econ�omica de
2007.

O114. Reduir la proporci�o de persones en risc de pobresa o exclusi�o (Taxa AROPE) per

sota del 15,0%.

Indicador actual Taxa AROPE (AMB, 2018/2019): 23,4%.

Objectiu 2040 Inferior al 15%.

O115. Reduir la percepci�o de soledat.

97



Badalona 2040: el projecte de ciutat 3. Els objectius de la Badalona de 2040

Indicador actual 8,8% dels adults, 10,6% majors 65 anys (Barcelona, 2017).

Objectiu 2040 Inferior al 6%.

O116. Reduir la percepci�o de soledat en la poblaci�o jove (dades no disponibles).

O117. Reduir a la meitat la desigualtat en l'acc�es a serveis i activitats culturals en

funci�o del nivell socioecon�omic (dades no disponibles).

O118. Incrementar el nombre de persones que gaudeixen de programes per a l'autonomia

personal i la vida independent (dades no disponibles).

O119. Reduir el nombre de den�uncies per discriminaci�o (dades no disponibles).

O120. Incrementar la despesa per c�apita en Serveis Socials.

Indicador actual 94e/habitant, 12,4% del total del pressupost (2020).

Objectiu 2040 Assolir els 115e/habitant.

O121. Reduir la difer�encia de la Taxa AROPE entre les persones amb nacionalitat

espanyola i les nouvingudes.

Indicador actual Taxa AROPE pels nacionalitzats espanyols 18,4%, nouvinguts
44,0%. Difer�encia 25,6 punts percentuals (�Area Metropolitana
sense Barcelona 2018/2019).

Objectiu 2040 Situar la difer�encia per sota del 15 punts percentuals.

O122. Reduir la difer�encia entre l'ocupaci�o entre persones de nacionalitat espanyola i

les nouvingudes.

Indicador actual 19,5 punts percentuals.

Objectiu 2040 Situar la difer�encia per sota dels 15 punts percentuals.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M149. Pla de Barris 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic de millora integral dels barris de la ciutat amb la col�laboraci�o

de les administracions supralocals, amb una atenci�o especial als barris socialment i ur-

ban��sticament m�es vulnerables. Aprofunditzarem en les causes de les desigualtats: el

d�e�cit urban��stic, el d�e�cit d'equipaments, la qualitat de l'habitatge, el nivell de renta,

l'esperan�ca de vida o l'activitat econ�omica, entre d'altres, amb una visi�o integral verte-

bradora, de cohesi�o i amb innovaci�o social.
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M150. Centre d'Innovaci�o Social, Recerca Aplicada i Coproducci�o de Pol��tiques

P�ubliques

Crearem un centre que recopili informaci�o, investigui i ens permeti desplegar noves es-

trat�egies i proves pilot de pol��tiques socials, econ�omiques, mediambientals, entre d'altres.

M151. Desenvolupament d'un Pla d'Equipaments i Espais P�ublics

Farem una revisi�o dels equipaments i dels espais p�ublics als barris de la ciutat per disposar

de noves eines que ens permetin treballar el dret a l'habitatge, la sostenibilitat, la salut,

la cohesi�o i la promoci�o econ�omica i comercial.

3.11 Una Badalona inclusiva, segura, resilient i sostenible

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Assegurar l'acc�es de totes les persones a habitatges i a serveis b�asics adequats,

segurs i assequibles, i millorar els barris vulnerables.

� Proporcionar acc�es a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles

per a totes les persones, i millorar la seguretat vi�aria, en particular mitjan�cant l'am-

pliaci�o del transport p�ublic, amb especial atenci�o a les necessitats de les persones

en situaci�o vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones

grans.

� Augmentar la urbanitzaci�o inclusiva i sostenible, aix�� com la capacitat de plani�car

i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans

a tots els pa��sos.

� Redoblar els esfor�cos per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural

del m�on.

� Reduir de forma signi�cativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos

els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substan-

cialment les p�erdues econ�omiques directes causades per desastres, fent un �emfasi

especial en la protecci�o de les persones pobres i de les persones en situacions de

vulnerabilitat.

� Reduir l'impacte ambiental negatiu per c�apita de les ciutats, amb especial atenci�o

a la qualitat de l'aire, aix�� com a la gesti�o dels residus municipals i d'altre tipus.

� Proporcionar acc�es universal a zones verdes i espais p�ublics segurs, inclusius i

accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les

persones amb discapacitat.
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� Donar suport als vincles econ�omics, socials i ambientals positius entre les zones

urbanes, periurbanes i rurals enfortint la plani�caci�o del desenvolupament nacional

i regional.

� Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments hu-

mans que adopten i posen en marxa pol��tiques i plans integrats per promoure la

inclusi�o, l'�us e�cient dels recursos, la mitigaci�o del canvi clim�atic i l'adaptaci�o

a aquest, aix�� com la resili�encia davant dels desastres, i desenvolupar i posar en

pr�actica una gesti�o integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d'acord amb

el Marc de Sendai per a la reducci�o del risc de desastres 2015-2030.

La Badalona 2040

O123. Reduir els assassinats i homicidis

Indicador actual 15 detencions per homicidis/ assassinats (ABP Badalona, 2020).

Objectiu 2040 Reduir un 50% dels homicidis.

O124. Reduir els fets delictius

Indicador actual 15.511 fets delictius coneguts pels cossos de seguretat (ABP
Badalona, 2020).

Objectiu 2040 Reduir un per sota dels 10.000 fets delictius.

O125. Incrementar la percepci�o de seguretat

Indicador actual el 28% dels ciutadans consideren que la seguretat �es el primer
problema de la ciutat (Bar�ometre Municipal, GESOP 2020).

Objectiu 2040 Situar per sota del 10%.

O126. Reduir el nombre de casos denunciats de viol�encia dom�estica contra infants o

adolescents (dades no disponibles).

O127. Reduir el nombre de delictes contra els drets i deures familiars (dades no

disponibles).

O128. Reduir el nombre de fam��lies que destinen m�es del 40% dels recursos a les

despeses de l'habitatge.

Indicador actual La Taxa de Sobrec�arrega de Despeses de l'Habitatge �es de 10,4
punts (AMB sense Barcelona, 2018/2019).

Objectiu 2040 Per sota de 9 punts.
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O129. Incrementar els habitatges protegits respecte el total del parc d'habitatges.

Indicador actual 23 de cada 1000 habitatges (Badalona, 2019)

Objectiu 2040 1 de cada 100 habitatges.

O130. Assolir que totes les persones residents a Badalona en risc de desnonament

tinguin suport jur��dic i material.

O131. Implementar un sistema de subvencions estables al lloguer.

O132. Els objectius en mobilitat descrits al cap��tol 3.9.

O133. Assolir el 100% de l'electri�caci�o de la xarxa d'autobusos (dada no disponible)

O134. Incrementar els espais verds de la ciutat esponjant determinats barris.

O135. Reconvertir les places dures existents en zones verdes quan sigui possible.

O136. Incrementar les zones paci�cades de la ciutat.

O137. Incrementar el nombre de restes romanes muse��tzades.

O138. Preservar les restes ib�eriques.

O139. Preservar els edi�cis hist�orics de la ciutat.

O140. Preveure amb antel�laci�o els episodis meteorol�ogics severs per anticipar-nos als

danys materials i personals.

O141. Disposar de plans d'emerg�encia actualitzats segons �xa la Llei de Protecci�o Civil

de Catalunya.

O142. Reduir la concentraci�o mitjana de contaminants per sota dels llindars recomanats

per l'Organitzaci�o Mundial de la Salut.

Indicador actual Actualment, les estacions de mesura de Badalona no s�on repre-
sentatives. No obstant, el 2017: NO2 (mitjana anual m�axima) =
39 �g/m3, PM10 (mitjana anual) = 24 �g/m3, PM2,5 (mitjana
anual) = no es mesuren

Objectiu 2040 Assolir: NO2 (mitjana anual m�axima) < 40 �g/m3, PM10 (mit-
jana anual) < 20 �g/m3, PM2,5 (mitjana anual) < 10 �g/m3

O143. Assolir un ��ndex de recollida selectiva per sobre del 65%.

Indicador actual 27% any 2019.

Objectiu 2040 Superior al 65%, l'any 2025 ha de ser el 55% segons Directiva
Europea.
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O144. Incrementar la superf��cie verda urbana no forestal.

O145. Millorar la valoraci�o de l'espai p�ublic.

Indicador actual 4,45 valoraci�o del bar�ometre municipal de l'any 2019.

Objectiu 2040 Superior a 6,5.

O146. Implementar a la ciutat el Pla Director Urban��stic Metropolit�a.

O147. Disposar d'un model de resili�encia urbana a Badalona.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M152. Pla de Seguretat 2025-2040

Elaborem un pla de seguretat transversal treballant-lo des del territori i desenvolupant

un model de proximitat i transparent que cohesioni la societat i garanteixi la seva se-

guretat. Potenciarem els espais per compartir la informaci�o i el coneixement, el treball

de respostes conjuntes entre la conviv�encia, la mediaci�o i la seguretat. Incorporarem

una visi�o interdisciplin�aria de la seguretat tenint en compte �ambits com l'acci�o social,

l'urbanisme, l'educaci�o o la intervenci�o policial, entre d'altres, per tal d'enfortir l'acci�o

preventiva de la conviv�encia i la seguretat a l'espai p�ublic de la ciutat. Treballarem en el

Consell de Seguretat la posada en com�u de diagnosis per la detecci�o preco�c de conictes

emergents als diferents barris de la ciutat.

M153. Pla Director de la Gu�ardia Urbana

Treballarem un Pla Director de la Gu�ardia Urbana per adaptar-la a les noves necessitats,

actualitzar la seva organitzaci�o, la dotaci�o de recursos materials i humans i adaptar les

seves funcions a les necessitats de la ciutadania dins de les compet�encies que �xa la llei.

M154. Policia de barri o de proximitat

Rede�nirem el model cap a una policia de proximitat, moderna i democr�atica i millorarem

els recursos materials i humans del Cos de la Gu�ardia Urbana per treballar cap a un model

de proximitat i de resoluci�o de conictes, garantint la pres�encia i l'atenci�o a la ciutadania

a tots els districtes de la ciutat. Refor�carem la vessant preventiva i de suport de la Gu�ardia

Urbana a la xarxa comunit�aria treballant al costat de les entitats, el comer�c, les escoles

i tots aquells serveis p�ublics i privats d'acc�es a la ciutadania.

M155. Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Gu�ardia Urbana

Impulsarem una Unitat de Deontologia i Afers Interns de la Gu�ardia Urbana que vetllar�a

per detectar i difondre bones pr�actiques, que, en un context d'�etica professional i servei
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p�ublic esdevinguin un actiu en les actuacions del cos sense detriment al rigor de les

investigacions ja existents que reclamen accions correctives.

M156. Nova ordenan�ca de la conviv�encia

Actualitzarem l'ordenan�ca de conviv�encia amb la mirada posada a les noves experi�encies

i fen�omens que afecten a la vida dels badalonins i de les badalonines. Entendre la

conviv�encia com un pacte entre la ciutadania per compartir l'espai p�ublic, evitant aquelles

activitats excloents i potenciant aquelles compatibles i cohesionadores. Incorporar a

l'ordenan�ca mesures d'ordre social enlloc de sobredimensionar els tipus sancionadors.

Potenciarem la compensaci�o de les infraccions amb serveis comunitaris i a la ciutat.

M157. Nova ordenan�ca de tinen�ca d'animals

Actualitzarem l'ordenan�ca de tinen�ca d'animals per corregir aquells elements que a l'ac-

tualitat no funcionen. Redimensionarem els tipus sancionadors perqu�e realment siguin

dissuasoris enlloc d'exagerat de cara a fer-ne publicitat. Vetllarem per una tinen�ca d'an-

imals responsable que prioritzi el benestar dels animals i prohibeixi la seva venta en

botigues f��siques.

M158. Pla d'Accessibilitat Universal 2025-2040

Elaborarem un pla amb l'objectiu de millorar progressivament i de forma decidida l'acces-

sibilitat a l'espai p�ublic, als edi�cis, al transport, al lleure i a les activitats culturals, i als

serveis de l'Ajuntament amb l'objectiu d'assegurar la igualtat d'oportunitats entre tots

els badalonins i badalonines independentment de la seva diversitat funcional i sensorial,

garantir l'autonomia i la no-discriminaci�o.

M159. Garantir els drets de les persones amb diversitat funcional, sensorial i

discapacitat intel�lectual

Impulsarem actuacions a favor de la sensibilitzaci�o, la formaci�o i la corresponsabilitat

a favor de la inclusi�o de les persones amb diversitat funcional, sensorial i discapacitat

intel�lectual. Treballarem per implementar bucles magn�etics, millorar la senyalitzaci�o,

promourem la subtitulaci�o i l'audiodescripci�o en les activitats de l'Ajuntament, amb una

especial atenci�o a Badalona Comunicaci�o i Badalona Cultura, el braile, la lectura f�acil i la

millora de la usabilitat dels productes i dels serveis p�ublics. Impulsarem el reconeixement

de la llengua dels signes catalana com a sistema ling�u��stic i, per tant, treballarem per

garantir-ne l'�us i el coneixement.

M160. Participaci�o i visualitzaci�o de les persones amb diversitat funcional,

sensorial i discapacitat intel�lectual

Establirem mecanismes que afavoreixin la participaci�o i la visualitzaci�o de les person-

es amb diversitat funcional, sensorial i discapacitat intel�lectual amb una col�laboraci�o
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permanent entre les entitats i l'administraci�o.

M161. Pla Integral d'Atenci�o Domicili�aria 2025-2040

Potenciarem i realitzarem vies de millora de l'Atenci�o Domicili�aria en una societat que

progressivament ser�a m�es dependent a causa de l'envelliment (taula 2.3).

M162. Vida independent

Impulsarem programes que garanteixin que les persones amb diversitat funcional, senso-

rial i discapacitat intel�lectual puguin viure de forma aut�onoma tots els �ambits de la vida

quotidiana, tenint en compte les diverses realitats i amb suport als familiars, facilitant

els recursos com l'acc�es a l'habitatge o l'acc�es al treball, entre d'altres.

M163. O�cina d'Atenci�o a les Persones amb Diversitat Funcional, Sensorial i

Discapacitat Intel�lectual

Promourem la creaci�o de l'O�cina d'Atenci�o a les Persones amb Diversitat Funcional,

Sensorial i Discapacitat Intel�lectual i a les seves fam��lies amb l'objectiu de millorar l'acc�es

a la informaci�o, l'assessorament i l'orientaci�o en relaci�o als serveis i recursos disponibles.

M164. Pla d'Interculturalitat 2025-2040

Elaborarem un Pla d'Interculturalitat que visibilitzi i posi en valor la diversitat cultural i

ling�u��stica a Badalona, sobretot, en �ambits com l'educaci�o, els mitjans de comunicaci�o

o el teixit econ�omic. Potenciarem el treball basat en la diversitat i la interculturalitat

com un element de cohesi�o dels nostres barris i fomentarem la participaci�o de la nova

ciutadania. Garantirem el respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.

M165. Assessorament jur��dic per reduir la situaci�o d'irregularitat

Ampliarem els recursos destinats als serveis d'assessorament jur��dic i a la informaci�o per

facilitar la regularitzaci�o de les persones nouvingudes en situaci�o irregular i evitar aix��, la

irregularitat sobrevinguda.

M166. Refor�c a l'acollida

Refor�carem les accions d'acollides amb un increment dels recursos de suport a les enti-

tats d'acollida de persones refugiades. Revisarem els procediments actuals per millorar

l'acollida a Badalona.

M167. Programa d'acompanyament per la reagrupaci�o familiar

Revisarem les eines actuals per potenciar el treball amb les dones que inicien un proc�es

de reagrupaci�o familiar, facilitant el proc�es d'autonomia, inclusi�o i apoderament de les

dones i joves que arribin a Badalona fruit d'un proc�es de reagrupament familiar.
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M168. Pla de Lluita Contra la Islamof�obia 2025-2040

Elaborarem un Pla de Lluita Contra la Islamof�obia focalitzat, sobretot, a les zones de

la ciutat on els discursos d'extrema dreta han quallat de forma m�es notable i evitar que

arreli en altres barris de la ciutat.

M169. Pla Contra el Racisme i la Xenof�obia 2025-2040

Treballarem un pla amb l'objectiu de combatre la xenof�obia, el racisme i les situacions

de discriminaci�o a la ciutat. Un pla que permeti impulsar pol��tiques de llarg recorregut

que millorin la conviv�encia, la visibilitat positiva de la diversitat cultural i la participaci�o

de les persones d'or��gens diversos a la ciutat. L'objectiu del pla ha de ser erradicar els

discursos de l'odi que alimenta l'espai d'extrema dreta.

M170. Pla Local amb el Poble Gitano 2025-2040

Elaborarem un pla que ajudi a revertir les desigualtats que afecten a les persones gitanes,

un pla que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats i la participaci�o a la societat de

totes les persones gitanes, que tingui en compte les entitats i que lluiti contra l'antigi-

tanisme.

M171. Pla d'Erradicaci�o de la LGTBIf�obia

Elaborarem un pla transversal que incorpori mesures a favor de la diversitat sexual i en

contra de la discriminaci�o i la LGTBIf�obia, en �ambits com l'educaci�o, el treball, l'acci�o

social, la salut, les xarxes socials, l'espai p�ublic o la cultura, entre d'altres.

M172. Atenci�o LGTBIQ+

Millorarem els recursos municipals per fer acompanyament, atenci�o b�asica i assessora-

ment a les persones del col�lectiu LGTBIQ+ que ho necessitin a trav�es del Servei d'A-

tenci�o Integral (SAI), per exemple, en �ambits com la reproducci�o assistida, la den�uncia

de situacions de discriminaci�o o LGTBIf�obia, formaci�o, proves m�ediques, VIH, etc. Po-

tenciarem la formaci�o del personal sanitari i d'atenci�o directe.

M173. Visi�o transg�enere a la salut

Establirem plans de formaci�o en diversitat sexual al personal sanit�ari garantint una aten-

ci�o sanit�aria respectuosa i no patologitzant amb els drets de les persones transexuals

i intersexuals. Treballarem els protocols per garantir un llenguatge inclusiu a la docu-

mentaci�o sanit�aria. Defensarem el dret a la reproducci�o assistida de les dones lesbianes

i bisexuals. Inclourem la perspectiva de g�enere i LGTBIQ+ en els programes municipals

de promoci�o de la salut.

M174. Incrementarem la sensaci�o de seguretat dels infants
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Impulsarem mesures orientades a millorar la sensaci�o de segurat dels nostres infants, per

exemple, amb la xarxa de camins escolars.

M175. Aplicaci�o de la Llei de Protecci�o Civil de Catalunya

Treballarem per mantenir actualitzats a trav�es del DUPROCIM els plans d'emerg�encia

de protecci�o civil per aquells riscos els quals Badalona �es vulnerable. S'implementar�a

una plani�caci�o c��clica dels simulacres per tenir tot el cos d'emerg�encia sempre preparat

per ajudar a la ciutadania en cas d'una situaci�o d'emerg�encia.

M176. Prevenci�o davant dels desastres i les emerg�encies

Sense crear mai alarma social, farem pedagogia i formarem a la ciutadania perqu�e s�apiga

com respondre davant les diverses situacions d'emerg�encia que poden afectar la ciutat.

Millorarem la vessant preventiva de Protecci�o Civil i els Bombers i treballarem per po-

tenciar i formar cont��nuament les persones volunt�aries.

M177. Prevenci�o i protecci�o davant a situacions d'episodis meteorol�ogics sev-

ers.

Invertirem en mesures de prevenci�o i protecci�o davant a situacions d'episodis meteo-

rol�ogics severs.

M178. Ciutat amiga dels animals

Impulsarem mesures a favor de la tinen�ca responsable dels animals de companyia com

una de les peces clau per garantir la conviv�encia entre el ve��nat. Revisarem l'ordenan�ca de

tinen�ca d'animals amb els objectius de millorar la conviv�encia i la defensa, la protecci�o i el

benestar dels animals. Protegirem i millorarem les col�onies de gats censades i controlades.

M179. Donar un �us ciutad�a temporal als solars buits

Treballarem acords amb els propietaris de solars buits sense previsi�o de ser explotats en

el termini d'un any, per donar-hi un �us per als ve��ns i les ve��nes, per exemple, en forma

d'horts urbans. En el cas de solars municipals, treballarem amb entitats p�ubliques o

privades sense �anim de lucre perqu�e proposin activitats i una gesti�o temporal dels espais

amb inter�es per al b�e com�u.

M180. Pla de Mobilitat Urbana 2025-2040

Elaborarem i actualitzarem el Pla de Mobilitat amb una perspectiva de 15 anys que

doni resposta als reptes que trobem avui a la ciutat: potenciar els despla�caments a peu,

amb transport p�ublic i amb bicicleta, compatibilitzar l'espai p�ublic amb nous vehicles

com el patinet el�ectric, preparar la ciutat per la implementaci�o del vehicle el�ectric i

reduir els ��ndex de contaminaci�o per sota dels l��mits que �xa l'Organitzaci�o Mundial de

la Salut. Un pla que impulsi zones de paci�caci�o a tots els barris on sigui possible i
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de�neixi les condicions d'accessibilitat dels carrers que resten fora de la xarxa b�asica en

tres categories: zones de velocitat restringida a 30 km/h (zones 30), entorns m�es segurs

i amb cal�cades de coexist�encia entre tr�ansit motoritzat i bicicletes; zones 20, en les quals

vianants, bicicletes i vehicles coexisteixin en plataformes �uniques, i zones 10 i prioritat

invertida, que s�on espais segurs de prioritat per als vianants. Incorporarem tamb�e les

casu��stiques concretes de la log��stica urbana, el servei del taxi, serveis d'emerg�encies i

els serveis de neteja.

M181. Un espai p�ublic al costat de la gent, accessible i amb el m��nim tr�ansit

Potenciarem una visi�o de l'espai p�ublic per a la gent de forma priorit�aria. Millorarem

l'espai p�ublic i l'accessibilitat dels vianants.

M182. Transport p�ublic amb preus socials

Apro�tarem la implementaci�o de la T-Mobilitat per incorporar una tari�caci�o del trans-

port p�ublic a l'interior de Badalona que sigui m�es social. Per exemple, descompte a

les persones en situaci�o d'atur o amb rendes inferior al Salari M��nim Interprofessional.

Treballarem per fer un transport p�ublic m�es assequible als joves que encara no disposen

d'un salari m��nim.

M183. T-Hospital

Implementarem un nou t��tol de transport que permeti viatjar �ns a Can Ruti per motius

m�edics de forma gratu��ta.

M184. Infraestructures de transport p�ublic

Treballarem per fer realitat les infraestructures de transport p�ublic necess�aries per a

la ciutat i descrites al cap��tol 3.8: perllongament de la L1 de metro, perllongament

Trambes�os i millora de l'accessibilitat a Can Ruti.

M185. Nova xarxa de bus

Actualitzarem la xarxa actual de l��nies de bus per fer-les m�es e�cients, sostenibles i

optimitzar l'ubicaci�o de les parades amb criteris t�ecnics i amb la participaci�o del Consell

de la Mobilitat i de la ciutadania. Millorarem l'accessibilitat f��sica i sensorial a les parades

i als autobusos.

M186. Pla Bici 2025-2040

Treballarem un pla que garanteixi la connectivitat de la xarxa de carrils bici dins de

Badalona per�o tamb�e amb els municipis ve��ns, promogui l'�us de la bicicleta i millori

la disponibilitat d'aparcaments. Al mateix temps, un pla que treballi a favor de la

uni�caci�o del servei de \Bicing" a tota l'�Area Metropolitana de Barcelona. Treballarem

amb l'�Area Metropolitana de Barcelona la viabilitat per constituir un servei de bicicletes
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p�ublic integrat a l'Autoritat del Transport Metropolit�a abans de l'any 2030.

M187. Pla d'Aparcaments i Tari�caci�o de Zones 2025-2040

Elaborarem un pla que identi�qui les zones d'aparcament a Badalona, les dimensioni a

les necessitats i en revisi la funcionalitat. Impulsarem estrat�egies que desincentivin l'�us

del transport privat mitjan�cant la disponibilitat d'aparcament. Inclourem la visi�o dels

aparcaments per a motos per treure-les de les voreres.

M188. Millora de la seguretat vi�aria

Analitzarem els \punts calents" de la ciutat per millorar la senyalitzaci�o, l'asfalt o

rede�nir-hi la mobilitat amb l'objectiu de reduir el nombre d'accidents de tr�ansit greus

o mortals a la ciutat.

M189. Camins escolars: millora de la seguretat en la mobilitat escolar

Enfortirem la xarxa de camins escolars de forma que les escoles i els instituts de Badalona

estigui connectats de forma segura. Potenciarem l'acc�es a peu, amb transport p�ublic o

col�lectiu i amb bicicleta. Implementarem mesures per desincentivar l'�us del vehicle privat

com per exemple les zones \Un pet�o i ad�eu". Revisarem la seguretat dels despla�caments

per millorar l'autonomia dels adolescents i joves.

M190. Protecci�o del patrimoni arqueol�ogic de la ciutat

Treballarem amb altres institucions per garantir la preservaci�o i difusi�o del patrimoni

arqueol�ogic de Badalona. Garantirem la protecci�o i muse��tzaci�o de les restes ib�eriques.

M191. Pla de la Mem�oria Hist�orica 2025-2040

Elaborarem un Pla de Mem�oria Hist�orica de Badalona que de�neixi el full de ruta per la

recuperaci�o i la digni�caci�o de la Mem�oria Hist�orica de la ciutat com la lluita obrera, la

repressi�o franquista i les deportacions a camps de concentraci�o entre d'altres. Aquest pla

tindr�a com a objectiu preservar el patrimoni material i cultural i divulgar-lo i, al mateix

temps, con�eixer el nostre passat per construir el futur.

M192. Protecci�o del patrimoni del barri de Dalt de la Vila

Protegirem el patrimoni hist�oric del barri de Dalt de la Vila, bressol de la Badalona

actual. Actualitzarem i millorarem el Pla Especial per garantir de forma m�es robusta

aquesta protecci�o i evitar casos com la construcci�o del mur a les Cases del Pou o la

pressi�o immobili�aria.

M193. Badalona 2040, ciutat habitable

Complementant les pol��tiques d'habitatge descrites al cap��tol 3.1. Impulsarem una l��nia

de subvencions estables al lloguer destinada a joves, majors de 55 anys sense feina
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i col�lectius vulnerables. Lluitarem contra l'especulaci�o dels fons voltor i dels grans

tenidors a Badalona.

M194. Pla de Reducci�o de la Contaminaci�o Ac�ustica 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic per disminuir la contaminaci�o ac�ustica a la ciutat a partir

de la diagnosis del mapa de soroll.

3.12 Una Badalona que garanteixi modalitats de consum i produc-

ci�o sostenibles

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Assolir la gesti�o sostenible i l'�us e�cient dels recursos naturals.

� Reduir a la meitat el malbaratament d'aliments per c�apita mundial en la venda al

detall i el consum, aix�� com les p�erdues d'aliments a les cadenes de producci�o i

distribuci�o, incloses les p�erdues postcollita.

� Aconseguir la gesti�o ecol�ogicament racional dels productes qu��mics i de tots els

residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals

convinguts, i reduir-ne de manera signi�cativa l'alliberament a l'atmosfera, a

l'aigua i al s�ol a � de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana

i el medi ambient.

� Disminuir de manera substancial la generaci�o de residus mitjan�cant pol��tiques de

prevenci�o, reducci�o, reciclatge i reutilitzaci�o.

� Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transna-

cionals, a adoptar pr�actiques sostenibles i a incorporar informaci�o sobre la sosteni-

bilitat en el seu cicle de presentaci�o d'informes.

� Promoure pr�actiques de contractaci�o p�ublica que siguin sostenibles, de conformitat

amb les pol��tiques i prioritats nacionals.

� Assegurar que les persones de tot el m�on tinguin informaci�o i conscienciaci�o per-

tinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la

natura.

� Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupa-

ment sostenible a � d'aconseguir un turisme sostenible que cre�� llocs de treball i

promogui la cultura i els productes locals.
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La Badalona 2040

O148. Aconseguir que el 50% del consum el�ectric sigui d'origen renovable (veure cap��tol

3.7).

O149. Assolir que el 100% dels edi�cis municipals disposin de mecanismes d'estalvi de

consum d'aigua.

Indicador actual Dada no disponible per Badalona.

Objectiu 2040 Assolir el 100%.

O150. Situar l'��ndex de revaloritzaci�o dels residus per sobre del 50%.

Indicador actual 41,8% (Barcelona, 2015).

Objectiu 2040 Assolir el 50%.

O151. Reduir un 50% la quantitat d'aliments malbaratats per c�apita.

Indicador actual 9.161 tones (Demarcaci�o de Barcelona, 2018).

Objectiu 2040 Reduir un 50%.

O152. Reduir l'�us del pl�astic en la vida quotidiana (dades no disponibles).

O153. Millora de la gesti�o i reciclatge dels residus pl�astics generats (dades no disponibles).

O154. Reduir la generaci�o de residus urbans.

Indicador actual 1,14 kg/habitant/dia (Badalona, 2017).

Objectiu 2040 Situar per sota de l'1,0 kg/habitant/dia.

O155. Millora de la recollida selectiva (veure cap��tol 3.11)

O156. Assolir que totes les empreses de m�es de 500 treballadors disposin de certi�cat

ambiental.

O157. Assolir que el 50% empreses de menys de 500 treballadors disposin de certi�cat

ambiental.

O158. Incorporar l'�Index Sint�etic de Contractaci�o P�ublica Sostenible elaborat pel One

Planet Network Sustainable Public Procurement Programme de Nacions Unides en els

processos de contractaci�o p�ublica.

O159. Promoure la participaci�o de totes les entitats de la ciutat en la difusi�o i promoci�o

dels objectius de desenvolupament sostenibles.
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Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M195. Pla de Recollida Selectiva 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic de la millora de la recollida selectiva a partir d'un model

h��brid entre el porta a porta i la implementaci�o dels contenidors intel�ligents. Imple-

mentarem la taxa d'escombraries seguint les Directives Europees a partir d'un sistema

que penalitzi la generaci�o de residus i boni�qui les bones praxis.

M196. Residu Zero

Impulsarem la reducci�o de la generaci�o de residus, la reutilitzaci�o i el reciclatge. Trebal-

larem mesures cap a una economia circular on els residus municipals s'entenguin com a

noves mat�eries primeres.

M197. Pla d'Impuls del Consum Responsable 2025-2040

Treballarem un pla estrat�egic i transversal que promogui una nova cultura de consum

entre els badalonins i les badalonines: un pla a favor de la qualitat de vida, la just��cia so-

cial i la sostenibilitat ambiental. Impulsarem programes de difus�o i educaci�o a les escoles

i desenvoluparem pol��tiques que afavoreixin l'allargament de la vida dels productes.

M198. Establiments especialitzats en la reparaci�o d'objectes i aparells i la

xarxa d'intercanvi

Fomentarem l'exist�encia d'establiments especialitzats en la reparaci�o d'objectes i aparells

per donar-los una segona vida. Potenciarem les xarxes d'intercanvi com una eina per

donar una segona vida als objectes i reduir el consumisme descontrolat.

M199. Promoci�o del consum de quil�ometre 0

Millorarem l'acc�es de la ciutadania als productes de proximitat i de temporada en la

l��nia del que hem descrit al cap��tol 3.2. Potenciarem la disponibilitat de productes de

proximitat, d'agricultura sostenible i ecol�ogica als mercats municipals i ajudarem a les

cooperatives aliment�aries de la ciutat.

M200. Cooperatives de consum, productes de proximitat i ecol�ogics

Potenciarem l'acc�es dels badalonins i badalonines als productes de proximitat a partir

d'una estrat�egia a favor de la sobirania aliment�aria a partir de la promoci�o dels circuits

curts de comercialitzaci�o, el cooperativisme de consum, els productes locals i l'horticul-

tura urbana comunit�aria.

M201. Programa contra el malbaratament alimentari

Impulsarem un programa contra el malbaratament alimentari perqu�e la ciutadania pren-
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gui consci�encia de la problem�atica i disposi d'eines i alternatives per reduir-lo.

M202. Boni�cacions �scals a les empreses de menys de 500 treballadors amb

certi�cat ambiental

Impulsarem boni�cacions �scals a aquelles empreses de menys de 500 treballadors que

acreditin algun tipus de certi�cat ambiental (sumant EMAS, Biosphere, Ecolabel, BREEAM,

LEED, GBCe { VERDE, DGQA i acords Voluntaris de les empreses per reduir les emis-

sions de gasos amb efecte d'hivernacle).

M203. La sostenibilitat a la contractaci�o p�ublica

Assumirem el programa One Planet Network Sustainable Public Procurement, promogut

per Nacions Unides, per garantir una contractaci�o sostenible en el futur del sector p�ublic.

M204. La societat civil de Badalona compromesa amb l'Agenda 2030

Treballarem perqu�e el teixit associatiu i les entitats de la ciutat assumeixin els ODS de

l'Agenda 2030 en el desenvolupament de la seva activitat.

3.13 Una Badalona que adopti mesures urgents per combatre el

canvi clim�atic i els seus efectes

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Enfortir la resili�encia i la capacitat d'adaptaci�o als riscos relacionats amb el clima

i els desastres naturals a tots els pa��sos.

� Incorporar mesures relatives al canvi clim�atic en les pol��tiques, les estrat�egies i els

plans nacionals.

� Millorar l'educaci�o, la conscienciaci�o i la capacitat humana i institucional en relaci�o

amb la mitigaci�o del canvi clim�atic, l'adaptaci�o a aquest, la reducci�o dels efectes

i l'alerta primerenca.

La Badalona 2040

O160. Dotar-nos de refugis clim�atics apro�tant equipaments existents (biblioteques,

centres c��vics, etc).

O161. Adaptaci�o de la platja, infraestructures i passeig mar��tim a l'augment del nivell

del mar.
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Indicador actual P�erdua d'entre 15-20 m d'amplada de platja els darrers 20 anys.

Objectiu 2040 Mantenir l'amplada de la platja actual.

O162. Reduir un 50% les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte les dades de

1992 i aplicar les actualitzacions que dictamini la Comissi�o Europea.

Indicador actual Badalona no disposa de la dada per l'any 1992. El 2017 hi va
haver 2.634 kg de CO2 equivalent/habitant. A la demarcaci�o de
Barcelona hi ha hagut un augment del 15,2% entre 1992 i 2018.

Objectiu 2040 Reduir un 50% les emissions respecte 1992.

O163. Crear la Taula d'Emerg�encia Clim�atica.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M205. Pla d'Adaptaci�o i Resili�encia a l'Emerg�encia Clim�atica 2025-2040

Elaborarem un pla estrat�egic que permeti treballar l'adaptaci�o i la resili�encia de la ciutat

als efectes del canvi clim�atic en base a l'estudi del projecte europeu BINGO (cap��tol

2.8). El Pla ha d'avan�car cap a una Badalona que sigui capa�c d'afrontar els reptes que

posa el canvi clim�atic sobre la taula com el retroc�es de les platges, les onades de calor,

les sequeres o les pluges torrencials que afectaran el litoral catal�a les properes d�ecades.

M206. Pla Badalona Verda 2025-2040

Treballarem un pla orientat a incrementar la conservaci�o i millora dels espais verds a la

ciutat i protegir la biodiversitat amb la correponsabilitat de la ciutadania per augmentar

les superf��cies verdes als terrats, balcons, patis i badius. Inclourem la perspectiva d'in-

crementar la cobertura verda en els nous projectes urban��stics i les grans infraestructures

que es construeixin a la ciutat.

M207. Actualitzaci�o del Pla Director de l'Arbrat

Actualitzarem el Pla Director de l'Arbrat per millorar i incrementar la biomassa arb�oria als

parcs i jardins de la ciutat, substituint aquelles esp�ecies poc adaptables al canvi clim�atic,

amb problemes de plagues i que generen al�l�ergies per altres esp�ecies m�es adequades i

sostenibles.

M208. Pla de Reducci�o de les Emissions Gasos d'Efecte Hivernacle 2025-2040

Treballarem un pla estrat�egic per assolir els objectius de reducci�o de les emissions dels

gasos d'efecte hivernacle i l'increment de la superf��cie verda a la ciutat.

M209. Taula d'Emerg�encia Clim�atica
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Crearem la Taula d'Emerg�encia Clim�atica formada pels partits pol��tics amb representaci�o

institucional i la societat civil per debatre els plans i mesures per fer front a l'emerg�encia

clim�atica i la transici�o ecol�ogica i, al mateix temps, incrementarem la conscienciaci�o

ciutadana sobre aquesta problem�atica. Un espai de participaci�o complementari al F�orum

del Medi Ambient per�o m�es enfocat a la import�ancia dels reptes de l'emerg�encia clim�atica

que cal afrontar.

M210. Programes d'educaci�o ambiental a les escoles

Implementarem programes d'educaci�o ambiental a les escoles que permetin una millor

consci�encia ambiental de la ciutadania.

M211. Perspectiva clim�atica als equipaments culturals de la ciutat

Introduirem la perspectiva clim�atica als equipaments culturals de la ciutat.

3.14 Una Badalona que conservi i utilitzi de forma sostenible el

mar Mediterrani i els recursos marins per al desenvolupament

sostenible

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Per al 2025, prevenir i reduir de manera signi�cativa la contaminaci�o marina de

tota mena, en particular la contaminaci�o produ��da per activitats realitzades en

terra ferma, inclosos els detritus marins i la contaminaci�o per nutrients.

� Per al 2020, gestionar i protegir de manera sostenible dels ecosistemes marins

i costaners amb vista a evitar efectes nocius importants, �ns i tot mitjan�cant

l'enfortiment de la seva resili�encia, i adoptar mesures de restauraci�o a � de restablir

la salut i la productivitat dels oceans.

� Per al 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de

conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la

millor informaci�o cient���ca disponible.

� Facilitar l'acc�es dels pescadors artesanals en petita escala als recursos marins i als

mercats.

La Badalona 2040

O164. Reduir els residus otants a l'aigua del mar.
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Indicador actual 9,7 m3 (Badalona, 2017).

Objectiu 2040 Reduir per sota del 5,0 m3.

O165. Reduir els residus a la platja.

Indicador actual 99,4 tones durant la temporada d'estiu m�es 5,1 tones la nit de
Sant Joan (Badalona, 2017).

Objectiu 2040 Reduir per sota de les 75 tones totals.

O166. Assolir una qualitat de l'aigua de mar excel�lent al 100% de les platges de

Badalona.

Indicador actual 80% de les platges (Badalona, 2017).

Objectiu 2040 Assolir el 100%.

O167. Promoure la biodiversitat marina entorn al Pont del Petroli i altres punts futurs.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M212. Mesures contra la contaminaci�o de l'aigua del mar

Implementarem un sistema de xarxes als sobreeixidors del col�lector que redueixi la

pres�encia de s�olids otants, sobretot pl�astics, a l'aigua del mar de Badalona.

M213. Potenciar la biodiversitat marina

Implementarem un parc d'esculls arti�cials per impulsar la recuperaci�o dels fons marins

i la seva biodiversitat.

M214. Programa Badalona Platja Neta

Implementarem un programa per reduir la pres�encia de residus s�olids a les platges de

Badalona amb una especial atenci�o a la nit de Sant Joan. Impulsarem campanyes

de sensibilitzaci�o acompanyades una nova ordenan�ca que permeti regular l'acc�es a les

platges i que estableixi un r�egim de sancions a les conductes inc��viques i irresponsables.

Incrementarem la pres�encia de contenidors que facilitin la recollida selectiva tamb�e a les

nostres platges.

M215. Impuls a l'Escola del Mar

Potenciarem l'activitat de l'Escola del Mar com un pol local de la formaci�o, la recerca

i el desenvolupament entorn a les ci�encies del mar. Potenciarem els convenis amb les

universitats i centres de recerca de Catalunya.
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M216. Recuperaci�o de l'activitat pesquera

Treballarem per recuperar l'activitat pesquera de la ciutat amb una visi�o artesanal i

sostenible. Estudiarem la creaci�o d'una marca local pels pescadors artesanals que ajudi

a vendre els seus productes i en potenciarem la pres�encia als mercats i peixateries de la

ciutat.

M217. Adequaci�o dels sobreeixidors

Mentre no es prenen mesures a mig i llarg termini en relaci�o al col�lector, actuarem sobre

els sobreixidors actuals (ex. el de �nal del carrer de Mar) que degut a l'augment del

nivell del mar, avui actuen com a trampol��.

3.15 Una Badalona que protegeixi, restauri i promogui l'�us sostenible

dels ecosistemes terrestres, gestioni els boscos d'una man-

era sostenible, combati la deserti�caci�o, aturi i reverteixi la

degradaci�o del s�ol i aturi la p�erdua de biodiversitat

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Per a 2020, vetllar per la conservaci�o, el restabliment i l'�us sostenible dels ecosis-

temes terrestres i els ecosistemes interiors d'aigua dol�ca i els serveis que propor-

cionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones �arides,

d'acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals.

� Per a 2020, promoure la gesti�o sostenible de tots els tipus de boscos, posar � a

la desforestaci�o, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la

repoblaci�o forestal i la reforestaci�o a escala mundial.

� Per a 2030, lluitar contra la deserti�caci�o, rehabilitar les terres i els s�ols degradats,

incloses les terres afectades per la deserti�caci�o, la sequera i les inundacions, i

procurar assolir un m�on neutral quant a la degradaci�o de les terres.

� Per a 2030, vetllar per la conservaci�o dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi

la biodiversitat, a � de millorar-ne la capacitat de proporcionar bene�cis essencials

per al desenvolupament sostenible.

� Emprendre accions urgents i signi�catives per a reduir la degradaci�o dels h�abitats

naturals, aturar la p�erdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les esp�ecies

amena�cades i evitar-ne l'extinci�o.

� Adoptar mesures urgents per a posar � a la cacera furtiva i al tr�a�c d'esp�ecies
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protegides de ora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il�legals de productes

silvestres.

� Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducci�o d'esp�ecies ex�otiques

invasores i reduir-ne de forma signi�cativa els efectes en els ecosistemes terrestres

i aqu�atics, i controlar o eradicar les esp�ecies priorit�aries.

� Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la plani�caci�o

nacional i local i als processos de desenvolupament, aix�� com a les estrat�egies i als

informes de reducci�o de la pobresa.

� Mobilitzar i augmentar de forma signi�cativa els recursos �nancers procedents de

totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i

els ecosistemes.

� Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots

els nivells per a �nan�car una gesti�o forestal sostenible i proporcionar incentius

adequats als pa��sos en desenvolupament perqu�e promoguin aquest tipus de gesti�o,

en particular amb vista a la conservaci�o i la reforestaci�o.

La Badalona 2040

O168. Crear nodes de biodiversitat

Indicador actual L'any 2008 a Can Miravitges hi havia 45 esp�ecies de papallones
(amb m�es de 1400 exemplars), el 2017 en quedaven 39 (amb
menys de 800 exemplars).

Objectiu 2040 Mantenir la diversitat de papallones a Can Miravitges com indi-
cador de la biodiversitat a la Serralada de Marina.

O169. Incrementar la superf��cie arbrada de la ciutat: als carrers, zones verdes i a les

cobertes dels edi�cis (dades no disponibles).

O170. Reduir els residus a la Serralada de Marina.

Indicador actual El 2017 es van recollir 129 m3 de residus a la Serralada de Marina
(runa, deixalles i massa vegetal).

Objectiu 2040 Inferior a 45 m3 (nom�es massa vegetal).

O171. Assolir 0 hect�arees cremades en boscos per incendis antropog�enics.
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Indicador actual Mitjana 2008-2017: 1,26 hect�arees/any. El 2017 es van cremar
6,5 hect�arees (dades origen natural i antropog�enic).

Objectiu 2040 0 hect�arees cremades d'origen antropog�enic.

O172. Assolir menys de 2 incendis forestals l'any.

Indicador actual Mitjana 2008-2017: 2,3.

Objectiu 2040 Inferior de 2 incendis l'any.

O173. Incorporar criteris d'emerg�encia clim�atica en la preservaci�o de la Serralada de

Marina.

O174. Establir mecanismes de lluita contra el tr�a�c d'esp�ecies invasores.

O175. Introduir la perspectiva d'aquest Objectiu de Desenvolupament Sostenible a tots

els plans municipals, sobretot els referents al desenvolupament econ�omic i urban��stic de

la ciutat.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M218. Pla de Protecci�o de la Serralada de Marina 2025-2040

Elaborarem un Pla estrat�egic amb visi�o transversal entre medi ambient, turisme, etc

per protegir la Serralada de Marina davant les amenaces de l'emerg�encia clim�atica i la

pressi�o urban��stic de la ciutat. Incidirem activament en la redacci�o del Pla Especial de

Protecci�o del Medi Natural i del Paisatge (PEPNat).

M219. Conservaci�o de la Serralada de Marina

Desbrossament de la Serralada de Marina i Apro�tament dels recursos primaris de la citat.

Potenciarem els recursos diposnibles pel sector primari a la ciutat. Aquest apro�tament

ha d'anar acompanyat de mesures que ajudin a desbrossar la massa vegetal de la Serralada

de Marina, per exemple, amb la recuperaci�o de les cabres, amb l'objectiu de reduir els

incendis forestals.

M220. Dur a terme un control �etic de les poblacions de coloms i altres plagues

Controlarem les poblacions d'animals salvatges, com els coloms, les cotorres, les gavines

o el senglars, incorporant t�ecniques preventives que minimitzin la seva reproducci�o i que

substitueixin els m�etodes actuals com les captures i les caceres.

M221. Protocol esp�ecies invasores

Impulsarem un pla d'actuaci�o davant la possible arribada d'esp�ecies invasores a la Ser-
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ralada de Marina per preservar la ora i la fauna aut�octona.

M222. Preservaci�o de les rieres

Protegirem i preservarem els entorns de les rieres encara no urbanitzades, sobretot a

Pomar i a la Serralada de Marina.

M223. Desbrossament de la Serralada de Marina

Potenciarem mesures que ajudin a desbrossar la massa vegetal de la Serralada de Marina,

per exemple, amb la recuperaci�o de les cabres, amb l'objectiu de reduir els incendis

forestals.

M224. Increment de les cobertures vegetals

Impulsarem l'increment de les cobertures vegetals en la l��nia de les mesures que hem

descrit en Pla Badalona verda 2025-2040 del cap��tol 3.13.

3.16 Una Badalona que promogui societats pac���ques i inclusives

per tal d'aconseguir un desenvolupament sostenible, propor-

cioni acc�es a la just��cia per a totes les persones i desenvolupi

institucions e�caces, responsables i inclusives a tots els nivells

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Reduir considerablement totes les formes de viol�encia i les taxes de mortalitat

connexes a tot el m�on.

� Posar � al maltractament, l'explotaci�o, el tr�a�c, la tortura i totes les formes de

viol�encia contra els infants.

� Reduir de forma signi�cativa el tr�a�c il�l��cit de �nances i d'armes, enfortir la recu-

peraci�o i devoluci�o de b�ens robats, i lluitar contra totes les formes de delinq�u�encia

organitzada.

� Reduir substancialment totes les formes de corrupci�o i suborn.

� Crear unes institucions e�caces, responsables i transparents a tots els nivells.

� Promoure i aplicar lleis i pol��tiques no discriminat�ories en favor del desenvolupa-

ment sostenible.
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La Badalona 2040

O176. Millorar la transpar�encia i les bones pr�actiques de l'Ajuntament de Badalona.

O177. Assolir un portal de transpar�encia real de l'Ajuntament de Badalona f�acilment

accessible per tota la ciutadania i que compleixi criteris internacionals de transpar�encia

a les administracions. Dades p�ubliques i obertes.

O178. Reduir el temps de pagament a prove��dors

Indicador actual 195 dies (T1 2021).

Objectiu 2040 Situar per sota dels 28 dies.

O179. Impulsar l'administraci�o digital cap a la ciutadania

Indicador actual El 27,6% dels ciutadans realitzen tr�amits digitals (Bar�ometre Mu-
nicipal, GESOP 2020).

Objectiu 2040 Assolir el 75%.

O180. Situar al 100% el resultat de l'avaluaci�o anual sobre transpar�encia institucional

elaborada per l'equip Infoparticipa de la UAB.

Indicador actual 46,15% (2020/21).

Objectiu 2040 Assolir el 100%.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

M225. Pla de la Mem�oria Hist�orica 2025-2040

M226. Modernitzaci�o de l'Ajuntament de Badalona

Impulsarem la modernitzaci�o administrativa de l'Ajuntament en base a l'Informe Rami�o

i els consensos de la Comissi�o de Modernitzaci�o i Descentralitzaci�o de Badalona.

M227. Descentralitzaci�o de l'Ajuntament

Procedirem a la descentralitzaci�o administrativa de l'Ajuntament dotant de m�es com-

pet�encies, recursos i personal els districtes. Plantejarem una reducci�o del nombre de

districtes a 4 perqu�e aquesta descentralitzaci�o sigui econ�omicament sostenible. Dotarem

als districtes d'una brigada d'actuaci�o r�apida que sigui capa�c d'actuar a territori sota la

supervisi�o directa del propi districte.

M228. Contractaci�o socioambientalment responsable i transparent
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Impulsarem guies de contractaci�o sota criteris de responsabilitat ambiental i social,

seguint les indicacions de la Directiva Europea 24/2014 de contractaci�o p�ublica. Incor-

porarem regulacions en mat�eria de contractaci�o reservada dels criteris d'adjudicaci�o que

impulsin l'ocupaci�o de persones aturades i dels col�lectius amb diversitat funcional o sen-

sorial i unes condicions de contractaci�o que garanteixin mesures contra l'exclusi�o laboral i

social. Estudiarem la viabilitat d'incorporar cl�ausules que garanteixin la transpar�encia i el

retre comptes en la cadena de subministraments i empreses o productes m�es responsables

i sostenibles des del punt de vista laboral, social i ambiental.

M229. Acc�es de les petites i mitjanes empreses (PIME) a la contractaci�o

municipal

Cercarem eines que incentivin que les PIMES i l'ECSS badalonines i amb ocupaci�o de

col�lectius de risc d'exclusi�o social puguin participar en les licitacions p�ubliques, com per

exemple, el dimensionament adequat de l'estructura de l'objecte contractual, la innovaci�o

en els criteris objectivables a part dels elements econ�omics o la ponderaci�o adequada

dels aspectes econ�omics i de solv�encia.

M230. Mapa de les externalitzacions existents i pol��tiques d'internalitzaci�o

Elaborarem una an�alisi de les externalitzacions de l'Ajuntament de Badalona per estudiar-

ne les possibilitats de municipalitzaci�o o manteniment de la situaci�o actual. Farem que els

criteris d'externalitzaci�o dels serveis de l'Ajuntament sempre siguin p�ublics, accessibles i

justi�cats de cara a la ciutadania.

M231. Pla de Suport a les Entitats 2025-2040

Treballarem un pla a favor de l'enfortiment econ�omic i social del teixit associatiu de

Badalona que siguin d'inter�es p�ublic.

M232. Pla Estrat�egic de Subvencions 2025-2040

Tal i com estableix la Llei 3/2003 General de Subvencions en l'article 8, les adminis-

tracions p�ubliques, amb car�acter previ a l'establiment de subvencions, han de concretar

en una Pla Estrat�egic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la

seva aplicaci�o, el termini necessari per a la seva consecuci�o, els costos previsibles i les

seves fonts de �nan�cament. En aquest sentit, desenvoluparem un Pla que incorpori els

Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

M233. Actualitzaci�o del cadastre

Realitzarem una revisi�o del cadastre dels immobles amb l'objectiu d'aplicar una �scalitat

m�es justa que tingui en compte el valor dels immobles i la realitat social i econ�omica de

la ciutadania.
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M234. Fiscalitat progressiva i lluita contra el frau

Treballarem amb Esquerra Republicana en l'�ambit nacional per promoure eines que per-

metin una �scalitat local progressiva i justa, aix�� com la lluita contra el frau �scal.

M235. Transpar�encia dels pressupostos i recursos de l'Ajuntament

Publicarem les dades pressupost�aries (ingressos i despeses), previstes i executades, de

forma detallada i en formats oberts com a element de transpar�encia i corresponsabilitat

vers la ciutadania. Potenciarem la formaci�o de la ciutadania per garantir una millor

an�alisi i comprensi�o del pressupost municipal.

M236. Sistema de gesti�o i avaluaci�o de costos transparent i territorialitzat

Crearem un model de costos perqu�e l'estructura directiva de l'Ajuntament prengui de-

cisions estrat�egiques i com una eina essencial perqu�e la ciutadania estigui informada de

l'�us dels recursos p�ublics i quins s�on els serveis prestats i els territoris on recauen.

M237. Criteri objectiu sobre la percepci�o ciutadana de la transpar�encia

Introduirem un indicador objectiu al bar�ometre municipal que permeti quanti�car la

percepci�o ciutadana de la transpar�encia.

M238. Portal de Transpar�encia

Reformularem el Portal de Transpar�encia actualment obsolet. Transformar-lo en un por-

tal que ofereixi informaci�o actualitzada dels �ambits de l'Ajuntament, dels districtes, dels

grups municipals (justi�caci�o de les dotacions econ�omiques), dels organismes aut�onoms,

de le empreses p�ubliques i dels consorcis on Badalona n'�es membre. El nou portal ha

d'uni�car la informaci�o relativa a qualsevol tipus de contractaci�o, subvencions, pressu-

postos i la seva execuci�o, convenis, etc en format de dades obertes i reutilitzables per

part de la ciutadania.

M239. Codi �etic per a c�arrecs electes, c�arrecs p�ublics i personal directiu

Elaborarem un codi �etic que �xi els principis, els valors �etics i les normes de bones

pr�actiques que han de respectar tots els c�arrecs electes, els c�arrecs p�ublics i el personal

directiu en l'exercici de les seves funcions. L'objectiu de disposar d'un codi �etic intern

�es garantir una administraci�o ��ntegra i transparent.

M240. B�ustia �etica

Habilitarem una b�ustia �etica perqu�e la ciutadania pugui comunicar de forma segura a

l'Ajuntament aquells fets i conductes que vagin en contra dels principis, valors �etics i

normes de bones pr�actiques que han d'imperar sempre a l'administraci�o.

M241. Combatre les fake news i els rumors
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Elaborarem guies per combatre les fake news i els rumors amb informaci�o vera�c i trans-

parent sobre les actuacions de l'Ajuntament.

M242. Mitjans de comunicaci�o p�ublics de qualitat: Badalona Comunicaci�o

Potenciarem uns mitjans p�ublics de qualitat incrementant la producci�o pr�opia de Badalona

Comunicaci�o que �es exportada a la Xarxa de Televisions Locals. Vetllarem perqu�e els

nostres mitjans p�ublics siguin sempre plurals, independents i rigorosos.

M243. Observatori de Dades de Badalona

Crearem l'Observatori de Dades de Badalona com un element centralitzador de les dades,

an�alisis estad��stics i indicadors que recullen els departaments, els organismes aut�onoms i

les empreses municipals. Aquest Observatori treballar�a els bar�ometres municipals o altres

enquestes sectorials que siguin d'inter�es pel funcionament de l'Ajuntament, aix�� com la

creaci�o d'indicadors objectibles per treballar estrat�egicament i monitoritzar la ciutat. Es

garantir�a l'acc�es p�ublic de les dades.

M244. Desenvolupar una plataforma de participaci�o digital

Apro�tant el programari obert i lliure \Decidim" desenvolupat per l'Ajuntament de

Barcelona, impulsarem una plataforma de participaci�o digital que permeti la discussi�o

amb la ciutadania i les entitats sobre propostes i debats i, al mateix temps, cercar noves

vies de democr�acia directa tenint present la representativitat d'aquest tipus de processos

i la bretxa digital.

M245. Actualitzaci�o del reglament de participaci�o ciutadana

Actualitzarem el reglament de participaci�o ciutadana per incloure les noves f�ormules

de participaci�o ciutadana a trav�es de les plataformes digitals aix�� com per recollir la

possibilitat de realitzar consells de participaci�o ciutadana h��brids entre la presencialitat i el

format telem�atic. Potenciarem aquelles mesures que facin una participaci�o ciutadana m�es

inclusiva, representativa i diversa. Farem una revisi�o dels consells i espais de participaci�o

actuals per aconseguir que siguin m�es representatius de la societat badalonina, m�es

e�cients i que realment tinguin una incid�encia en el debat pol��tic i ciutad�a.

M246. Una participaci�o inclusiva

Revisarem les formes de participaci�o ciutadana actuals per fer-la m�es inclusiva atenent

aspectes com la bretxa digital, la conciliaci�o familiar i cures, la barrera inicial de l'id-

ioma dels col�lectius nouvinguts i la participaci�o de persones amb diversitat funcional

o sensorial. En de�nitiva recon�eixer l'heterogene��tat i la diversitat dels badalonins i de

les badalonines amb una atenci�o especial a les dones, joves, gent gran, persones amb

diversitat funcional i sensorial i els col�lectius de persones nouvingudes.
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M247. Badalona, una ciutat intel�ligent

El 2040, les ciutat ja no nom�es poden dependre de les seves infraestructures i equipa-

ments entesos d'una forma a��llada. Cal impulsar un model de ciutat que potenci�� les

xarxes de comunicaci�o, la interconnexi�o entre tots els actors i una visi�o integral dels

serveis.

M248. Administraci�o electr�onica i l'arxiu electr�onic

Desplegarem de�nitivament l'administraci�o electr�onica de l'Ajuntament de Badalona

amb un sistema que ha de ser robust i que garanteixi la integritat, la disponibilitat,

l'autenticitat i la conservaci�o dels documents. En paral�lel impulsarem una plataforma

per a l'arxiu electr�onic que permeti millorar l'e�ci�encia i la transpar�encia de la gesti�o

administrativa i cap a la ciutadania. Impulsarem l'expedient electr�onic en tots els �ambits

de l'Ajuntament de Badalona.

M249. Digitalitzaci�o de l'Arxiu Municipal

Digitalitzarem la documentaci�o municipal amb l'objectiu de preservar i protegir el patri-

moni documental amb un valor hist�oric. Potenciarem l'acc�es ciutad�a a la documentaci�o

hist�orica.

M250. Programari lliure i obert

Impulsarem l'�us de programari lliure i de llic�encies obertes a l'administraci�o de l'Ajunta-

ment de Badalona amb l'objectiu de reduir el pagament de llic�encies. La implementaci�o

del programari lliure ha d'anar acompanyat d'una formaci�o i un proc�es no traum�atic cap

el personal de l'Ajuntament.

3.17 Una Badalona que enforteixi els mitjans per a implemen-

tar i revitalitzar l'Alian�ca Mundial per al desenvolupament

sostenible

Quines �tes de Nacions Unides podem adaptar a Badalona?

� Enfortir la mobilitzaci�o de recursos interns, tamb�e mitjan�cant la prestaci�o de suport

internacional als pa��sos en desenvolupament, a � de millorar la capacitat nacional

per a recaptar ingressos �scals i d'altra ��ndole.

� Vetllar perqu�e els pa��sos desenvolupats compleixin plenament els seus compro-

misos en relaci�o amb l'ajut o�cial al desenvolupament (AOD), incl�os el comprom��s

adquirit per nombrosos pa��sos desenvolupats d'assolir l'objectiu de destinar el 0,7%

del producte nacional brut (PNB) a l'AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l'AOD
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dels pa��sos menys avan�cats, i encoratjar els prove��dors d'AOD que considerin �xar

una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l'AOD dels pa��sos menys

avan�cats.

� Mobilitzar recursos �nancers addicionals provinents de m�ultiples fonts per als pa��sos

en desenvolupament.

� Adoptar i aplicar sistemes de promoci�o d'inversi�o a favor dels pa��sos menys avan�cats.

� Augmentar el suport internacional a la implementaci�o e�ca�c i amb objectius con-

crets de programes de formaci�o als pa��sos en desenvolupament per tal de donar

suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament

Sostenible, mitjan�cant, entre d'altres, la cooperaci�o nord-sud, sud-sud i triangular.

� Millorar la coher�encia de pol��tiques per al desenvolupament sostenible.

� Enfortir l'Alian�ca Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per

aliances entre m�ultiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixe-

ments, expertesa, tecnologies i recursos �nancers, amb la �nalitat de donar suport

a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots els pa��sos, en

particular als pa��sos en desenvolupament.

� Encoratjar i promoure la constituci�o d'aliances e�caces en els �ambits p�ublic, p�ublico-

privat i de la societat civil, apro�tant l'experi�encia i les estrat�egies d'obtenci�o de

recursos dels partenariats.

� Per a 2020, millorar la prestaci�o de suport a la formaci�o per als pa��sos en desen-

volupament, inclosos els pa��sos menys avan�cats i els petits estats insulars en desen-

volupament, amb la perspectiva d'augmentar de forma signi�cativa la disponibilitat

de dades actualitzades, �ables i de qualitat, desglossades per grups d'ingressos,

g�enere, edat, ra�ca, origen �etnic, condici�o migrat�oria, discapacitat, ubicaci�o ge-

ogr�a�ca i altres caracter��stiques pertinents segons el context nacional.

� Apro�tar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els

progressos aconseguits en mat�eria de desenvolupament sostenible i constitueixin

un complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i

donar suport a la formaci�o en estad��stica als pa��sos en desenvolupament.

La Badalona 2040

O181. Consolidar l'aportaci�o del 0,7% dels recursos propis de l'Ajuntament a projectes

de cooperaci�o internacional.
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Indicador actual 0,003%.

Objectiu 2040 Assolir el 0,7%.

O182. Incloure un informe sobre l'impacte de l'Agenda 2030 i els objectius de desen-

volupament sostenible en les mesures que prengui el govern

O183. Desenvolupar una estrat�egia conjunta i de col�laboraci�o amb els municipis del

Baix Bes�os i Baix Maresme.

O184. Incorporar criteris objectius i transparents d'avaluaci�o de l'Agenda 2030.

Eixos de treball d'Esquerra Republicana Badalona

Els descrits en els objectius d'aquest cap��tol.
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A Situaci�o dels plans estrat�egics

Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla d'Inclusi�o Social
2025-2040

Obsolet 2010 - Enlla�c

Pla d'Acci�o Con-
tra el Sensellarisme
2025-2040

Pendent - El 2017 es constitueix
la Taula Sense Llar que
havia de desenvolupar
el Pla estrat�egic inte-
gral de Badalona que
s'integri en el Marc
de l'Estrat�egia Global
per a l'Abordatge
del Sensellarisme a
Catalunya

Enlla�c

Pla d'Habitatge Munic-
ipal 2025-2040

Obsolet 2010-2015 El 2010 es va aprovar
el Pla Local d'Habi-
tatge de Badalona
2010-2015. El
2016, el govern de
Guanyem-ERC-ICV
va posar en marxa el
pla C�omprom��s per
l'Habitatge"amb 15
mesures urgents per
fer front l'emerg�encia
habitacional.

Enlla�c 1
Enlla�c 2

Pla d'Intervenci�o a les
Ocupacions

Inexistent - - -

Pla d'Horts Urbans
2025-2040

Inexistent - - -
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Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla pels Drets de
la Inf�ancia i l'Ado-
lesc�encia 2025-2040

Vigent 2019-2022 �Es una proposta feta
per la Taula d'Inf�ancia
i Adolesc�encia de
Badalona.

Enlla�c

Pla Estrat�egic
Badalona-Jove 2025-
2040

Vigent 2017-2021 Actualment existeix el
Pla Director de Joven-
tut 2017-2021

Enlla�c

Pla d'Equipaments Ju-
venils 2025-2040

Vigent 2017-2021 Actualment existeix el
Pla Director de Joven-
tut 2017-2021

Enlla�c

Pla d'Acci�o sobre
Drogues 2025-2040

Obsolet 2003-2007 El darrer Pla �es del
per��ode 2003-2007

Enlla�c

Pla de Salut Sexual
i Reproductiva 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla de Salut Mental
2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Salut Comu-
nit�aria 2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Equipaments
Sanitaris i per per
garantir una sanitat
p�ublica, universal,
equitativa i de qualitat
2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Salut als Barris
m�es Vulnerables 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla Esportiu 2025-2040 Inexistent - - -

Pla de Promoci�o de
l'Activitat Esportiva
Ciutadana 2025-2040

Inexistent - - -

Pla per a l'Envelliment
Actiu 2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Escoles Bressol
Municipals 2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Equipaments Ed-
ucatius 2025-2040

Inexistent - - -
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Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla Socioeducatiu per
la Millora de la Inf�ancia
en Risc d'Exclusi�o So-
cial 2025-2040

Obsolet 2014 Existeix el Pla de pro-
moci�o de l'escolaritat
i prevenci�o de l'absen-
tisme escolar de 2014.

Enlla�c

Pla de Millora de l'An-
gl�es a les Escoles 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla de Foment d'Edu-
caci�o en Valors 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla d'Inserci�o Laboral
del Jovent 2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Formaci�o Pro-
fessional 2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Educaci�o per a
Persones Adultes 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla Cultura Jove 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla Educaci�o i Cultura
2025-2040

Inexistent - - -

Pla Cultural 2025-2040 Inexistent - - -

Pla de P�ublics i d'In-
clusi�o Social

Inexistent - - -

Pla de Biblioteques
2025-2040

Vigent 2011-2025 Existeix el Pla Mu-
nicipal de Servei Bib-
liotecari 2011-2025 fet
entre la Diputaci�o de
Barcelona i l'Ajunta-
ment de Badalona

Enlla�c

Pla de Suport a les Lli-
breries i la Lectura

Inexistent - - -

Pla per la Just��cia de
G�enere 2025-2040

Obsolet 2014-2017 Existeix vigent el Pla
d'Igualtat 2014-2017

Enlla�c

Pla per la Prevenci�o del
Sexisme 2025-2040

Inexistent - - -
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Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla de Recursos H��drics
2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Sequera Inexistent - - -

Pla Estrat�egic de Tran-
sici�o Energ�etica 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla d'Instal�lacions Mu-
nicipals d'Energies Ren-
ovables 2025-2040

Inexistent - - -

Pla l'E�ci�encia En-
erg�etica i la Reha-
bilitaci�o dels Edi�cis
Municipals 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Estrat�egic d'Ocu-
paci�o 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Espec���c contra
l'Atur i per la Quali-
tat del Treball Juvenil
2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Acci�o per a la
Formaci�o 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Badalona Empren
2025-2040

Inexistent - - -

Pla Estrat�egic de Mer-
cats 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Estrat�egic del Com-
er�c 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Turisme Sostenible
i Intel�ligent 2025-2040

Inexistent - - -

Pla dels Pol��gons
d'Activitat Econ�omica
2025-2040

Inexistent - Hi ha un an�alisi de la
Diputaci�o de Barcelona
de 2019.

Enlla�c

Pla de Transformaci�o
Digital 2025-2029

Inexistent - - -

Pla de Transformaci�o
Digital de l'Ajuntament
de Badalona

Inexistent - - -
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Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla Director del Vehicle
El�ectric

Inexistent - - -

Pla d'Adaptaci�o i
Resili�encia al Canvi
Clim�atic 2025-2040

Obsolet 2003 Actualment queda par-
cialment recollit en el
Pla d'Acci�o Ambiental
de Badalona de 2003

Enlla�c

Pla de Barris 2025-
2040

Obsolet 2004 Pla de barris de la Gn-
eralitat de Catalunya

Enlla�c

Pla de Seguretat 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla Director de la
Gu�ardia Urbana

Inexistent - - -

Pla d'Accessibilitat
Universal 2025-2040

Obsolet 2013-2018 El Pla es va elabo-
rar el 2009 amb el su-
port de la Diputaci�o de
Barcelona

Enlla�c

Pla Integral d'Atenci�o
Domicili�aria 2025-2040

Obsolet 2012-2015 Parcialment recollit al
Pla Director de Serveis
Socials de 2012-2015

Enlla�c

Pla d'Interculturalitat
2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Lluita contra la
Islamof�obia 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Contra el Racisme i
la Xenof�obia 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Local amb el Poble
Gitano 2025-2040

Inexistent - - -

Pla d'Eradicaci�o de la
LGTBIf�obia

Inexistent - - -

Pla de Mobilitat Ur-
bana 2025-2040

Obsolet 2013-2018 El Pla es va elabo-
rar el 2009 amb el su-
port de la Diputaci�o de
Barcelona

Enlla�c

Pla Bici 2025-2040 Obsolet 2013-2018 El Pla es va elabo-
rar el 2009 amb el su-
port de la Diputaci�o de
Barcelona

Enlla�c
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Pla proposat Situaci�o
actual

Per��ode Observacions Enlla�c

Pla d'Aparcaments i
Tari�caci�o de Zones
2025-2040

Inexistent - Hi ha un estudi de
2017 sobre la reorde-
naci�o dels aparcaments
al districte 1

Enlla�c

Pla de Reducci�o de la
Contaminaci�o Ac�ustica
2025-2040

Obsolet 2003 Actualment queda par-
cialment recollit en el
Pla d'Acci�o Ambiental
de Badalona de 2003

Enlla�c

Pla de Recollida Selec-
tiva 2025-2040

Obsolet 2003 Actualment queda par-
cialment recollit en el
Pla d'Acci�o Ambiental
de Badalona de 2003

Enlla�c

Pla d'Impuls del Con-
sum Responsable 2025-
2040

Inexistent - - -

Pla Badalona Verda
2025-2040

Inexistent - - -

Pla Director de l'Arbrat Vigent - No p�ublic No p�ublic

Pla de Reducci�o de les
Emissions Gasos Efecte
Hivernacle 2025-2040

Obsolet 2003 Actualment queda par-
cialment recollit en el
Pla d'Acci�o Ambiental
de Badalona de 2003

Enlla�c

Pla de Protecci�o de
la Serralada de Marina
2025-2040

Vigent 2010 Actualment existeix el
Pla Director de La Ser-
ralada de Marina a
Badalona elaborat el
2010.

Enlla�c

Pla de la Mem�oria
Hist�orica 2025-2040

Inexistent - - -

Pla de Suport a les En-
titats 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Estrat�egic de Sub-
vencions 2025-2040

Inexistent - - -

Pla Especial Urban��stic
de Protecci�o del Patri-
moni i Cat�aleg de B�ens
Arquitect�onics, Arque-
ol�ogics i Ambientals

Inexistent - - -
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B Districtes censals

Districtes administratius

Districte 1 Casagemes, Manres�a, Canyad�o, Centre, Dalt la Vila, Coll i Pujol, Pro-
gr�es

Districte 2 Sant Crist, Sistrells, Nova Lloreda, Lloreda, Puigfred, La Pau, Monti-
gal�a

Districte 3 Montigal�a Batll�oria, Canyet, Mas Ram, Bufal�a, Pomar, Pomar de Dalt,
Morera i les Guixeres, Bonavista

Districte 4 La Salut, Sant Joan de Lle��a, Sant Mori de Lle��a, Sant Antoni de
Lle��a

Districte 5 Gorg, La Mora, Congr�es, Can Claris, Raval

Districte 6 Artigas, Sant Roc, El Remei

Districtes censals o estad��stics

Districte I Casagemes*, Centre

Districte II Dalt la Vila, Coll i Pujol, Sant Crist

Districte III Progr�es, Gorg, Congr�es

Districte IV Montigal�a Batll�oria, Bufal�a, Morera

Districte V Manres�a, Canyad�o, Guixeres

Districte VI Canyet, Mas Ram, Pomar, Pomar de Dalt, Bonavista

Districte VII Sistrells, Nova Lloreda, Lloreda, La Salut, Can Claris, Raval

Districte VIII Puigfred, La Pau, Montigal�a

Districte IX Sant Joan de Lle��a, Sant Mori de Lle��a, Sant Antoni de Lle��a, La
Mora, Artigas, Sant Roc, El Remei

* Casagemes est�a dividit entre D-I, D-II i D-V.
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Conceptes claus

Capacitat/Necessitat de Finan�cament (CNF)

La capacitat o necessitats de �nan�cament d'un Ajuntament es mesura com la

difer�encia entre els ingressos no �nancers i les despeses no �nanceres en termes

del Sistema Europeu de Comptes (SEC). Quan el resultat �es positiu (capacitat de

�nan�cament), indica que l'entitat t�e capacitat de �nan�cament, i per tant super�avit

pressupostari no �nancer. En canvi, si el resultat �es negatiu, indica que l'entitat

necessita �nan�cament, �es a dir, que t�e d�e�cit i ha de rec�orrer a l'endeutament..

Despeses corrents

S�on les despeses necess�aries pel funcionament de l'Ajuntament i els serveis que

presta a la ciutadania com, per exemple, els sous dels treballadors, el material

d'o�cina o l'electricitat.

Despeses de capital

S�on les inversions que l'Ajuntament fa a llarg termini com, per exemple, la con-

strucci�o d'un poliesportiu (pressupost d'inversions).

Despeses �nanceres totals

Poden ser interessos de dip�osits bancaris, dividents d'accions o productes �nancers

i noves operacions d'endeutament.

Despeses no �nanceres totals

Conjunt de despeses que comprenen les despeses corrents i les despeses de capital

d'una administraci�o, �es a dir, les despeses procedents de les seves operacions reals.

Aquestes despeses comprenen els cap��tols 1 a 7 de la classi�caci�o econ�omica de

despeses.

Dieta de Salut Planet�aria

Es va publicar a la revista m�edica Lancet el 2019 on es proposen un seguit de

canvis per aconseguir una alimentaci�o m�es saludable i sostenible amb el punt de
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vista posat al 2050 quan es preveu que a la Terra hi haur�a 10.000 milions de

persones.

Destination Management Organization

Una organitzaci�o de m�arqueting de destinaci�o �es una organitzaci�o que promou una

ubicaci�o com a destinaci�o de viatge atractiva. Els OMD es coneixen com a taules

de turisme, autoritats tur��stiques o "o�cines de convencions i visitants". Existeixen

principalment per proporcionar informaci�o als viatgers de plaer..

Housing First

Tamb�e conegut com a Primer la llar, �es un projecte nascut a Barcelona en col�laboraci�o

amb l'entitat Arrels. El projecte est�a basat en el model Housing �rst, que difer�encia

del model d'escala (caracteritzat perqu�e la persona sense llar aconsegueix l'habi-

tatge al �nal del seu proc�es de recuperaci�o), defensa que perqu�e una persona sense

llar millori primer necessita tenir un habitatge permanent.

�Index d'Apro�tament Comercial

Percentatge de locals ocupats respecte el total de locals d'�us comercial o d'activitat

econ�omica existents.

�Index d'Atracci�o Comercial

Percentatge de comer�c no destinat al consum quotidi�a, equipaments de persones,

llar, oci i cultura.

�Index d'Igualtat de G�enere

�Es un indicador compost que mesura la dist�ancia en qu�e es troba una societat per

assolir la plena igualtat entre dones i homes. L'��ndex es basa en 31 indicadors,

estructurats de forma jer�arquica en 6 dimensions, que alhora es divideixen en 14

subdimensions. Els resultats que s'ofereixen s�on de 4 tipus: l'��ndex d'igualtat de

g�enere (nivell d'agregaci�o m�axim), l'��ndex per a cada una de les 6 dimensions

d'an�alisi: treball, diners, coneixement, temps, poder i salut, l'��ndex per a cada una

de les 14 subdimensions en qu�e es descomponen les 6 dimensions anteriors i 31

indicadors b�asics, que s�on la base del c�alcul dels nivells anteriors. Els resultats de

l'��ndex d'igualtat de g�enere i dels seus components (dimensions i subdimensions)

es presenten en una escala adimensional, en un interval que va d'1 a 100, on 1

signi�ca desigualtat total i 100, igualtat total.

�Index de Clonicitat Comercial

Percentatge de comer�cos de franqu��cies o cadenes respecte el total.
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�Index de Diversitat Aliment�aria

Mesura de la diversitat d'aliments disponibles als comer�cos.

�Index de Dotaci�o Comercial

Densitat comercial per cada 100 habitants.

�Index de Gini

�Es una mesura de la desigualtat ideada per l'estad��stic itali�a Corrado Gini. Normal-

ment s'utilitza per mesurar la desigualtat en els ingressos, per�o pot utilitzar-se per

calcular qualsevol forma de distribuci�o desigual. El coe�cient de Gini �es un nombre

entre 0 i 1, on 0 es correspon amb la perfecta igualtat (tots tenen els mateixos

ingressos) i 1 es correspon amb la perfecta desigualtat (una persona t�e tots els

ingressos i els altres cap). L'��ndex �es el mateix que el coe�cient per�o multiplicat

per 100.

�Index Socioecon�omic Territorial

�Es un ��ndex sint�etic per petites �arees que resumeix en un �unic valor diverses car-

acter��stiques socioecon�omiques de la poblaci�o. L'��ndex concentra la informaci�o

de situaci�o laboral, nivell educatiu, immigraci�o i renda de totes les persones que

resideixen en cada unitat territorial, a partir de 6 indicadors sectorials. Es tracta

d'un ��ndex sint�etic amb un car�acter territorial, ja que no pret�en caracteritzar les

persones o les llars individualment sin�o els territoris entesos com a conjunt de per-

sones. L'IST �es un ��ndex relatiu, sense unitats de mesura. S'estableix un valor de

refer�encia per a Catalunya igual a 100 i un valor per a cada unitat territorial en

comparaci�o amb el valor mitj�a de Catalunya.

Ingr�es M��nim Vital

�Es una prestaci�o per a les fam��lies en situaci�o de vulnerabilitat que �es compatible

amb altres ajuts.

Ingressos corrents

Els impostos, els diners que les administracions transfereixen a cada municipi, i

taxes i preus p�ublics que recapta l'Ajuntament s�on els m�es habituals.

Ingressos �nancers totals

Poden ser interessos de dip�osits bancaris, dividents d'accions o productes �nancers

i noves operacions d'endeutament.

Ingressos no �nancers totals

Conjunt d'ingressos que comprenen els ingressos corrents i els ingressos de capital

d'una administraci�o, �es a dir, els ingressos procedents de les seves operacions
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reals. Aquests ingressos comprenen els cap��tols 1 a 7 de la classi�caci�o econ�omica

d'ingressos.

Inversions de capital

Procedeixen de la venda de propietats municipals com solars o �nques. Tamb�e

poden procedir de transfer�encies d'altres administracions (inclosos fons europeus)

per a la realitzaci�o d'inversions.

Masoveria urbana

La idea �es que el propietari d'un edi�ci o habitatge desocupat cedeixi el dret a viure

en la seva propietat a una persona o grup de persones que a canvi de no pagar

lloguer, es comprometen a reformar i/o mantenir l'habitatge en bones condicions.

Mercat d'habitatge tens

S�on zones on hi ha di�cultat per trobar un habitatge amb un lloguer assequible.

Pla d'Igualtat

Els plans d'igualtat de les organitzacions p�ubliques o privades, o empreses, s�on un

conjunt ordenat de mesures, adoptades despr�es de fer una diagnosi de la situaci�o

per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar

la discriminaci�o per ra�o de sexe. Els plans d'igualtat �xen els objectius que es volen

assolir, les estrat�egies que s'han d'adoptar i les accions concretes per aconseguir-

los, aix�� com sistemes e�ca�cos de seguiment i avaluaci�o dels objectius proposats.

Queden de�nits a la Llei Org�anica 3/2007, de 22 de mar�c, per a la igualtat efectiva

de dones i homes.

Renta Bruta Familiar Disponible

Macromagnitud que mesura els ingressos de qu�e disposen els residents d'un territori

per destinarlos al consum o a l'estalvi.

Taxa AROPE

En catal�a (ERPE), persones En Risc de Pobresa i/o Exclusi�o, o en angl�es AROPE

(At Risk of Poverty and/or Exclusion). �Es un indicador creat per la Xarxa Europea

de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusi�o Social que serveix per mesurar la pobresa.

T�e en compte el risc de pobresa, la privaci�o material severa i viure en una zona

amb baixa intensitat de treball.

Taxa d'Activitat Emprenedora

�Es una mesura de totes les iniciatives emprenedores de menys de tres anys i mig

que existeixen en un territori.
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Taxa de Prevalen�ca de la Privaci�o Aliment�aria

Percentatge de persones que no disposen de les calories di�aries m��nimes per viure.

Taxa de Privaci�o Material Severa

�Es un dels tres components que conformen la taxa AROPE (taxa de risc de pobresa

i exclusi�o social), junt amb la taxa de persones que viuen en llars amb baixa

intensitat del treball i la taxa de persones en risc de pobresa. Aquests indicadors

es calculen en base a l'Enquesta de condicions de vida, una enquesta harmonitzada

que es porta a terme a tots els pa��sos de la Uni�o Europea. Ofereix el percentatge de

persones que, en un any determinat, viuen en llars que no tenen, almenys, quatre

de nou ��tems prede�nits: Poder pagar sense endarreriments despeses relacionades

amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o de compres

ajornades, poder anar de vacances almenys una setmana a l'any, poder fer un

�apat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetari�a) almenys cada dos dies,

poder afrontar despeses imprevistes, poder permetre's un tel�efon (incloent tel�efon

m�obil), pPoder permetre's un televisor, poder permetre's una rentadora, poder

permetre's un cotxe o poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada.

Taxa de Sobrec�arrega de Despeses de l'Habitatge

Indica el percentatge de poblaci�o que viu en llars que han de destinar m�es d'un

40% dels seus ingressos al pagament de les despeses de l'habitatge.

Temps d'Interrupci�o Equivalent de la Pot�encia Instal�lada

Temps en hores d'interrupci�o equivalent de la pot�encia instal�lada en mitjana tensi�o

( 1 kV < V � 36 kV).

Valor Afegit Brut

Riquesa generada durant el per��ode considerat que s'obt�e per difer�encia entre el

valor de la producci�o i els consums intermedis utilitzats (primeres mat�eries, serveis

i subministraments exteriors, etc.). La difer�encia amb el Producte Interior Brut �es

que aquest t�e en compte totes les branques del model productiu.
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Acr�onims

ABP

�Area B�asica Policial.

AMB

�Area Metropolitana de Barcelona.

BSA

Badalona Serveis Assistencials (empresa p�ublica).

DUPROCIM

Document �Unic de Protecci�o Civil Municipal.

HPO

Habitatges de Protecci�o O�cial.

IAC

�Index d'Atracci�o Comercial.

IACT

�Index d'Apro�tament Comercial.

IBI

Impost sobre els B�ens Immobles.

ICC

�Index de Clonicitat Comercial.

ICS

Institut Catal�a de la Salut.
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IDA

�Index de Diversitat Aliment�aria.

IDC

�Index de Dotaci�o Comercial.

IDESCAT

Institut d'Estad��stica de Catalunya.

INE

Instituto Nacional de Estad��stica.

IPCC

Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Clim�atic.

IREC

Institut en Recerca d'Energia de Catalunya.

IST

�Index Socioecon�omic Territorial.

OLH

O�cina Local d'Habitatge.

PDU

Pla Director Urban��stic.

REBASA

Reactivaci�o Badalona SA (empresa p�ublica).

SAI

Servei d'Atenci�o Integral.

SBAS

Serveis Socials B�asics.

VAB

Valor Afegit Brut.
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